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Uppfærð samráðsáætlun
Samráð við gerð deiliskipulags á Vatnsendahæð
- með fyrirvara um breytingar Við gerð deiliskipulags á Vatnsendahæð verður eftir föngum leitað eftir sjónarmiðum og tillögum íbúa,
umsagnaraðila og annarra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta.
Á vinnslustigi verður haft samráð við nemendaráð í nærliggjandi skólum, Hörðuvallaskóla og
Vatnsendaskóla. Haldin verður kynningarfundur í félagsmiðstöðinni Boðaþingi og eldri borgarar hvattir
til að senda inn skriflegar athugasemdir að því gefnu leyfi fáist hjá skólastjórnendum og forstöðumanni
Boðaþings.
Einnig verður haldinn opinn íbúafundur með íbúum sem láta sig málið varða. Útbúin verða kynningargögn, plaköt og/eða plansjar sem hengdir verða upp á forkynningartímabili vinnslutillögunar. Notast
verður við samfélagsmiðla til að vekja athygli á vinnslutillögunni og fólk hvatt til að koma með ábendingar og athugasemdir. Að lokum verður útbúið rafrænt kynningarmyndband þar sem tillagan er kynnt
og gert aðgengilegt á vef Kópavogsbæjar og á samfélagsmiðlum.
Á kynningartíma deiliskipulags er stefnt á að halda opið hús og kynningafundi.
Stuðst verður við handbók Sambands íslenskra sveitarfélaga og samráðsaðferðum í fyrsta, öðru og
þriðja þrepi þátttökustiga sambandsins beitt, en fyrsta þrepið er upplýsingagjöf og fimmta þrepið
ákvörðun (Íbúasamráð í sveitarfélögum og þátttaka íbúa, (Anna Guðrún Björnsdóttir/Samband
íslenskra sveitarfélaga, 2017).

Mynd 1. Yfirlit yfir mismunandi þátttökustig íbúa. Í samráðsferlinu verður leitast við að ná góðu samráði með íbúum og
hagsmunaðilum og samtali með börnum og ungmennum. Mynd tekin úr handbók Sambands íslenskra sveitarfélaga (bls. 5).

Samráð við upphaf deiliskipulagsvinnu
Deiliskipulagslýsing fyrir Vatnendahæð er dagsett 25. mars 2021. Skipulagslýsingin er eins konar verkáætlun um mótun deiliskipulagstillögu þar sem tildrögum og forsendum skipulagsgerðarinnar er lýst
og áherslur sveitarstjórnar dregnar fram. Með skipulagslýsingu er íbúum og öðrum hagsmunaaðilum
gefinn kostur á að koma með ábendingar og athugasemdir sem snúa að málefnum deiliskipulagsins og
komandi skipulagsvinnu. Deiliskipulagslýsing var auglýst og kynnt á tímabilinu 23. apríl - 25. maí 2021.
Í kjölfar kynningar bárust 22 athugasemdir og ábendingar.
Ábendingar og athugasemdir voru kynntar skipulagsráði á fundi 8. júní 2021.

Forkynning -samráð við mótun deiliskipulagstillögu (vinnslutillaga)
Með forkynningu á vinnslustigi er umsagnaraðilum, hagsmunaaðilum og almenningi gefinn kostur á
að leggja fram sjónarmið og ábendingar sem að gagni gætu komið við mótun tillögu að deiliskipulagi.
Fyrirhugað samráð mun fara fram á vormánuðum 2022. Vinnslutillaga verður kynnt og gerð aðgengileg
almenningi í kjölfarið samþykktar skipulagsráðs að kynna vinnslutillöguna skv. fjórðu málsgrein 40 gr
skipulagslaga.
Þrenns konar samráðsaðferðum verður beitt á þessu stigi deiliskipulagsvinnunnar.

1. Vinnustofur með nemendaráðum í nærliggjandi skólum
Samráð við börn og ungmenni fellur undir þriðja þrep samráðsstiga handbókarinnar, samtal, þar sem
leitast er við að gefa fulltrúum barna rödd í skipulagi. Sérstök áhersla verður á að fá hugmyndir barna
um útfærslur opinna svæða og samgöngur í nýja hverfinu.
Eftirfarandi samráð fer fram með börn og ungmennum:
-

Vinnustofur með nemendaráðum Vatnsenda- og Hörðuvallaskóla.

2. Samráðsfundir með eldri borgurum sem sækja félagsmiðstöðina Boðaþing:
Samráð við eldri borgurum fellur undir annað þrepið, samráð. Haldinn verður stutt kynning í
félagsmiðstöðinni Boðaþingi og verkefnið kynnt fyrir áhugasömum eldri borgurum,
Eftirfarandi samráð fer fram með eldri borgunum:
- kynningarfundur með áhugasömum eldri borgurum í Boðaþingi.

3. Opið hús og íbúafundur
Opið hús og íbúafundur fellur undir fyrsta og annað þrepið, opinn fundur, sem hefst á upplýsingagjöf
og endar á endurgjöf.
Á opnu húsi með íbúum verða kynntar hugmyndir sem hafa komið frá börnum.

4. Kynningargögn og veggspjöld
Útbúin verða kynningargögn og veggspjöld sem hengd verða upp á forkynningar tímabili
vinnslutillögunar.
• Kynningargögn/veggspjöld verða útbúin og þau gerð aðgengileg í verslunarkjörnum
og viðeigandi stofnununum
• Kynningarmyndband útbúið um deiliskipulagstillöguna
• Samfélagsmiðlaðir notaðir til að vekja athygli á vinnslutillögu

Kynning -Deiliskipulagstillaga kynnt og auglýst
Eftir úrvinnslu úr hugmyndaleit, athugasemda og ábendinga er unnin deiliskipulagstillaga.
Áætlað er að formleg deiliskipulagstillaga verði kynnt og auglýst vor 2022. Þá verður fólki boðið upp á
að mæta á opið hús og kynna sér tillöguna, og senda inn athugasemdir og ábendingar að nýju.

Deiliskipulag samþykkt
Eftir úrvinnslu innsendra athugasemda og ábendinga verður deiliskipulag lagt fyrir skipulagsráð, bæjarráðs og bæjarstjórn til samþykktar haustið 2022.

Áætluð tímalína samráðsferlis
Eftirfarandi eru drög að samráðsferlinu og helstu tímasetningum, birt með fyrirvara um breytingar.
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Skipulagsstofnun
Vegagerðin
Umhverfisstofnun
Náttúrufræðistofnun Íslands
Náttúrufræðistofa Kópavogs
Minjastofnun Íslands
Samgöngustofa
Veitur ohf
Landsnet
Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis
Strætó
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu
Reykjavík, Umhverfis- og samgöngusvið
Garðabær
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Ríkiseignir
Sögufélag Kópavogs
Íþróttafélög; Breiðablik, HK, Gerpla
Landssamtök hjólreiðamanna
Foreldrafélög Vatnsenda- og Hörðuvallaskóla
Hópur barna úr Vatnsenda- og Hörðuvallaskólum
Nemendur í Hörðuvalla- og Vatnsendaskólum
Stjórn félags eldri borgara í Kópavogi
Hópur eldri borgara sem sækja félagsmiðstöðina Boðaþing
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