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Þrastarhöfði

____________________

GREINARGERÐ OG SKILMÁLAR

Þrastarhöfði.
Skilmálar
inngangur og breytingar.

0.0 Inngangur.
Tillaga að skipulagi Þrastarhöfða er unnið á vegum Íslenskara aðalverktaka hf. Ráðgjafi er teiknistofan Arcus
ehf.

0.1 Samþykktir.
Deiliskipulagstillaga þessi var auglýst almenningi til sýnis frá 12.03.2004 til .
Samþykkt í skipulags- og byggingarnefnd þann 08.06.2004.
Samþykkt í bæjarstjórn Mosfellsbæjar þann 09.06.2004.

0.2. Breytingar.
Breytingar geta orðið á þessum skilmálum og deiliskipulagi eftir að þeir/það hefur verið samþykktir/samþykkt af
bæjaryfirvöldum og munu þær breytingar þar með öðlast gildi. Og fá þeir /það meðferð í samræmi við ákvæði
skipulags- og byggingarlaga á hverjum tíma. Gera verður grein fyrir þeim breytingum í þessum kafla, í þeirri röð
sem þær verða afgreiddar af bæjaryfirvöldum. Breytingar verða dagsettar og skilmálarnir fá nýtt útgáfunúmer.
Fyrsta útgáfa er ónúmeruð, næsta útgáfa er merkt 0.1 ásamt dagsetningu breytinga og svo framvegis.
Breytingar á texta og viðbætur verða svartletraðar og skásettar.
Breytingar frá auglýstri tillögu sem samþykktar voru í skipulags- og byggingarnefnd og staðfestar af bæjarstjórn.
Fjölbýlishúsum fækkar úr 8 í 6, raðhúsum fjölgar úr 2 í 3 og eitt nýtt parhús.
Einbýlishús næst núverandi byggð eru lækkuð úr 1-2 hæðum í 1 hæð og eru nefnd húsagerðir E3 og E4.
Einnig breytist húsagerð E2 þannig að hámark efri hæðar lækkar og hámark neðri hæðar eykst. Einnig
er dregið úr hámarki efri hæðar húsgerðar E1.
Fjölbýlishús næst byggð í Blikahöfða hefur verið fært frá byggðinni.
Íbúðum hefur fækkað úr 121 í 111.
Yfirlits- og skýringarmyndir hafa breyst í samræmi við ofangreindan texta.

Þrastarhöfði

–

Teiknistofan Arcus ehf

janúar 2004

4

ÞRASTARHÖFÐI – GREINARGERÐ.

Skipulagsforsendur lýsing og markmið

1.1. Skipulagsforsendur
Þrastarhöfði er í syðsta hluta Höfðahverfis þar sem áður var að hluta gert ráð fyrir stofnunum þ.e. kirkja og
íþróttahús en verður nú íbúðarbyggð. Forsendur fyrir skipulagi er forsögn að skipulagi Blikastaðalands,
greinargerð dags. nóvember 2003, unnin fyrir Íslenska aðalverktaka og samþykkt af bæjarstjórn þ .04.febrúar
2004, en sú forsögn nær til skipulagssvæðisins. Afmörkun, stærð og aðkoma að skipulagssvæðunum er þar
ákveðin í meginatriðum ásamt þéttleika byggðar. Á kortum sem forsögninni fylgja er sýnd leiðbeinandi lega
safngatna, stofn- og tengistíga og helstu útivistarsvæði og gerð grein fyrir kvöðum/helgunarsvæðum og
vernduðum svæðum.
Samkvæmt forsögn að skipulagi Blikastaðalands er gert ráð fyrir þéttri og blandaðri byggð á
deiliskipulagssvæðinu.

Skipulagssvæðið liggur í 30 til 37 m hæð yfir sjó og er um 5.6 ha að stærð.

