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FUNDARBOÐ
1170. fundur bæjarstjórnar verður haldinn í bæjarstjórnarsal, Hábraut 2,
13. febrúar 2018 og hefst kl. 16:00

Dagskrá:

Önnur mál fundargerðir
1. 1801017F - Bæjarráð - 2900. fundur frá 25.01.2018
Fundargerð í 13 liðum.
2. 1801029F - Bæjarráð - 2901. fundur frá 01.02.2018
Fundargerð í 15 liðum.
3. 1802005F - Bæjarráð - 2902. fundur frá 08.02.2018
Fundargerð í 19 liðum.
3.6

1706353 - Vegna breytingar á A deild Brúar lífeyrissjóðs vegna breytinga á lögum um
Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins nr. 1/1997
Frá fjármálastjóra, dags. 5. febrúar, lögð fram tillaga um fjármögnun
lífeyrisskuldbindingar við Brú lífeyrissjóð.
Niðurstaða Bæjarráð - 2902
Bæjarráð vísar afgreiðslu til bæjarstjórnar.
Bæjarráð lýsir vanþóknun sinni á þeim skamma tímafresti sem veittur er til uppgjörs
enda um háar fjárhæðir að ræða. Bæjarráð telur eðlilegt að gjalddagi verði færður til 1.
mars.

3.7 1801254 - Auknar og afturvirkar lífeyrissjóðsskuldbindingar
Frá fjármálastjóra, lögð fram umsögn er varðar beiðni frá Sigöldu ehf. um uppgjör
við Brú lífeyrissjóð.
Niðurstaða Bæjarráð - 2902
Bæjarráð vísar afgreiðslu til bæjarstjórnar.
3.8 1801698 - Strætó leitar heimildar vegna lántöku
Frá fjármálastjóra, lögð fram umsögn er varðar erindi Strætó bs. vegna heimildar til
lántöku.
Niðurstaða Bæjarráð - 2902
Bæjarráð vísar afgreiðslu til bæjarstjórnar.
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4. 1801009F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 234. fundur frá 12.01.2018
Fundargerð í 9 liðum.
5. 1801026F - Barnaverndarnefnd - 75. fundur frá 01.02.2018
Fundargerð í 3 liðum.
6. 1802008F - Forsætisnefnd - 109. fundur frá 08.02.2018
Fundargerð í einum lið.
7. 1801023F - Jafnréttis- og mannréttindaráð - 59. fundur frá 30.01.2018
Fundargerð í 2 liðum.
8. 1802007F - Jafnréttis- og mannréttindaráð - 60. fundur frá 07.02.2018
Fundargerð í 1 lið.
9. 1801018F - Leikskólanefnd - 90. fundur frá 25.01.2018
Fundargerð í 3 liðum.
10. 1801007F - Lista- og menningarráð - 83. fundur frá 18.01.2018
Fundargerð í 6 liðum.
11. 1801021F - Lista- og menningarráð - 84. fundur frá 01.02.2018
Fundargerð í 2 liðum.
12. 1801010F - Menntaráð - 20. fundur frá 16.01.2018
Fundargerð í 4 liðum.
13. 1801012F - Skipulagsráð - 22. fundur frá 29.01.2018
Fundargerð í 10 liðum.
13.4

