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Tilvísun í mál: 2019030032
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts, dags. 15. mars sl., þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um fyrirhugaðar breytingar á fólkvanginum Hlið. Gert er ráð fyrir að
2
2
byggingalóð innan fólkvangsins stækki um 408m eða í 3.706m en einnig óskar Garðabær eftir því að
2
skilgreint verði bílastæðalóð innan fólkvangsins sem nemur 1.310m og að ytri mörkum fólkvangsins verði
2
breytt á þann hátt að 14.317m landsvæði, þar sem áður var gert ráð fyrir byggingarlóðum, verði innan
marka fólkvangsins.
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir framangreindar breytingar og telur ekki ástæðu til að gera
athugasemdir við breytingatillögurnar. Að mati stofnunarinnar er það til bóta að fella niður byggingalóðir
og stækka þar með fólkvanginn. Athafnasvæði kringum byggingar á svæðinu mun stækka og aðlagað að
núverandi nýtingu. Ef þess er gætt að bílastæðið fari ekki út fyrir tilgreind mörk þá ætti enn að vera rými
fyrir kríuvarp á svæðinu sem hefur verið töluvert. Náttúrufræðistofnun telur að framangreindar breytingar
komi ekki til með að rýra verndargildi svæðisins frá því sem nú er ef rétt er staðið að málum þ.m.t. að
framkvæmdir við bílastæði, ef þörf er á, fari fram utan varptíma.
Virðingarfyllst,
Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
210 Garðabær
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is
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---------------------------------------------------------

Góðan dag
Garðabær hefur óskað eftir því við Umhverfisstofnun að breyta mörkum fólkvangsins Hlið á
2
2
þann hátt að lóð innan fólkvangsins stækki um 408m eða í 3.706m . Einnig óskar Garðabær eftir
2
því að skilgreind verði ný bílastæðalóð innan fólkvangsins sem nemur 1.310m og að ytri
2
mörkum fólkvangsins verður breytt á þann hátt að 14.317m landsvæði þar sem áður var gert ráð
fyrir byggingarlóðum fellur innan marka fólkvangsins. Meðfylgjandi eru gögn sem sýna
umræddar breytingar á mörkunu.

Umhverfisstofnun óskar eftir upplýsingum frá Náttúrufræðistofnun Íslands um verndargildi og
sérstöðu þess svæðis sem fara á undir stækkun lóðarinnar og bílastæðisins innan fólkvangsins og
mat á því hvort umrædd framkvæmd komi til með að rýra verndargildi fólkvangsins. Einnig
óskar Umhverfisstofnun eftir upplýsingum um verndargildi og náttúrufar þess svæðis sem
Garðabær óskar eftir að bæta við fólkvanginn.

Bestu kveðjur, Best regards
Ingibjörg Marta Bjarnadóttir
Sérfræðingur, Advisor
Svið samþættingar, Department of Integration
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