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Vísað er til bréfs frá Skipulagsstofnun, dags. 6. maí sl., þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um hvort og á hvaða forsendum vegagerð frá Sunnumörk og brú yfir Varmá,
Ölfusvegur, skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum.

Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir gögn málsins. Með hliðsjón af hlutverki stofnunarinnar og umfangi og
staðsetningu framkvæmdarinnar telur Náttúrufræðistofnun að nægjanlega sé gerði grein fyrir
framkvæmdinni, umhverfi hennar og mótvægisaðgerðum og telur ekki líklegt að hún valdi umtalsverðum
umhverfisáhrifum. Framkvæmdin er að miklu leiti á þegar röskuðu landi. Varmár eru fágætar á Íslandi og
því er afar mikilvægt að fið hönnun brúar yfir Varmá þarf að tryggja að ánni verði ekki raskað að neinu
marki og gæta þarf að því að vinna við framkvæmdirnar sjálfar valdi ekki óþarfa röskun sjá m.a. kafla 4.2.4. í
tilkynningu. Með skilyrðum í framkvæmdaleyfi á að vera hægt að tryggja framangreint.

Virðingarfyllst,
Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
210 Garðabær
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Góðan dag,

Meðfylgjandi er umsagnarbeiðni frá Skipulagsstofnun vegna Ölfusvegar, Sunnumörk í Hveragerði og brú
yfir Varmá ásamt greinagerð. Frestur til að skila inn umsögnum er til 25. maí n.k. Gögnin verða einnig send í
pósti.

Með kveðju, / Best regards,
______________________________________
Tinna Jónsdóttir
Sérfræðingur, svið stefnumótunar og þróunar / Specialist, Strategy and Development
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100, fax 595 4165
tinna@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun
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