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Skipulagsstofnun

Borgartúni 7b
105 Reykjavík

Mosfellsbær, 8. janúar 2021
erindi nr. 202011180/19.0 KP

Efni: Afgreiðsla skipulagsnefndar vegna erindis yðar

Á 530. fundi skipulagsnefndar Mosfellsbæjar 8.1.2021, var neðangreint erindi tekið fyrir 
og svohljóðandi bókun gerð:

Landsskipulagsstefna 2015-2026 - Viðauki

Borist hefur erindi frá Skipulagsstofnun, dags. 13.11.2020, með ósk um umsögnum 
tillögu að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 sem auglýst er til kynningar 
ásamt umhverfismati. Í tillögunni er sett fram stefna um loftslagsmál, landslag og 
lýðheilsu í tengslum við framkvæmd skipulagsmála og tekur hún eftir atvikum til allra 
viðfangsefna gildandi landsskipulagsstefnu.

Athugasemdafrestur er til og með 08.01.2021.

Umsögn og afgreiðslu málsins var frestað á 528. fundi nefndarinnar, svo fulltrúar 
skipulagsnefndar hefðu tíma til að kynna sér viðaukann.

Skipulagsstofnun hélt rafrænan kynningarfund á tillögunni 04.12.2020.

Lagt fram og kynnt.

Afgreiðsla skipulagsnefndar er gerð með fyrirvara um staðfestingu bæjarstjórnar 
Mosfellsbæjar og verður yður gert viðvart ef afgreiðsla erindisins verður á annan veg í 
bæjarstjórn en hér er tilkynnt. 

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,
f.h. skipulagsnefndar Mosfellsbæjar

Kristinn Pálsson,
Skipulagsfulltrúi
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Málsaðili ber sjálf/ur ábyrgð á því að kynna sér hugsanlegan kostnað afgreiðslu erindis á 
heimasíðu sveitarfélagsins: www.mos.is/gjaldskrar
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