1.2. Breyting á stofnanasvæði Höfðahverfis.
Í deiliskipulagi Höfðahverfis var gert ráð fyrir stofnanasvæði á suðvestur hluta þess. Með deiliskipulagi þessu er
því svæði breytt í íbúðarbyggð jafnframt er feld burt ákvæði um bráðarbirgðaraðkomu frá Baugshlíð.
Úrdráttur úr deiliskipulagi Höfðahverfis. Sérákvæði á stofnanasvæði.
Eftirfarandi ákvæði falla niður með samþykki þessarar skipulagstillögu:
5.1.3. Opinber stofnanir við Þrastarhöfða. (Í-1)
Lóð stofnunar er 0.8 ha að stærð.
Um er að ræða eina byggingu, meginhús á einni hæð ásamt lægri byggingu.
Gólf meginhúss má grafa niður u.þ.b. 1.5 m.
Mesta vegghæð langhliða frá frágengnu landi: 6 m.
Mesta mænishæð frá frágengnu landi: 9 m.
Gera skal ráð fyrir að bílastæði stofnanna (í-1 og k-1) verði samnýtt og verði ekki færri en eitt stæði á hverja 35
m2 í byggingu.
5.1.4. Opinber stofnanir við Þrastarhöfða. (Í-1)
Lóð stofnunar er 0.6 ha að stærð.
Um er að ræða eina byggingu, á einni hæð.
Mesta vegghæð langhliða frá frágengnu landi: 10 m.
Gera skal ráð fyrir að bílastæði stofnanna (í-1 og k-1) verði samnýtt og verði ekki færri en eitt stæði á hverja 35
m2 í byggingu.
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Uppdráttur af suð-vestur hluta deiliskipulags Höfðahverfis með stofnunum
sem með skipulagi þessu er verið að breyta í íbúðarbyggð. Kvöð um bráðabyrgða aðkomu meðfram
aðalgöngustíg fellur niður. Mörk skipulagssvæðis við Þrastarhöfða er sýnt á uppdrættinum.

1.3. Aðkoma, afmörkun og kvaðir
Aðkoma að svæðinu er frá Baugshlíð.
Göngustígar eru umhverfis svæðið og innan þess og tengja þannig byggðina við nærliggjandi svæði .
Svæðið afmarkast af göngustíg og núverandi byggð til norðurs, Baugshlíð til austurs, golfvelli til vesturs og
væntanlegri byggð Blikastaðalandi til suðurs.
Gert er ráð fyrir næstu stoppistöð almenningsvagna við Baugshlíð.

1.4. Markmið skipulagshöfunda
Forsögn að skipulagi Blikastaðalands var samþykkt í febrúar 2004 og eru eftirfarandi markmið lögð til
grundvallar:
• Aðlaðandi íbúðabyggð þar sem íbúum er gert kleift að búa og njóta frítíma í tengslum við náttúruna.
• Aðlögun byggðar að landi, gróðri, klöppum og öðrum staðháttum.
• Myndun skjólgóðra rýma.
• Fjölbreytilegar húsagerðir með áherslu á útsýni.
• Góð göngutengsl innan Blikastaðalands og við nærliggjandi svæði.
• Öryggi í samgöngum.
• Möguleikar á fjölbreyttum ferðamáta.
Þrastarhöfði
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1.3. Skipulagssvæðið og umhverfi þess
Svæðið er vel staðsett með tilliti til útsýnis þ.e. Esjan, Snæfellsnes, Reykjavik, Úlfarsfell, ásamt nálægð við sjó.
Umhverfi svæðisins er heillandi fyrir útivistarfólk, þar sem er hægt að leggja stunda á golf, hestamennsku, veiði,
trjárækt og almenna hreyfingu.
Á miðbiki svæðisins er minniháttar klapparrimi en að öðru leiti hallar landi lítillega niður til suðvesturs.

Stutt lýsing á byggð:
Gert ráð fyrir frekar þéttri íbúðarbyggð í fjölbýli meðfram Baugshlíð en lægri sérbýlum þegar nær dregur
Blikastaðanesi. Frá Baugshlíð og eftir miðju svæðinu liggur Þrastarhöfði en þaðan liggja húsagötur inn í
fjölbýlis- og sérbýlisþyrpingar. Íbúðarbyggðin er öll við rólega botnlanga sem stuðlar að öryggi barna og
annarra gangandi vegfarenda á svæðinu.

