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Texti úr kynningabæklingi 
baháía samfégsins um reitinn:
„[…] svæðið er einnig hugsað sem al-
mennt útivistarsvæði. Ætlunin er því að 
rækta landið upp og gera það aðgegnilegt 
svo það nýtist almenningi bæði fyrir og 
eftir byggingu musterisins.
[…] framkvæmdir við sjálfa bygginguna 
hefjast ekki í bráð.
Á næstu árum verður hinsvegar gengið 
frá mótun svæðisins, tré gróðursett, grasi 
sáð og stígar lagðir þannig að aðgengi 
fyrir almenning verði sem best. Ætlunin 
er að umhverfi tilbeiðsluhússins njóti sín 
sem vel skipulagt útivistarsvæði. Efst á 
hæðinni þar sem tilbeiðsluhúsið á að rísa 
verður hvilft þar sem níu stuðlabergssúlur 
standa á hvítri möl. Áhersla er á að hið 
marbrotna útsýni frá Nónhæð njóti sín 
sem best, en myndirnar hér að ofan sýna 
nokkur dæmi þess.
Nónhæð er hlekkur í keðju opinna 
svæða á höfðuðborgarsvæðinu. Það er 
ósk bahá’í samfélgsins að land þeirra 
verði öllum til ánægju og yndisauka.“

fyrir, og skilningi á að loka ekki varanlega fyrir þau gæði 
til handa öllum Kópavogsbúum í nútíð og framtíð sbr 
staðardagskrá 21. 

Stysta gönguleið að Elliðavatni er um Nónhæð
Ég bendi á að stysta göngu- og hjólaleið eftir 
útvistarsvæðum Kópavogs alla leið að Elliðavatni 
liggur frá Kópavogsdal, upp græna geirann að kolli 
Nónhæðar og þar áfram yfir Reykjanesbrautina (vonandi 
á brú) að Gustssvæðinu og þaðan að Hádegishólum, 
Leirdölum, Rjúpnadal og að Elliðavatni. Þá má með 
slíkri tengingu nýta reiðleiðirnar frá Gustsvæðinu sem 
göngu- og hjólaleiðir eftir að það verður lagt af. Ekki er 
seinna vænna að tryggja að þessi möguleiki tapist ekki í 
samræmi við staðardagskrá 21 og opna sýn á hann með 
því að ganga frá græna kollinum á Nónhæð og reikna 
með tengingu yfir á Hnoðraholtið. 
Skv. könnun Kópavogsbæjar sem birt var í bæklingi um 

1Mikil gæði tapast ef skipulagi á kolli Nónhæðar 
verður breytt úr að mestu opnu útivistarsvæði  í 
íbúabyggð. Meiri en í fljótu bragði gæti virst. 

Við gerð þessarar greinagerðar lít ég til þess að aðrir eru 
betur til þess fallnir að draga fram atriði um skugga og 
umferð og slík atriði og reikna ég með að þeir geri það. 
Eftir sem áður tek ég undir með þeim þó ég tilgreini ekki 
slík atriði. 

Ég kýs hér að líta fremur  til „græna kollsins“ á Nónhæð, 
„græna geirans“ upp Nónhæð og vandaðs skipulags 
Nónhæðar sem allt var hannað af virðingu fyrir helgi 
reitsins og táknmálinu sem þar er í gangi. Þar á meðal 
að frá kolli Nónhæðar liggur græni geirinn sem opin gátt 
í beina línu í átt að hinni fögru Kópavogskirkju. Allar 
varanlegar breytingar á því uppleggi þurfa að byggjast 
á smekk og heildarsýn yfir þá möguleika sem opnað var 
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útivistarsvæði nota 
70% Kópavogsbúa 
útvistarsvæði bæjarins 
vikulega eða oftar og 
flestir til gönguferða 
lengri en 30 mínútur. 
Kollur Nónhæðar 
getur auðveldlega 
orðið hlekkurinn 
sem tengir saman 
útvistarsvæði eldri og 
nýrri hluta Kópavogs, 
og getur í þessu 
samhengi haft mikið 
lýðheilsulegt gildi.
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Hvað fagurt kemur 
í stað tilbeiðsluhúss 
er aukaatriði. Sjálfir 
reiknuðu baháíar ekki 
með að húsið risi fyrr 
en eftir langan tíma og 
gerðu því grein fyrir 
hvernig yrði gengið frá 
hvilft í stað musteris.

