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Sæl Þórdís.

Meðfylgjandi er úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála varðandi kröfu um frestun
réttaráhrifa, sbr. neðangreint sem og fyrri samskipti.

Kröfu um frestun réttaráhrifa er hafnað. Rök úrskurðarnefndarinnar fyrir því eru meðal annars þau að
jarðhitanýting á jörðinni Reykjanesi hafi átt sér stað í áratugi og hafi vatni verið veitt til leyfishafa um
nokkurt skeið úr umþrættri borholu. Ekkert í gögnum málsins bendi til þess að hefjist vatnstaka að nýju
muni hún hafa þau áhrif á auðlindina að hætta sé á slíku óafturkræfu tjóni fyrir kærendur að kæra yrði
þýðingarlaus yrði réttaráhrifum hinnar kærðu ákvörðunar ekki frestað. Hins vegar er tekið fram að slík
frestun myndi hafa í för með sér tjón fyrir leyfishafa. Er því tekið fram að ekki verði séð að knýjandi
nauðsyn sé að fallast á kröfu kærenda um frestun réttaráhrifa á meðan á meðferð málsins stendur fyrir
úrskurðarnefndinni.

Verður málið nú því næst tekið til meðferðar að öðru leyti.

Þú hefur óhikað samband ef þið óskið eftir að ræða þetta nánar eða ef eitthvað er.

Bestu kveðjur,
Hildur Þórarinsdóttir, lögmaður
hildur@juris.is

Borgartúni 26
IS 105 Reykjavík
+354 580 4400
www.juris.is

______________________________________________________
Tölvupóstur þessi og viðhengi með honum gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar,
eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á. Hafi tölvupósturinn ranglega
borist yður, vinsamlegast tilkynnið sendanda það, gætið fyllsta trúnaðar og
eyðileggið sendinguna.
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged
information only intended for the person or entity to which it is
addressed. If you are not the intended recipient, you should notify the
sender and delete this message. Any disclosure, copying, or distribution
of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.

______________________________________________________

From: Edda Andradóttir
Sent: Wednesday, November 7, 2018 10:48 AM
To: gudmundur@isafjordur.is; Þórdís Sif Sigurðardóttir ; 'brynjarjo@isafjordur.is' ;
daniel@hotelisafjordur.is
Cc: Andri Árnason ; Hildur Þórarinsdóttir
Subject: Drög að kæru til ÚUA

Sæl,

Meðf. eru drög að kæru til ÚUA vegna ákvörðunar Orkustofnunar um að veita Rnes ehf. nýtingarleyfi,
sbr. fyrri samskipti. Orkubú Vestfjarða gerir í sinni kæru verulegar athugasemdir við málsmeðferð OS en
það snýr meira að þeim en ÍSF. Að öðru leyti vísum við fyrst og fremst til þeirra raka sem umsögn ÍSF
byggðist á.

Látið endilega vita ef þið hafið einhverjar athugasemdir við þetta. Kæran þyrfti að fara inn á föstudag.

Bestu kveðjur,
Edda

Bestu kveðjur,
Edda Andradóttir, lögmaður, LL.M.
edda@juris.is

Borgartúni 26
IS 105 Reykjavík
+354 580 4400
www.juris.is

______________________________________________________
Tölvupóstur þessi og viðhengi með honum gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar,
eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á. Hafi tölvupósturinn ranglega
borist yður, vinsamlegast tilkynnið sendanda það, gætið fyllsta trúnaðar og
eyðileggið sendinguna.
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged
information only intended for the person or entity to which it is
addressed. If you are not the intended recipient, you should notify the
sender and delete this message. Any disclosure, copying, or distribution
of this message, or the taking of any action based on it, is strictly prohibited.
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