Auk minni leiksvæða í húsaþyrpingunum er grenndarvöllur sunnan við byggðina sem tengist stígakerfi
Mosfellsbæjar.
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ÞRASTARHÖFÐI

SAMEIGINLEG ÁKVÆÐI

2.1. Byggingarmagn.
F1,2,3,4
F5

Fjölbýlishús
Fjölbýlishús

4 hús
2 hús

Samtals

fjölbýlishús

6 hús

R1, R2,R3
P1
E1,
E2,E3,E4

Raðhús
Parhús
Einbýlishús

3 hús
1 hús
31 hús

Samtals

rað-par- og einbýlishús

35 hús

Samtals fjölbýlis-, rað- par- og einbýlishús 41 hús

alls 60 íbúðir
alls 8 íbúðir

3 hæðir og kjallari
2 hæðir og kjallari

alls 68 íbúðir

alls
alls
alls

alls

10 íbúðir
2 íbúðir
31 íbúðir

2 hæðir
2 hæðir
1- 2 hæðir og 1 hæð

43 íbúðir

alls 111 íbúðir

Auk þess gert ráð fyrir spennistöð á grenndarvelli.

2.2. Hönnun mannvirkja
Aðalteikningar (byggingarnefndarteikningar) lagðar fyrir byggingarnefnd skulu vera í samræmi við
byggingarreglugerð og skilmála þessa og önnur gildandi lög og reglur .
2.3. Almennir skilmálar vegna uppbyggingar.
Um skilmála vísast til almennra úthlutunarskilmála frá Mosfellsbæ.

2.4. Aukaíbúðir
Aukaíbúðir eru ekki leyfðar á svæðinu.

2.5. Húsagerðir
Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð og skilmálar þessir gefa til kynna. Við hönnun húsa
skal þess gætt að nýta landkosti lóða sem best og fella byggingar vel að landi, fyrirliggjandi gróðri og klöppum.
Samtengd hús og hús á sömu lóð skulu hafa samræmt yfirbragð (form, efnis- og litaval). Þau skulu teiknuð af
sama aðalhönnuði og lögð fyrir byggingarnefnd sem ein heild.

2.6. Mæliblöð og hæðarblöð
Mæliblöð sýna stærð lóða, lóðamörk, byggingareiti húsa, bílskýla og útbygginga, fjölda bílastæða og kvaðir ef
einhverjar eru.
Hæðarblöð sýna hæðir mannvirkja og við lóðamörk (G).
Hæðartölur (H) eru leiðbeinandi fyrir aðalhæð. Í vissum tilfellum geta þær verið bindandi vegna
frárennslislagna. Mesta hæð á þaki (Þ) er gefin. Á hæðarblöðum eru sýndar hæðir á lóðamörkum fjær götu (L).
Þar er einnig sýnd lega vatns- og fráveitulagna og inntakshliðar fyrir rafmagn og heitt vatn.
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2.7. Byggingareitir.
Byggingareitir eru sýndir á mæliblöðum og skýringateikningum og skulu byggingar standa á þeim
(undanskilin eru þó stigahús og bílastæði í kjallara, sjá sérákvæði fjölbýlishúsa). Byggingarreitir eru táknaðir
með brotnum línum, sem eru leiðbeinandi staðsetning húsveggjar. Nánar er gerð grein fyrir einstökum
húsgerðum í sérákvæðum skilmála þessa.

2.8. Frágangur lóða
Lóðarhafi sér sjálfur um framkvæmdir á lóð sinni og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi við samþykktar
teikningar og uppgefnar hæðartölur. Fylgja ber uppgefnum G og L tölum sem sýndar eru á hæðarblaði. Verði
ágreiningur um frágang á sameiginlegum lóðamörkum skal hlíta úrskurði byggingarnefndar í því máli.
Ekki er heimilt að moka eða ryðja jarðvegi út fyrir lóðamörk. Einnig skal aðlögun lóða að aðliggjandi landi vera
leyst innan lóðamarka.
Skjólveggi og girðingar skal sýna á byggingarnefndarteikningum. Þessi mannvirki mega ná út fyrir byggingareiti.
Mesta leyfilega hæð skjólveggja og girðinga sem ná út fyrir byggingareiti er 1.80 m, þó ekki nær lóðamörkum en
sem svarar hæð skjólveggja/girðinga. Sé trjám plantað við lóðamörk samliggjandi lóða skal hæð þeirra ekki
vera meiri en 1.80 m, nema lóðahafar séu sammála um annað. Ef lóðamörk liggja að götu, gangstíg eða
opnum svæði má trjágróður vera hærri. Einnig vísast í byggingarreglugerð, kafla 3, um “girðingu lóða” og
“gróður og frágangur lóða”.

