FW: Umsagnarbeiðni - Notkun ásætuvarna í Dýrafirði
Til

:

Axel Rodriguez Överby;Bygg

Frá

:

Þráinn Ágúst Arnaldsson

Heiti

:

FW: Umsagnarbeiðni - Notkun ásætuvarna í Dýrafirði

Málsnúmer

:

2017080006

Málsaðili

:

Arctic Sea Farm hf.

Skráð dags

:

22.02.2022 09:53:19

Höfundur

:

Þráinn Ágúst Arnaldsson
Viðhengi

Ásætuvarnir í Dýrafirði - matsskyldufyrirspurn.pdfÁsætuvarnir í Dýrafirði matsskyldufyrirspurn.pdf
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Sæl
Sendi þetta á ykkur til upplýsinga.
Með kveðju
Þráinn Ágúst Arnaldsson, Bókhald
450 8045 - 848 0321 – thrainna@isafjordur.is

From: Jóhanna Hrund Einarsdóttir - SLS
Sent: mánudagur, 21. febrúar 2022 10:48
To: Ísafjarðarbær
Subject: Umsagnarbeiðni - Notkun ásætuvarna í Dýrafirði
Some people who received this message don't often get email from johanna.h.einarsdottir@skipulag.is. Learn why this is important

Góðan dag
Ég minni á beiðni Skipulagsstofnunar, dags. 20. janúar síðastliðinn, um umsögn varðandi ofangreinda framkvæmd
fyrir 18. febrúar 2022. Umsögnin óskast send hið allra fyrsta á netföngin: johanna.h.einarsdottir@skipulag.is og
skipulag@skipulag.is.
Með kveðju,
Jóhanna Hrund
______________________________________
Jóhanna Hrund Einarsdóttir
Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessments
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100
Johanna.H.Einarsdottir@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun

From: Jóhanna Hrund Einarsdóttir
Sent: 20.01.2022 10:07:56
To: postur@isafjordur.is
Subject: Ísafjarðarbær_Umsagnarbeiðni - Notkun ásætuvarna í Dýrafirði

Góðan dag
Arcti Sea Farm hefur sent Skipulagsstofnun meðfylgjandi tilkynningu, móttekin 17. janúar 2022, um ofangreinda
framkvæmd skv. 19. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021.
Í samræmi við 20. gr. laga nr. 111/2021 er hér með óskað eftir að Ísafjarðarbær gefi umsögn um ofangreinda
framkvæmd.
Í umsögninni skal koma fram eftir því sem við á, hvort Ísafjarðarbær telji að nægjanlega sé gerð grein fyrir
framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum, mótvægisaðgerðum og vöktun eftir því sem við á. Jafnframt
hvort og þá hvaða atriði Ísafjarðarbær telur þurfa að skýra frekar og hvort þau kalli að hans mati á að framkvæmdin
fari í umhverfismat að teknu tilliti til viðmiða í 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana.
Jafnframt skal í umsögn gera grein fyrir leyfum sem framkvæmdin er háð og eru á starfssviði umsagnaraðila.
Tilkynning framkvæmdaraðila er í viðhengi.
Umsögnin
óskast
send
Skipulagsstofnun
fyrir
johanna.h.einarsdottir@skipulag.is og skipulag@skipulag.is.
Með kveðju,
Jóhanna Hrund
______________________________________
Jóhanna Hrund Einarsdóttir
Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessments
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100
Johanna.H.Einarsdottir@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun
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