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Efni: uppsetning kláfs í hlíðum Eyrarfjatls, Ísafirði - umsögn á matsskyldufyrirspurn.

Þanrt 22' janúat 2021 óskaði skipulags:|9foyn eftir
umsögn Ísafiarðarb æjar átþví hvort, og á hvaða
forsendum, ofüagreind framkvæmd skuti háð mati á
umhvãrfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka í
5 um mat á umhverfisáhrifum.
Ísafiarðarbær telji að nægjanlega sé gerð grein
gerðum og vöktun.
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Eðli framkvæmdar.
Ekki er talið að e
Þó þarf að hug

ikvæð áh'r,f âumhverfi og samfélag Ísafiarðarbæjar.
ef stórslys eða nátturuframfarir eiga sér stað á

framkvæmda- og
sknfnslan gerir nokkuð vel grein fyrir framkvæmdinni.
Þá hefði máútbætaí sklirsluna kafla um áhrif
framkvæmdarinnar á samfelag á vestfiörðum sem talin
eru nokkuð jrákvæð með tilliti til atvinnu á
svæðinu.

Staðsetning framkvæmdar.
Sk¡frslan l¡isir umhverfi framkvæmdarinnar nokkuð vel.
Kláfurinn er ekki staðsettur á verndarsvæði.
Fyrir ofan byrjunarstöð kláfsins er ofanflóðagarlur og fyrir neðan
er íbúðabyggð. Ljóst er að öll
umferð til og frá byrjunarstöð kláfsins
furu
rgág.r"iù,1ã"utttãl'nrrort
-.t.r
sem valin er

a þurfi bílastæðum og þá hvernig. Eins hvernig
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Ahrif framkvæmdar.
Ætla mâ að framkvæmdin muni hafa nokkuð jrákvæð hagræn áLhllrf á, norðanveröa Vestfirði.
Þetta
mætti koma fram í sk¡irslunni.
Sklrslan gerir ekki nægilega grein fyrir áhrifum framkvæmdar á heilsu og öryggi. Náttúruvá
s.s.
hættuleg ísing, grjóthrun, snjóflóð og
stórkostleg ahrrf á, nærliggjandi bygg
og vöktun eru mikilvægir þættir í því
en ekki, að því marki að hægt sé að gera sér gre
staura. I kafla fìmm nefnir sk¡irsluhöfundur að fa
Eins mætti gera grein fyrir hljóðvist í nágrenni kláfsins og hvort hljóðmengun fylgi rekstri
hans.

tillit til allra þâtta telur skipulagsfulltrui að framkvæmd þessi sé ekki háð mati á
umhverfis¿íhrifum skv. lögum 10612000. Þó ber að itreka mikilvægi greinargóðs
verklags
mótvæ gi sað gerða o g vöktunar nâtturuv ár.
Þegar tekið er

