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komdu sæl Helga og takk fyrir skeytið.
Hér kemur formleg umsókn um framkvæmdaleyfi, þú lætur mig vita ef eitthvað vantar. Ísafjarðarbær er
komin með ýmsar upplýsingar um fyrirhugaða framkvæmd. Veit ekki hvort þið hafið fengið áætlun
sérfræðinga Landgræðslunnar.
Það væri mikill fengur að hægt væri að gefa út framkvæmdaleyfi sem fyrst, svo hægt yrði að fara í
framkvæmdir fyrir varptíma, en þar er miðað við 15.apríl.
með vinsemd Ragnar Frank Kristjánsson, landslagsarkitekt FÍLA. sími 8926388.
fös., 11. mar. 2022 kl. 14:40 skrifaði Helga Þuríður Magnúsdótir <helgathuridur@isafjordur.is>:
Sæll, Ragnar Frank
Afsakaður sein svör en ég var föst heima í einangrun.

Ég kannast ekki við að það hafi borist umsókn hingað til Ísafjarðarbæjar til að koma þessu í formlegt
erindi til afgreiðslu.
Það er í boði bæði rafrænt og til útprentunar af umsækjanda:

https://www.isafjordur.is/is/stjornsysla/umsoknir-og-eydublod/yfirlit

Bestu kveðjur,

Helga Þ. Magnúsdóttir
-Tæknideild Ísafjarðarbæjar

Umhverfis- og eignasvið

From: Ragnar Frank Kristjánsson <ragnarfkristjansson@gmail.com>
Sent: fimmtudagur, 10. mars 2022 11:37
To: Helga Þuríður Magnúsdótir <helgathuridur@isafjordur.is>; Skipulag <skipulag@isafjordur.is>
Subject: Re: Fyrirhuguð endurheimt votlendis í landi Brekku á Inggjaldssandi, Ísafirði.

komdu sæl Heiða, skipulagsfulltrúi, ég sendi tölvuskeyti á Helgu Þuríði er varðar fyrirhugaða
endurheimt í landi Brekku á Ingjaldssandi. en því miður ekki fengið nein viðbrögð. Spurning er hvort
hún sé ennþá starfsmaður sveitarfélagsins.
Sé á vefnum að hægt er að panta viðtalstíma á milli 13-15. er möguleiki að fá viðtal í dag er varðar
fyrrgreint málefni. sjá tölvuskeyti
kveðja Ragnar Frank Kristjánsson, landslagsarkitekt FÍLA, sími 8926388, ráðgjafi hjá Votlendissjóði.

mán., 7. mar. 2022 kl. 15:10 skrifaði Ragnar Frank Kristjánsson <ragnarfkristjansson@gmail.com>:
komdu sæl Helga Þuríður.
ég hef samband vegna málefnis er varðar land Brekku á Ingjaldssandi. Hefur þú möguleika að ræða
við mig um málið. sími minn er 8926388, eða ég hringt til þín þegar þér hentar.
Mér er kunnugt um að málið strandi á formlegheitum er varðar afgreiðslu framkvæmdaleyfis.
Landeigendur á Brekku eru undrandi á hve langan tíma það tekur að klára þetta mál.

Í öllum þeim verkefnum sem Votlendissjóður hefur komið að þá hefur sjóðurinn greitt fyrir
framkvæmdaleyfi er tengist endurheimt votlendis. Sveitarfélögin sent reikning á Votlendissjóð.
Þegar ég var sviðsstjóri hjá Borgarbyggð, þá var mér kunnugt um að framkvæmdaraðilar s.s.
Vegagerðin og Veitur sóttu um framkvæmdaleyfi til sveitarfélagsins og borguðu fyrir það, það fór
aldrei til landeiganda.

Með vinsemd og virðingu Ragnar Frank Kristjánsson, landslagsarkitekt FÍLA. ráðgjafi hjá
Votlendissjóði

mán., 20. sep. 2021 kl. 09:42 skrifaði Einar Þór Bárðarson <einarb@votlendi.is>:

Sæl Helga
Takk fyrir póstinn. Votlendissjóður hefur tvisvar áður sótt um framkvæmdaleyfi til endurheimtar í
sveitarfélaginu. Fyrst á jörðinni Kirkjubólu í Korpudal og svo jörðunum Horni og Skógum í
Mosdal við Arnarfjörð. Í báðum tilvikunum var það Votlendissjóður sem sótti um greiddi fyrir
framkvæmdaleyfið. Votlendissjóður greiðir líka fyrir mælingar, undirbúning og framkvæmd
verksins samkvæmt samningi við landeigenda.
Ég set hér í viðhengi undirritaðan samning sem er í gildi milli Votlendissjóðs og landeigenda og
hef þau í CC hérna í þessum pósti. Þá er Ragnar Frank Kristjánsson líka í CC en hann hefur verið
sjóðnum innan handar í undirbúning þessa verkefnis.
Það svæði sem Landgræðslan hefur metið til endurheimtar er 32 hektarar. Samkvæmt IPPC
Milliríkjanefnd sameinuðu þjóðanna um loftslagsmála losar einn hektari um 19.5 tonn af CO2 á
ári. Það þýðir að framkvæmdin mun stöðva losun á 640 tonnum af CO2 út í andrúmsloftið fyrir
utan vatnsgæðin og náttúrlegan fjölbreytileika sem mun eflast til muna.
Við værum gríðarlega þakklát ef halda mætti sama ferli og fyrri verkefnum okkar. Hitt kallar á
flækjustig fyrir landeigendurna sem hefur treyst Votlendissjóðnum fyrir þessum brýna verkefni
fyrir sig.