Hvað má?
Eins og þeir vita sem 
koma að skipulagsmálum 
getur nágranni ekki reist 
garðhús á lóð sinni nema 
með samþykki nágranna 
sinna og bæjaryfirvalda. 
Í blöðunum mátti nýlega 

lesa að skipulagsyfirvöld í Kópavogi hefðu árum saman 
neitað konu um leyfi fyrir einn hárgreiðslustól heima hjá 
sér því það raskaði skipulagsforsendum hverfisins. 

Hér á Nónhæð er spurning um rétt íbúa gagnvart 
byggingamassa í bakgarðinn í stað útvistarsvæðis sem 
þeim var heitið og gagnast hefði öllum Kópavogsbúum. 
Þeir eru hvorki að biðja um stöðvun á smíði dúkkuhúss 
né að að nágranninn fái ekki að hafa einn hárgreiðslustól 
heima hjá sér.

Hver á að annast skipulag?
Það er að lögum hlutverk sveitarfélaga að skipuleggja 
byggð sína í samráði við íbúana frá fyrstu stigum 
skipulagsvinnunar samkvæmt gr 3.2 í skipulagsreglugerð,  
með heildarsýn á sveitarfélagið og hverfið í huga. Þó 
lóðareigendum sé heimilt að koma með tillögur geta þeir 
ljóslega ekki annast skyldur sveitarfélagsins í þessum 
efnum og síst í grónum hverfum.

Samkvæmt fundagerð skipulagsnefndar var lagt fyrir 
1041. fund nefndarinnar 15. júní 2004, „bréf dags. 10. 
maí 2004 frá KS verktökum hf. varðandi uppbyggingu á 
Nónhæð“.

Fréttist af málinu
Það var þó ekki fyrr en nú í júní 2007 að íbúar fréttu 
hvað til stæði og þá þannig að tekið var að fjarlægja bestu 
trén úr skjólgarði á græna svæðinu í eigu Kópavogsbæjar 
neðan við Arnarnarsmára 32. Þeir sem verkið unnu 
svöruðu aðspurðir að byggja ætti 9 hæða stórhýsi á 
reitnum og þeim hafi verið falið að „bjarga“ bestu 
trjánum. Þannig bárust fyrstu fréttir af málinu til íbúa 
Nónhæðar. 

Íbúar tóku nú að spyrjast fyrir. Fréttist þá einnig af 
áformum um 2,5 hektara Nónhæðarreit KS-verktaka, 
Arnarsmára 36. Þá var loks boðað til kynningafundar 
skipulagsnefndar Kópavogs sem haldinn var 28. júní 
2007, þremur árum eftir að skipulagsnefnd barst formlegt 

Úr bæklingi Kópavogsbæjar um 
útivistarsvæði
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bréf „frá KS verktökum hf. varðandi 
uppbyggingu á Nónhæð“ eins og segir í 
fundagerðinni.

1972, 2001, 2002, 2007  – Ferlið  
baháí samfélagið keypti reitinn, þá þrjá 
hektara árið 1972. Vegagerðin sneið síðar 
af honum fyrir Arnarnesveg. Hann var 
því um 2,5 hektarar þegar Byggir ehf og 
eigandi þess Arnar H. Gestsson,  keypti 
hann af baháí samfélaginu í mars 2001 og 
seldi hann aftur til KS verktaka í okt 2002 
á um tvöföldu verði.

