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Breyting á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030. Háeyri 1 og 2 við
Reykjalundarveg. Breyting á fjölda íbúða.
Greinargerð.
Almennt.
Aðalskipulagsbreyting þessi tekur til breytingar á Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011 – 2030 og varðar
lóðirnar við Háeyri 1 (landnúmer 125413) og 2 (landnúmer 225778). Lóðin að Háeyri 1 er 1.197 m 2 að
flatarmáli og Háeyri 2 er 1.769 m2 að flatarmáli. Á lóðinni Hávegur 1 stendur einnar hæða
frístundahús byggt úr timbri árið 1950 alls 74 m2 að flatarmáli sbr. fylgiskjal 1. Fyrirhugað er að rífa
húsið. Lóðin að Háveg 2 er óbyggð. Á báðum lóðunum er föngulegur trjágróður sbr. fylgiskjöl 2 og 3.
Á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins og í greinargerð þess (tafla 4.1 á bls. 31) eru lóðirnar
auðkenndar með 330-Íb.

MYND 1. Hluti af þéttbýlisuppdrætti Aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011-2030.

1|Síða

MYND 2. Hluti af greinargerð Aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011-2030. Tafla 4.1 Íbúðafjöldi og
þéttleiki íbúðarhverfa bls. 31.

MYND 3. Hluti af gildandi deiliskipulagi fyrir Háeyri 1 og 2.
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Í gildandi deiliskipulagi birt í B-deild Stjórnartíðina 26. september 2016 er miða við að á
framangreindum lóðum verði byggð tveggja hæða einbýlishús alls um 450 m2 á hvorri lóð.
Hámarkshæð er 7.5 m miðað við aðkomuhæð sjá fylgiskjöl 4 og 5 (lóðablað).

Tillaga að breyttu skipulagi.
Tilefni aðalskipulagsbreytingarinnar eru væntingar lóðahafa um að reisa tveggja hæða parhús á
lóðunum, sem eru áætluð um 250 m2 að grunnfleti eða um 1.000 m2 að samanlögðum gólffleti .
Hámarkshæð er áætluð 7.5 m miðað við aðkomuhæð.
Til að gæta innbyrðis samræmis milli aðalskipulags og deiliskipulags sbr. 7. mgr. 12. gr. skipulagslaga
þarf að gera breytingu á töflu 4.1 á bls. 31 í greinargerð Aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011-2030, þar
sem fram kemur íbúafjöldi og þéttleiki byggðar í bæjarfélaginu

MYND 4. Hluti af töflu 4.1 í greinargerð Aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011-2030. Íbúðafjöldi og
þéttleiki.

MYND 5. Hluti af töflu 4.1 í greinargerð Aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011-2030. Íbúðafjöldi og
þéttleiki. Breyting.
Ekki er um að ræða aðrar breytingar á skipulagsheimildum en hér að framan greinir. Engar breytingar
verða á þéttbýlisuppdrætti.
Óskað er eftir því að málsmeðferð ofangreindrar tillögu að breyttu Aðalskipulagi Mosfellsbæjar 20112030 verði í samræmi við 2 mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 en þar kemur m.a. fram:
Nú telur sveitarstjórn að gera þurfi breytingar á gildandi aðalskipulagi sem séu það
óverulegar að ekki sé talin ástæða til meðferðar skv. 30.–32. gr. og skal þá sveitarstjórn
senda rökstudda tillögu um breytinguna til Skipulagsstofnunar. Niðurstaða sveitarstjórnar
skal auglýst. Við mat á því hvort breyting á aðalskipulagi geti talist óveruleg skal taka mið af
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því hvort hún hafi verulegar breytingar á landnotkun í för með sér eða sé líkleg til að hafa
mikil áhrif á einstaka aðila eða hafa áhrif á stór svæði. Fallist Skipulagsstofnun á tillögu
sveitarstjórnar skal hún staðfesta tillöguna innan fjögurra vikna frá því að tillagan barst henni
og auglýsa hana í B-deild Stjórnartíðinda. Fallist Skipulagsstofnun ekki á að um óverulega
breytingu sé að ræða skal hún tilkynna sveitarstjórn um það og fer þá um málsmeðferð eins
og um gerð aðalskipulags sé að ræða.

Rökstuðningur og áhrifamat.
Í umræddri breytingu á aðalskipulagi bæjarins er miðað við að skipulagi á tveimur
einbýlishúsalóðum verði breytt þannig að heimilt verði að reisa á þeim parhús. Breytingin
nær til lóðanna nr. 1 og 2 við Háeyri eins og að ofan greinir. Að mati lóðarhafa er ekki
grundvöllur nú til að reisa tvö allt að 450 m2 einbýlishús á lóðunum eins heimilt er í gildandi
deiliskipulagi frá árinu 2016. Aftur á móti er mikil eftirspurn eftir litlum og meðalstórum
eignum eins og þeim sem áform eru um að byggja á lóðunum (sjá fylgiskjöl 6 og 7). Breyting
þessi hefur ekki áhrif á landnotkun á svæðinu eða mun hafa áhrif á einstaka aðila eða hafa
áhrif á stór svæði í nágrenni.
Samkvæmt 5. mgr. 12. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er m.a. kveðið á um að gera skuli grein
fyrir áhrifum áætlunarinnar og einstaka stefnumiða hennar á umhverfið. Með tilvísan til
gildandi aðal- og deiliskipulags fyrir lóðirnar nr. 1 og 2 við Háeyri felur umrædd breyting ekki í
sér neikvæð umhverfisáhrif. Breytingin á skipulagi lóðanna hefur jafnframt ekki áhrif á
landslag sem og ásýnd svæðisins enda verður leitast við að fella fyrirhugaðar byggingar sem
best að umhverfi sínu m.a. annars þeim gróðri sem fyrir er á svæðinu.

Kópavogi 8. nóvember 2022
Kristinn Ragnarsson, arkitekt
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Fylgiskjöl.

Fylgiskjal 1. Háeyri 1. Frístundahús byggt 1950.
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Fylgiskjal 2. Háeyri 1 og 2 við Reykjalundarveg

Fylgiskjal 3. Háeyri 1 og 2 við Reykjalundarveg
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Fylgiskjal 4. Gildandi deiliskipulag. Birt í B-deild Stjórnartíðinda 26. september 2016.
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Fylgiskjal 5. Lóðablað fyrir Háeyri 1 og 2 dags. 2. nóvember 2017.
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Fylgiskjal 6. Dæmi um mögulegt útlit parhúsa við Háeyri 1 og 2. Framhlið.

Fylgiskjal 7. Dæmi um mögulegt útlit parhúsa við Háeyri 1 og 2. Bakhlið.
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