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Tilvísun í mál: 2017120002
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá Dalabyggð, dags. 30. nóvember 2017, þar sem óskað er eftir
umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um skipulags- og matslýsingu að breytingu á Aðalskipulagi
Dalabyggðar 2004-2016 en um er að ræða í allt sjö breytingar: 1. Efnistökusvæði í landi Hvítadals í
Hvolsdal. 2. Vindorkugarður við Hróðnýjarstaði. 3. Iðnaðarlóð fyrir gagnaver og fleira. 4. Íbúðarsvæði í
Búðardal. 5. Stækkun verslunar- og þjónustusvæðis í Búðardal. 6. Frístundasvæði í landi Hlíðar í
Hörðudal. 7. Stækkun byggðalínu.
Í 68. gr. laga um náttúruvernd segir: ,, Við gerð deiliskipulags á náttúruverndarsvæðum, á svæðum sem
njóta sérstakrar verndar skv. 61. gr. og frummatsskýrslu framkvæmdaraðila vegna mats á
umhverfisáhrifum skal leita umsagnar Umhverfisstofnunar, Náttúrufræðistofnunar Íslands og viðkomandi
náttúruverndarnefnda." Skipulagssvæðin sem um ræðir eru utan náttúruverndarsvæða sum innan
þéttbýlis og einnig gildir að t.d. vindorkugarður er háður lögum um mat á umhverfisáhrifum.
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir skipulags- og matslýsinguna og telur að í henni sé komið inn á flesta
þá þætti sem þarf að skoða við frekari vinnslu málsins og snúa að náttúrufari. Þrátt fyrir að umrædd svæði
séu ekki á náttúruverndarsvæðum geta önnur almenn ákvæði náttúruverndarlaga átt við og telur
Náttúrufræðistofnun ástæðu til að benda á eftirfarandi:
Í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 er að finna ýmis ákvæði sem eru leiðbeinandi um hvernig ber að
nálgast vernd náttúruminja (s.s. lífríkis, jarðminja og landslags). Náttúrufræðistofnun leggur áherslu á að í
allri skipulagsvinnu sé skoðað hvernig það samræmist almennum markmiðum laganna sem koma fram í
1., 2. og 3. gr. þeirra, 1. gr. (Markmið laganna), 2. gr. (Verndarmarkmið fyrir vistgerðir, vistkerfi og tegundir
) og 3. gr. (Verndarmarkmið fyrir jarðminjar, vatnasvæði, landslag og víðerni ). Einnig þarf að skoða
einstakar greinar sem geta átt við. Hér má t.d. nefna greinar 6. til 12. um meginreglur hvað varðar náttúruog umhverfisvernd, 14. gr. um hlutverk náttúruverndarnefnda, kafla IV um almannarétt, útivist og
umgengni, kafla IX um friðun vistkerfa, vistgerða og tegunda, 61. gr. um sérstaka vernd vistkerfa,
jarðminja o.fl., 63. grein um framandi lífverur og svo auðvitað kafla XII um skipulagsgerð, framkvæmdir og
fleira, greinar 68. til 73., þar sem komið er inn á gerð skipulagsáætlana, hönnun mannvirkja og ræktun.
Við gerð skipulagsáætlana er mikilvægt að skoða áhrif skipulagsins m.t.t. allar framangreindar lagagreina
sem ýmist geta átt við eða ekki sem kemur þá fram í ferlinu.
Náttúrufræðistofnun leggur áherslu á að allar ákvarðanir í 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 Íslands
Urriðaholtsstræti 6-8
210 Garðabæ
Óskað er eftir umsögn vegna skipulags- og matslýsingu að breytingu á Aðalskipulagi
Dalabyggðar 2004-2016.
Hér er sett fram sameiginleg skipulags- og matslýsing fyrir 7 breytingar samkvæmt 1. mgr. 30.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingarnar sjö eru eftirfarandi :
1. Efnistökusvæði í landi Hvítadals í Hvolsdal .
2. Vindorkugarður við Hróðnýjarstaði .
3. Iðnaðarlóð fyrir gagnaver og fleira.
4. Íbúðarsvæði í Búðardal.
5. Stækkun verslunar- og þjónustusvæðis í Búðardal.
6. Frístundasvæði í landi Hlíðar í Hörðudal .
7. Stækkun byggðalínu.
Fylgigögn má einnig nálgast á eftirfarandi slóð :

https://www.dropbox.com/sh/1roy4vef95ot87n/AADojE9aBfs1hWcG4q-cjpq8a?dl=0
Athugasemdum eða ábendingum skal skila til skrifstofu Skipulagsfulltrúa , að Miðbraut 11
Búðardal eða netfang byggingarfulltrui@dalir.is fyrir 5.janúar 2018.
Kær kveðja,
Bogi Kristinsson Magnusen
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Dalabyggðar, Reykhóla-, Kaldrananes- og Árneshrepps
Miðbraut 11 370 Búðardal Dalabyggð.
S: 430-4700 / 434-7880
byggingarfulltrui@dalir.is
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