Í skjölum kemur fram að við sölu 
baháía til Byggir ehf. í mars 2001 var 
kaupanda ítrekað gerðar ljósar þær 
skipulagsgerðir sem um reitinn giltu. 
Í kaupsamningi dags. 23. mars 2001 
kemur fram í annarri grein hans að meðal 
þinglýstra pappíra sem liggi frami við 
kaupin sé „skipulag innan Nónhæðar 
[sem] heitir nú Arnarsmára 36 dags. 7. 10. 
1993“. Er þar um að ræða skiptalýsingu 
Byggingafulltrúans í Kópavogi með 
sérstökum deiliskipulagsdrætti dagsettum 
10. okt 1993 sem fylgiskjali. 

Hluti kaupverðs íbúðir á lóðinni
Þegar KS keypti af Byggir ehf 29. okt 
2002 var hluti kaupverðs væntanlegar 
íbúðir á efstu tveimur hæðum þeirra húsa 
sem kaupandi hygðist reisa á reitnum. 
- Þrátt fyrir hve rækilega baháíar gerðu 
Byggir ehf grein fyrir skipulaginu sem um 
reitinn gilti.

Við kynningu bæjarskipulagsins nú í 
sumar kvaðst arkitekt KS verktaka vera 
búinn að vinna að teikningunum síðan um 
áramótin 2002/2003

Augljóslega má því hafa efsamdir 

„Græni geirinn“ hryggjarstykkið í hönnun Nónhæðarhverfis með gögnuleið 
milli útivistarsvæða í Kópavogsdal og á kolli Nónhæðar. Græni Geirinn 
liggur í beinni línu frá kolli Nónhæðar til móts við Kópavogskrikju. Margir 
átta sig ekki á að hann er líka opin gátt milli Nónhæðar og Kópavogskirkju, 
þar sem ekkert skyggir á útsýni þar á milli og sá sem gengur niður frá 
Nónhæð gengur til móts við Kópavogskirkju, tákn Kópavogs. Græni geirinn 
gerir því kröfu um eitthvað viðeigandi og fagurt á Nónhæð.
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um að þetta ferli uppfylli skilyrði laga og grein 3.2 í 
skipulagsreglugerðinni.

2 Mikil lífsgæði fylgja vel heppnuðu skipulagi og 
að sama skapi geta illa grundaðar breytingar á 
því skert lífsgæði íbúanna.

Skipulag Smárahverfis ofan Fífuhvammsvegar þ.e. 
Nónhæðarhverfis er afar vel heppnað skipulag sem hefur 
sannað sig vel. Breytingar á því virðast allar hafa skaðað 
heildarsamræmið og hverfið.

Sem dæmi má nefna að í upphaflegu deiliskipulagi 
staðfest í nóv 1991 er söluturninn á Arnarsmára 32 sýndur 
miklu minni en hann varð við útfærslu. Það verður að 
teljast líklegra að þar hefði verið grundvöllur til að reyna 
verslun ef húsið hefði verið svo lítið. Það hefði líka verið 
auðveldara að fjarlægja það ef það reyndist ekki arðbært.

Að sama skapi er á deiliskipulaginu frá 1991 sýndur 
sparkvöllur á opnu svæði neðan við Arnarsmára 32. Á 
þeirri teikningu er honum ætlað þokkalegt rými, við 
útfærslu er hann innan við 40% af teiknaðri stærð á 
deiliskipulagi og því ónothæfur. 

Þá var ekki gert ráð fyrir bensínstöð á lóð Arnarsmára 32 
enda var uppsetningu hennar harðlega mótmælt af íbúum. 
Þá átti leikskólinn að mynda vinkil og skjól fyrir lóðina 
sína. Við útfærslu um þessi atriði hafa verið farnar aðrar 
leiðir en upphaflegt deiliskipulag gerði ráð fyrir og allar 

slíkar ákvarðanir hafa reynst illa og til þess fallnar að 
skerða vistgæði svæðisins.

Arnarsmári 32 tekur Jökulinn 
Til dæmis skemma bensínstöðin og söluskálinn útsýni til 
Snæfellsjökuls frá kolli Nónhæðar og aðeins ein aukahæð  
myndi taka það af (sbr mynd á bls 4).

