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Tilvísun í málsnr. 202006-0006 (TB)

Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá Reykjavíkurborg, dags. 3. júní sl., þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um drög að breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur. Um er að ræða breytingar
á hafnargarði við smábátahöfn Snarfara.

Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir tillöguna. Eins og kemur fram er lagt til að breyta hafnargarði við
smábátahöfnina þannig að ,,nyrsti“ hluti núverandi garðs verður fjarlægður, garðurinn sem liggur suður
norður verður lengdur og nýr styttri garður byggður þvert nyrst. Flotbryggjur innan garðsins verða lengdar
til norðurs.

Náttúrufræðistofnun telur ekki líklegt að umrædd breyting valdi miklum beinum áhrifum umfram það sem
nú þegar er komið fram. Stofnunin leggur áherslu á að ekki sé sífellt verð að raska ósum Elliðaár og að
framkvæmdir fari ekki fram á viðkvæmum göngutímum laxa/seiða.

Virðingarfyllst,

Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
210 Garðabær
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is (mailto:trausti@ni.is)

From: "Haraldur Sigurðsson" <haraldur.sigurdsson@reykjavik.is>
To: "kjos@kjos.is" <'kjos@kjos.is'>; "kopavogur@kopavogur.is" <'kopavogur@kopavogur.is'>;
"skipulag@kopavogur.is" <'skipulag@kopavogur.is'>; "hafnarfjordur@hafnarfjordur.is"
<'hafnarfjordur@hafnarfjordur.is'>; "mos@mos.is" <'mos@mos.is'>; "postur@seltjarnarnes.is"
<'postur@seltjarnarnes.is'>; "gardabaer@gardabaer.is" <'gardabaer@gardabaer.is'>; "ssh@ssh.is"
<'ssh@ssh.is'>; "olfus@olfus.is" <'olfus@olfus.is'>; "blaskogabyggd@blaskogabyggd.is"
<'blaskogabyggd@blaskogabyggd.is'>; "hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is"
<'hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is'>; "Vegagerðin" <Vegagerdin@vegagerdin.is>; "jon@ssh.is"
<jon@ssh.is>; "Guðbrandur Benediktsson" <gudbrandur.benediktsson@reykjavik.is>; "Anna Lísa
Guðmundsdóttir" <anna.lisa.gudmundsdottir@reykjavik.is>; "veitur@veitur.is" <veitur@veitur.is>;
"landsnet@landsnet.is" <landsnet@landsnet.is>; "Árný Sigurðardóttir" <arny.sigurdardottir@reykjavik.is>;
"ust@ust.is" <ust@ust.is>; "os@os.is" <os@os.is>; "hafogvatn@hafogvatn.is" <hafogvatn@hafogvatn.is>;
"Móttaka - NI" <Mottaka@ni.is>; "office@vedur.is" <office@vedur.is>; "Íbúaráð Laugardalur"
<ibuarad.laugardalur@reykjavik.is>; "svfr@svfr.is" <svfr@svfr.is>
CC: "Helena Stefánsdóttir" <Helena.Stefansdottir@reykjavik.is>; "Björn Ingi Edvardsson"
<bjorn.ingi.edvardsson@reykjavik.is>
Subject: Aðalskipulagsbreyting í Reykjavík - Elliðaárvogur, smábátahöfn. Drög að tillögu til kynningar
Date: 3.6.2020 18:37:06
Góðan daginn

Með vísan til 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er send til kynningar drög að breytingu á
aðalskipulagi Reykjavíkur. Áformuð breyting felur í sér lítislháttar breytingar á hafnargarði við smábátahöfn
Snarfara. Gögnin verða einnig gerð aðgengileg á adalskipulag.is. Óskað er eftir athugasemdum, ef
einhverjar eru, fyrir 24. júní nk.

Bestu kveðjur

Haraldur Sigurðsson, skipulagsfræðingur (Msc.)
Deildarstjóri aðal- og svæðisskipulags
Umhverfis- og skipulagssviði
Reykjavíkurborgar
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Náttúrufræðistofnun
Hafrannsóknarstofnun
Orkustofnun
Veðurstofan
Veitur
Borgarsögusafn
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Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu
ef nauðsyn krefur.
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