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--------------------------------------------------------Sæll Tryggvi og gleðilegt sumar!

Landssamband smábátaeigenda hefur yfirfarið kynningu á
Áfanga- og verkáætlun fyrir gerð vatnaáætlunar 2011 - 2015.
Félagið sér ekki ástæðu til að gera athugasemdir.

bestu kveðjur
Örn Pálsson framkvæmdastjóri
Landssambands smábátaeigenda

On 18.4.2012, at 16:04, Tryggvi Þórðarson wrote:
Umhverfisstofnun vill minna á að kynningu á Áfanga- og verkáætlun fyrir
gerð vatnaáætlunar 2011 - 2015 lýkur þann 2. maí nk. Sá tími sem til
stefnu er til að koma með ábendingar er því ekki langur.
Athugasemdir og ábendingar skulu berast skriflega til Umhverfisstofnunar
í
síðasta lagi 2. maí nk. annað hvort í tölvupósti á póstfangið ust@ust.is
eða bréflega á Umhverfisstofnun, Umsögn um áfanga- og verkáætlun,
Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.
Vakin er athygli á því að á slóðinni http://www.vatn.is er að finna
ýmislegt fræðslu- og kynningarefni um stjórn vatnamála sem kann að nýtast
við að setja sig betur inn í þessi mál.
Eintak af áfanga- og verkáætluninni fylgir hér hjálögð.
Eftir að umsagnartíma lýkur mun Umhverfisstofnun birta samantekt um
umsagnir, athugasemdir og ábendingar sem berast.

Nánari leiðbeiningar um sendingu erindis: Æskilegt er að taka fram hvort
erindið er frá einstaklingi eða félagi eða samtökum. Ef um stór félög eða
samtök er að ræða er beðið um að komi fram hver sé tilgangur félagsins,
hve margir félagsmenn séu og hvernig þær skoðanir sem gert er grein fyrir
voru fengnar innan félagsins. Í umsögninni þarf að koma skýrt fram hvaða
hluta áætlunarinnar verið er að vísa til, t.d. með tilvísum til
kaflaheita, blaðsíðutals eða númera verkliða skv. töflu í kaflanum
"Tímaáætlun áfanga og verkþátta" (bls. 34). Að síðustu er óskað eftir að
einstökum atriðum í erindinu verði gefin vægi eftir mikilvægi, þ.e. mjög
mikilvægt, mikilvægt, nokkuð mikilvægt.

Bestu kveðjur, Best regards
Tryggvi Þórðarson
Sérfræðingur, Advisor
Svið umhverfisgæða, Department for environmental quality
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