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Deiliskipulag þetta nær til hverfisins Hlíðarbæjar sem er í norðanverðum Hvalfirði ofan við 

Hvalfjarðarveg nr. 47. Deiliskipulag fyrir Hlíðarbæ var gert árið 2006 og var þar gert ráð fyrir 29 lóðum 

fyrir utan þær 9 íbúðalóðir sem nú eru byggðar. Aðeins hefur eitt hús verið byggt eftir að deiliskipulagið 

tók gildi og ekki er útlit fyrir að fleiri hús verði byggð á svæðinu. Hér er því sett fram nýtt deiliskipulag 

sem fellir eldra skipulag úr gildi, m.a. þar sem ekki finnast þeir skipulags- og byggingarskilmálar sem 

upphaflegum uppdrætti fylgir. Í nýju deiliskipulagi er svæðið töluvert minna og ekki gert ráð fyrir frekari 

uppbyggingu á svæðinu. Gert er ráð fyrir viðbyggingum við núverandi hús og setti eru fram skilmálar 

eftir atvikum. 

1.1 Skipulagsgögn 

Skipulagsuppdráttur er unnin á grunni loftmyndar frá Loftmyndum ehf, kortagrunnum IS50v frá LMÍ, 

innmældum gögnum frá sveitarfélaginu og teikningum húsa ásamt eldri skipulagsuppdrætti. 

Deiliskipulagsgögn eru unnin í hnitakerfinu ISN93. Skipulagsgögn eru eftirfarandi: 

• Deiliskipulagsuppdráttur í mkv. 1:1.000, dagsettur 9. september 2020.  

• Greinargerð þessi með skipulags- og byggingarskilmálum, dagsett 9. september 2020. 

2.1 Staðhættir 

Hlíðarbær (L207655) er svæði sem leigt er úr landi Saurbæjar, alls 7 ha. Lóðir fyrir íbúðarhús eru 

framleigðar til einstaklinga. 

Svæðið liggur við Hvalfjörð norðanverðan, tæpa 2 km austan við þjóðveg nr. 1. Aðkoma að svæðinu er 

um Hvalfjarðarveg nr. 47. Svæðið er í nokkrum bratta og er gróið víði- og birkikjarri með lynggróðri og 

lúpínuflákum inn á milli. Á svæðinu eru 8 einbýlishús og 1 raðhús. Neðst á svæðinu er félagsheimili, 

sundlaug og tjaldstæði með sér aðkomu frá Hvalfjarðarvegi.  

 

1 INNGANGUR 

2 FORSENDUR 
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MYND 1. Yfirlitsmynd yfir Hvalfjörð. Svæðið er afmarkað með rauðum hring (©Map.is) 

Byrjað var á þremur parhúsum í samræmi við gildandi deiliskipulag og voru reistir húsgrunnar og lögð 

gata að þeim. Ekki var haldið áfram með þessar framkvæmdir og eru þær líklega ónýtar í dag. 

 

MYND 2. Horft yfir íbúðagötuna til vesturs. Framkvæmdir við parhús voru á flatanum neðan götunnar og eru nú horfnar í 
gróður. 

2.2 Fornleifar 

Aðalskráningu fornleifa er lokið. Engar þekktar fornleifar eru innan skipulagssvæðisins. 
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Ef fram koma áður óþekktar fornleifar á framkvæmdartíma, sbr. 24. gr. laga um menningarminjar nr. 

80/2012, verður þegar haft samband við Minjastofnun Íslands og framkvæmd stöðvuð uns fengin er 

ákvörðun Minjastofnunar um hvort halda megi áfram og með hvaða skilmálum. 

3.1 Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 

Í gildi er Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 sem tók gildi í maí 2010. Svæðið er skilgreint sem 

íbúðarsvæði Í1, opið svæði O21 og á svæði fyrir þjónustustofnanir ÞS1. Einnig er svæðið að hluta til á 

fjarsvæði vatnsverndar VF1 Fjarsvæði vatnsbóla fyrir Hlíðarbæ. Grannsvæði vatnsbóla fyrir Hlíðarbæ 

VG1 er fast við skipulagsmörkin í suð-austri. 

 

MYND 3. Hluti gildandi aðalskipulags. 

Í stefnumörkun aðalskipulagsins fyrir Hlíðarbæ segir að hús skulu vera mest tvær hæðir, þéttleiki verði 

að hámarki 4-5 hús á ha og nýtingarhlutfall sé að hámarki 0,4. 

Svæði fyrir þjónustustofnanir er fyrir Hlaðir, sem er félagsheimili og sundlaug. Svæðið er 0,5 ha að 

stærð. Engin frekari umfjöllun er um stefnu sveitarfélagsins er varðar þjónustustofnanir eða stefna um 

Hlaðir í aðalskipulagi. 