2.9. Sorp
Ef sorpgeymslur standa utan við hús skal staðsetning og frágangur vera þannig að þær séu aðgengilegar en
sem minnst áberandi. Stakar sorpgeymslur skulu koma fram á byggingarnefndarteikningum og skal frágangi
þeirra lokið samhliða byggingu húss. Gert er ráð fyrir að hverri íbúð fylgi a.m.k. ein 240 lítra tunna.

2.10. Opin svæði til sameiginlegra nota
Öllum húsum á svæðinu tilheyra sameiginleg opin svæði og grenndarvöllur. Svæðin nýtast sem sameiginleg
leik- og útivistarsvæði. Mosfellsbær sér um uppbyggingu og rekstur grenndarvallar.
Í sérbýlishúsaþyrpingum eru sameiginleg svæði fyrir útiveru, leiktæki og gestabílastæði. Eignarhald og viðhald
á þessum reitum er skipt jafnt á milli húsanna í kring.

2.11. Hljóðvist
Til að hægt sé að nýta land sem best í skipulagi er ekki bara horft til þess að fjarlægð húsa ein og sér dugi til að
uppfylla kröfur mengunarvarnarreglugerðar um hljóðstig utan við hús. Fjarlægð húsa frá götu er miðuð við að
hægt sé að uppfylla kröfur um hámarkshljóðstig, utan við húsvegg á jarðhæð, með jarðvegsmönum og/eða
hljóðskermandi veggjum. Einnig er miðað við að hægt sé að uppfylla kröfur um hámarkshljóðstig utan við
opnanlega glugga með sértækum aðgerðum við frekari hönnun húsanna.
Útreikningar á hljóðstigi í skipulagstillögum að Blikastaðalandi sýna að hægt er að uppfylla kröfur um hljóðvist.
Meðfram tengigötu hverfisins, þ.e. Baugshlíð er gert ráð fyrir að koma fyrir jarðvegsmön og/eða hljóðskermandi
veggi 2-2,5 m háum í samræmi við hljóðútreikninga sem gerðir voru af Línuhönnun. Jafnframt þarf að huga að
staðsetningu opnanlegra glugga og sums staðar að frekari skermun þeirra við hönnun húsa,og staðsetningu
íverurýma. Við skipulagningu og hönnun húsa er við það miðað að kröfur mengunarreglugerðar um hljóðstig
verði uppfylltar.
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ÞRASTARHÖFÐI

FJÖLBÝLISHÚS

F1-F5

SÉRÁKVÆÐI

6 hús , 2-3 hæð með möguleika á kjallara, alls 68 íbúðir.
4.1. Aðkoma og lóð:
Lóðir hafa aðkomu frá Þrastarhöfða. Þar sem aðstæður leyfa má kjallari vera undir húsi og koma fyrir
almennum geymslum og bílastæðum. Sjá nánar skipulagsuppdrátt í mælikvarði 1:1000.
4.2. Húsagerðir
Um er að ræða 2 og 3 hæða fjölbýlishús. Uppgefinn fjöldi íbúða er hámark sem þýðir að íbúðir geta verið færri.
Fjöldi eða staðsetning stigahúsa er ekki bindandi. Gott aðgengi út í suður-/vesturgarð skal vera frá
stigauppgöngum í tengslum við sameign. Samkvæmt byggingarreglugerð grein 104.5 skal að minnsta kosti ein
íbúð eða fleiri hönnuð þannig að hana megi innrétta samkvæmt þörfum hreyfihamlaðra. Á húsum yfir tvær
hæðir skulu póstkassar vera á jarðhæð fyrir allar íbúðir.

