
 
Auglýsing um breytt deiliskipulag í Kópavogi. 
 
Smárinn vestan Reykjanesbrautar. 201 Smári. Reitir A03 og A04. Breytt deiliskipulag.  
Bæjarráð Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu 

að breyttu deiliskipulagi fyrir reiti A03 og A04 í 201 Smára. Í breytingunni fellst að fjöldi íbúða í húsum A og B 

(Sunnusmári 10 og 12) eykst úr 48 í 56 íbúðir. Sorp fyrir íbúðir verði í djúpgámum á sameiginlegri lóð húsanna líkt 

og er fyrir önnur hús á lóð A03 og A04. Krafa um bílastæði er óbreytt. Að öðru leyti er vísað í gildandi 

skipulagsskilmála og deiliskipulagsuppdrátt fyrir Smárann vestan Reykjanesbrautar, samþykkt í bæjarstjórn 25. 

október 2016 og birt í B-deild Stjórnartíðinda 25. nóvember 2016. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv.  1:2000 

ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 30. júní 2020. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna. 

Þorrasalir 37. Breytt deiliskipulag.  
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa tillögu 

að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar nr. 37 við Þorrasali. Í breytingunni felst stækkun lóðarinnar um 145 m2 til 

vesturs í átt að sveitafélagamörkum Kópavogs og Garðabæjar og 105 m2 viðbygging á einni hæð við núverandi 

einbýlishús á lóðinni. Þá er gert ráð fyrir þakverönd ofaná fyrirhugaðri viðbyggingu. Við breytinguna eykst 

byggingarmagn á lóðinni úr 287 m2 í 392 m2 og nýtingarhlutfall úr 0,48 í 0,53 m.v. stækkun lóðarinnar. Tillagan 

er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 15. júní 2020. Nánar um 

tillöguna vísast til kynningargagna. 

Ofangreindar tillögur eru aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópavogsbæjar 
að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir 
sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa 
borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið 
skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 mánudaginn 7. september 2020. 
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