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1. Kópavogur: Lundur við Nýbýlaveg, 7. október 2003. 15 550

Breytingin varðar breytingu á texta í greinargerð svæðisskipulagsins 
varðandi fjölda íbúða í Kópavogi vestur sem kemur fram í töflu nr. 
3.1 á bls. 47. Breytingin felst í því að gert er ráð fyrir að 
íbúðarfjöldi í Kópavogi vestur (byggðasvæði 15) verði 8.850 árið 
2024 í stað 8.300.

2. Garðabær: Urriðaholt, 15. apríl 2005. 17a 2950 20000 50000

Breytingarnar eru eftirfarandi: • Heildarfjöldi íbúða í Garðabæ 
austur (svæði 17a) árið 2024 verður 7.550 í stað 4.600. • 
Heildarfjöldi íbúða í Garðabæ vestur (svæði 17b) árið 2024 verður 
820 í stað 2.800. • Heildarstærð atvinnuhúsnæðis í Garðabæ austur 
(svæði 17a) árið 2004 verður 429.000 m2 í stað 359.000 m2. • 
Heildarstærð atvinnuhúsnæðis í Garðabæ vestur (svæði 17b) árið 
2004 verður 97.000 m2 í stað 167.000 m2.

17b -1980 -20000 -50000

3. Kópavogur: Kópavogstún, 20. september 2005. 15 400

Breytingin felst í því að fjöldi íbúða á byggðasvæði 15, skv. 
greinargerð svæðisskipulagsins (Kópavogur vestur), verður 1300 í 
stað 900.

4. Mosfellsbær: Leirvogstunga, 30. janúar 2006. 19 400

Breytingin felst í því að 52 ha landbúnaðar-/dreifbýlissvæði vestan 
Vesturlandsvegar í Leirvogstungulandi breytist í íbúðarsvæði. Einnig 
breytist áætlun svæðisskipulagsins um fjölda íbúða á 
byggðasvæðum þannig að gert er ráð fyrir 400 fleiri íbúðum í 
Mosfellsbæ. Fjöldi íbúða eftir breytingu verða 5350.

5. Kópavogur: Hnoðraholt, Smalaholt og Rjúpnahæð, 22. febrúar 
2006. 16 400

Breytingin felst í því að skilgreind eru ný íbúðarsvæði í Hnoðraholti, 
Smalaholti og Rjúpnahæð. Íbúðum á byggðasvæði 16 í Kópavogi 
fjölgar um 400 íbúðir. Samtals fjöldi íbúða í Kópavogi austur eftir 
breytingu verða 3.600 í stað 3.200

6. Reykjavík: Byggðasvæði 2-4, 22. febrúar 2006. 2-4. 1300

Breytingin felst í því að íbúðum á byggðasvæði 2 - 4 í Reykjavík 
fjölgar um 1.300 íbúðir. Samtals fjöldi íbúða eftir breytingu verður 
12.000
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7. Álftanes, 6. apríl 2006. 24 230

Breytingin varðar breytingu á texta í greinargerð svæðisskipulagsins 
varðandi fjölda íbúða á Álftanesi sem kemur fram í töflu nr. 3.1 á 
bls. 47. Breytingin felst í því að gert er ráð fyrir að íbúðafjöldi á 
Álftanesi verði 1080 árið 2024 í stað 850

8. Hafnarfjörður: Suður; 6.11.2006 18a 500

Breytingin felst í því að skilgreind eru ný íbúðarsvæði bæði í 
Hafnarfirði norður og suður. Fjöldi íbúða eykst og verður 6.700 í 
stað 6.200 í Hafnarfirði norður. Í Hafnarfirði suður verður 
íbúðarfjöldi 5.300 í stað 3.900

18b 1400

9. Kópavogur: Rjúpnahæð, vesturhluti, 22.11.2006 17 150

Breytingin felst í því að skilgreind eru ný íbúðarsvæði í vesturhluta 
Rjúpnahæðar. Íbúðum á byggðasvæði 16 í Kópavogi fjölgar um 150 
íbúðir. Samtals fjöldi íbúða í Kópavogi austur eftir breytingu verða 
3.750 í stað 3.600

10. Reykjavík, Vatnsmýri - austursvæði, 15.12.2006 5

Breytingin felst í því að hluti byggðareits fyrir blandaða byggð eftir 
2024 er breytt í byggðareit fyrir blandaða byggð til 2024. Við 
breytinguna er eingöngu breytt tímamörkum uppbyggingar á 
svæðinu

11. Reykjavík: Þétting byggðar á miðborgarsvæði, 15. desember 
2006 2-4. 700

Breytingin felst í því að íbúðum er fjölgað á svæðum 2-4, 6 og 7-9. 
Fjöldi íbúða eftir breytingu verður; á svæði 2-4 12700 í stað 12000, 
á svæði 6 4750 í stað 4450, á svæði 7-9 7300 í stað 7000.

