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Hæhæ

 

Vegagerðin svaraði umsögn Umhverfisstofnunar í gær vegna efnistöku úr Breiðárnámu við Breiðárlón í 
Sveitarfélaginu Hornafirði.

Umhverfisstofnun hafði engar athugasemdir vegna fyrirhugaðra framkvæmda en telur að Vegagerðin og 
Landsnet ættu að skoða hvaða kostir komi til greina ef ekki verður unnt að verja núverandi mannvirki. 
Vegagerðin svaraði því til að stofnunin væri með svæðið undir reglubundinni vöktun og til skoðunar með 
hvaða hætti verja megi árfarveg, ströndina og þau mannvirki sem á svæðinu eru.

 

E.t.v. er í ítarlegra að segja að Vegagerðin taki undir skoðun Umhverfisstofnunar um mikilvægi þess að 
fylgjast vel með landbroti við Breiðamerkursand.   Vegagerðin hefur fylgst vel með farvegi Jökulsár og 
þróun strandarinnar með mælingum og vöktun í 30 ár.  Áætlanir eru um nýja brú ofar í farveginum og 
færslu þjóðvegarins frá ströndinni. Einnig hafa verið til skoðunar aðrir kostir varðandi útfall Jökuslár 
heldur en núverandi farvegur.

 

Vildi bara koma þessu til skila.

 

Viltu að ég útbúi annað formlegt blað?

 

Bestu kveðjur Sóley

 

 

 

Um ábyrgð á tölvupósti 
Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur (og viðhengi hans) er eingöngu ætlaður þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gæti innihaldið 



upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum (og viðhengjum hans) 
biðjum við þig að gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa upplýsingarnar, skrá þær hjá þér né nota þær á nokkurn hátt og tilkynna okkur samstundis að 
upplýsingarnar hafi ranglega borist þér. Brot gegn þessu kunna að varða bótaábyrgð og refsingu samkvæmt lögum. 
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