Ég leyfi mér að halda því fram að upphaflegir hönnuðir 
deiliskipulagsins frá 1991 hafi haft alla þessa þætti í huga 
og útfært rými og möguleika sem best var unnt án þess að 
skerða hina glæstu vistmöguleika Nónhæðarkollsins og 
fjölbreytt útsýni heldur að efla gæði hverfisins og ljá því 
aukna fegurð og samræmi.

Það má því vart breyta þar neinu án þess að miklu sé 
fórnað. 

3Gildi Nónhæðar
Nónhæð er eiktarmark og af því ber hún nafn sitt, 
þ.e. hæðarkollurinn sjálfur hefur minjagildi.

Nónhæð og Hádegishólar sem einnig er eiktarmark 
hafa sérstakt og óvenjulegt gildi sem í örnefnunum felst. 
Skipulagstillaga KS verktaka leiðir til þess að kollur 
Nónhæðar verður afmáður þar sem hann verður lækkaður 
og sléttaður út um jafngildi einnar byggingahæðar og þar 
undir grafinn 2ja hæða bílakjallari alls 18.000 m2. 

Virðing fyrir huldum vættum 
Í Kópavogi er rík hefð fyrir virðingu fyrir huldum vættum 
þannig að í aðaluppdrætti aðalskipulags Kópavogs 
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Kollur Nónhæðar helgur blettur 
Kollur Nónhæðar var gerður að helgistað fyrir tilstuðlan 
Baháía sem líta öll trúarbrögð jafn gild og alla velkomna. 
Í grashvilftinni sem þeir gerðu sér á hæðarkollinum 
fóru fram margar helgistundir og helgiathafnir. Íbúum 
Nónhæðar var frá upphafi skipulags hverfisins og 
reglulega eftir það kynntar fyrirætlanir Baháía bæði af 
þeim og bæjaryfirvöldum. Bæjaryfirvöld gerðu það síðast 
í bæklingi sínum um útivistarsvæði bæjarins 1998. 

Umburðalyndi og skilningur ríkti 
Baháíar reiknuðu með að í stað tilbeiðsluhús yrði gróður-
hvilft með hvítum hellum og stuðlabergssúlum (sbr 
teikningar) þar til fjárhagsforsendur yrðu fyrir byggingu 
hússins. Umburðalyndi og skilningur ríkti gagnvart stöðu 

eru merkt búsvæði vætta. Einn þeirra staða er kollur 
Nónhæðar. Vart er hægt að hugsa sér vægðarlausari 
meðferð á slíkum bústað en að grafa þrjár hæðir af 
jarðvegi varanlega í burtu og reisa þar óvenju þétta og 
háa byggð upp í loftið.
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þeirra og fyrirætlunum og tilhlökkun til væntanlegra 
fagurra garða og útivistarsvæðis öllum opið og fagurs 
tilbeiðlsuhúss þegar að því kæmi. 
Bahaíar báðu um þolinmæði og hún var veitt góðfúslega, 
og íbúar tóku að finna fyrir helgi staðarins. 

Hannað fyrir tengingu milli Nónhæðar og 
Kópavogskirkju
Ekki var aðeins gert ráð fyrir að á reiti Baháía væri 
sérstaklega vísað til Kópavogskirkju með stíg og opinni 
sjónlínu til hennar, heldur var allt Nónhæðarhverfið 
hannað með hliðsjón af þeirri tengingu þar sem „græni 
geirinn“, gönguleiðin upp hæðina frá Kópavogsdal og 
hryggjarstykkið í hönnun hverfisins, myndar beina línu 
og opna gátt milli Kópavogskirkju og Nónhæðarkollsins. 
Þar með voru veigamikil burðaratriði gerð varanleg í 
skipulagi og hönnun Kópavogs og hlekkir sem tengdu 
Kópavogskirkju, tákn Kópavogs, og Nónhæð sérstökum 
helgiböndum. Ef af umræddri skipulagsbreytingu verður 
væru þessi tengsl slitin og í stað þeirrar heildarásýndar að 
fögur Nónhæð kallaðist á við fagra Kópavogskirkjuna, 
þá mun Hamraborgin kallast á við hina nýju Nónhæðar-
Hamraborg.

