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HLUTI AÐALSKIPULAGS HAFNARFJARÐAR 1995-2015

arkitektar ehf.

Um er að ræða 2 breytingar:

ÞANN 08-03-05 SAMÞYKKTI

BÆJARSTJÓRN HAFNARFJARÐAR
EFTIRFARANDI BREYTINGU:

1. Óseyrarbraut 16B og   18B á reit

5.4a   sameinast í  Óseyrarbraut 20.

2 . lóð 8B á reit 4.2 er skipt í  tvennt,

8B og 8C við Óseyrarbraut.
Byggingareitur á lóð 8C stækkar til
austurs.

Um er að ræða 8 megin breytingar:

1. lóð undir ísverksmiðju á reit 4.1við

Óseyrarbraut er felld niður.
2. Lóðarmörk Fornubúða 3, á reit 4.1,
að vestan, færast til austurs um 17m.
3. Cuxhavengata nr. 1 á reit 4.1 verður
Cuxhavengat nr. 2. Lóðarstærð verður
ca 1060m². Kvöð er um umferð að

Óseyrarbraut 4.

4. Óseyrarbraut 4, á reit  4.1, stækkar
til vesturs.

5. Á  lóð 8B á reit 4.2 er gert ráð fyrir
byggingarreit.

6. lóð 10B við Óseyrarbraut á reit 4.2
verður nr. 12B við sömu götu.

7. lóð nr. 8 við  Óseyrarbraut  á reit 4.2
skiptist í tvennt og kallast  annars

vegar nr 6 við Óseyrarbraut og hins
vegar nr. 8 við sömu götu.
8. á svæði 5 verða nokkrar breytingar:
a.  lóð  A ásamt byggingareit hennar á
reit 5.4b stækkar,  netagerðar
verksmiðja fellur brott. Kvöð um lagnir
við  austurlóðamörk.
b.  lóð C á reit 5.3 hverfur.
c.  lóð A2 á reit 5.4c stækkar og
byggingarreitur breytist..

d.  lóð B á reit 5.4c minnkar.

e.  Óseyrarbraut (A-gata) breytist,
hlykkur á götu færist til vesturs.
f.  gert er ráð fyrir aðstöðu fyrir
skoðunarstöð á reit 5.2, (lóð 22b við

Óseyrarbraut.)
g. gert er ráð fyrir útsýnispalli á
miðlunartanki fráveitu, sem staðsettur
verður við enda göngustígs, við
snúningshaus á s-v horni svæðisins.