6 300

7-9. 300

12. Kjósahreppur - Breyting á landnotkun 22

Breytingin felst í því að landnotkun er breytt úr opnu óbyggðu 
svæði í svæði fyrir landbúnað/dreifbýli. Undanskilin eru 50 m breið 
belti meðfram helstu ám og vötnum og ströndum, helgunarsvæði 
stofn- og tengivega og 33 m breiðu belti beggja vegna 
Brennimelslínu 1

13. Kópavogur: Dalvegur 32   9. mars 2007 16

Breytingin felst í breytingu á þéttbýlisuppdrætti svæðisskipulags. 
Lóðin Dalvegur 32 breytist úr opnu svæði til sérstakra nota í 
byggðareit fyrir blandaða byggð
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14. Kópavogur: Vatnsendahvarf   9. mars 2007 16 24000

Breytingin felst í breytingu á þéttbýlisuppdrætti svæðisskipulags og 
breytingu á töflu um stærð athafnahúsnæðis. Svæði í 
Vatnsendahvarfi breytist úr opnu óbyggðu svæði í byggðareit fyrir 
blandaða byggð. Stærð athafnahúsnæðis eykst og verður 199.000 
m² í stað 175.000 m²

15. Reykjavík: Reynisvatnsás, Grafarholt - Úlfarsárdalur  27. ágúst 
2007 13

Breytingin felst í því að opið óbyggt svæði sem að hluta er innan 
"græna trefilsins" breytist í svæði fyrir blandaða byggð. Mörk græna 
trefilsins færast, byggðareitur Grafarholts færist og breyting verður 
á legu tengibrautar.

16. Reykjavík: Vatnsendakrikar   7. nóv. 2007 utan 
svæða

Breytingin felst í stækkun brunnsvæðis við Vatnsendakrika í 
Heiðmörk. Ástæða breytingarinnar er fyrirhuguð vatnsöflun fyrir 
Kópavog og Garðabæ

17. Kópavogur: Kjóavellir og Vatnsendakrikar  7. nóvember 2007 utan 
svæða

Breytingin felst í breytingu á uppdrættinum Vatnsvernd á 
höfuðborgarsvæðinu sem er hluti gagna sem tekin voru inn í grunn 
svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins. Í breytingunni felst að 
brunnsvæði við Dýjakróka í Garðabæ er lagt niður og 
vatnsverndarmörk breytast af þeim völdum

18. Kópavogur: Kjóavellir, Dýjakrókar  28. nóvember 2007 16 6500 29000

Breytingin felst í breyttri landnotkun og aukningu í athafnahúsnæði 
í Kópavogi og Garðabæ. Opið óbyggt svæði verður opið svæði til 
sérstakra nota og svæði fyrir verslun og þjónustu. Atvinnuhúsnæði 
stækkar um 35.500 m² í Kópavogi austur (sérhæfðar byggingar 
29000, versl- og þjónusta 6500) 234.500 m² í stað 199.000 m² og 
38.500 í Garðabæ austur (sérhæfðar byggingar 32500, versl- og 
þjónusta 6000) 467.500 m² í stað 429.000 m²

17a 6000 32500

19. Álftanes, 9. janúar 2008. 24 270 7000 13000

Breytingin varðar breytingu á texta í greinargerð svæðisskipulagsins 
varðandi fjölda íbúða á Álftanesi sem kemur fram í töflu nr. 3.1 á 
bls. 47. Breytingin felst í því að gert er ráð fyrir að íbúðafjöldi á 
Álftanesi verði 1080 árið 2024 í stað 850
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20. Kópavogur: Vatnsendshvarf  16. janúar 2008 16 13000

Breytingin felst í breyttri landnotkun og aukningu í athafnahúsnæði 
í Kópavogi . Opið óbyggt svæði verður svæði fyrir verslun og 
þjónustu. Atvinnuhúsnæði stækkar um 13.000 m² í Kópavogi austur, 
allt í verslun og þjónustu.