16091001 - Brú yfir Fossvog, fyrir gangandi, hjólandi og almenningsvagna. Tillaga að
breytingu aðalskipulagi.
Lögð fram að nýju tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024.
Tillagan gerir ráð fyrir að á göngu- og hjólabrú yfir Fossvog, sem gildandi
aðalskipulag gerir nú þegar ráð fyrir, verði einnig heimilaður akstur
almenningsvagna, til samræmis við skipulagsákvæði um sömu brú í aðalskipulagi
Reykjavíkur. Tillagan er sett fram í greinargerð Alta dags. 3. nóvember 2017.
Á fundi skipulagsráðs 29. maí 2017 var lögð fram vinnslutillaga, dags. 29. maí 2017,
að ofangreindri breytingu og samþykkti skipulagsráð að hún skuli kynnt í samræmi
við 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Vinnslutillagan var kynnt frá 16.
september 2017. Enn fremur var vinnslutillagan send umsagnaraðilum sbr. erindi
skipulagsstjóra dags. 15. september 2017. Umsagnir bárust frá Vegagerðinni sbr.
erindi dags. 26. október 2017; frá Garðabæ sbr. erindi dags. 3. október 2017 og frá
Reykjavíkurborg sbr. erindi dags. 2. október 2017. Efnt var til opins húss á skipulagsog byggingardeild Umhverfissviðs 28. september 2017 þar sem vinnslutillagan var
kynnt þeim er þess óskuðu. Tveir mættu á kynninguna.
Skipulagsráð samþykkti 6. nóvember 2016 með tilvísan til 3. mgr. 30. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 að vísa tillögunni til afgreiðslu bæjarráðs og
bæjarstjórnar og að hún verði auglýst í samræmi við 31. gr. ofangreindra laga. Á
fundi bæjarstjórnar 14. nóvember 2016 var framangreind afgreiðsla skipulagsráðs
staðfest.
Tillagan var auglýst frá 27. nóvember 2016 með athugasemdafrest til 17. janúar
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2018. Auglýsing um tillöguna birtist í Fréttablaðinu 27. nóvember 2017 og í
Lögbirtingarblaðinu 29. nóvember 2017. Tillagan var jafnframt send lögboðnum
umsagnaraðilum sbr. bréf dags. 24. nóvember 2017. Athugasemdir, ábendingar og
umsagnir bárust frá Vegagerðinni sbr. erindi dags. 23. nóvember 2017;
Umhverfisstofnun sbr. erindi dags. 15. janúar 2018 og Veitum sbr. erindi dags. 17.
janúar 2018 og frá Skipulagsstofnun dags. 26. janúar 2018.
Tillagan lögð fram að nýju ásamt greinargerð með umsögnum er bárust á
auglýsingartíma. Er tillagan dags. 29. janúar 2018.
Niðurstaða Skipulagsráð - 22
Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu ásamt umsögnum í greinargerð dags. 29.
janúar 2018. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.
Kristinn Dagur Gissurarson greiðir atkvæði gegn tillögunni.
13.7 1711735 - Brekkuhvarf 1-5. Breytt deiliskipulag
Lögð fram tillaga Rafaels Pinho dags. 29. nóvember 2017 fh. lóðarhafa Brekkuhvarfs
1-5 að breyttu deiliskipulagi á lóðunum. Í breytingunni felst að á lóðunum
Brekkuhvarf 1a-1b, 3 og 5 verði reist raðhúsabyggð í þremur áföngum með samtals
22 íbúðum sem fá heimilisföngin Brekkuhvarf 1a-1p og Brekkuhvarf 7a-7f. Uppdrættir
í mkv. 1:500 dags. 11. janúar 2018 ásamt greinargerð og skýringarmyndum.
Niðurstaða Skipulagsráð - 22
Skipulagsráð samþykkir með tilvísan í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 að
auglýsa framlagða tillögu. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.
14. 1712006F - Velferðarráð - 20. fundur frá 11.12.2017
Fundargerð í 9 liðum.
15. 1801016F - Velferðarráð - 22. fundur frá 22.01.2018
Fundargerð í 6 liðum.
16. 1801004F - Öldungaráð - 2. fundur frá 18.01.2018
Fundargerð í 2 liðum.
17. 1801753 - Fundargerð 230. fundar Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
frá 29.01.2018
Fundargerð í 74 liðum.
18. 1801695 - Fundargerð 383. fundar stjórnar Sorpu bs. frá 26.01.2017
Fundargerð í 10. liðum.
19. 1801719 - Fundargerð 280. fundar stjórnar Strætó bs. frá 19.01.2018
Fundargerð í 7 liðum.
Jafnframt eru lögð fram tvö fylgiskjöl, annars vegar samstarfsyfirlýsing Strætó bs. og
Íslenskrar NýOrku vegna EB verkefnis og hins vegar Ferðavenjukönnun Gallup 2017.
20. 1801791 - Fundargerð 81. fundar svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins frá
26.01.2018
Fundargerð í 7 liðum.
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Páll Magnússon, bæjarritari.

