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Góðan dag,

Tilvísun í mál nr. 202104-0005 (SS)
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá Reykjavíkurborg, umhverfis- og skipulagssviði, dags. 6.4. 2021 þar
sem óskað er eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um skipulags- og matslýsingu vegna nýs
deiliskipulags að athafnasvæði á Hólmsheiði, áfanga 2.

Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir framangreinda skipulags- og matslýsingu og telur, með hliðsjón af
hlutverki stofnunarinnar, að í henni komi að mestu fram það sem þarf að fjalla um í vinnu við deiliskipulag
athafnasvæðisins, en leggur þó til eftirfarandi viðbætur.

Í lýsingu á umhverfi og staðháttum mætti fjalla nánar um gróðurfar og verndargildi einstakra
vistgerða innan áætlaðs deiliskipulagssvæðis. Bent er á upplýsingar um vistgerðir, einkenni þeirra og
verndargildi má finna í Fjölriti Náttúrufræðistofnunar nr. 54, Vistgerðir á Íslandi,
http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_54.pdf
(http://utgafa.ni.is/fjolrit/Fjolrit_54.pdf) og http://ni.is/grodur/vistgerdir (http://ni.is/grodur/vistgerdir).
Og skoða má hvaða vistgerðir finnast á svæðinu á vistgerðakorti Náttúrufræðistofnunar sem er
aðgengilegt á kortasjá á heimasíðu stofnunarinnar http://ni.is/midlun/utgafa/kort/vistgerdakort
(http://ni.is/midlun/utgafa/kort/vistgerdakort).
Fjalla mætti um fuglalíf svæðisins. Náttúrufræðistofnun er kunnugt um að Reykjavíkurborg hefur
metið þéttleika mófugla á nálægum svæðum.
Stefnt er að gerð jarðfræðiskýrslu fyrir deiliskipulagið, á sambærilegan hátt og gert var fyrir áfanga 1.
Náttúrufræðistofnun mælir með að hluti af jarðfræðiúttektinni verði kortlagning og mat á

verndargildi einstakra jarðminja sem mögulega eru á svæðinu t.d. hvalbök eða jökulsorfið grjót sem
víða finnst á Austurheiðum.
Í kafla um vatnsvernd, í umfjöllun um þær aðgerðir við útfærslu deiliskipulagsins sem miða að því að
tryggja að skipulag svæða á jöðrum viðkvæmra vatnasvæða leiði ekki til þess að öryggi vatnsverndar
sé ógnað, vill Náttúrufræðistofnun benda á að slíkar aðgerðir skipta ætti einnig að skoða í ljósi þess
að á jaðarsvæði deiliskipulagssins til suðurs eru ferskvatnsvistgerðir með hátt verndargildi, einkum
straumvatnsvistgerðir í ánum Hólmsá, Suðurá og Bugðu sem og vatnavistgerðir í Elliðavatni og
aðliggjandi vötnum.
Í kafla um helstu viðfangsefni og meginmarkmið mætti bæta því markmiði við að vernda eins og
kostur er náttúrufyrirbæri svo sem vistgerðir og jarðminjar sem hafa hátt verndargildi og haga
staðsetningu og útfærslu lóða, gatna, ofanvatnslausna og fleiri innviða með það að leiðarljósi, eins og
við á.
Í töflu sem greinir frá helstu umhverfisþáttum fyrir umhverfisskýrslu vantar að minnast á jarðminjar.

Náttúrufræðistofnun leggur áherslu á að allar ákvarðanir í mats- eða skipulagsvinnu byggi á sem bestum
þekkingargrunni hvað varðar náttúrufar og að alltaf sé leitað leiða til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á
náttúruna.

Náttúrufræðistofnun áskilur sér rétt til að koma að frekari athugasemdum á síðari stigum
deiliskipulagsvinnunnar.

Virðingarfyllst,
Snorri Sigurðsson
..............................................................................................................
Náttúrufræðistofnun Íslands / Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8, 220 Garðabær.
Sími/Tel: (354) 5 900 500.
www.ni.is (http://www.ni.is/)

From: "USK Skipulag" <skipulag@reykjavik.is>
To: "Skipulagsstofnun - SLS" <skipulag@skipulag.is>; "ust@ust.is" <ust@ust.is>; "Móttaka - NI"
<Mottaka@ni.is>; "Minjastofnun Íslands" <postur@minjastofnun.is>; "skrifstofa@vedur.is"
<skrifstofa@vedur.is>; "Borgarsögusafn" <borgarsogusafn@reykjavik.is>; "Heilbrigðiseftirlit"
<heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is>; "Vegagerðin - VG" <Vegagerdin@vegagerdin.is>; "fakur@fakur.is"
<fakur@fakur.is>; "Íbúaráð Árbær og Norðlingaholt" <ibuarad.arbaerognordlingaholt@reykjavik.is>;
"Íbúaráð Grafarholt og Úlfársardalur" <ibuarad.grafarholtogulfarsardalur@reykjavik.is>; "veitur@veitur.is"
<veitur@veitur.is>; "hafogvatn@hafogvatn.is" <hafogvatn@hafogvatn.is>; "Samtök sv.félaga á hb.svæðinu"
<ssh@ssh.is>; "kristin.loa.olafsdottir@reykjavik.is" <kristin.loa.olafsdottir@reykjavik.is>; "Heilbrigðiseftirlit"
<heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is>; "helgi@skograekt.is" <helgi@skograekt.is>
CC:
Subject: Hólmsheiði 2. áfangi
Date: 6.4.2021 10:12:44
Góðan dag,
Á fundi borgarráðs 18. mars 2021 var lögð fram skipulags- og matslýsing umhverfis- og skipulagssviðs,
skipulagsfulltrúa, dags. 26. febrúar 2021, þar sem gert er ráð fyrir að unnið verði deiliskipulag að
athafnasvæði sem markast af Fjárborg til vesturs og Suðurlandsvegi til suðurs og fjarsvæðis vatnsverndar til
austurs.

Lýsingin var samþykkt til kynningar og umsagnar með vísan til 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Óskað er eftir að ábendingar/umsagnir berist eigi síðar en 5. maí 2021.

Samþykkt var að leita umsagna um lýsinguna hjá eftirfarandi aðilum/stofnunum: hjá Skipulagsstofnun,
Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun, Minjastofnun Íslands, Veðurstofunni, Borgarsögusafni Reykjavíkur,
Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, Vegagerðinni, Hestamannafélaginu Fáki, Íbúaráði Árbæjar og Norðlingaholts,
Íbúðaráði Grafarholts- og Úlfarsárdals, OR/Veitum, Hafrannsóknarstofnun, Svæðisskipulagsnefnd
höfuðborgarsvæðisins, Framkvæmdanefndar Vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu og Skógræktarfélagi
Reykjavíkur.

Lýsingin er aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is undir skipulag í kynningu.

Kveðja,
Þuríður Guðmundsdóttir
Reykjavíkurborg – umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa skipulagsfulltrúa
Borgartúni 12 - 14, 105 Reykjavík
Sími: 411-1111 - Netfang: skipulag@reykjavik.is (mailto:skipulag@reykjavik.is)

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
__________________________________
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur
(http://www.reykjavik.is/trunadur)

__________________________________
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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