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Tilvísun í mál: 2018010113
Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts frá Umhverfisstofnun, dags. 18. janúar sl., þar sem óskað er eftir
umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um umsókn Rarik um framkvæmdaleyfi fyrir plægingu strengs,
niðurrif háspennulínu og uppsetningu jarðspennistöðva sem að hluta er innan verndarsvæðis Mývatns og
Laxár. Fram kemur í erindinu að samkvæmt upplýsingum frá Rarik þá er áætlað að setja fjórar 50kVA
spennistöðvar innan verndarsvæðisins og Skipulagsstofnun telur umrædda framkvæmd ekki
tilkynningarskylda.
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir erindið og telur að framangreind framkvæmd, plæging strengs og
uppsetning og rekstur jarðspennistöðva, á því svæði sem lýst er í umsókninni muni ekki hafa verulega
neikvæð áhrif á náttúruminjar á svæðinu og gerir því ekki athugasemd við erindið. Náttúrufræðistofnun
gerir ráði fyrir að öllu raski verði haldið í lágmarki meðan á framkvæmdum stendur.
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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Góðan dag

Hér meðfylgjandi er umsókn Rarik, ásamt fylgigögnum, um framkvæmdaleyfi fyrir plægingu
strengs, niðurrif háspennulínu og uppsetningu jarðspennistöðva innan verndarsvæðis Mývatns
og Laxár. Þetta er sama mál og var sent ykkur fyrr í vetur og var sett í bið en nú hafa
fullnægjandi gögn og upplýsingar borist
Samvkæmt upplýsingum frá Rarik þá er áætlað að setja fjórar 50kVA spennistöðvar innan
verndarsvæðisins, sjá bls. 12 í umsókninni.
Skipulagsstofnun telur umrædda framkvæmd ekki tilkynningarskylda .
Ykkur eru hér með send umsóknin um framkvæmdaleyfi til umsagnar . Frestur til að skila
umsögn er til og með 25. janúar nk.
Bestu kveðjur, Best regards
Ingibjörg Marta Bjarnadóttir
Sérfræðingur, Advisor
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