Miklir útivistarmöguleikar eru innan sveitarfélagsins og stefna skal að bættu aðgengi hreyfihamlaða á 

opnum svæðum til sérstakra nota þar sem því verður við komið.  

3 TENGSL VIÐ AÐRAR ÁÆTLANIR 
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Innan marka skipulagsins er opið svæði til sérstakra nota O21, Saurbær – útivistarsvæði, tjaldstæði og 

íþróttavöllur sem er 341,4 ha. 

Vatnsverndarsvæðið sem er fjarsvæði vatnsbóla fyrir Hlíðarbæ sem er 264 ha en grannsvæðið 21,5. 

Gæta skal þess að grunnvatni sé ekki spillt í sveitarfélaginu og nægt grunnvatn sé varðveitt til 

framtíðarnota. 

Deiliskipulagið er í samræmi við gildandi aðalskipulag. 

3.2 Deiliskipulag 

Í Hlíðarbæ er í gildi deiliskipulag frá árinu 2006 sem fellt verður úr gildi með gildistöku þessa 

deiliskipulags. Skipulagið frá 2006 nær yfir 18,5 ha svæði sem inniheldur 38 íbúðarhúsalóðir, leik- og 

íþróttasvæði, tjaldsvæði og svæði undir þjónustustofnanir. Gert var ráð fyrir um 100 íbúum á svæðinu.  

Þar sem ekki finnast þeir skipulags- og byggingarskilmálar sem upphaflegum uppdrætti fylgir er talið 

nauðsynlegt að fella skipulagið úr gildi með gerð nýs skipulags. 

4.1 Lóðir 

Allar íbúðarlóðir eru 1.400 m² fyrir utan Hlíðarbæ 2, 4 og 6 sem er 1.750 m² og lóð við Hlaðir sem er 

6.345 m². Nýtingahlutfall er 0,2. Nýtingarhlutfall er hlutfall brúttóflatarmáls A og B rýma (allar hæðir) 

og lóðarstærðar. Hámarksflatarmál bygginga á lóðinni fæst með því að margfalda lóðastærð með 

nýtingarhlutfalli. 

TAFLA 1. Yfirlit yfir byggingamagn og lóðastærðir 

LÓÐ STÆRÐ Í M2 NH NÚVERANDI BYGGINGAMAGN 

Hlíðarbær 2-4-6 1750 0,2 278,2 

Hlíðarbær 8 1400 0,2 162,2 

Hlíðarbær 10 1400 0,2 131,8 

Hlíðarbær 11 1400 0,2 132,5 

Hlíðarbær 12 1400 0,2 204,3 

Hlíðarbær 14 1400 0,2 192,6 

Hlíðarbær 16 1400 0,2 193,7 

Hlíðarbær 18 1400 0,2 166,8 

Hlíðarbær 20 1400 0,2 175,3 

Hlaðir 6345 0,12 738,7 

 

4 SKILMÁLAR 
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4.2 Byggingarreitir 

Skilgreindir eru byggingarreitir á öllum íbúðarlóðum. Innan byggingarreita er heimilt að byggja við 

núverandi hús eða gera sambyggðan eða stakstæðan bílskúr. Hús ofan götu eru á einni hæð. Hámarks 

mænishæð íbúðarhúsa mæld frá efri brún botnplötu er 5,5 m. Hámarks vegghæð er 4 m. Neðan götu 

er eitt einbýlishús og er það á einni hæð og með risi. Hámarks mænishæð húss mælt frá miðlínu götu 

er 4,5 m og hámarks vegghæð 4 m. 

Heimilt er að vera með 80 m² auka íbúð á einbýlishúsalóðunum sem nýtist sem auka íbúð fyrir 

fjölskylduna eða sem lítil eining til útleigu, svo fremi sem aðstæður og nýtingarhlutfall leyfa og 

uppfylltar séu allar reglugerðarkröfur til íbúðanna. Slíkar aukaíbúðir er ekki heimilt, hvorki í upphafi né 

síðar, að gera að sjálfstæðri eign heldur verður íbúðin ætíð að fylgja heildar eigninni. 

4.3 Bílastæði 

Við einbýlishús skulu vera 2-3 stæði innan lóðar og eitt til viðbótar fyrir auka íbúð. Við raðhús skal vera 

eitt bílastæði fyrir hverja íbúð. Fjölgun bílastæða innan lóða og úrtök við innkeyrslu krefjast ekki 

breytingar á deiliskipulagi. 

Við Hlaðir er bílastæði sem nýtist bæði félagsheimilinu og tjaldsvæðinu. 

