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1. Inngangur
Kópavogsbær undirbýr um þessar mundir breytingu á Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024. Um er að
ræða þriðju breytinguna á aðalskipulaginu frá staðfestingu þess 24. febrúar 2014. Greinbargerð þessi
er lýsing á skipulagsvinnunni sem fram undan er en tilgangur hennar er m.a. að tryggja að
almenningur og hagsmunaaðilar komi að skipulagsferlinu á fyrstu stigum og að gera skipulagsvinnuna
gagnsærri og markvissari.
Lýsingin fjallar um breytingu á landnotkun og talnagrunni fyrir Nónhæð, sem skv. núgildandi
aðalskipulagi er samfélagsþjónusta og opin svæði en breytist í íbúðarbyggð og opin svæði sem mun
nýtast almenningi til leikja og útiveru. Fjöldi íbúða verður allt að 140. Gerð verður breyting á
greinargerð og á þéttbýlisuppdrætti aðalskipulagsins.

Mynd 1-1: Reitur S-48, Nónhæð, breytist úr samfélagsþjónustu og opnu svæði í íbúðarbyggð og opin svæði.

2. Núgildandi stefna
Í staðfestu Aðalskipulagi Kópavogs 2012 – 2024 er fjallað um umrætt svæði í kafla 4.1.3 um opin
svæði. Þar er það skilgreint á eftirfarandi hátt:
OP-11. Nónhæðarsvæði. Opið svæði með leiksvæðum í Smárahverfi sunnan Fífuhvammsvegar og
norðan Arnarsmára. Skilgreind eru markmið um opin svæði og í þeim markmiðum kemur fram að
stefnt skuli að verndun opinna svæða sem bjóða upp á umhverfisleg gæði.
Ennfremur er fjallað um svæðið í kafla 6.3.6 um aðra skóla, kirkjur og trúfélög. Þar er svæðið
skilgreint eftirfarandi:
S-48. Nónhæð. Svæði ætlað undir samfélagsþjónustu og opin svæði.
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Í kafla 7.4 í rammahluta aðalskipulags er eftirfarandi umfjöllun um Nónhæð:
Í gildandi skipulagi fyrir efsta hluta Nónhæðar hefur verið gert ráð fyrir blandaðri landnotkun,
stofnunum og opnu svæði. Í deiliskipulagi frá 1991 er sýnt tilbeiðsluhús, safnaðarheimili, opin svæði
ásamt bílastæðum með aðkomu frá hringtorgi Arnarsmára. Á lóðinni sem er í einkaeign, 2,7 ha að
flatarmáli og afmarkast af Arnarnesvegi til suðurs og Smárahvammsvegi til austurs og
Fífuhvammsvegi til norðurs hafa hins vegar engar byggingarframkvæmdir hafist samkvæmt gildandi
deiliskipulagi þar sem söfnuður BAHAIA á Íslandi seldi landið fyrir nokkrum árum.
Í gildandi Aðalskipulagi Kópavogs er horft til þess að nýta byggingarland á sem hagkvæmastan hátt og
að horft verði til þéttingar byggðar. Horft er því til Nónhæðar í þessu tilliti vegna nálægðar við stórar
samgönguæðar og mögulega staðsetningu borgarlínu.

3. Tengsl við aðrar áætlanir
Samkvæmt meginmarkmiðum Aðalskipulags Kópavogs 2012-2024 skal stuðla að góðri nýtingu lands
og landgæða með umhverfis- og verndarsjónarmið að leiðarljósi. Mótun byggðarinnar skal tryggja
sjálfbærni og hagkvæma uppbyggingu. Í því felst m.a. að horft er í ríkari mæli til þéttingar
byggðarinnar og þannig er vægi vistvænni samgangna aukið. Áhersla er jafnframt lögð á blandaða
byggð með fjölbreytt framboð af húsnæði, þjónustu og útivist ásamt greiðum og öruggum
samgöngukerfum. Breytingin kallar ekki á breytingu á aðalskipulögum nágrannasveitarfélaga en
breytingar á gildandi deiliskipulagi Nónhæðar sem samþykkt var 5. nóvember 1991 með síðari
breytingum.