21. Kópavogur: Glaðheimar 26. maí 2008 16 245 130000 -14000

Breytingin felst í breyttri landnotkun og aukningu í athafnahúsnæði 
í Kópavogi . Opið svæði til sérstakra nota (hesthús) og 
athafnasvæði verður eftir breytingu svæði fyrir verslun og þjónustu 
og íbúðabyggð. Fjöldi íbúða eykst um 245, verslunar- og 
skrifstofuhúsnæði um 130.000m2 og stærð sérhæfðra bygginga 
minnkar um 14.000 m2. 

22. Reykjavík: Suður - Mjódd 20. ágúst 2008. 11 30000

Breytingin felur í sér stækkun á íbúðasvæði í Suður-Mjódd, 
verslunar og skrifstofuhúsnæði eykst um 30.000 m2 

23. Kópavogur: Vatnsendahlíð 17. september 2008 16 740 15000

Breytingin felur í sér að óbyggt svæði breytist í byggðareit fyrir 
blandaða byggð með aukningu um 740 íbúðir og 15.000 m2 af 
atvinnuhúsnæði. 

24. Garðabær: Álftanesvegur 21. október 2008 17a 2950 20000 50000

Breytingin felur í sér breytingu á vegstæði Álftanesvegar sem eftir 
breytingu klýfur byggðasvæði fyrir blandaða byggð fyrir 2024. 

25. Reykjavík: Sundahöfn-Skarfabakki 8.maí 2009
8

Breytingin felur í sér gerð 9 ha landfyllingar og lengingar 
Skarfabakka í Sundahöfn.   Stækkun hafnarbakkans leiðir ekki til 
breytinga á byggingarmagni atvinnuhúsnæðis. 

26. Kópavogur: Kársnes 29. júní 2009 15 550 -10000

Breyting felur í sér nýja 4 ha landfyllingu á vesturhluta Kársness í 
Kópavogi fyrir blandaða byggð.  Einnig breytist 40 ha iðnaðar- og 
hafnarsvæði í byggðarreit fyrir blandaða byggð.  Aukningin er 550 
íbúðir en stærð atvinnuhúsnæðis í Kópavogi-vesturhluta minnkar 
um 10.000 m2.

27. Reykjavík/Kópavogur/Mosfellsbær/Seltjarnarnes: 
Tvöföldun Suðurlandsvegar 4. sept 2009 14

Breytingin felur í sér tvöföldun Suðurlandsvegar, að mestu í 
núverandi vegstæði frá Norðlingaholti í Reykjavík að vesturmörkum 
Sveitarfélagsins Ölfuss með tveimur aðskildum akreinum í hvora átt 
ásamt mislægum gatnamótum. Skilgreining vegarins í 
svæðisskipulaginu breytist í „Stofnbrautir með mislæg gatnamót“.
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28. Reykjavíkurborg, Mosfellsbær, Kópavogsbær, Garðabær og 
Hafnarfjarðarkaupstaður:  Græni trefillinn 23. febrúar 2010

Utan 
svæða

Breytingin felur ekki í sér breytingu á skilgreiningu græna trefilisins 
né breytta afmörkun hans. Megin tilgangurinn er að undirstrika að 
frekari útfærsla stefnumörkunar og nánari
skilgreining landnotkunar innan trefilsins sé í höndum 
sveitarfélaganna og sett fram í viðkomandi aðal– og 
deiliskipulagsáætlunum.  Þá er einnig bætt inn nýrri setningu 
varðandi heimild um tímabundna losun ómengaðs jarðvegs á
svæðinu.

29. Mosfellsbær: Sólvallaland 25. mars 2011  
19 32000

Breytingin felur í sér að skilgreindur er 6,5 ha nýr reitur fyrir 
blandaða byggð í Sólvallalandi og hluti opins óbyggðs svæðis austan 
væntanlegs Kóngsvegar breystist í svæði fyrir þjónustustofnanir, 
6,2 ha.  Gert er ráð fyrir að atvinnushúsnæði í Mosfellsbæ aukist 
um 32.000 m2. 

30. Reykjavík: Landsspítalinn Holtsgöng 8. febrúar 2013 5 -65000 100000

Breytingin felur í sér að Holtsgöng eru felld út af svæðisskipulagi. 
Magn sérhæfðs húsnæðis eykst um rúma 100.000 m2. Á móti er 
magn verslunar– og skrifstofuhúsnæði minnkað um 65.000 m2. 
Nettóaukning húsnæðis á byggðasvæði nr. 5 er því um 38.000 m2.

Reykjavík/Kópavogur: v/endurskoðunar aðalskipulags beggja 
sveitarfélaga. Er í ferli
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