4Um skólahverfi 
Samkvæmt greinagerð með aðalskipulagi 
Kópavogs 2000-2012 eru skólahverfi í Kópavogi 

sögð hæfilega stór með 2500 íbúum (Aðalskipulag 
Kópavogs; Tillaga 1; bls 29).  Í sömu greinagerð eru 

íbúar Smárahverfis taldir 3750. Við Smáraskóla standa 
nú 7 lausar „bráðabirgða” kennslustofur þó skólinn 
sé fullbyggður. Vart eru því forsendur fyrir að telja að 
íbúum Smárahverfis ætti að fjölga og hverfið að verða 
til muna fjölmennara en bæjaryfirvöld telja hæfilega stór 
skólahverfi. Ef reiknað er með 3 íbúum í nýjum íbúðum 
eru það um 700 íbúar og Smárahverfi þá orðið nærri 4500 
íbúar eða hátt í sá fjöldi sem bæjaryfirvöld töldu að skipta 
þyrfti milli tveggja hæfilegra skólahverfa við Elliðavatn

Háhýsastefna 
Smárahverfi er með þéttbýlustu hverfum Kópavogs ef 
ekki það þéttbýlasta. Háhýsum er komið fyrir neðst í 
hverfinu og í Kópavogsdal. Það hefur beinlínis verið 
ítrekuð og yfirlýst stefna bæjaryfirvalda að á þessu svæði 
væru há hús ekki uppi á hæðum.

2/3 Kópavogsbúa sækja vinnu annað 
Í forsendum aðalskipulags Kópavogs er sagt að 2/3 
hluti Kópavogsbúa sæki vinnu útfyrir Kópavog og það 
þurfi því fremur að efla atvinnusvæði en íbúðasvæði. 
Það eru því ekki rök fyrir að þétta þurfi íbúðabyggð í 
Smárahverfi að þar séu að rísa mikil atvinnusvæði. Þvert 
á móti hefur verið gert ráð fyrir þéttum atvinnusvæðum 
þar í aðalskipulagi Kópavogs í yfir 20 ár. Þau lágu því 
til grundvallar við skipulagningu byggðar í Nónhæð og 
Smárahverfi í núverandi mynd. 
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og án þess að ljóst sé hvaða heildar áhrif það muni hafa á 
umhverfisþætti hverfisins og nágrennis þess. Á sama tíma 
er verið að hrinda í framkvæmd byggingu mikilla háhýsa 
á miðbæjarsvæðum í Smáranum - og meira er á leiðinni. 
Sú aukning er ekki haldbær rök fyrir að þá verði að 
taka grænan koll Nónhæðar undir íbúðabyggingar, 
heldur þvert á móti, því hærra og meira sem byggt er 

Útivistarsvæði Gusts aflagt 
Nýlega hefur verið ákveðið að leggja svæði Gusts 
handan við Reykjanesbrautina hér rétt hjá okkur undir 
byggingar. Það telst grænt svæði til sérstakra nota. Það 
er því þegar verið að ganga hratt á græn svæði umhverfis 
okkur umfram það sem aðalskipulag hefur gert ráð fyrir 

Nónhæð getur tengt saman græn svæði eldri og nýrri byggða Kópavogs
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á atvinnusvæðum í Smáranum því mikilvægara verður 
að gengið verði frá gróðurvin á Nónhæð í anda þess 
sem ráð var fyrir gert og að þar verði opið svæði.  Helst 
með gönguleið yfir á Hnoðraholt og þaðan eftir græn-
um svæðum Kópavogs í Leirdal og Rjúpnadal  að 
Elliðavatni. Fyrir er græni geirinn frá kolli Nónhæðar 
niður í Kópagsdal. Gönguleiðinn „græni geirinn” er 
hryggjarstykkið í hönnun hverfisins og var af hönnuðum 
látinn vísa að Kópavogskirkju til að mynda bein tengsl 
milli Kópavogskirkju og græna kollsins á Nónhæð. Það 
er því mikið misst ef hönnuðir dagsins í dag missa þessa 
heildarsýn á þetta vandaða skipulag og nýta ekki snilldina 
sem lagt var upp með í þágu gleði, lífsgæða og lýðheilsu 
allra Kópavogsbúa nú og í framtíðinni. 

