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DEILISKIPULAGSUPPDRÁTTUR

1908

GOLFVÖLLUR GKG

HNOÐRAHOLT-VETRARMÝRI, GARÐABÆ
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Ný lóðarmörk til suð-vesturs

Núv. lóðarmörk til suð-vesturs færast 
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BREYTING Á DEILISKIPULAGI

____________________________________________

Stjórnartíðinda  þann ____________________2019.

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild 

og bæjarstjórn Garðabæjar þ. _____________2019

skipulagsnefnd Garðabæjar þ. ____________ 2019 

Breytingin var samþykkt í 

sbr. 1. mgr. 41. gr.  sömu laga. 

við ákvæði 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga  nr. 123/2010, 

Deiliskipulagsbreyting þessi hefur fengið meðferð í samræmi 

Hluti aðalskipulags Garðbæjar 2016-2030

HNOÐRAHOLT-VETRARMÝRI-GOLFVÖLLUR GKG

DEILISKIPULAG Í GILDI 1:2000 DEILISKIPULAGSTILLAGA 1:2000

SKÝRINGARMYND  1:1000LOFTMYND NÚVERANDI ÁSTAND1:2000

mörk deiliskipulagsbreytingar

golfvöllur

opið svæði til sérstakra nota 

(Hnoðraholt-Vetrarmýri)

mörk skipulagssvæðis

aðalgönguleið

byggingarreitur

veghelgunarsvæði áætlaðs Vífilsstaðavegar. 

Bílastæði verða óbreytt en felld er út heimild fyrir bráðabirgðabílastæðum á 

Hámarksflatarmál byggingar breytist úr 1400  m² í  2300 m². 

Heimilt er að byggja stoðveggi út fyrir byggingarreit. 

loftræsikerfa hærra, þó aldrei yfir hámarkshæð í reit A. 

0,5 m yfir gólfhæð 2. hæðar. Heimilt er að byggja skjólveggi og inntak/útkast

Hámarkshæð innan reits A er óbreytt, 5m. Hámarkshæð innan reits B er 

1. hæðar.  

en er nú merktur A. Nýr byggingarreitur, merktur B, gildir fyrir stækkun

Byggingarreitur 20x70 m sem gilti áður fyrir allt húsið er óbreyttur

Lóð er nú 4800 m² en verður 5912 m² eftir stækkun.

Gerð er tillaga um stækkun afmarkaðrar lóðar um 20 m til suð-vesturs. 

Breytingar í deiliskipulagstillögu

verkfræðingi í september 2013.

(nú kallaður íþróttmiðstöð) og gefið út lóðarblað sem var samþykkt af bæjar-

Eftir samþykkt deiliskipulagsins var afmörkuð lóð fyrir byggingu golfskála

Deiliskipulagið var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þ. 26. september 2013. 

Gildandi deiliskipulag

aðalskipulag Gaðarbæjar 2016-2030. 

Golfvöllur og íþróttamiðstöð GKG eru innan þróunarsvæðis B í 

Aðalskipulag

norðurhlið. 

ofan á þak hennar verði  byggt púttæfingasvæði með aðkomu frá 

Gert  er ráð fyrir að þessi stækkun verði að mestu neðanjarðar og 

á 1. hæð til vesturs er sett fram tillaga að deiliskipulagsbreytingu.

fatlaða og rútustæðum. Vegna fyrirhugaðrar stækkunar hússins

þeirra nú 187 að meðtöldum skammtímastæðum, stæðum fyrir 

Samhliða voru byggð ný viðbótarbílastæði og er heildarfjöldi

Íþróttamiðstðð GKG var byggð og tekin í notkun árið 2016. 

Greinargerð.

Skýringar

lóðarmörk
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