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GREINARGERÐ MEÐ DEILISKIPULAGSTILLÖGU

Deiliskipulagsbreyting þessi miðar að því að breyta
deiliskipulagsskilmálum fyrir lóðina að Margrétarhaga 1 í
Hagahverfi 2. Markmiðið er að bæta gæði íbúða í raðhúsinu og
gera öllum íbúum kleift að njóta sólar. Einnig gefur þetta meiri
möguleika á fjölbreyttari lausnum við hönnun íbúða innan
hverrar lóðar, eins og lögð er áhersla á í núgildandi skilmálum
fyrir lóðina.
Gerðar eru eftirfarandi breytingatillögur á deiliskipulaginu.
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Deilskipulagsbreyting þessi, sem
grenndarkynnt hefur verið skv. 2. mgr.
43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010
m.s.br.
frá____________til ___________ var
samþykkt í bæjarstjórn
þann_____________2018.
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Leyfilegt verði að byggja þakbyggingu allt að 12m² brúttó
(A rými). Þá verði einnig leyfilegt að byggja þak sem nær
út fyrir þakbygginguna á þremur hliðum (B-rými allt að
30,0m²). Með þessu verði mögulegt að nýta þakrými sem
verönd.
Aðeins verði kvöð um innbyggðar bílgeymslur í tveimur af
fimm íbúðum hússins.
Nýtingarhlutfall verði hækkað úr 0,40 í 0,44.
Hámarks vegghæð á göflum hússins verði 8,4m. En
hámarks þakhæð og hámarks vegghæð á langhliðum
breytist ekki frá núgildandi skilmálum.
Leiðrétt verði merking á uppdrætti þar sem lóð er
ranglega skráð R IIb-4, í ósamræmi við fjölda íbúða og
fjölda bílastæða á uppdrætti. Verður nú RIIb-5, enda eru
bílastæði fyrir fimm íbúðir á lóðinni og lóð skipt í 5
íbúðareiti.

Samþykkt deiliskipulagsbreytingarinnar var auglýst í B-deild
Stjórnartíðinda þann
______________2018.
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