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Ég undirritaður, Lúðvík Emil Kaaber, íbúi og húseigandi að Brekkusmára 3, vil hér með 

koma á framfæri eftirfarandi skoðunum, umvöndunum, grunsemdum, ábendingum, 

kvörtunum og mótmælum í tilefni af hugmyndum sem fram hafa komið um 

íbúðabyggingar á Nónhæð. 

 

Fyrst vil ég á fund þann minnast, sem haldinn var í Smáraskóla í júni, þegar 

hugmyndirnar þær arna vóru kynntar. Eftirminnilegur var hann, fundurinn sá. Ekki var 

um það að villast að embættismenn og starfsmenn bæjarins voru ekki aðeins að kynna 

hugmyndirnar, heldur einnig að agentera fyrir þeim. Höfðu þeir uppi fullyrðingar sem 

einna helzt minntu á málflutning langæfðra lýðskrumara, svo sem að réttur lóðarhafa til 

nýtingar á eign sinni sé geysilega sterkur; aðalskipulag sé ekki annað en lausleg áætlun 

sem hlýtur að vera í stöðugri enduskoðun og sæta sífelldri aðlögun; húsin yrðu alls ekki 

svo voðalega há, því að skafnir yrðu 3 metrar ofan af hæðinni áður en byggt yrði; 

Nónhæð og næsta nágrenni væri geógrafísk miðja, eins konar Schwerpunkt, 

höfuðborgarsvæðisins og þess vegna æskilegt og eðlilegt að byggja þar, og 

umferðarþungi hefði hvort sem er orðið gífurlegur ef bahæjar hefðu reist bænhús á 

Nónhæð. Oftar en einu sinni hlógu fundarmenn upp í opið geðið á embættismönnum 

bæjarins og öðrum frummælendum, sem hörkuðu hetjulega af sér og reyndu að láta eins 

og þeir tryðu því sjálfir, sem þeir áttu að segja. Harla vel er sá pólitíkus settur, sem á sér 

jafn trygga þjóna. 

 

Í öðru lagi þykir mér full ástæða til að taka það fram, að hvorki rómverska heimsveldið 

né það brezka voru stofnuð á meðvitaðan og skipulagðan hátt. Einn maður, sem frægur 

varð að endemum á 20. öld, reyndi að stofna heimsveldi á meðvitaðan og skipulagðan 

hátt, en rann svo hryllilega á rassinn með það að það jaðrar við ruddaskap, sem mér er 

ekki í huga og vil ekki viðhafa, að minnast á það frekar. Ef pólitíska forystumenn 

Kópavogsbæjar langar síðar meir til að komast á bók sem upphafsmenn að 

höfuðborgarsvæði af nýju tagi eða grundvallendur að einhvers konar Stór-Kópavogi, 
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mun það afar sennilega mistakast, og viðleitni þeirra einungis verða þeim til háðungar 

eða jafnvel skammar. Öll veldi eiga einfaldlega rætur sínar að rekja til viðbragða við rétt 

og skynsamlega metnum aðstæðum. Margir Kópavogsbúar, svo sem ég til dæmis, geta 

með engu móti skilið áhuga þeirra, sem fengið hafa í hendur hið pólitíska vald í 

bæjarmálum, fyrir hafskipahöfn og vörumeðhöndlunarstöð á Kársnesi, nema ef þeir - 

hvað á maður að halda - ganga með einhverja stórveldisdrauma - par definition asnalega 

stórveldisdrauma, því að allir stórveldisdraumar eru asnalegir - fyrir hönd þessa 

sveitarfélags. Hver og einn íbúi á höfuðborgarsvæðinu, sem ekki á pólitískra eða 

atvinnulegra hagsmuna að gæta af  aðskilnaði og samvinnuleysi þeirra sveitarfélaga sem 

það svæði mynda, en er í raun og veru eitt og sama samfélagið, undrast þá áherslu sem 

lögð er á að keyra slík uppátæki í gegn, hvað sem á dynur. Eru forystumenn Kópavogs, 

og hugsanlega forystumenn annarra sveitarfélaga þá líka, að forvalta sín sveitarfélög í 

einhvers konar samkeppni við önnur sveitarfélög? Langar bæjarstjórn Kópavogs í höfn af 

því að Reykvíkingar og Hafnfirðingar eiga höfn? Langar hana í turna af því að aðrir hafa 

turna, eða til að skáka öðrum sveitastjórnaforkólfum með turnum
1
? Eru sveitarfélög 

fyrirbæri sem sækja tilverurétt sinn til sjálfra sín? Hafi þau tilgang, er hann þá sá að gæta 

atvinnuöryggis og efla hag og völd hreppapólitíkusa? Eru íbúar þeirra aukaatriði, og íbúar 

annarra sveitarfélaga ennþá meira aukaatriði? 

 

Og nú kemur hið þriðja sem ég vil minnast á áður en að lokaorðum kemur. Ég hef heyrt, 

og því miður trúi ég því, þó að ég hafi á þessu stigi ekki pælt í því í veðmálabókum, að 

Nónhæðarspildan sé veðsett fyrir milli 200 og 300 milljónir. Þeir sem reitinn keyptu hafi 

talið einhverja fjármálastofnun á að lána sér það fé - kannske í því trausti að þeim yrði 

hvort eð er öllum reddað fyrir horn, lántakendum og veðhöfum, ef til vandræða horfði. Sú 

hugmynd er eðlileg, og mér er harmur að því að verða að telja hana sanna og rétta, að þar 

sé komin skýringin á þeirri fyrirætlun að ryðja aðalskipulagi úr vegi og reisa eins konar 