Mynd 2 -1. Gildandi deiliskipulag frá 1991.

Fyrirhuguð uppbygging á Nónhæð samræmist megin markmiðum svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins, s.s. varðandi landnotkun og samgöngukerfi, þéttingu og blöndun byggðar og sjálfbæra
þróun. Breytingin er í samræmi við þau áform að þétta byggð við samgöngumiðuð þróunarsvæði
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enda svæðið mitt á milli Reykjanesbrautar og Hafnarfjarðarvegar en borgarlína mun liggja um
Hafnarfjarðarveg ef til vill Fífuhvammsveg þannig að svæðið liggur vel við samgöngum og markmiðum
um þéttingarsvæði í Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015-2040.

Mynd 3-2. Mynd úr Svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem sýnir kjarna og vaxtamörk.

Fyrir liggja tillögur starfshóps um stöðu húsnæðismála sem skipuð var af bæjarráði Kópavogs þann 24
júlí 2014. Hlutverk starfshópsins var að koma með tillögur að nýju húsnæðiskerfi í Kópavogi, með það
í huga hvernig unnt væri að tryggja virkan húsnæðismarkað hér á landi og skilvirk félagsleg úrræði
fyrir þá sem þurfa að sækja slíka þjónustu til sveitarfélagsins. Með það að augnamiði hefur farið fram
mikil vinna á vegum starfshópsins og er afrakstur hennar skýrsla sem út kom árið 2015. Skýrslan
innheldur tillögur um það með hvaða hætti Kópavogsbær gæti haft frumkvæði að því að leysa úr
húsnæðisþörfinni og lagt sitt af mörkum við útvegun húsnæðis í bæjarfélaginu fyrir þá sem slíkt
þurfa. Í forgangi er að leitað verði leiða til að fjölga félagslegum íbúðum Kópavogsbæjar með það að
markmiði að bregðast við löngum biðlistum eftir félagslegu húsnæði. Þó verður jafnframt að ráðast á
rót vandans og því hefur starfshópurinn einnig komið með tillögur sem snúa að leigumarkaðinum, en
þær miða að því að skapa traustari umgjörð um almennan leigumarkað og gera hann að
raunverulegum valkosti til jafns við önnur búsetuform. Þá eru einnig tillögur um að auka framboð á
litlum og ódýrum fasteignum, ásamt því að auðvelda fólki að kaupa sína fyrstu íbúð. Að lokum eru
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uppi tillögur um að bjóða fólki að kaupa þær félagslegu íbúðir sem því hefur verið úthlutað í stað þess
að segja þeim upp leigu, auk þess að bjóða upp á stighækkandi leigu í þeim tilfellum sem tekjur fara
yfir viðmiðunarmörk þar til fólk getur staðið á eigin fótum á almennum leigumarkaði. Tekið skal fram
að ef þessar leiðir yrðu farnar þyrfti að setja upp skilyrði varðandi hverja og eina þeirra. Slík skilyrði
myndu svo dæmi sé tekið meðal annars snúa að því hversu lengi fólk þyrfti að búa í húsnæði til að
geta nýtt sér vilyrði til kaupa á fyrstu íbúð og hvort sala á eigninni væri einhverjum takmörkunum
háð, auk þess að setja tekju- og eignaviðmið í þeim tilvikum þar sem það á við. Skapa þyrfti ákveðna
umgjörð utan um þær tillögur sem nefndar hafa verið svo úrræðin næðu takmarki sínu og nýttust
þeim sem þurfa

