
Auglýsing um breytt deiliskipulag í Kópavogi.

Kópavogsbraut 75. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráðs Kópavogs samþykkti 10. ágúst 2017 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að 
breyttu deiliskipulagi lóðarinnar nr. 75 við Kópavogsbraut. Í tillögunni felst heimild til að rífa einbýlishús á lóðinni byggt 1953 
ásamt bílskúr byggður 1977 samtals 112,7 m2 að flatarmáli. Lóðin er 986,0 m2 og núverandi nýtingarhlutfall 0,11. Í tillögunni felst 
jafnframt heimild til að byggja á lóðinni fjögurra íbúða hús á tveimur hæðum auk kjallara og tveimur innbyggðum bílskúrum. 
Samanlagður gólfflötur er áætlaður liðlega 750 m2 og nýtingarhlutfall 0,8. Hámarkshæð miðað við aðkomuhæð er áætluð 6,2 
m. Miðað er við tvö bílastæði á íbúð innan lóðar. Uppdrættir í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

Smárinn. Reitur A10. Breytt deiliskipulag.
Bæjarráðs Kópavogs samþykkti 10. ágúst 2017 að auglýsa í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu 
að breyttu deiliskipulagi á reit 10 A í 201 Smári. Í tillögunni felst að lega og fyrirkomulag bílastæða og opinna svæða á lóð 
fyrirhugaðra húsa á svæðinu breytist. Opin bílgeymsla við hús A er felld út; hús A verður 4-6 hæðir í stað 4-7 hæða; hús C 
verður 4-7 hæðir í stað 4 hæða og í því húsi verður fjöldi íbúða 18 í stað 9. Byggingarmagn á reitnum helst óbreytt. Fjöldi 
bílastæða ofanjarðar er óbreyttur þ.e. 30 stæði en bílastæðum í bílageymslu neðanjarðar er fjölgað úr 55 í 57. Sorp verður í 
djúpgámum við gangstíg í stað sorpgeymslum í kjallara fyrirhugaðra húsa. Þá er sett inn kvöð um sjónlínur frá útkeyrslu milli 
húsa A og B til að auka umferðaröryggi gagnvart umferð úr suðri. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:500 ásamt skýrin-
garmyndum og greinargerð dags. 19. júlí 2017. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Ofangreindar tillögur eru til kynningar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í afgreiðslu skipulags- og byggingardeildar 
Umhverfissviðs í Fannborg 6, 2. hæð 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 skrifle-
ga til skipulags- og byggingar Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar en 
kl. 15:00 föstudaginn 29. september 2017.

Skipulagsstjóri Kópavogs.