Manhattan-skrumskælingu á Nónhæð. Víst er það alvarlegt, ef veðsali þarf að horfast í 

augu við að geta ekki greitt skuld sína, og víst er það alvarlegt, ef veðhafi þarf að horfast í 

augu við að fá hana ekki greidda. En þeir sem ákvarðanir taka í eigin málum eiga sjálfir 

að standa við afleiðingar þeirra. Það skiptir mig engu hver á í hlut, eða hvaða innhlaup 

eða áhrif hann hefur hjá, eða tak á, bæjarpólitíkusum. Fyrir mig sem Kópavogsbúa, sem 

valdi mér búsetustað til framtíðar á grundvelli aðalskipulags sem mælti fyrir um grænt 

svæði og samfélagslega nýtingu Nónhæðar, og greiddi fyrir .það stórfé, er aðalatriðið að 

þeir sem sínar ákvarðanir tóku standi sjálfir við afleiðingar þeirra. Það er ekki uppörvandi 

að mæta á fund og verða vitni að greindu fólki gera sér upp hálfgerðan bjálfagang, 

augljóslega til þess að undirbúa meðal þeirra sem við Nónhæð búa pólitíska ákvörðun um 

ljótt og skemmandi háhýsahverfi þvert ofan í aðalskipulag, svo að redda megi á þeirra 

kostnað banka sem veitti lán út í vitleysu, og/eða lóðarspekúlanti sem keypti lóð og tók 

lán út í vitleysu. Sá sem heldur að ekki sé hægt að velja slíkum stjórnunarháttum önnur 

orð en þau sem þegar hafa verið notuð, hefur ekki rétt fyrir sér. 

 

Ég mótmæli því, að vikið sé frá auglýstu og samþykktu skipulagi um Nónhæð. Mér og 

mörgum öðrum hefur dottið í hug að strategían með framsetningu jafn fráleitra hugmynda 

og menn voru látnir mæla fyrir á júnífundinum hafi verið að draga fljótlega eitthvað í 

land, þ.e. lækka hin fyrirhuguðu háhýsi meira eða minna, og kannske fækka þeim líka, til 

                                                 
1
   Hér má geta þess, hvort sem einhver tengsl kunna að vera við það eða ekki, að hrókur er tårn á dönsku.  
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að hinir ábyrgu og ágætu fulltrúar almennings í bæjarstjórn geti þá sagzt hafa tekið fullt 

tillit til vilja þeirra sem við Nónhæð búa. En slíkar kúnstir breyta engu í mínum huga. Þó 

að annað kunni að gilda um fáeina einstakinga eða fyrirtæki,  þá hafa bæjarbúar almennt 

alls enga hagsmuni af að víkja frá þeim landnýtingaráformum sem áður voru sett fram, og 

íbúar hér um slóðir hafa eðlilega treyst á. Þvert á móti er ástæða til að halda þeim og 

standa við þau. Ekkert hefur breytzt, sem ekki var unnt að sjá fyrir.  Kópavogur á ærið 

land undir íbúðabyggingar um alla fyrirsjálanlega framtíð, og önnur sveitarfélög hér um 

slóðir líka. Og ef menn kaupa lóðir sem samkvæmt aðalskipulagi eru á grænum svæðum 

eða þjónustusvæðum, þá hljóta bæði þeir og veðsalar þeirra að mega búast við að þannig 

verði þær notaðar - a.m.k. ef ekki eru í gildi í þeim efnum einhver sjónarmið, sem ekki er 

almennt vitað um. 

 

Ég mótmæli hinum nýju tillögum um nýtingu Nónhæðar vegna þess, að þær kippa burt 

þeim forsendum, sem ég byggði á þegar ég ákvað að flytjast hingað. Mér er frjálst og rétt 

að taka aðalskipulag alvarlega. Ég vísa því gersamlega á bug að aðalskipulag sé aðeins 

gildislítið fitl, eins og skilja mátti á þeim óöfundsverðu mönnum sem falið var að tala 

fyrir háhýsahugmyndunum á fundinum fræga - og sem sjálfir starfa við skipulagsmál. 

Reyni ég að sjá fyrir mér háhýsi á Nónhæð finnast mér þau ljót, og spillandi fyrir vellíðan 

mína og fegurðarsans. Þau myndu byrgja himin og skyggja á sól fyrir mér, sérstaklega á 

þeim árstíma þegar bros hennar hressir mest. Hvað íbúana þar, en ekki mig sjálfan, 

snertir, þá efast ég um að þeim geti liðið þar vel, í vindgnauði á hæð uppi. Og ekki 

myndu þeir, frekar en ég, njóta græns svæðis og þjónustusvæðis í grennd við heimili sitt. 

Húsin myndu gína yfir mig og raska friðhelgi minni, þar sem ég hefði jafnan á 

tilfinningunni, stundum vafalaust réttilega, að íbúar þeirra væru á stöðugu glápi yfir mig 

og mitt heimili. Mér finnst að háhýsabyggingar á hæðum uppi á Íslandi hljóti að vera 

óráð; þau taki á sig vind og regn og spilli útsýni annarra. Og gatnakerfið í hverfi mínu er í 

grundvallaratriðum alls ekki hannað fyrir íbúðabyggð á Nónhæð, hvort sem hún er háreist 

eða lágreist. Skipulag hverfisins, þar sem ég á heima, gerir ekki ráð fyrir íbúðum á 

Nónhæð, og slíkar ráðstafanir myndu hafa í för með sér stóraukna  umferð, mengun, 

hávaða og hættur. 

 

Að svo mæltu bið ég fyrir kveðju til hinna formlegu, opinberu og þekktu 

ákvörðunarvaldhafa í Kópavogsbæ. 

 

 

 

          Virðingarfyllst, 

 

 

 

 

      Lúðvík Emil Kaaber. 