Hámarks húsdýpt fjölbýlishúss með útbyggingum er 13 metrar, þó mega svalagangar fara 1.5 m út fyrir
byggingarreit og íbúðarsvalir 1.0 m. Stigahúsútbyggingar mega fara 2.5 m út fyrir byggingarreit, þó má
stigahús í húsgerð F5 fara 5 m útfyrir byggingarreit eða 3.5 m út fyrir svalaganga. Kjallari neðanjarðar má
fara út fyrir byggingarreit.

4.3. Byggingareitir
Byggingareitir eru sýndir á mæliblöðum og skýringarteikningum. Byggingareitir eru táknaðir með brotnum línum.
4.4. Þök og hæðir húsa
Reikna skal með salarhæð a.m.k. 2.8 m . Hámarkshæð mænis er gefin frá efsta gólfkóta húsa. ( Sjá
skýringarteikningu ). Þakform fjölbýlishúsa er frjálst. Þakhalli skal ekki vera meiri en 1:15.
4.5. bílastæði

Gera skal ráð fyrir að lágmarki 2 bílastæðum pr. íbúð eitt á lóð og hitt ýmist á lóð eða í kjallara.
4.6.Lóðafrágangur
Þar sem lóðir liggja að opnum grænum svæðum Mosfellsbæjar er heimilt að reista 100 cm girðingar jafnframt
má afmarka með limgerðum og trjábeltum. Íbúðum neðstu hæða í fjölbýlishúsum skulu tilheyra
sérafnotahlutar, spilda sem skal vera frá 3 til 5 metra breið eftir aðstæðum, mælt frá húsvegg. Girðingar og
sérafnotahluta skal sýna á aðaluppdráttum.
Heimilt er að skerma sérafnotahluta af með samræmdum girðingum sem mega vera mest 120 cm háar.
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ÞRASTARHÖFDI

RAÐHÚS R-1, R-2, R-3 OG PARHÚS P-1

SÉRÁKVÆÐI

3 raðhús og 1 parhús á 2 hæðum með innbyggðri bílgeymslu, alls 12 íbúðir.
7.1. Aðkoma og lóð
Lóðir hafa aðkomu frá Þrastarhöfða. Sjá nánar skipulagsuppdrátt í mælikvarði 1:1000.
7.2. Húsagerð
Um er að ræða tveggja hæða raðhús og parhús með innbyggðri bílgeymslu. (sjá skýringarteikningar) Ekki er
heimilt að hafa aukaíbúð húsinu . Hámarksstærð húss ásamt bílgeymslu er 190 m2.
7.3. Byggingareitir
Byggingareitir eru sýndir á mæliblöðum og skýringarteikningum og skulu byggingar standa innan þeirra.
Byggingareitir eru táknaðir með brotnum línum sem takmarka hámarksumfang bygginga.
Hámarks húsdýpt raðhúss með útbyggingum er 12.0 metrar, þó má bílgeymsla fara 1.5 m út fyrir þá
byggingarreit og íbúðarsvalir 1.0 m.

7.4. Þök og hæðir húsa:
Hámarkshæð mænis er gefin frá gólfkóta efri hæðar. ( Sjá skýringarteikningu). Þakform er frjálst. Þakhalli skal
ekki vera meiri en 1:15.

7.5. Bílgeymsla og bílastæði:
Bílgeymsla er innbyggð.
Gera skal ráð fyrir 3 bílastæðum á lóð ( sjá skýringarteikningar).

7.6. Lóðafrágangur:
Þar sem lóðir liggja að opnum grænum svæðum skulu ekki reistar girðingar heldur skulu lóðir afmarkaðar með
limgerðum og trjábeltum. Setja má upp lágar girðingar mest 100 cm, sem komi fram á aðaluppdráttum.
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ÞRASTARHÖFDI

EINBÝLISHÚS E1, E2, E3 OG E4

SÉRÁKVÆÐI

31 einbýlishús: E1 og E2 á 1-2 hæðum og E3 og E4 á 1 hæð, öll með innbyggðri bílgeymslu, alls 31 hús.

