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Efni:Abendingar um drög aö matsóætlun vegna Borgarlínu

Til Réttar hefur leitaö Barnavinafélagið Sumargjöf, kt. 4401.69-0829, þar sem drög að
matsóætlun vegna Borgarlínu fré Artúnshöföa að Hamraborg hafa verið kynnt og boðiö upp é

athugasemdir og óbendingar.

í umræddum drögum að matséætlun kemur fram aö ó fyrsta stigi matsins se mótuð
matsóætlun og skilgreindar þær framkvæmdir sem ætlað er að meta, gerö grein fyrir helstu
éhrifaþéttum framkvæmda og vinsaðir út þeir umhverfisþættir sem lögð veröur óherslu ó, Meö

þessu sé miðað að skrirriframsetningu mats é umhverfiséhrifum og aö uppfylla kröfur laga um
mat é umhverfiséhrifum, sbr. l. nr.10612000.

Samkvæmt teikningum og vefsjé Borgarlínunnar er lega Borgarlínunnar éætluö yfir
sunnanverða lóð Steinahliðar við Suöurlandsbraut. í fyrirliggjandi drögum að matséætlun
kemur fram aö gert sé réö fyrir þverun yfir Elliðaórvog en hins vegar liggi ekki fyrir útfærsla é

þeim kafla, sbr. bls. 1-9 í drögum dags. maí 2020.

Vegna þessa óskar umbjóðandi minn eftir þvíað koma eftirfarandi sjónarmiöum é framfæri

Umbjóðandi minn tók við Steinahlíö sem gjöf órið 1949 og hefur kappkostaö við að halda í

heiðri þeim skilyröum sem sett voru fyrir gjöfinni, þ.e.:

Aö í Steinahlíö se storfrækt barnoheimili þar sem óherslo se lögö ó aö kenno börnum
trjórækt og motjurtarækt, oö hlúd se aö groöri þeim sem er ó loöinni, og oö felogid
tryggi samþykki bæjarstjornar fyrir ad landiö veröi ekki skert og oö ekki veröi lagdir vegir
um þad ne lodum úthlutaö of því.

Fyrir liggur samþykki Reykjavíkurborgar fyrir umræddum skilmólum vorið 1949. Umbjóöandi
minn leggur rika éherslu é að skilmólarnirverðivirtir og lóðin ekki skert, ekkisíst meö hliösjón
af gildi lóðarinnar fyrir starfsemi leikskólans, þeirrar staðreyndar aö hún er gróðurvin í borginni
(líffræðileg fjölbreytni) sem hefur mikið gildi sem útivistarsvæði (grænt svæði) fyrir almenning,
einkum þó sem næst búa. Með öðrum orðum er um er að ræöa svæði sem L nr. 106/2000 er
ætlað að vernda, einkum b. liðar 1-. gr. laganna um að draga eins og kostur er úr neikvæðum
umhverfisóhrifum framkvæmdar og c. liðar 1. gr. um að stuölað skuli að samvinnu þeirra aðila
sem hafa hagsmuna að gæta.

Umbjóðandi minn leggur éherslu é aö viö valkostagreiningu og útfærslu legu Borgarlínu verði
allra leiða leitaö til aö leggja hana eins sunnarlega og mögulegt er ó þessum kafla, þannig að
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skeröing lóöarinnar verði lítil og helst engin. Þé er mikilvægt að viö útfærslu kjarnastöðvar við
Vogabyggð verði lóð Steínahlíðar ekkiskert aö austanveröu.

Umbjoðandi minn gerir jafnframt athugasemd við þé staðreynd að lóö Steinahlíöar sé að hluta
flokkuö sem smégerð íbúabyggð og ræma næst Borgarlínu sem néttúrusvæöi (sjé bls. 10 í

drögum og kort um staðhætti/vefsjó Borgarlínu). Með hliðsjon af fyrrnefndum skilmélum er
útilokað aö skilgreina lóðina með þessum hætti og þess í staö ber að flokka hana sem
néttúrusvæði (grænt svæði, sbr. skilgreiningu é bls. 8 í drögum) en aö öðrum kosti sem
verndarsvæði ó grundvelli líffræöilegrar fjölbreytni, I því samhengi vísar umbj. minn til
umfjöllunar í4. kafla ínúverandidrögum þarsem kemurfram að néttúrusvæðieða græn svæði
séu símikilvægari íamstri höfuðborgarinnar og að mikilvægt sé að hlúa að þeim svæðum sem
við eigum fyrir og styrkja þau. Grænt umhverfi viö línuna skapi nærandi umhverfi fyrir
borgarbúa og þé sem nota línuna. Þó vísar umbj. minn til 4. gr.b. l. nr.106/2000 og telur slíka
skilgreiningu falla betur að því markmiöi laganna að greina og meta líffræöilega fjölbreytni.

Umbjóðandi minn leyfir ser að öðru leyti að ítreka þau sjónarmið sem fram koma í brefi dags.
1"6. mars 2020,

Að lokum óskar umbjóðandi minn eftir þvíað vera skilgreindur sem umsagnaraðili íferlinu og
óskilur sér rett til að koma að frekari athugasemdum við kynningu é frummatsskfrslu.

Virðingarfyllst

uðmundsdóttir, lögm UT

f.h. Sigurðar Arnar Hilmarssonar, lögmanns
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Efni; M{lefnl $umargjafar um lóð lelkskólans Steinahlíðar

1. Til Réttar hefun leitað Bsrnavlnafélagið Surnargjöf, kt, 4401690829, Skipholtl 5,

105 Reykjavík, og falið okkur að gæta hagsmuna félagsins vegna lóðar ó

5uöurlandsbraut 75 í Reykjavík, þar sem leikskólinn Steinahlíð hefur aðsetur.

