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Tilvísun í mál: 2018050017
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá Ísafjarðarbæ, dags. 14. maí sl., þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir jörðina Sæborg í Aðalvík. Gert er ráð
fyrir þremur húsum á jörðinni samkvæmt aðalskipulagi og er verið að bæta einu húsi við þau tvö sem nú
eru þar.
Náttúrufræðistofnun gerir ekki aðrar athugasemdir en þær að svo virðist sem að það vanti að setja
deiliskipulagsskilmála deiliskipulagsins formlega fram t.d. á skipulagsuppdrætti en forsendur þeirra er hins
vegar að finna í greinargerð með tillögunni. Og Náttúrufræðistofnun gerir athugasemd við að ekki er gert
ráð fyrir í skilmálum að banna notkun framandi tegunda við garðrækt. Að öðru leiti gerir stofnunin ekki
athugasemdir við skipulagið.
Virðingarfyllst,
Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
Pósthólf 125 (P.O. Box 125)
212 Garðabær
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is
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Ísafjarðarbær óskar eftir umsögnum varðandi deiliskipulagstillögu og greinargerð vegna nýs
deiliskipulags fyrir jörðina Sæborg í Aðalvík. Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar heimilaði 3. maí
síðastliðinn málsmeðferð skv. 41. Gr. Skipulagslaga nr. 123/2010
Deiliskipulagstillaga og greinargerð verða til sýnis á bæjarskrifstofum Ísafjarðarbæjar,
Hafnarstræti 1, á Ísafirði, á heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.Isafjordur.is frá og með 17. Maí
2018 til og með 30. júní 2018.Umsagnarbeiðni Þessi er einungis send út rafrænt. Ef sérstaklega
er óskað eftir að fá erindið jafnframt sent útprentað í pósti þá látið skipulagsfulltrúa
Ísafjarðarbæjar vita. Umsagnir skulu berast til skipulagsfulltrúa Ísafjarðarbæjar,
stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði, skriflega eða í tölvupósti á netfangið
axelov@isafjordur.is eigi síðar en 2.maí 2017.
Umhverfisstofnun ust@ust.is
Náttúrufræðistofnun Íslands ni@ni.is
Veðurstofa skrifstofa@vedur.is
Minjastofnun postur@minjastofnun.is
Landeigendafélag Sléttu- og Grunnavíkurhrepps lsg@hornstrandir.is
Vinsamlegast staðfestið móttöku þessa tölvupósts.
Bestu kveðjur/Best regards
Axel Rodriguez Överby
Skipulags- og byggingarfulltrúi Ísafjarðarbæjar

The Westfjords - one of Iceland’s most spectacular region - Lonely Planet
Vestfirðir eru handhafar European destination awards og voru valdir sem
eitt af 10 áhugaverðustu svæðunum í heiminum af Lonely Planet .
Ísafjarðarbær
Stjórnsýsluhúsinu
Pósthólf 56, 400 Ísafjörður
Sími: 450 8000, fax: 450 8008
Netfang: axelov@isafjordur.is
Vefur: www.isafjordur.is
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