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í aprílmánuðí gaf Sveitarféíagið Öifus umsögn um frumvarp til mannvirkjalaga og laga um 
brunavarnir. Mikilvægt er að skýr ákvæði séu í mannvirkjalögum um gjaldtökuheimildirtil 
sveitarfélaga fyrir skipuíagsvinnu, fyrir stöðuieyfi og skýrt sé hvað stöðuieyfi sé. Fjailað verði um 
smáhýsi og skilgreint verði ákvæðl um stærðir sem falii utan byggingarleyfis. Nokkur sveitarfélög eru 
komin með heímrldir fyrír smáhýsum og íæt ég hér með samþykkt sem Sveitarfélagið Ölfus er með. 
Skílgreiningar þurfa að vera skýrar í mannvirkjalögunum eða með vísum í regiugerðir og staðla sem 
þegar eru til og hafa híotið gildistöku. Um gáma og gámahýsi þarf að fjaila um í mannvirkjalögunum 
og reglugerð.

Smáhvsi sem ekki þarf bvggingarlevfí fvrír eða eru skráð í Fasteignaskrá ísiands. Ekki þarf 
iðnmeistara eða bvggingarstióra fvrír. Vinnureglur fvrir bvggingarfulltrúa.
Smáhvsi í þéttbvli. samþvkkt 1 skipulags-. bvggingar- og umhverfisnefhd 17, desember 2009 
og í bæiarstióm 22. desember 2009.
Heimilt er að gera garðhús á lóð sem er 10-12 m2, vegghceð um 2,2 m og mœnishœð um 2,4 
m. hurð opnist út og að gluggi sé á hlið eða gafli, stœrri en 50x50 cm. Húsið skal vera minnst 
3 m frá  lóðarmörkum, nema fyrir liggi þinglýst heimild frá nágrannalóð um að vera nœr 
lóðarmörkum. Fjarlœgð að húsi á löð skal uppfylla hrunaákvœði.
Sœkja skal um leyfi fyrir smáhýsinu, gerð grein fyrir gerð þess og formi, efnisvali og hvernig 
það er fest við jörðu . Fram komi að eigandi beri alla ábyrgð áfokhœttu og skemmdum sem 
því gœti hlotist.

Smáhvsi í dreifbvlL til sambvkktar.
Heimilt er að gera garðhús á lóð sem er 10-12 m2, vegghœð um 2,2 m og mœnishœð um 2,4 
m. hurð opnist út og að gluggi sé á hlið eða gafli, stœrri en 50x50 cm. Húsið skal vera minnst 
3 m frá  lóðarmörkum, nema fyrir liggi þinglýst heimild frá nágrannalóð um að vera nœr 
lóðarmörkum. Fjarlægð að húsi á lóð skal uppfylla brunaákvœði.
Þegar byggð eru smáhýsi í dreifbýli, langt frá lóðarð eða landamerkjum, er heimilt að 
mœnishœð verði meiri en 2,4 m en vegghæð verði mest um 2,2 m. Mœnishœð getur verið 
breytileg eftir því hvaða þakefni er notað. Sé notað torf þarfþakhalli að vera meiri og þá 
mœnishceð meiri en 2,4 m.
Sœkja skal um leyflfyrir smáhýsinu, gerð grein fyrirgerð þess ogformi, efnisvali og hvernig 
það er fest við jörðu. Fram komi að eigandi beri alla ábyrgð á fokhœttu og skemmdum sem 
því gœti hlotist.
Afgreiðsla: Málið kynnt Tillaganfyrir smáhýsi, undir 12 m2, samþykkt.
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