




























FS: Deiliskipulag Arnarnesvegar, 3. áfanga, frá Rjúpnavegi í Kópavogi að Breiðholtsbraut í Reykjavík. 
Skipulagslýsing
Bréf: Bréf
Málsnúmer:  2021050463
Eigandi skjals:  Helgi Guðjónsson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  27.05.2021
Dagsetning skjals: 27.04.2021

Upplýsingar um viðskiptavin:
Netfang: "Rósa Magnúsdóttir" 
<rosa.magnusdottir@reykjavik.is>

  Notandi:  "Rósa Magnúsdóttir" <rosa.magnusdottir@reykjavik.is>
  Dagsetning:  27.4.2021 19:17:36
  Til:  "Helgi Guðjónsson" <Helgi.Gudjonsson@reykjavik.is>
  Efni:  FS: Deiliskipulag Arnarnesvegar, 3. áfanga, frá Rjúpnavegi í Kópavogi að Breiðholtsbraut í Reykjavík. 
Skipulagslýsing
---------------------------------------------------------

sæll 
Hvað segir þú um þetta er rétt að gefa umsögn
 
Með kveðju
Rósa Magnúsdóttir 
deildarstjóri Umhverfiseftirlits
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík
Sími +354 411 1111
netfang: rosa.magnusdottir@reykjavik.is
 
Vinsemd – Samvinna – Hófsemd - Kraftur
 
 
Frá: Heilbrigðiseftirlit <heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is> 
Sent: þriðjudagur, 27. apríl 2021 09:16
Til: Rósa Magnúsdóttir <rosa.magnusdottir@reykjavik.is>
Efni: FS: Deiliskipulag Arnarnesvegar, 3. áfanga, frá Rjúpnavegi í Kópavogi að 
Breiðholtsbraut í Reykjavík. Skipulagslýsing
 
 
 
Frá: USK Skipulag <skipulag@reykjavik.is> 
Sent: mánudagur, 26. apríl 2021 14:26
Til: skipulag@skipulag.is; ust@ust.is; 'ni@ni.is' <ni@ni.is>; natkop@kopavogur.is; 
'Minjastofnun Íslands' <postur@minjastofnun.is>; Minjavarsla <minjavarsla@reykjavik.is>; 
Íbúaráð Breiðholt <ibuarad.breidholt@reykjavik.is>; 'vegagerdin@vegagerdin.is' 
<vegagerdin@vegagerdin.is>; Heilbrigðiseftirlit <heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is>; 
'shs@shs.is' <shs@shs.is>; skrifstofa@vedur.is; 'veitur@veitur.is' <veitur@veitur.is>; 
hhk@heilbrigdiseftirlit.is
Efni: Deiliskipulag Arnarnesvegar, 3. áfanga, frá Rjúpnavegi í Kópavogi að Breiðholtsbraut í 
Reykjavík. Skipulagslýsing
 
Góðan dag,
Það tilkynnist hér með að auglýsing vegna kynningar á skipulagslýsingu fyrir gerð nýs 



deiliskipulags fyrir þriðja áfanga Arnarnesvegar, birtist í Fréttablaðinu laugardaginn 24. apríl 
sl. Kynningin stendur til og með 25. maí 2021. Hægt er að nálgast gögn á meðfylgjandi slóð 
https://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu/arnarnesvegur 
                                                                                                                                                                                                                                                         

Deiliskipulag Arnarnesvegar, 3. áfanga, frá Rjúpnavegi í Kópavogi að Breiðholtsbraut í 
Reykjavík. Skipulagslýsing.
 
Vakin er athygli á því að nú stendur yfir í samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010, kynning á skipulagslýsingu fyrir gerð nýs deiliskipulags fyrir þriðja áfanga 
Arnarnesvegar. Skipulagslýsingin nær til hluta Arnarnesvegar frá gatnamótum Arnarnesvegar 
og Rjúpnavegar að fyrirhuguðum gatnamótum Breiðholtsbrautar og Arnarnesvegar og 
veghelgunarsvæða hans. Hluti veghelgunarsvæðis Arnarnesvegar er innan sveitarfélagsmarka 
Reykjavíkur en stærsti hluti vegarins liggur innan sveitafélagsmarka Kópavogs. 
Arnarnesvegur sem liggur innanmarka skipulagssvæðisins sem er rúmir 19 ha að stærð er 1,9 
km að lengd. Í skipulagslýsingunni koma m.a. fram helstu áherslur við fyrirhugaða 
deiliskipulagsgerð, upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnur, tengsl við aðrar 
áætlanir,  fyrirhugað skipulagsferli svo og um kynningu og samráð.
 

Ofangreind verkefnalýsing er aðgengileg á heimasíðum sveitafélaganna, 
https://reykjavik.is/skipulag-i-kynningu og 
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/skipulagsmal/skipulag-i-kynningu. Ef óskað er nánari 
upplýsinga um skipulagslýsinguna er hægt að senda fyrirspurn á starfsfólk skipulagsdeildar 
umhverfissviðs Kópavogsbæjar á netfangið skipulags@kopavogur.is. og starfsfólk 
skipulagsdeildar Reykjavíkurborgar á netfangið skipulag@reykjavik.is. Eru þeir sem telja 
sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar 
skulu hafa borist skriflega til skipulagsfulltrúans í Reykjavík eða skipulagsfulltrúans í 
Kópavogi eða á netföngin skipulag@reykjavik.is  og skipulag@kopavogur.is eigi síðar en 
kl. 15:00 fimmtudaginn 25. maí 2021.
 
Kveðja,
Þuríður Guðmundsdóttir
Reykjavíkurborg – umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa skipulagsfulltrúa
Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík
Sími: 411-1111 - Netfang: skipulag@reykjavik.is
 

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
__________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
 

 

 
 



__________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar 
í svarthvítu ef nauðsyn krefur.
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