Til:
Efni:

Jón Ö. Berndsen <jobygg@skagafjordur.is>
Re: 1808083 - Sauðárkrókshöfn - skipulagslýsing v deiliskipulag 2020

Upplýsingar:

Sent: 04.02.2020 10:39:42 af Trausti Baldursson, Málsnúmer:
2020010030, Málalyklar: 42-0 Umsagnir almennt

Tilvísun í mál: 2020010030
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá sveitarfélaginu Skagafjörður, dags. 6. janúar sl., þar sem óskað
er eftir umsögn Náttúrfræðistofnunar Íslands um skipulagslýsingu fyrir deiliskipulag og breytingu á
gildandi aðalskipulagi fyrir Sauðárkrókshöfn. Deiliskipulagið er afmarkað af núverandi hafnarsvæði,
sbr. mynd 1 í skipulagslýsingu og fyrirhuguð stækkun hafnarinnar, aðalskipulagsbreyting, er austast á
hafnarsvæðinu sbr. mynd 6 í lýsingunni.
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir skipulagslýsinguna. Með hliðsjón af hlutverki stofnunarinnar,
umfangi, eðli, staðsetningu og náttúrufari á skipulagssvæðinu gerir Náttúrufræðistofnun ekki
athugasemd við skipulagslýsinguna.
Náttúrufræðistofnun áskilur sér rétt til að koma að athugasemdum á síðari stigum málsins gerist þörf á
því.

Virðingarfyllst,

Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
210 Garðabær
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is

Frá: Jón Ö. Berndsen <jobygg@skagafjordur.is>
Dags: 01/06/2020 09:31:05 AM
Til: "'skipulag@skipulag.is'" <skipulag@skipulag.is>, "'ingabjork@skipulag.is'"
<ingabjork@skipulag.is>, "'ust@ust.is'" <ust@ust.is>, "'hnv@hnv.is'" <hnv@hnv.is>, 'Guðmundur
Stefán Sigurðarson' <gudmundur@minjastofnun.is>, "'kristinn@minjastofnun.is'"
<kristinn@minjastofnun.is>, "'skrifstofa@vedur.is'" <skrifstofa@vedur.is>,
"'vegagerdin@vegagerdin.is'" <vegagerdin@vegagerdin.is>, "'erna.b.hreinsdottir@vegagerdin.is'"
<erna.b.hreinsdottir@vegagerdin.is>, "'sigurdur.sigurdarson@vegagerdin.is'"
<sigurdur.sigurdarson@vegagerdin.is>, "'upplysingar@ferdamalastofa.is'"
<upplysingar@ferdamalastofa.is>, "'saf@saf.is'" <saf@saf.is>, "'samgongustofa@samgongustofa.is'"
<samgongustofa@samgongustofa.is>, "'rarik@rarik.is'" <rarik@rarik.is>, "'ni@ni.is'" <ni@ni.is>,
"'mjonsson@simnet.is'" <mjonsson@simnet.is>, "'hallbjorn.bjornsson@capacent.is'"
<hallbjorn.bjornsson@capacent.is>, "'skagahraun@simnet.is'" <skagahraun@simnet.is>, 'Marteinn
Jónsson' <Marteinn.Jonsson@ks.is>, 'Ágúst Andrésson' <agust.andresson@ks.is>, Gísli Svan.
Einarsson <gisli@veridehf.is>, Friðbjörn Ásbjörnsson <fa@fisk.is>, "'runar@isfell.is'" <runar@isfell.is>
cc: Björn Magnús Árnason <bjorn@stodehf.is>
Efni: 1808083 - Sauðárkrókshöfn - skipulagslýsing v deiliskipulag 2020
---------------------------------------------------------

Hafnarsvæðið á Sauðárkróki, Sauðárkrókshöfn
Deiliskipulag, skipulagslýsing.
Ágæti viðtakandi

Sveitarfélagið Skagafjörður hefur ákveðið að vinna nýtt deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið á
Sauðárkróki, Sauðárkrókshöfn. Gildandi deiliskipulag hafnarsvæðisins er frá árinu 1995.
Forsendur endurskoðunar eru m.a. að ýmsar forsendur breyst, aukin og fjölbreyttari
starfsemi kallar á breytingar og aukið rými.
Í skipulagslýsingu eru upplýsingar um helstu áherslur og viðfangsefni skipulags- og
matsvinnu, skipulagferlið og hvernig staðið verði að kynningum og samráði í samræmi við
30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 6. gr. laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.
Skipulagslýsingin, sem er meðfylgjandi, verður einnig aðgengileg á heimasíðu
sveitarfélagsins, www.skagafjordur.is.
Þess er óskað að ábendingar eða athugasemdir við skipulagslýsinguna berist
skipulagsfulltrúa eigi síðar en 5. febrúar 2020.
Þær skal senda á netfangið
jobygg@skagafjordur.is
Einnig er hægt að senda athugasemdir merktar Sauðárkrókshöfn, deiliskipulag 2020 á

póstfangið, Sveitarfélagið Skagafjörður, Skagfirðingabraut 17, 550 Sauðárkróki.
Sauðárkróki 6. janúar 2020
Jón Örn Berndsen
skipulagsfulltrúi

Með kveðju
Jón Örn Berndsen
Skipulagsfulltrúi
jobygg@skagafjordur.is
sími 455-6000

