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Deiliskipulagsuppdráttur

Tillaga að Deiliskipulagi

Aðalgata 60 og 62

Reykjanesbær
Aðalgata 60

1:1000shg
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útg. dags. skýring teiknað

Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015 - 2030

BREYTING Á DEILISKIPULAGI AÐALGÖTU 60

Gildandi deiliskipulag, samþykkt í bæjarstjórn 03.02.2004, mkv. 1:1000

Deiliskipulagstillaga, mkv. 1:1000

Deiliskipulagsbreyting þessi sem fengið hefur meðferð í samræmi við

ákvæði 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í

________________________ þann

__________ 20__ og í

________________________ þann __________ 20__.

Tillagan var auglýst frá __________ 20__

með athugasemdafresti til _________ 20__ .

Auglýsing um gildistöku breytingarinnar var birt í B-deild Stjórnartíðinda

þann __________ 20_.

Deiliskipulag fyrir Aðalgötu 60 - 62 tekur yfir eldra deiliskipulagi fyrir Aðalgötu 60 sem var samþykkt í bæjarstjórn
3 febrúar, 2004 og nær einnig yfir óskipulagt svæði.
Eldra deiliskipulag Aðalgötu 60 fellur úr gildi.

Greinagerð deiliskipulags

Markmið deiliskipulags Aðalgötu 60-62 er að skilgreina lóðir fyrir verslun, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði, hótel og
gististarfsemi í samræmi við skilmála Aðalskipulags Reykjanesbæjar 2015 - 2030 sem eru svo hljóðandi:

"VÞ1 Norðan Aðalgötu. Svæðið er ætlað sem skrifstofu- og þjónustusvæði m.a. í tengslum við flugvöllinn. Staðsetning
þess konar landnotkunar er kjörin vegna nálægðar við flugvöllinn og góðra tengingar við Reykjanesbraut og inn í
Reykjanesbæ." Svæði VÞ1 er 17,2 ha að stærð og er deiliskipulag þetta hluti að þvi.

Eldri deiliskipulagsskilmálar falla úr gildi en þeir hljóða svona:
Landslagsaðstæður og notkun

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjanesbæjar 1995 - 2015 er gert ráð fyrir verslun og þjónustu á þessu svæði. Á lóðinni
er starfandi bílahús og mótel með 34 bílastæðum suðvestan við húsið.

Tillagan gerir ráð fyrir tveimur byggingarreitum austan og norðanmegin við núverandi hús, einnig er gert ráð fyrir
tjaldstæði norðanmegin við húsið.

þjónustuaðstaða fyrir gesti tjaldstæðisverður í núverandi húsi.

Fjöldi bílastæða á lóð verður 58.

Lega og stærð

Skipulagssvæðið er vestan við Vallarhverfi, norðanmegin við Aðalgötu, stærð svæðis er 8.400 m² með nýtingarhlutfall
< 0.40

Kvaðir
Gerð er krafa til vandaðs útlits húss og lóðar og skal tekið mið af því að lóðinn stendur við eina af aðalinnkomum í
bæjarfélagið.

Þak bygginga skal vera risþak.

Núverandi aðstæður:
Á deiliskipulagssvæðinu eru tvær lóðir. Aðalgata 60 og Aðalgata 62. Ekki er til deiliskipulag fyrir Aðalgötu 62.

Aðalgata 60 fyrir breytingu:

Lóðarstærð: 8.400 m²
Heildar byggingarmagn: 3.268 m²
Nýtingarhlutfall: 0.40

Aðalgata 60 eftir breytingu:
Lóðarstærð: 34.605 m²
Heildar byggingarmagn ofan jarðar: 20.700 m²
Heildar byggingarmagn neðan jarðar: 4.000 m²

Aðalgata 62 eftir breytingu:
Lóðarstærð: 4.000 m²
Heildar byggingarmagn: 375 m²

Almennir skilmálar
Aðalgata 60 og Aðalgata 62 deila aðkomuleiðum og bílastæðum og skulu hafa samráð um útfærslur lóðafrágangs.
Gerð er krafa til vandaðs útlits húsa og lóðar og gæta skal samræmis í heildaryfirbragði bygginga á lóð. Ennfremur
skal tekið mið af því að lóðin stendur við eina af aðalinnkomum í bæjarfélagið. Því skal nýta landkosti lóðar sem best
og fella byggingar vel að landi.
Miða skal við að auglýsingaskilti á húsi þeki að samanlögðu ekki meira en 15% af flatarmáli viðkomanid húsveggjar.
Heimilt er að lýsa auglýsingaskilti. Utanhússlýsing húsa og lóðar skal vera látlaus, óbein og glýjulaus, með
afskermuðum lömpum.
Bensínstöð með 3 dælueyjum auk dælu fyrir stóra bíla er staðsett á lóð Aðalgötu 62. Gert er ráð fyrir að staðsetja
megi skyggni yfir dælueyjum. Kvöð er um lagnaleið í gegnum lóð Aðalgötu 62.

Fyrirhuguð áfangaskipting er eftirfarandi:
Fyrri áfangi uppbyggingar: Reitir A, B,F,H og I.
Síðari áfangar uppbyggingar: Reitir C, D, E, G og J.
Núverandi byggingar á lóð Aðalgötu 60 geta staðið áfram, en þurfa að víkja að hluta til eða að öllu leyti samhliða
uppbyggingu á byggingareit C.
Ekki er gert ráð fyrir að uppbygging þurfi að eiga sér stað samtímis á öllum reitum innan sama áfanga. Jafnframt er
gert ráð fyrir að áfangar geti skarast í uppbyggingu.

