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Börkur Þór Ottósson
Sædís Gunnarsdóttir <saedis@minjastofnun.is>
RE: 201905162 - Umsögn vegna Hóla- og Túnahverfis
09.01.2020 14:52:44
Sædís Gunnarsdóttir <saedis@minjastofnun.is>

Viðhengi
image001.jpg
Sæll
Samþykki það.
það væri voða gott að fá upplýsingar frá heimafólki þegar hægt verður að komast að staðnum ;)
Allrabestu
Sædís
From: Börkur Þór Ottósson <borkur@dalvikurbyggd.is>
Sent: 09 January 2020 13:01
To: Sædís Gunnarsdóttir <saedis@minjastofnun.is>
Subject: 201905162 - Umsögn vegna Hóla- og Túnahverfis
Sæl Sædís, gleðilegt nýtt ár og takk fyrir umsögnina.
Skipulagsyfirvöld á Dalvíkurbyggð óska eftir jákvæðri umsögn embættis þíns á eftirfarandi afgreiðslu á
deilskipulagstillögu Hóla- og Túnahverfis á Dalvík:
Vegna viðvarandi snjóa og óstöðuleika á veðurfari á skipulagssvæði Hóla- og Túnahverfis á Dalvík, er það
mat skipulagsyfirvalda á Dalvíkurbyggð að heppilegast sé að samþykkja deiliskipulagið sem nú eru í
auglýsingu með fyrirvara um niðurstöðu vettvangsskoðunar þinnar á fyrirhugaðri lóð nr. 20 – 22 við
Hringtún þegar veðurfar gerir slíka skoðun mögulega.
Lóðinni verður ekki ráðstafað fyrr en niðurstaða liggur fyrir.
Leiði vettvangsskoðun þín í ljós að á fyrrgreindu svæði séu fornminjar sem beri að varðveita verður lóðin
felld út úr skipulaginu.

Kveðja,
Börkur Þór Ottósson
Sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs

__________________________________________

http://one.dalvikurbyggd.is/onecrm/viewcontrol/getitem.aspx?itemid=09637141806242... 22.1.2020

Page 2 of 2

Dalvíkurbyggð
Ráðhúsi,
620 Dalvík
S:460-4920/ 864-8373
Fax: 460-4901
borkur@dalvikurbyggd.is
www.dalvikurbyggd.is
_________________________________________________________________________________________________
Vinsamlegast athugið að tölvupóstur þessi og viðhengi hans eru einvörðungu ætluð þeim móttakanda
sem tölvupósturinn er stílaður á. Tölvupósturinn og viðhengi hans gætu innihaldið upplýsingar sem eru
trúnaðarmál. Ef þér hafið án tilætlunar, fyrir mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti
þessum eða viðhengjum hans biðjum við yður að fara eftir 2. mgr. 44. gr. laga um fjarskipti nr. 107/1999
og gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra, skrá þau hjá yður, dreifa þeim áfram, né heldur notfæra
yður þau á nokkurn hátt og tilkynna til sendanda samstundis að þau hafi ranglega borist yður.
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