




















FS: Rafræn greinagerð og umsagnarbeiðni - Tilraunaföngun og -förgun á allt að 3500 tonnum af CO2 á ári frá 
gashreinsistöð Sorpu í Álfsnesi
Bréf: Bréf
Málsnúmer:  2021030402
Málalyklar:  50.12 Lög frumvörp til laga reglur og 
reglugerðir
Eigandi skjals:  Helgi Guðjónsson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  18.05.2021
Dagsetning skjals: 18.05.2021

Upplýsingar um viðskiptavin:
Netfang: "Guðjón Ingi Eggertsson" 
<Gudjon.Ingi.Eggertsson@reykjavik.is>

  Notandi:  "Guðjón Ingi Eggertsson" <Gudjon.Ingi.Eggertsson@reykjavik.is>
  Dagsetning:  18.5.2021 11:50:29
  Til:  "Helgi Guðjónsson" <Helgi.Gudjonsson@reykjavik.is>
  Efni:  FS: Rafræn greinagerð og umsagnarbeiðni - Tilraunaföngun og -förgun á allt að 3500 tonnum af CO2 á ári 
frá gashreinsistöð Sorpu í Álfsnesi
---------------------------------------------------------

Hæ. 

Reynum að kíkja á þetta eins fljótt og við getum. Heyrumst um þetta.

 

Kveðja,

 

Guðjón Ingi Eggertsson, heilbrigðisfulltrúi

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur - umhverfiseftirlit
www.reykjavik.is/heilbrigdiseftirlit

Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar 
í svarthvítu ef nauðsyn krefur.

 

Frá: Jón Þórir Þorvaldsson - SLS <Jon.Thorir.Thorvaldsson@skipulag.is> 
Sent: þriðjudagur, 18. maí 2021 10:49
Til: Guðjón Ingi Eggertsson <Gudjon.Ingi.Eggertsson@reykjavik.is>
Efni: FW: Rafræn greinagerð og umsagnarbeiðni - Tilraunaföngun og -förgun á allt að 3500 
tonnum af CO2 á ári frá gashreinsistöð Sorpu í Álfsnesi

 

Sæll Guðjón

 



Meðfylgjandi er póstur sem ég sendi þann 26. Apríl síðastliðinn með umsagnarbeiðninni. 
Einnig er hér í viðhengi greinagerðin. 

 

Kveðja

______________________________________
Jón Þórir Þorvaldsson
Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100
Jon.Thorir.Thorvaldsson@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun

 

 

 

From: Jón Þórir Þorvaldsson

Sent: 26/04/2021 08:23:00

To: skipulag@reykjavik.is ;heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is ;OS netfang ;ust@ust.is 
;vinnueftirlit@ver.is 

Subject: Rafræn greinagerð og umsagnarbeiðni - Tilraunaföngun og -förgun á allt að 3500 
tonnum af CO2 á ári frá gashreinsistöð Sorpu í Álfsnesi

 

Góðan daginn

Meðfylgjandi er rafræn greinagerð og umsagnarbeiðni vegna ofangreindrar framkvæmdar. 
Gögnin verða eingöngu send á rafrænu formi nema sérstaklega sé beðið um annað. 

CarbFix ohf. hefur sent Skipulagsstofnun meðfylgjandi tilkynningu móttekin 19. apríl 2021, 
um ofangreinda framkvæmd skv. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Í samræmi við 6. gr. laga  nr. 106/2000 m.s.b. og 12. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á 
umhverfisáhrifum er hér með óskað eftir að umsagnaraðili gefi umsögn um hvort og á hvaða 
forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. 
viðauka í framangreindum lögum. 



Í umsögninni skal koma fram  eftir því sem við á, hvort umsagnaraðili telji að nægjanlega sé 
gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, mótvægisaðgerðum og vöktun. Einnig 
óskar Skipulagsstofnun eftir því að í umsögn komi fram, eftir því sem við á, hvaða leyfi 
framkvæmdin er háð og varðar starfssvið umsagnaraðila.

Umsögnin óskast send Skipulagsstofnun fyrir 11. maí 2021 og einnig á tölvupóstföngin: 
skipulag@skipulag.is og jon.thorir.thorvaldsson@skipulag.is.

Kveðja

______________________________________
Jón Þórir Þorvaldsson
Sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100
Jon.Thorir.Thorvaldsson@skipulag.is
www.skipulag.is
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