Tilefni hagsmunagæslunnar er fyrl.huguð lagnlng Borgarlínu og væntanleg

skerðing ó eignarrétti sem í framkvæmdunum mun felast.

2, Samkvæmt upplfsingum Réttar var erindl$ um lagningu Bo,rgarlínu ó lóð

umbjóðanda míns fyrst borið undir félagið með fundarboði 21. janúar

sÍðastliðinn. í kjölfarið fundaöi umbjóðandi minn með fulltrúum

Reykjavíkurborgar 29, janúar, Svo virðist sem þó hafi þegar verið íjallað

atlnokkuð um mólið hjó borginni.

3. Umbjóðandi minn telur brfnt að Éiétta mikilvægi þess að rétt sé stððið að
'

mólum um fyrirhugaða lagningu Borgarlínu, Líta ber ó bréf þetta sem óskorun

til Verkefnastofu BorgarlÍnu, og ðnnarra stjórnvalda sem að Borgarlínunni

koma, að rannsaka öll möguleg úrræði til hlítar með tilliti til rannsóknarreglu

1"0. gr. stjórns'fslulaga. Einkum óskar umbjóðandi minn eftir því að verða haldið

uppl'fstum um gang mdla og fó að gera athugasemdir eftir því sem tilefni gefst

til í samræmi við andmælarétt 13. gr. stjórnsrislulaga, Með því móti er vitanlega

ekki aðetns gaett að hagsmunum umbJóðanda míns, heldur einnig, og kannski

fyrst og fremst, stuðlað að því aö endanleg niðurstaða verði réttmæt og

jafnframt byggð ó lögmætum og mólefanlegurn forsendum.
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4' Rétt er í bréfi þessu að rekja Ístuttu móli sðgu og hlutverk umbjóðanda rníns

og Steinahlíðar. Lóðin sem um ræðir gegnir verulega þtðingarmiklu hlutverki,

ekki aðeins fyrir starfsemina í steinahlíð heldur einnig sem grænt

útívistarsvæði fyrir almenning,

umbjóðandi minn hóf starfsemi órið r.9?4 og annaðist byggingu og rekstur

leikskóla borgarinnar til 1978 þegar borgín tók yfir reksturinn. Arið 1g4g fekk

umbjóðandí minn Steinahlíö, ósamt lóöinni að Suðurlandsbraut, að gjöf. Gjöfin

var bundin ókveðnum skilyrðum, einkum er lutu aö því aö ó eigninni skyldi

starfrækt barnaheimili, þar sern sérstök éhersla yrði lögð É að kenna börnum

trjórækt og matjurtarækt. Einnig samþykkti bæjarstjórn að landið yrði ekki

skert og ekki yrðu lagðir vegir um það, skilyr$i gjafarinnar hafa ætíð, og að öllu

leyti, verið virt af umbjóðanda mínum.

Með tíð og tíma hefur SteinahlÍð og umrædd lóð sett svip sinn ó hverfið. ídas

blórnstrar leikskólastarfið og svæðið einkennist jafnan af lífi og fjöri, einkum

þeiffa sem næst búa, Ljóst er því að veruleg skeröing lúðarinnar eöa annars

konar bagaleg röskun yrði því mörgum til ama, ekki einungis umbjóðanda

mtnum.

umbjóðandi minn leggur ríka ;iherslu d að rækilega sé hugað að ofangreindum

atriðum óður en lagt verður af stað í vegferd, sem kann að fela í sér óafturkræf

spjöll.

5. Loks iiréttar umbjóðandi minn að komi til þess að lóðin, eða hluti hennar, verði

tekin eignarnómi í þógu Borgarlínunnar, verða þau stjórnvöld er aö því ferli

koma að haga undirbúningi og framkvæmd slíkrar Ékvörðunar í samræmi við

hina stjórnskipulegu meðalhófsreglu sem gildir um eignarnóm. Í pvífelst ekki

aöeins að msta hvort skilyrði og nauðsyn eignarni{ms só fyrir hendi, heldur

einnig krafa um aö velja vægasta úrræðið af þeim sem tæk eru.

46 svo stöddu telur umbjóðandi minn óþarft að fjalla nénar um frarnanrakin

sjónarmið eöa þær reglur og dómafordæmi sem lúta að eignarnómi. Tilgangur

þessa brefs er fyrst og fremst sé aö gera þar til bærum stjórnvöldum lJóst
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hversu ríkir hagsmunir eiga í hlut að þvÍ er lóð umbjóðonda mfns varðar, ekki

eingöngu fyrir félagið sjólft, heldur hverfið íheild og almenning. Bnint er því að

vandað sé til verka og múlið kanna$ frt öllurn hltðum. Eins og dður segir er

urnbjóðandi mlnn reiðubúinn að auðvelda slík vinnubrðgð með upplrisingagjöf

og athugasemdum eða öðru því sem stjórnvöld kunna að óska eftir.

6. Vakni einhverJar spurningar eða athugasemdlr um múlefni urnbjóðanda míns í

framangreindu tilliti er óskað eftir því að haft verði samband É netfangið

kjartan @rettur.is.

Virðingarfyllst,

Ky "
Kjardan
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AÍrit:

Ragnars,

F.h. Slgurðar Arnar Hllmarssonar, lögmannr

Reykjavíkurborg

Borgarlðgmaður

Óti .lón Hortervig, deitdarstjóri eignaumsfslu hjé Skrifstofu eignn- og atvinnuþrúunar hjó

Reykjavíkurborg.

ívar örn ívarsson, deíldarstJóri lðgfræðldetldar elgna- og awlnnuþróunar hJó Reykjavíkurbory.


