Hvítingavegur, nýjar lóðir
Drög að skilmálum
A1519-011-U02
Dags. 31.8.2021

Hér á eftir eru drög að sérskilmálum fyrir nýjar lóðir við Hvítingaveg og við Skólaveg. Auk
sérskilmála gilda almennir skilmálar gildandi deiliskipulags en einnig mætti gera ráð fyrir að setja
skilmála t.a.m. um landmótun og frágang lóða á lóðamörkum.

Sérskilmálar - Skólavegur 21 C - DRÖG
Lóðarstærð

376 m2

Hámarksbyggingarmagn

220 m2

Fjöldi hæða og
hámarkshæð

2 hæðir og rishæð

Fjöldi íbúða

1-2

Aðkoma

Aðkoma að lóðinni er um aðkomuveg frá
Skólavegi (Ráðhúströð).

Bílastæði

Gera skal ráð fyrir 2 bílastæðum fyrir íbúðir sem
eru stærri en 80 m2 og 1 bílastæði fyrir íbúðir sem
eru minni en 80 m2.

Hámarkshæð er 8,5 m mælt frá yﬁrborði jarðvegs.

Bílastæði skulu öll vera innan lóðar.
Þak

Þak skal vera mænisþak eða einhalla þak.
Kvistir eru heimilaðir á þaki og hæð þeirra má ekki
fara upp fyrir mæni.

Spurningar og vangaveltur um skilmála:
▸ Hámarksbyggingarmagn: Tvær hæðir (88 m2 *2 =176 m2) + rishæð (88 m2 /2 =44 m2) =220 m2
▸ Gera ráð fyrir að 1. hæðin sé kjallari (niðurgraﬁnn að hluta) til að lækka húsið í landi?
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Sérskilmálar - Hvítingavegur 7, 9 11 og 13 - DRÖG
Lóðastærð

272 m2

Hámarksbyggingarmagn

213 m2

Fjöldi hæða og
hámarkshæð

1 hæð með kjallara og inndreginni þakhæð
Hámarkshæð 9,0 m mælt frá gólfkóta kjallara
Eða
1 hæð með kjallara
Hámarkshæð 6,5 m mælt frá gólfkóta kjallara.

Fjöldi íbúða

1

Aðkoma

Aðalinngangur skal vera frá Hvítingavegi.
Aðkoma að bakhlið er um aðkomuveg frá
Skólavegi (Ráðhúströð).

Bílastæði

Að lágmarki skal gera ráð fyrir 2 bílastæðum
innan lóðar.
Að auki skal innbyggð bílgeymsla vera í kjallara
með aðkomu frá Skólavegi (Ráðhúströð).

Þakform

Þak skal vera mænisþak eða einhalla þak.

Þakhæð / rishæð

Þaklína skal vera inndreginn til allra átta.
Veggir þakhæðar mega fylgja byggingarreit 1.
hæðar til norðurs og austurs, sbr.
skilmálateikningar.

Byggingarlína

Framhlið 1. hæðar (suðurhlið) skal fylgja bundinni
byggingarlínu, sbr. skilmálateikning.

Svalir og útbyggingar

Heimilt er að svalir fari allt að 1,4 m út fyrir
byggingarreit á vestur- og suðurhlið.

Spurningar og vangaveltur um skilmála:
▸ 2 hæðir og þakhæð eða 1 hæð með kjallara og risi?
▸ Bundin byggingarlína er á helmingi framhliðar og helmingi austurhliðar, sjá skilmálamynd
▹ Bygging þarf að fylgja þessari línu 100% eða 50%?
▹ Ætti byggingarlína að vera á allri suðurhliðinni og kvöð um að bygging fylgi 50%? Veitir
meira frelsi í hönnun.
▸ Ef bygging er á 1 hæð og kjallara, þ.e. þakhæð er sleppt, ætti þá að setja kvöð um að bygging
sé að lágmarki 3,5 m há mælt frá aðkomukóta? 4,5 m frá aðkomukóta? Eða hærri?
▸ Setja inn að hús á 1 hæð og kjallara megi vera pallaskipt og leyfa meiri hæð?

2

▸ Landmótun
▹ Þarf að setja skilmála um frágang lóða á lóðamörkum við götu?
▹ Skilmála t.d. um stoðveggi, girðingar eða annan frágang?
▹ Þarf jarðvegur að ná visst langt upp á og fram eftir útvegg neðstu hæðar?
▹ Einhverjir gætu viljað nýta þetta pláss sem garðsvæði / pall.
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Hvítingavegur 7, 9 11 og 13 - DRÖG að skilmálateikningum:

Kjallari 81 m2

1. hæð 90 m2

2. hæð (rishæð) 42 m2

Langsnið

Þversnið

4

Húsagerðir
Dæmi um fjögur ólík hús sem passa innan skilmálanna.
Hér eru eingöngu sýndar einfaldar útlínur án glugga, hurða, svala eða svalahandriða.
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Skilmálar - grunnur

Horft í vestur eftir Hvítingavegi
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Skilmálar - grunnur

Horft í austur eftir Hvítingavegi
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Skilmálar - grunnur

Framhlið / suðurhlið
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Skilmálar - grunnur

Bakhlið, horft í austur
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Skilmálar - grunnur

Bakhlið / norðurhlið
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