Auk samningsins eru hér meðfylgjandi gögn með umsókninni sjálfri eru:
1. UM ENDURHEIMT VOTLENDIS - SKIPULAG OG LEYFI. Útgefið af Skipulagsstofnun
2. ENDURHEIMT VOTLENDIS, AÐGERÐARÁÆTLUN. útgefið af Umhverfisráðuneytinu
3. ALMENNAR LEIÐBEININGAR UM ENDURHEIMT. Útgefið af Landgræðslunni.

> On 16 Sep 2021, at 15:08, Helga Þuríður Magnúsdótir <helgathuridur@isafjordur.is> wrote:
>
> Kostnaður vegna framkvæmdaleyfis
>
> Afgreiðslugjald
> 85.744 kr.
> Sæll, Einar
> Til að þetta sé fært fund til samþykktar, þá þurfum við að fá formlega umsókn frá þinglýstum
eigendum jarðarinnar, Brekku.
> Þau fá síðan greiðsluseðil fyrir afgreiðslugjaldi framkvæmdaleyfis.
>
>
https://www.isafjordur.is/static/files/Eydublod/LodaOgByggingarmal/umsokn_um_framkvaemdaleyfi.pdf
>
> Bestu kveðjur,
>

>
> Helga Þ. Magnúsdóttir
> Tæknideild
> Ísafjarðarbær, Hafnarstræti 1, 400 Ísafjörður
> 450 8000 - helgathuridur@isafjordur.is - www.isafjordur.is
> Kortagögn og upplýsingar: http://map.is/isafjordur/
>
>
>
>
>
> From: Einar Þór Bárðarson <einarb@votlendi.is>
> Sent: 14.09.2021 09:12:57
> To: Skipulag
> Subject: Fyrirhuguð endurheimt votlendis í landi Brekku á Inggjaldssandi, Ísafirði.
>
> Ísafjarðarbær
> b.t. skipulagsfulltrúa
> Hafnarstræti 1
> 400 Ísafjörður
>
>
> Fyrirhuguð endurheimt votlendis í landi Brekku á Inggjaldssandi, Ísafirði.
>
> Landeigendur Brekku á Inggjaldssandi og Votlendissjóður hafa skrifað undir samning um
endurheimt votlendis á hluta lands Brekku. Enginn landbúnaðar er stundaður á Brekku.
>
> Í aðalskipulag Ísafjarðar 2008-2020 kemur ekki fram hvort landeiganda sé heimil endurheimt
votlendis á sínu landi. Á síðu 106 í greinagerð aðalskipulagssins kemur m.a. eftirfarandi fram
„Ekki er gert ráð fyrir landbúnaðarsvæðum þar sem landbúnaður hefur lagst af og aðgengi er
lélegt, enda er hagkvæmast að nýta fyrst þau svæði sem eru næst byggð. Með því að hverfisvernda
fyrrum landbúnaðarsvæði eru þau varðveitt þannig að nýta megi þau fyrir landbúnað í
framtíðinni“.
>
> Með endurheimt á votlendi í landi Brekku er ekki verið að rýra verðmætt landbúnaðarland í
sveitarfélaginu t.d. hæfni lands til akuryrkju í nánustu framtíð.
>
> Votlendissjóður óskar eftir framkvæmdarleyfi fyrir að loka nokkrum gömlu skurðum sem eru á
þremur svæðum á jörðinni, merkt á loftmynd 1, 2, 3. Svæði nr.1, er í 1,6 km frá íbúðarhúsinu á
Brekku en þar er óformað að fylla ofan i 1200 metra. Svæði nr.2. er í 0,3 km frá húsi, þar er
áformað að fylla ofan í 300 metrar. Svæði nr.3. er í 0,6 km fjarlægð frá húsi og þar er áformað að
fylla ofan í 600 metrar.
>
> Þverá skilur á milli landa Hrauns og Brekku. Fyrirhugaðar framkvæmdir hafa ekki nein áhrif á
tún nágrannajarða eða önnur mannvirki. Sýnileiki framkvæmdanna verður mjög lítill eftir að
skurðbakkarnir gróa upp. Umhverfisáhrif framkvæmdanna verða jákvæð m.t.t.
umhverfissjónarmiða enda er verið að binda kolefni. Framkvæmdin er í samræmi við yfirlýst

markmið stjórnvalda um kolefnisbindingu.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Með kveðju og þökkum
>
> Einar Bárðarson,
> Framkvæmdastjóri
> Votlendissjóður
> Árleyni 22
> 112 Reykjavík
> +354 618 9000
> einarb@votlendi.is
>
> Nánari upplýsingar á https://votlendi.is/spurningar-og-svor/
>
> Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki
réttur viðtakandi, er þess óskað að þú gætir fyllsta trúnaðar og leyndar, hvorki lesir, afritir né
notfærir þér tölvupóstinn eða viðhengi hans á nokkurn hátt, eins og þér er skylt skv. 2. mgr. 44. gr.,
sbr. 57. gr., laga nr. 107/1999 um fjarskipti. Jafnframt er farið fram á að þú tilkynnir til sendanda
um móttöku tölvupóstsins eins fljótt og verða má. Loks er þess óskað að þú eyðir tölvupósti
þessum, viðhengjum hans og afritum ef um þau er að ræða úr öllum tölvum.
>