5Töfraskógur og Dyr út í landslagið
Fyrirliggjandi hönnun Nónhæðarkollsins sjálfs vísar 
til íslenskrar náttúru og menningar enda kölluð 

„Dyr út í landslagið“. Þó Baháíar séu hættir við gildir 
skipulagið og má auðveldlega hafa garða í sama anda og 
margt annað fagurt getur risið á sjálfum byggingareitnum 
svo sem náttúruminjasafn með útsýnishvelfingu eða annað 
en óteljandi uppástungur hafa komið í spjalli íbúa og 
myndi hugmyndir því ekki skorta ef á annað borð væri 
óskað eftir þeim. Þá var í fyrirliggjandi gögnum aðeins 
gert ráð fyrir í fyrsta áfanga að ganga frá görðunum með 
gróðurhvilft á þeim punkti sem bænahúsið átti að rísa en 
það myndi verða byggt síðar þegar fjárhagur leyfði. Þó þeir 
séu nú farnir má fara sömu leið og ganga frá görðunum og 
græna reitnum og leyfa framtíðinni að ráða hvaða fagra 
hús í þágu samfélagsins verður reist í garðinum.

Á Nónhæð gætu verið óteljandi möguleikar fyrir 
útivist og skrúðgarða:
    * Sjálfsagt væri að lýsa eftir hugmyndum, 
möguleikarinr eru óteljandi.
    * Börnin á leikskólanum kalla svæðið „töfraskóg“, það 
gæti verið útgangspunktur við hönnun. Og „trén“ gætu 
verið bæði venjuleg lifandi tré, skúlptúrar, steinsúlur, 
ljósasúlur og m.fl.
    * Á aðalskipulagi eru merktar þarna byggðir álfa og 
vætta, það má bæta þeim punkti við og þá eru komnir 
endalausir möguleikar m.a. að tengja saman gönguferðir 
milli álfa og vættabyggða og gera eitthvað með það.
    * Nónhæð getur skapað tengingu göngu- og hjólaleiða 
milli opinna svæða Kópavogs alla leið yfir að Elliðavatni, 
það er enn annar punktur (sjá kort hér).
    * Helgur hringur (hvilft) er á kolli hæðarinnar, við 
endurhönnun væri sjálfsagt að leggja útaf honum einnig.
    * Í deiliskipulagi frá 1991 er merktur „útsýnisturn“ rétt 
neðan við hringtorgið á hæðinni, sjálfsagt væri að bæta 
honum á kollinn sjálfann.
    * Kópavogsbær hefur með tillögum sínum nú 
opnað þann möguleika að aka inn á reitinn úr austri af 
Hlíðasmára. Ef ekki yrðu byggð háhýsi má gera betur og 
loka fyrir bílaumferð inná hann í gegnum hverfið sjálft en 
hafa tengingu af hringtorgi Arnarnesvegar suðaustan við 
reitinn inn á bílastæði fyrir reitinn.
    * Hvað fagurt og viðeigandi yrði byggt í stað tilbeiðslu-
húss baháía ef eitthvað er aukaatriði, en stungið hefur 
verið uppá: kirkju, náttúrufræðisetri, hæfilegum útsýnis-
turni, lítilli „perlu“ og fjölmörgu fleira, þar á meðal að 
klára og nýta hvilftina. 
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Í Kópavogi er gömul hefð fyrir að taka tillit til sagna 
og minnis um álfa og huldufólk og hjátrú og þjóðtrú, 
þegar Baháíar eru nú farnir af reitnum getum við notað 
tækifærið og bæði virt það áfram og minnst þess enn 
betur.
 Allt aðrir og miklu fleiri möguleikar sem eru margir 
einstakir á sinn hátt gefast þarna einnig. 

