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Til

stella@utu.is
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Tilvísun í mál nr. 202104-0009 (LÁ)

Vísað er í meðfylgjandi tölvupóst frá skipulags- og byggingafulltrúa Uppsveita bs., dags. 7. apríl 2021, þar
sem óskað er eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Ísland um lýsingu aðalskipulagsbreytingar vegna
Sogsvirkjana í Grímsnes- og Grafningshreppi.

Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir framangreinda lýsingu þar sem lýst er helstu breytingum á landnotkun,
en ekki er farið nákvæmlega í hvernig vinnan verður í framhaldinu.

Náttúrufræðistofnun vill benda á tillögu stofnunarinnar um verndarsvæði á B-hluta náttúruminjaskrár sem
nær yfir skipulagssvæðið. Þetta er svæðið Sogið-Þingvallavatn sem er tilnefnt vegna fugla og er alþjóðlega
mikilvægt svæði fyrir himbrima, húsönd og gulönd (https://www.ni.is/greinar/su-sogid-thingvallavatn
(https://www.ni.is/greinar/su-sogid-thingvallavatn)).

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.
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Náttúrufræðistofnun áskilur sér rétt til að koma að frekari athugasemdum á síðari stigum þessa máls gerist
þörf á því.

Virðingarfyllst,
Lovísa Ásbjörnsdóttir
..............................................................................................................
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: "Stella Rúnarsdóttir" <stella@utu.is>
To: "Skipulagsstofnun - SLS" <skipulag@skipulag.is>; "ust@ust.is" <ust@ust.is>;
"axel.benediktsson@umhverfisstofnun.is" <axel.benediktsson@umhverfisstofnun.is>; "hsl@hsl.is"
<hsl@hsl.is>; "sigrun@hsl.is" <sigrun@hsl.is>; "kristinn@minjastofnun.is" <kristinn@minjastofnun.is>;
"uggi@minjastofnun.is" <uggi@minjastofnun.is>; "Erna Bára Hreinsdóttir - VG"
<erna.b.hreinsdottir@vegagerdin.is>; "Rannveig María Jóhannesdóttir - VG"
<rannveig.m.johannesdottir@vegagerdin.is>; "landsnet@landsnet.is" <landsnet@landsnet.is>; "fiskistofa"
<fiskistofa@fiskistofa.is>; "hafogvatn@hafogvatn.is" <hafogvatn@hafogvatn.is>; "Móttaka - NI"
<Mottaka@ni.is>; "thingvellir@thingvellir.is" <thingvellir@thingvellir.is>; "einar@thingvellir.is"
<einar@thingvellir.is>
CC:
Subject: Ósk um umsögn, Sogsvirkjanir, breytt landnotkun askbr. lýsing 1811018 Date: 7.4.2021 10:57:08
Góðan dag
Óskum hér með eftir umsögn ykkar á meðfylgjandi lýsingu aðalskipulagsbreytingar vegna Sogsvirkjana í
Grímsnes- og Grafningshreppi.

Í aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020, falla stöðvarnar þrjár og háspennulína að þeim og
frá undir landnotkun iðnaðarsvæðis. Í aðalskipulagsbreytingunni er reiknað með að svo verði áfram og þar
verði einnig gerð grein fyrir opnum svæðum, stofnanasvæðum, íbúðarsvæðum, golfvelli,
hverfisverndarsvæði og svæðum á náttúruminjaskrá. Í aðalskipulagsbreytingunni er almenn stefna og
markmið varðandi Sogsvirkjanir og umhverfi þeirra óbreytt frá núverandi aðalskipulagi, þar sem um er að
ræða í meginatriðum nánari og nákvæmari útfærsla á því sem fyrir er á svæðunum.

Lýsingin er í kynningu frá 31.mars til 23.apríl n.k.
Vinsamlegast staðfestið móttöku.

Bestu kveðjur,
___________________________
Stella Rúnarsdóttir
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Ritari skipulagsfulltrúa

Skipulags- og byggingafulltrúi Uppsveita bs.
Dalbraut 12, Laugarvatni
Sími: 480 5550
Netfang: stella@utu.is (mailto:stella@utu.is)
Vefsíða: www.utu.is (http://www.sbf.is/)
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