Skilmálar einstakra byggingareita
A Verslun. - fyrri áfangi uppbyggingar
Bygging á einni hæð, en millipallar eru heimilir þar sem hæð leyfir.
Hámarkshæð húss: 9m frá aðkomugólfi. Minni byggingarhlutar svosem tæknibúnaður má þó rísa
upp fyrir hámarkshæð, þó ekki hærra en 1,5 m.
Hámarksbyggingarmagn ofan jarðar: 2.500 m²
Gera skal ráð fyrir sérstakri afskermaðri sorpaðstöðu fyrir byggingar A og B og skal hún staðsett nálægt vörumóttöku.
Þakform skal vera flatt, með lágmarks halla til afvötnunar samkvæmt ákvæðum reglugerðar.

B Verslun, þjónusta, veitingar, hótel. - Fyrri áfangi uppbyggingar
Allt að 4 hæðir. Hámarkshæð húss: 18 m frá aðkomugólfi. Minni byggingarhlutar svosem
tæknibúnaður má þó rísa upp fyrir hámarkshæð, þó ekki hærra en 1,5 m.
Hámarksbyggingarmagn ofan jarðar: 8.000 m²
Hámarksbyggingarmagn neðan jarðar, fyrir tækni- og stoðrými: 1.500 m²
Gera skal ráð fyrir sérstakri afskermaðri sorpaðstöðu fyrir byggingar A og B og skal hún staðsett nálægt vörumóttöku.
Þakform skal vera flatt, með lágmarks halla til afvötnunar samkvæmt ákvæðum reglugerðar.

C Verslun, þjónusta, hótel - síðari áfangi uppbyggingar
Allt að 4 hæðir. Hámarkshæð húss: 18 m frá aðkomugólfi.
Minni byggingarhlutar svosem tæknibúnaður má þó rísa upp fyrir hámarkshæð, þó ekki hærra en 1,5 m.
Hámarksbyggingarmagn ofan jarðar: 8.000 m²
Hámarksbyggingarmagn neðan jarðar, fyrir tækni- og stoðrými: 2.000 m²
Gera skal ráð fyrir sérstakri afskermaðri sorpaðstöðu fyrir byggingar C og B samhliða uppbyggingu á byggingareit C.
Skal hún staðsett nálægt vörumóttöku.
Þakform skal vera flatt, með lágmarks halla til afvötnunar samkvæmt ákvæðum reglugerðar. Risþak er heimilt á 1
hæðar byggingum sem tengjast núverandi byggingum.

D Þjónustuhúsnæði, verslun, skrifstofur, gististarfsemi - síðari áfangi uppbyggingar
3 hæðir. Hámarkshæð húss: 14 m frá aðkomugólfi. Minni byggingarhlutar svosem tæknibúnaður má þó rísa upp fyrir
hámarkshæð, þó ekki hærra en 1m.
Hámarksbyggingarmagn ofan jarðar: 2.000 m²
Hámarksbyggingarmagn neðan jarðar, fyrir tækni- og stoðrými: 500 m²
Gera skal ráð fyrir sérstakri afskermaðri sorpaðstöðu fyrir byggingu D. Skal hún staðsett nálægt vörumóttöku.
Þakform skal vera flatt, lagt gróðurþekju, með lágmarks halla til afvötnunar samkvæmt ákvæðum reglugerðar

E Þjónusta, veitingar - síðari áfangi uppbyggingar
Bygging á 1 hæð. Hámarkshæð húss: 4,5m frá aðkomugólfi.
Hámarksbyggingarmagn ofan jarðar: 200 m²
Byggingin skal hafa sérstaka sorpaðstöðu sem felld er inn í form byggingarinnar sjálfrar og skal hún vera staðsett
nálægt vörumóttöku. Þakform skal vera flatt, með lágmarks halla til afvötnunar samkvæmt ákvæðum reglugerðar.

F Auglýsingaskilti
Hámarkshæð: 12 m frá aðkomugólfi byggingarreits A. Hámarks auglýsingaflötur: 20 m²

H Auglýsingaskilti
Hámarkshæð: 7 m frá aðkomugólfi byggingarreits G. Hámarks auglýsingaflötur: 12 m²

I Auglýsingaskilti
Hámarkshæð: 9 m frá aðkomugólfi byggingarreits B. Hámarks auglýsingaflötur: 12 m²

J Auglýsingaskilti
Hámarkshæð: 9 m frá aðkomugólfi byggingarreits C. Hámarks auglýsingaflötur: 12 m²

G Þjónustu - síðari áfangi uppbyggingar

1 hæð. Hámarkshæð húss: 4,5m frá aðkomugólfi.

Hámarks byggingamagn ofan jarðar: 375 m²

Byggingin skal hafa sérstaka sorpaðstöðu sem felld er inn í form byggingarinnar sjálfrar og skal hún vera staðsett

nálægt vörumóttöku.

Þakform skal vera flatt, með lágmarks halla til afvötnunar samkvæmt ákvæðum reglugerðar.

Bílastæðakvaðir:
Bílastæði samtals fyrir fullbyggða byggingareiti A, B, E og G: 210 stæði

Bílastæði fyrir fullbyggðan byggingareit C: 90 stæði

Bílastæði fyrir fullbyggðan byggingareit D: 63 stæði


