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Vísað er til meðfylgjandi tölvupóst frá Akraneskaupstað, dags. 27. ágúst sl., þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Ísland um kynningar á deiliskipulagi fyrir Skógarhverfi, áfanga 3A, og deiliskipulag
Garðalundar og Lækjarbotna ásamt breytingu á aðalskipulagi Akraness.

Eins og kemur fram í umsögn Náttúrufræðistofnunar frá 22. maí sl. um skipulagslýsingu fyrir framangreind
svæði þá ná skipulagstillögurnar yfir svæði í beinu framhaldi af þéttbýlinu á Akranesi. Af loftmyndum og
öðrum gögnum að dæma er svæðið fyrst og fremst framræst tún og skógræktarreitir/útivistarsvæði og er að
hluta inn á samþykktu aðalskipulagi. Upprunalegu náttúrufari á svæðinu hefur að mestu verið breytt en
getur vissulega haft gildi fyrir lífríki þess. Verið er að stækka skipulagssvæðið úr tæpum 50 ha í 62 ha. Engar
þekktar náttúruminjar eru á svæðinu.

Með hliðsjón af hlutverki Náttúrufræðistofnunar, staðsetningu skipulagssvæðisins og gildandi aðalskipulagi
fyrir Akranes, náttúrufari svæðisins og umfangi breytinga gerir stofnunin ekki athugasemdir við
framangreindar skipulagstillögur. Náttúrufræðistofnun leggur þó áherslu á að reynt sé eftir fremsta megni
að halda í gæði svæðisins s.s. að halda í eða endurheimta votlendi sem hluta af útivistarsvæði.

Virðingarfyllst,

Trausti Baldursson
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Góðan daginn
Meðfylgjandi er til kynningar deiliskipulag Skógarhverfi áf. 3A og deiliskipulag Garðalundar og Lækjarbotna
ásamt breytingu á aðalskipulagi Akraness sem fylgir með. Auglýsing um um kynningu skipulagana mun
birtast í blöðum 3. september með athugasemdafresti til 20. október 2020.
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