Bæjarstjórn - 1200
FUNDARBOÐ
1200. fundur bæjarstjórnar verður haldinn í bæjarstjórnarsal, Hábraut 2,
10. september 2019 og hefst kl. 16:00

Dagskrá:

Dagskrármál
1. 1701668 - Stefnumótun Kópavogsbæjar
Tillaga um að 13. grein Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál verði hluti
af yfirmarkmiðum stefnu Kópavogsbæjar.
Fundargerð
2. 1908009F - Bæjarráð - 2968. fundur frá 05.09.2019
Fundargerð í 24 liðum.
2.3

1711235 - Samþykkt um öryggismál
Frá starfshópi um öryggismál hjá Kópavogsbæ, dags. 19. júlí lögð fram greinargerð
starfshópsins ásamt tillögu að samþykkt um öryggismál fyrir Kópavogsbæ.
Niðurstaða Bæjarráð - 2968
Fundarhlé hófst kl. 10:10, fundi fram haldið kl. 10:18.
Bæjarráð samþykkir að vísa málinu til afgreiðslu bæjarstjórnar.

2.11 1909051 - Breyting á fjárfestinga- og fjármögnunaráætlunar Sorpu. Lántaka
Frá Sorpu, dags. 2. september, lagt fram erindi vegna breyttrar fjárfestinga- og
fjármögnunaráætlunar SORPU bs.
Niðurstaða Bæjarráð - 2968
Vísað til afgreiðslu bæjarstjórnar.
3. 1908007F - Afgreiðslur byggingarfulltrúa - 273. fundur frá 16.08.2019
Fundargerð í 7 liðum.
4. 1909001F - Forsætisnefnd - 141. fundur frá 05.09.2019
Fundargerð í 2 liðum.
5. 19081074 - Fundargerð 248. fundar Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
frá 26.08.2019
Fundargerð í 65 liðum.
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6. 1908008F - Íþróttaráð - 94. fundur frá 22.08.2019
Fundargerð í 5 liðum.
7. 1908002F - Jafnréttis- og mannréttindaráð - 72. fundur frá 08.08.2019
Fundargerð í 1 lið.
8. 1906014F - Lista- og menningarráð - 103. fundur frá 22.08.2019
Fundargerð í 6 liðum.
9. 1908005F - Menntaráð - 45. fundur frá 20.08.2019
Fundargerð í 4 liðum.
10. 1908001F - Skipulagsráð - 57. fundur frá 02.09.2019
Fundargerð í 17 liðum.
10.6 1904103 - Nónhæð. Arnarsmári 36-40. Breytt deiliskipulag.
Á fundi skipulagsráðs 8. apríl 2019 var lögð fram tillaga Basalt arkitekta f.h.
lóðarhafa að breyttu deiliskipulagi Nónhæðar, Arnarsmára 36-40. Í breytingunni
felst að bílakjallara er komið fyrir við hús A, Arnarsmára 36-40 undir bílastæðum
innan lóðar. Flatarmál fyrirhugaðrar bílageymslu er áætlað um 1.400 m2 og gert er
ráð fyrir 24 bílastæðum. Greinargerð og skýringaruppdráttur dags. 19. mars 2019.
Skipulagsráð frestaði afgreiðslu tillögunnar. Á fundi skipulagsráðs 29. apríl 2019
var tillagan lögð fram að nýju. Enn fremur var lögð fram "Álitsgerð vegna
bílageymslu í fjölbýli á Nónhæð í Kópavogi" unnin af Sigfúsi Aðalsteinssyni, löggilts
fasteignasala, dags. 23. apríl 2019. Var afgreiðslu málsins frestað.
Lögð fram tillaga Basalt arkitekta f.h. lóðarhafa að breyttu deiliskipulagi Nónhæðar,
Arnarsmára 36-40. Í breytingunni felst að bílakjallara er komið fyrir við hús A,
Arnarsmára 36-40 fyrir 31 bíl og 34 bíla ofanjarðar. Í tillögunni felst jafnframt að
lóðarmörk Arnarsmára 36-40 breytast þannig að 10 bílastæði við aðkomugötu að
leiksskólanum Arnarsmára verða á bæjarlandi þ.e. er utan lóðarinnar. Hlutfall
bílastæða á íbúð við Arnarsmára 36-40 hækkar úr 1,25 í 1,6. Tillaga er sett fram á
uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 19. júlí 2019.
Einnig lagt fram erindi formanns íbúasamtakanna Betri Nónhæð dags. 15. júlí 2019
og 12. ágúst 2019. Þá lagt fram erindi Ómars R. Valdimarssonar lögmanns fh.
lóðarhafa dags. 9. ágúst 2019 ásamt samantekt Basalt arkitekta á bílastæðamálum
við lóðir A, B og C í Nónhæð.
Niðurstaða Skipulagsráð - 57
Skipulagsráð hafnar framlagðri tillögu Basalt arkitekta dags. 19. júlí 2019. Vísað til
afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.
10.8