Það er aðeins enn mikilvægara því meira sem er steypt 
upp í loftið í næsta nágrenni okkar við Smáralind og 
á Gustssvæðinu að standa vörð um þau fyrirheit um 
grænt svæði og skrúðagarða á kolli Nónhæðar eins 
og aðalskipulag og deiliskipulag hefur lofað íbúum 
Kópavogs allt frá því þetta svæði var fyrst tekið til 
skipulags. 

Kópavogur leysi reitinn til sín
Við það eitt að Kópavogur breytti skipulaginu úr opnu 
svæði til útivistar í þétta byggð eins og verktakinn 
óskar gæti hann daginn eftir selt reitinn hundruðum 
milljónum króna dýrari. Það er því sjálfsagt og eðlilegt 
að Kópavogur leysi til sín reitinn eins og annað land á 
heimalandi bæjarins þar sem Kópavogur vill framkvæma  
skipulag sitt. Það er ekkert dýrara en að selja ekki 
grasvöll í Kópavogsdal undir háhýsi.

Niðurstaða mín er að Kópavogur ætti að...
...leysa reitinn til sín 
...nýta þá einstöku möguleika sem hönnuðir hverfisins 
lögðu upp með
...byggja á hugmyndum samfélags baháía um tengsl 
við náttúru Íslands, menningu og útsýni
...nýta þá sérstöku staðreynd að um Nónhæð liggur 
stysta göngu og hjólaleið milli útivistarsvæða eldri og 
nýrri hluta Kópavogs
...huga að hefðbundinni virðingu Kópavogs fyrir  
huldufólki og vættum
...vita að samkvæmt staðardagskrá 21 má Kópavogur 
ekki kasta þessum verðmætum á glæ
...líta til þess að Smárahverfi og Nónhæð er nú 
þéttbýlasta svæði Kópavogs
...sjá að við Smáraskóla eru 7 „lausar“ kennslustofur
...vita að íbúafjöldi hverfisins er nú 3700 en í greina-
gerð aðalskipulags Kópavogs er 2500 íbúa hverfi sagt 
hæfilegt skólahverfi (bls 29).

 
Lífsgæði íbúa sem í aðalskipulagi felast yrðu varanlega 
skert frá því sem skipulag hefur gefið fyrirheit um ef 
af breytingu á landnýtingu Nónhæðar yrði eða aðrar 
breytingar gerðar sem ekki tækju fullt tillit til allra þátta 
þess vandaða deiliskipulags sem lagt var upp með 1991.

Virðingarfyllst 

Helgi Jóhann Hauksson
Arnarsmára 26
201 Kópavogur
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Smárahverfi er þéttbýlt og fjölmennt enda er notast við 7 lausar kennslustofur 
í Smáraskóla þó skólinn sé full byggður. Hverfið er nú fjölmennara en talið er 
hæfilegt skólahverfi í Kópavogi samkvæmt greinagerð með aðalskipulagi 
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Smárahverfi sem Nónhæð tilheyrir er þéttbýlasta hverfi Kópavogs og þarfnast 
ekki þéttingar, enda er Nónhæð vel og skynsamlega skipulagt hverfi.
2/3 hlutar Kópavogsbúa sækja vinnu útfyrir bæinn.
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Vegna
 

Nónhæðar 

Helgi Jóhann Hauksson 

Andmæli 
gegn grundvallarbreytingu á aðalskipulagi Kópavogs á

kolli Nónhæðar, þar sem kynntar hafa verið hugmyndir um

að falla frá fyrirheitum skipulags um að svæði þjóni samfélaginu

og íbúum hverfisins og það tekið undir þétta, háreista byggð 

og niðurgrafinn 18.000 m2 bílakjallara á eignalóðum.

Gert í Kópavogi 19. ágúst 2007

Baksíða