7.1. Aðkoma og lóð
Lóðir hafa aðkomu frá Þrastarhöfða. Sjá nánar skipulagsuppdrátt í mælikvarði 1:1000.
7.2. Húsagerð
Um er að ræða eins til tveggja hæða og einnar hæðar einbýlishús með innbyggðri bílgeymslu. (sjá
skýringateikningar). Möguleiki er á verönd ofan á þaki á 1-2 hæðar húsum. Óheimilt er að innrétta aukaíbúðir.
Hámarks byggingarmagn húss E1 er 300 m2 . Hámark 240 m2 á neðri hæð og hámark 60 m2 é efri hæð.
Hámarks byggingamagn húss E2 er 270 m2 , Hámark 240 m2 á neðri hæð og hámark 60 m2 á efri hæð.
Hámarks byggingarmagn húss E3 er 290 m2 á einni hæð og húss E4, 250 m2 á einni hæð. Fjarlægð frá
lóðamörkum að bílgeymslu sé minnst 7 m.
7.3. Byggingareitir
Byggingareitir eru sýndir á mæliblöðum og skýringarteikningum og skulu byggingar standa innan þeirra.
Byggingareitir eru táknaðir með brotnum línum sem takmarka hámarksumfang bygginga. Þar sem aðstæður
leyfa má gluggalaus hlið bílgeymslu vera nær lóðamörkum en 3 m, þó ekki nær en 1,5 m að uppfylltum
skilyrðum brunavarnarreglugerðar. Lengd eða breidd efri hæðar má aldrei vera lengri en helmingur af
lengd eða breidd alls hússins.
7.4. Þök og hæðir húsa:
Hámarkshæð mænis í einnar hæðar húsum er gefin frá gólfkóta, en í tveggja hæða húsum frá efri hæð
húss. ( Sjá skýringarteikningu). Þakform er frjálst. Þakhalli skal ekki vera meiri en 1:15.

7.5. Bílgeymsla og bílastæði:
Bílgeymsla er innbyggð.
Gera skal ráð fyrir 2 bílastæðum á lóð ásamt einu gestastæði á hús á sameiginlegri lóð hverrar
húsaþyrpingar. ( sjá skýringarteikningar).

7.6. Lóðafrágangur:
Þar sem lóðir liggja að opnum grænum svæðum skulu ekki reistar girðingar heldur skulu lóðir afmarkaðar með
limgerðum og trjábeltum. Setja má upp lágar girðingar mest 100 cm, sem komi fram á aðaluppdráttum.
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ÞRASTARHÖFDI

SPENNISTÖÐ S1

SÉRÁKVÆÐI

1 hús á einni hæð.
7.1. Aðkoma og lóð
Lóð hefur aðkomu frá aðliggjandi göngustígum. Sjá nánar skipulagsuppdrátt í mælikvarða 1:1000.
7.2. Húsagerð
Um er að ræða einnar hæða hús. (sjá skýringateikningar) Hámarks byggingarmagn húss S1 er 10 m2 .
7.3. Byggingareitir
Byggingareitir eru sýndir á mæliblöðum og skýringarteikningum og skulu byggingar standa innan þeirra.
Byggingareitir eru táknaðir með brotnum línum sem takmarka hámarksumfang bygginga. Þar sem aðstæður
leyfa má gluggalaus hlið spennistöðvar vera nær lóðamörkum en 3 m, þó ekki nær en 1,5 m að uppfylltum
skilyrðum brunavarnarreglugerðar.
7.4. Þök og hæðir húsa:
Hámarkshæð mænis er gefin frá gólfkóta efri hæðar húss. ( Sjá skýringarteikningu). Þakform er frjálst. Þakhalli
skal ekki vera meiri en 1:15.

7.6. Lóðafrágangur:
Þar sem lóðir liggja að opnum grænum svæðum skulu ekki reistar girðingar heldur skulu lóðir afmarkaðar með
limgerðum og trjábeltum.
Leyfilegt er að helluleggja lóð. Girðingar er ekki leyfðar á lóð.
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