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Skipulagsskilmálar frístundalóðar úr landi Lynghóls
Deiliskipulagið tekur til eignarlóðar sem er 59.405 m², landnúmer 125346.
Lóðin er hnitsett skv. hnitsettum uppdrætti frá Línuhönnun, dags. nóv. 2005. Hnit eru skv. hnitakerfi Reykjavíkur.
Aðkoma að lóð er um vegi í landi Mosfellsbæjar. Lóðarhafi gengur frá þremur bílastæðum að lágmarki á lóð.
Kalt vatn verður tekið úr yfirbyggðri 30 metra djúpri borholu á lóð.
Vatn skal uppfylla ákvæði neysluvatnsreglugerðar nr. 536 frá 2001.
Landeigandi annast sjálfur lagningu kaldavatnslagna.

125346
LÓÐARMÖRK
SKIPULAGSMÖRK

125346
LÓÐARMÖRK
SKIPULAGSMÖRK

59405 m²

Allt frárennsli frá salerni og eldhúsi verður leitt eftir holræsum í rotþró.
Fjarlægð rotþróar frá lóðarmörkum skal ekki vera minni en 10 m. Frá rotþró skal leggja siturlögn og skal
staðið að verkinu í samræmi við leiðbeiningar Umhverfisstofnunar og aðrar þær kvaðir er settar verða af hálfu
byggingaryfirvalda í Mosfellsbæ. Regnvatn og yfirborðsvatn verður ekki leitt í rotþró. Lóðarhafi skal sjá um
og kosta hreinsun á rotþró.

59405 m²

X=9234.746
Y=13360.767

X=9234.746
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Lóðin er með 10 metra hæðarmun, frá suðvesturhorni til suðausturhorns.

X=8988.632
Y=13366.642

Ekki er kunnugt um fornminjar á lóðinni. Vakin er athygli á að "ef fornleifar finnast við framkvæmd skal sá
sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd uns fenginn er úrskurður fornleifanefndar um hvort verki megi fram
halda og með hvaða skilmálum" sbr. 10. og 13. gr. Þjóðminjalaga.

X=8988.632
Y=13366.642

Byggingarskilmálar
Byggingarreitur er 1.066 m². Á lóðinni er heimilt að reisa frístundahús allt að 130 m² og
70m² áhaldahús sem getur verið stakstætt eða sambyggt aðalhúsi. Hámarks heildarstærð er því 200 m².
Þakform er frjálst. Hámarkshæð þaks er 6 metrar frá aðalgólfi húss.
Litir húsa falli að umhverfi, þök verði í dökkum jarðlitum eða úr náttúrulegum efnum.
Gera skal afstöðumynd af lóð þegar aðalteikningar verða gerðar, þar verði gerð grein fyrir staðsetningu
bygginga innan byggingarreits, bílastæðum og staðsetningu rotþróar.

Deiliskipulag þetta er unnið á uppréttan loftmyndagrunn frá Loftmyndum ehf.
Hnitakerfi Reykjavíkur.
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Gildandi deiliskipulag samþykkt í bæjarstjórn
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Tillaga að breytingu á deiliskipulagi
Greinargerð:
Í deiliskipulagsbreytingunni felst að byggingareitur stækkar til norðurs.
Stærð byggingareits fyrir breytingu 732,4, stærð byggingarreits eftir breytingu 1.066 m²
Hámarksstærð frístundahúss verður 130 m² í stað 70 m².
Hámarksstærð áhaldahúss verður 70 m² í stað 20 m².
Hámarksbyggingamagn verður 200 m² í stað 90 m².
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