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SAMÞYKKTIR:

Deiliskipulag þetta sem hefur fengið 

meðferð í samræmi við ákvæði 25. gr.

skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 

var samþykkt í hreppsnefnd 

Skorradalshrepps þann 

_______________ 

__________________________________

Samþykkta deiliskipulagsbreytingar voru 

auglýstar í B-deild stjórnartíðinda þann

______________

Úrdráttur úr gildandi skilmálum, 
pkt. 3.3 Húsbyggingar:

Flatarmál:
Hámarksstærð frístundahúsa við Dynhvamm, 
Furuhvamm, Grenihvamm, og Hvammskóga með 
fylgihúsi má vera að hámarki 165 m2. Leyfilegt 
hámarkstærð frístunahúsa tekur mið af stærð lóðar, 
á lóðum 4000 m2 og stærri er leyfilegt að byggja 
165 m2 hús ásamt fylgihúsi, en 120 m2 hús ásamt 
fylgihúsi á lóðum minni en 4000 m2. Á 
skipulagsuppdrætti er tilgreint hvaða stærð er heimil 
á hverjum byggingarreit fyrir sig.

Hámarksstærð íbúðarhúss við Lerkihvamm, ásamt 
sjálfstæðri tvöfaldri bílageymslu og fylgihúsi er 450 
m2 

Breyting á skilmálum, 
pkt. 3.3 Húsbyggingar:

Flatarmál:
Hámarksstærð frístundahúsa við Dynhvamm, 
Furuhvamm, Grenihvamm, og Hvammskóga með 
fylgihúsi má vera 165 m2. Leyfilegt hámarkstærð 
frístunahúsa tekur mið af stærð lóðar, 
á lóðum 4000 m2 og stærri er leyfilegt að byggja 
165 m2 hús með fylgihúsi, en 120 m2 hús með 
fylgihúsi á lóðum minni en 4000 m2. 
Á skipulagsuppdrætti er tilgreint hvaða stærð er 
heimil á hverjum byggingarreit fyrir sig.

Á lóðum 10.000 m2 og stærri má hámarksstærð 
frístundahúsa með fylgihúsi vera 285 m2.

Hámarksstærð íbúðarhúss við Lerkihvamm, ásamt 
sjálfstæðri tvöfaldri bílageymslu og fylgihúsi er 450 
m2 

Breyting af hluta deiliskipulags af Hvammsskógi neðri
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Hvammsskógi neðri  ::: Deiliskipulagsbreyting

Breytingar:

Breyting á deiliskipulagi Hvammsskógi neðri: 
Sameina lóð á Dynhvammi 5 og Hvammsskógi 43.

Með þessum breytingum verður lóðin að 
Hvammsskógi 43 sem nú er  3794 m2 stækkuð í 
11816 m2. Byggingarreitir beggja lóða verða 
sameinaðir í einn byggingarreit að stærð 5069 m2 
Lóðin að Dynhvammi 5 hverfur. Hámarksstærð 
frístundahúss með fylgihúsi má vera 285 m2.


