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Vísað er til meðfylgjandi tölvupóst og bréf Borgarbyggðar, dags. 9.mars 2021 þar sem óskað er eftir umsögn
um skipulagslýsingu sbr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 varðandi vindmyllur á Grjóthálsi.

Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir skipulags- og matslýsingu. Breytingar á aðalskipulagi Borgarbyggðar
fela í sér:
Afmörkun nýs iðnaðarsvæðis fyrir virkjun vindorku á sveitarfélagsuppdrætti Aðalskipulags
Borgarbyggðar 2010-2022.
Í kafla 4.8 í greinargerð skipulagsins verður sett fram stefna um virkjun vindorku á hálsinum í landi
Hafþórsstaða og Sigmundarstaða og gerð grein fyrir svæðinu í töflu.
Vegflokkur Grjóthálsvegar verður leiðréttur til samræmis við gildandi vegaskrá Vegagerðarinnar í
kafla 4.4. Samgöngur í greinargerð aðalskipulagsins og á sveitarfélagsuppdrætti.
Náttúrufræðistofnun Íslands skilaði umsögn til Skipulagsstofnunar 20. apríl 2020 við tillögu að matsáætlun
fyrir vindmyllur á Grjóthálsi, Borgarbyggð
https://www.ni.is/sites/ni.is/files/atoms/files/tillaga_ad_matsaaetlun_vindmyllu
r_a_grjothalsi_borgarbyggd_1.pdf
(https://www.ni.is/sites/ni.is/files/atoms/files/tillaga_ad_matsaaetlun_vindmyllu
r_a_grjothalsi_borgarbyggd_1.pdf)
https://saas.gopro.net/ni/gopro/site/caseworker/index.html#!/printpreview/?id=80980ae6-8874-456c-be3f-c8e0239b8dc0&docType=1024
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Skipulagsstofnun tók ákvörðun um matsáætlun 17. september 2020 þar sem fallist er á tillögu
framkvæmdaraðila að matsáætlun með allnokkrum athugasemdum.
https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1582/202001083-Vindmyllur
%20%C3%A1%20Grj%C3%B3th%C3%A1lsi.pdf
(https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1582/202001083-Vindmyllur
%20%C3%A1%20Grj%C3%B3th%C3%A1lsi.pdf)

Um er að ræða framkvæmd sem fyrirsjáanlega hefur áhrif á ásýnd svæðisins og hugsanlega náttúruminjar.
Umhverfismati er ekki lokið og því liggja ekki fyrir nauðsynlegar upplýsingar til að hægt sé að taka
rökstudda afstöðu til þessara skipulagstillagna.

Náttfræðistofnun Íslands leggur því til að afgreiðslu þeirra verður frestað þar til umhverfismat liggur fyrir.

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: "Borgarbyggð Skipulagsfulltrúi" <skipulagsfulltrui@borgarbyggd.is>
To: "Móttaka - NI" <Mottaka@ni.is>
CC:
Subject: 2003178 - Ósk um umsögn skipulags- og matslýsingar, breyting á ASK Borgarbyggðar
Date: 9.3.2021 15:31:42
Góðan dag

Efni: Vindmyllur á Grjóthálsi – skipulags- og matslýsing, breyting á aðalskipulagi
Varðar umsögn um skipulagslýsingu sbr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkti á fundi 210 þann 11. febrúar 2021, skipulags- og matslýsingu fyrir
aðalskipulagsbreytingu í landi Hafþórsstaða og Sigmundarstaða í Borgarbyggð.
&nbsp;
Skipulags- og matslýsing var auglýst í Skessuhorni og Fréttablaðinu 10. mars 2021. Þá liggur lýsingin fyrir til
kynningar í Ráðhúsi Borgarbyggðar ásamt sýnileikakortum og ásýndarmyndum. Auglýsingin og fylgiskjölin
eru einnig aðgengileg á heimasíðu Borgarbyggðar www.borgarbyggd.is (http://www.borgarbyggd.is) .
Óskað er umsagnar skv. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Meðfylgjandi:
Skipulags- og matslýsing janúar 2021
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Bestu kveðjur / Best regards
Þóra Júlíusdóttir
Verkefnastjóri skipulags- og byggingarsviðs
+354 433-7100
thora.juliusdottir@borgarbyggd.is (http://@borgarbyggd.is) / www.borgarbyggd.is
(http://www.borgarbyggd.is/)
www.facebook.com/borgarbyggd (http://www.facebook.com/borgarbyggd)
Efni þessa tölvupósts, sem og skjala og gagna sem send eru sem viðhengi, kann að vera trúnaðarmál. Það
er eingöngu ætlað þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki
starfsemi Borgarbyggðar eða tengdra stofnana. Misnotkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu, auk þess
sem viðtakanda ber samkvæmt gildandi fjarskiptalögum að tilkynna sendanda hafi tölvupósturinn eða
viðhengi hans ranglega borist honum. Vinsamlegast eyðið póstinum og viðhengjunum í slíkum tilvikum.

The content of this e-mail and its attachments may be confidential and is only intended for the person or
entity to which the e-mail is addressed. The sender is responsible for the content of this e-mail and its
attachments if it is not connected with the activities of Borgarbyggð or its affiliated entities. Unauthorized
use can instigate a claim for damages and constitute a criminal offence. If you have received this e-mail or
its attachments by mistake please notify the sender and delete the e-mail and its attachments.
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