4. Breytingar – Forsendur og markmið
Í gildandi Aðalskipulagi Kópavogs 2012-2024 er horft til þess að nýta byggingarland á sem
hagkvæmastan hátt og að horft verði til þéttingar byggðar, sérstaklega á skilgreindum
þróunarsvæðum þar sem í auknum mæli er gert ráð fyrir blandaðri byggð íbúða, atvinnu- og
þjónustuhúsnæðis.
Samkvæmt skipulagslýsingunni er gert ráð
fyrir að landnotkun á kolli Nónhæðar verði
breytt í íbúðarbyggð og opin svæði í stað
samfélagsþjónustu og opin svæði (reit S48) sbr. mynd 4-1. Talnagrunni
aðalskipulagsins verður jafnframt breytt
þannig að fjöldi íbúða verði allt að 140 í
stað 0 íbúða.
Á mynd 4-2 eru sýnd drög að breyttu
deiliskipulagi á ofangreindu svæði. Alls er
gert ráð fyrir fimm fjölbýlishúsum á 2-5
hæðum, þar sem fimmta hæðin er
inndregin auk kjallara með allt að 140
litlum og meðalstórum íbúðir í samræmi
við samþykkta húsnæðisstefnu Kópavogs
(sjá kafla 3). Miðað er við 1,2 stæði á íbúð.

Mynd 4-1. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi fyrir Nónhæð.
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Mynd 4-2. Drög að breyttu deiliskipulagi.

5. Umhverfisáhrif
Aðalskipulagsbreytingin er ekki háð lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Hins vegar
verður gerð grein fyrir helstu umhverfisáhrifum breytingarinnar skv. 12. gr. skipulagslaga. Gerð
verður ítarlegri grein fyrir umhverfisáhrifum við gerð deiliskipulags fyrir svæðið.
Við mat á umhverfisáhrifum breytingar og athugun á samræmi hennar við megin markmið
aðalskipulagsins, verður einkum horft til eftirfarandi atriða:
1. Áhrif aukins og/eða breytts byggingarmagns á samgöngur, einkum bílaumferð.
2. Áhrif aukinnar umferðar, sem uppbygging leiðir af sér, á hljóðvist og loftgæði í nærliggjandi
hverfum. Einnig þarf að skoða áhrif umferðar frá núverandi gatnakerfi.
4. Áhrif fjölgunar íbúða á núverandi skólastofnanir til skemmri og lengri tíma litið og aðrar
þjónustustofnanir í hverfinu.
5. Samræmi breytingartillögu við megin markmið aðalskipulagsins
6. Samræmi við stefnu svæðisskipulags um byggðaþróun á höfuðborgarsvæðinu.

5. Samráð og kynning
Skipulagslýsing verður send Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum í upphafi verks. Þar með er
umsagnaraðilum gefinn kostur á því að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem að gagni gætu
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komið við gerð skipulagsins. Skipulagslýsing verður auglýst í blöðum og til sýnis á skipulags- og
byggingardeild Umhverfissviðs að Fannborg 6 og heimasíðunni www.kopavogur.is.
Helstu umsagnaraðilar eru:
 Skipulagsstofnun
 Umhverfisstofnun
 Vegagerðin
 Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis
 Menntasvið Kópavogsbæjar
 Stjórn Íbúasamtaka betri Nónhæð
 Landeigandi
 Garðabær
 Reykjavíkurborg
 Mosfellsbær
 Sveitarfélagið Ölfus
 Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

6. Tímaferill
Eftirfarandi eru drög að tímaferli og er það birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar.
1. Lýsing aðalskipulagsbreytingar afgreidd af skipulagsnefnd og samþykkt í sveitarstjórn
nóvember 2016 til janúar 2017.
2. Lýsing send til umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila janúar 2017.
3. Lýsing kynnt almenningi og hagsmunaaðilum. Áætlaður tími: febrúar 2017.
4. Tillaga að breytingu á aðalskipulagi. Áætlaður tími: mars 2017.
5. Tillaga kynnt í skipulagsráði og umhverfis- og samgögnunefnd, bæjarráði og bæjarstjórn.
Áætlaður tími mars til apríl 2017.
6. Lögformlegt auglýsingaferli og umfjöllun. Áætlaður tími: apríl til júní 2017.
Eftir samþykkt sveitarstjórnar á fullunninni tillögu er hún auglýst í B-deild Stjórnartíðinda til
staðfestingar í samræmi við lög.
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