1901656 - Vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins. Mótvægisaðgerðir vegna
Bláfjallavegar og Bláfjallaleiðar.
Á fundi skipulagsráðs 4. febrúar 2019 var lagt fram erindi Ernu Báru Hreinsdóttur,
forstöðumanns skipulagsdeildar Vegagerðarinnar, dags. 24. janúar 2019 þar sem
óskað er eftir afstöðu Kópavogsbæjar til fyrirhugaðrar lokunar Bláfjallavegar nr.
417-02. Lokunin mun ná frá stöð 11.600 í vestri (við hellinn Leiðarenda) að
vegamótum við Bláfjallaleið. Lokunin er liður í aðgerðum og úrbótum á
Bláfjallavegi (þjóðvegur) innan vatnsverndarsvæðisins sem taldar eru æskilegar til
að lágmarka áhættu af umferð innan þess. Afgreiðslu málsins var frestað.
Lagt fram erindi Ernu Báru Hreinsdóttur, forstöðumanns skipulagsdeildar
Vegagerðarinnar dags. 8. febrúar 2019 þar sem óskað er eftir áliti Kópavogsbæjar
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um lokun syðri hluta Bláfjallavegar fyrir almennri umferð, frá gatnamótum
Bláfjallavegar og Bláfjallaleiðar og suður undir hellinn Leiðarenda. Í erindinu
kemur m.a. fram að fyrirhuguð lokun verður framkvæmd með slám og síðan verði
áhrif framkvæmdarinnar á umferð metin m.t.t. þess hvort loka eigi umræddum kafla
Bláfjallavegar með öðrum hætti. Erindinu fylgir jafnframt tímasett aðgerðaráætlun
Vegagerðarinnar sem er liður í mótvægisaðgerðum vegna umferðar á
Bláfjallasvæðinu með tilliti til vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu.
Niðurstaða Skipulagsráð - 57
Skipulagsráð fellst á að syðri hluti Bláfjallavegar nr. 417-02 verði lokað fyrir umferð
bíla frá stöð 11.600 í vestri (við hellinn Leiðarenda) að vegamótum við Bláfjallaleið.
Lokunin er liður í aðgerðum og úrbótum á Bláfjallavegi (þjóðvegur) innan
vatnsverndarsvæðisins sem taldar eru æskilegar til að lágmarka áhættu af umferð
innan þess. Skipulagsráð tekur undir með bæjaryfirvöldum í Hafnarfirði að þörf sé á
frekara umhverfis- og áhættumati á umræddum vegkafla og að það liggi fyrir eigi
síðar en í árslok 2021. Að því loknu verði teknar ákvarðanir um framtíð vegarins.
Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og bæjarstjórnar.
10.16

1710512 - Álfnesvík Reykjavík. Tillögur að breyttu svæðisskipulagi og breyttu
aðalskipulagi og tillaga að deiliskipulagi. Efnisvinnslusvæði.
Lagt fram erindi Reykjavíkurborgar, umhverfis- og skipulagssviðs dags. 30. ágúst
2019 um tillögur að breytingu á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040 og
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, efnisvinnslusvæði í Álfsnesvík, sbr. 24 gr. og
31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, ásamt umhverfisskýrslu sbr. lög nr. 105/2006 um
umhverfismat áætlana ásamt tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Álfsnesvík sbr. 41.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010, ásamt umhverfisskýrslu sbr. lög nr. 105/2006 um
umhverfismat áætlana. Í tillögu að breyttu svæðisskipulagi felst stækkun svæðisins
og færslu vaxtarmarkanna til suðvesturs við Álfsnesvík innan Reykjavíkur þannig að
rými verði fyrir uppbyggingu og þróun efnisvinnslusvæðis. Í tillögu að breyttu
aðalskipulagi er afmarkaður um 10 ha reitur fyrir iðnaðarsvæði I6 efnisvinnslusvæði
og færsla á stofnstíg sbr. uppdrátt og greinargerð. Í tillögu að deiliskipulag kemur
fram nánari afmörkun fyrirhugaðs efnisvinnslusvæðis, landfylling og dæmi um
hvernig byggingar, setlón, efnishaugar og tæki geta verið staðsett á landfyllingu
ásamt viðlegukanti. Athugasemdafrestur er til 11. október 2019.
Niðurstaða Skipulagsráð - 57
Lagt fram og kynnt.
Skipulagsráð samþykkir framlagða tillögu að breyttri afmörku vaxtarmarka
svæðisskipulagsins í Álfnesvík sbr. ofangreinda tillögu umhverfis- og skipulagssviðs
Reykjavíkurborgar dags. 30. ágúst 2019. Vísað til afgreiðslu bæjarráðs og
bæjarstjórnar.

11. 1908753 - Fundargerð 183. fundar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins frá 16.8.2019
Fundargerð í 7 liðum.
12. 1908793 - Fundargerð 473. fundar stjórnar SSH frá 19.8.2019
Fundargerð í 15 liðum.
13. 1909052 - Fundargerð 412. fundar stjórnar Sorpu bs. frá 2.9. 2019
Fundargerð í 4 liðum.
14. 1908834 - Fundargerð 308. fundar stjórnar Strætó bs. frá 16.8.2019
Fundargerð í 9 liðum.
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15. 1908011F - Velferðarráð - 48. fundur frá 26.08.2019
Fundargerð í 8 liðum.
Kosningar
16. 1809142 - Kosningar í ungmennaráð 2018-2022
Kosning tveggja fulltrúa sem tengiliðir bæjarstjórnar við ungmennaráð.

Pálmi Þór Másson, bæjarlögmaður.