4.4 Samgöngur 

Íbúðarsvæðið tengist Hvalfjarðarvegi nr. 47. Hlaðir hafa sér aðkomu frá Hvalfjarðarvegi 140 m austar. 

Hvor tveggja eru vegtengingar sem hafa verið um árabil. Skv. slysaskrá Samgögnustofu eru engin skráð 

slys síðasta aldarfjórðunginn. 

Gert er ráð fyrir gönguleiðum innan svæðis. 

4.5 Opin svæði, leikvellir og útivistarsvæði 

Austanvið Hlíðarbæ nr. 11 er gert ráð fyrir leiksvæði sem nýtist íbúum og gestum á svæðinu. 

4.6 Veitur 

Svæðið er tengt veitukerfi sveitarfélagsins og dreifikerfi RARIK. 

4.7 Tjaldsvæði 

Við Hlaðir er starfrækt tjaldsvæði og er þjónusta í Hlöðum. 
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1.1 Almennt 

Skilmálar þessir taka til byggðar sem fellur undir þetta deiliskipulag. Húsagerðir eru frjálsar að öðru leiti 

en því sem skilmálar, mæli- og hæðablöð, og lög og reglugerðir segja til um. Hús sem standa á sömu 

lóð og/eða eru samtengd skulu teiknuð af sama hönnuði og lögð fram sem ein heild. Ákvæði um fjölda 

hæða og þakform eru í kafla um sérákvæði. Leggja skal lóðahönnun fyrir byggingarnefnd samhliða 

byggingarleyfisuppdráttum. 

1.2 Byggingarreitir 

Byggingareitir lóða eru sýndir á skipulagsuppdrætti og skulu byggingar byggðar innan þeirra, nema 

kveðið sé á um annað í sérskilmálum í þessari greinargerð. Byggingareitir eru sýndir með brotalínu. 

Byggingarreitir eru tilgreindir á deiliskipulagsuppdrætti og málsettir á mæliblaði. Ný hús og 

viðbyggingar skulu standa innan byggingarreits. 

1.3 Mæli- og hæðablöð 

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti húsa, fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef einhverjar 

eru o.þ.h. Allir hlutar húss skulu standa innan byggingarreits, eins og hann er sýndur á mæliblaði fyrir 

hverja lóð, nema kveðið sé á um annað í sérskilmálum. Byggingarreitur sýnir lágmarksfjarlægð frá 

lóðamörkum, nema þar sem er bundin byggingalína.  

Mæliblöð sýna einnig viðmiðunarhæðir gangstétta og gatna við lóðamörk, sem er þá einnig lóðarhæð 

á þessum mörkum.  

Hæðarblöð sýna hæðir á lóðamörkum og hæðartölur á aðalgólfum húsa. Hæðartölur gólfa eru leið-

beinandi og skulu frávik umfram +/- 30 cm koma til umfjöllunar hjá byggingaryfirvöldum í 

Hvalfjarðarsveit. Hámarkshæð húsa er skilyrt í skilmálum þessum. Lega veitulagna er einnig sýnd á 

hæðarblöðum. 

1.4 Frágangur lóðar 

Óheimilt er að láta lausamuni standa til langframa (meira en 2 mánuði) innan lóðar, s.s. gáma, bíla, 

stöðuhýsi, vélahluti, byggingarefni eða annað álíka. Lóðarhafi skal ávallt huga að lóð sinni og halda 

henni sem snyrtilegastri svo engin hætta stafi af búnaði og munum innan hennar né sé öðrum til ama.  

Lýsing skal vera lágstemmd og ljósi beint niður. 

5 ALMENNIR SKILMÁLAR 
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Deiliskipulag Hlíðarbæjar fellur ekki undir lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, þar sem ekki er 

mörkuð stefna er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Svæðið er fullbyggt en heimilt verður að byggja við núverandi hús. Því 

er ekki talið að skipulag þetta hafi í för með sér neikvæð áhrif á umhverfið þar sem svæðið er þegar 

byggt og raskað. Með deiliskipulaginu er dregið verulega úr uppbyggingarmöguleikum og þar með 

dregið úr umferð og ætti það að hafa jákvæð áhrif á umhverfið.  

Hluti svæðisins er innan fjarsvæðis vatnsverndar. Ef sprungur eða misgengi eru á þessu svæði skal gæta 

fyllstu  varúðar í meðferð mengandi efna efna s.s. olíu, bensín og skyld efni, salt, eiturefni til útrýmingar 

á skordýrum eða gróðri og önnur efni sem mengað geta grunnvatn, auk efna sem sérstaklega eru 

tilgreind í reglugerð um neysluvatn.  

6 UMHVERFISÁHRIF 


