Ákvörðun um framkvæmd í flokki C

Heiti framkvæmdar
Framkvæmdaraðili
Sveitarfélag
Tegund framkvæmdar

Efnislosun moldar/jarðvegar á svæði tjaldssvæðis á Hömrum.
Akureyrarbær og Norðurorka
Akureyrarkaupstaður
2.04 Efnistaka og/eða haugsetning á landi eða úr hafsbotni þar sem áætlað er
að raska minna en 25.000 m² svæði eða efnismagn er minna en 50.000 m³.

Framkvæmdalýsing (stutt samantekt)
Sótt er um framkvæmdaleyfi til að koma fyrir 35.000 m³ af mold/jarðvegi sem er tilkominn vegna
framkvæmda Akureyrarbæjar og Norðurorku í Hagahverfi á tjaldsvæðinu á Hömrum. Er fyrirhugað að nýta
jarðveginn til landmótunar á flötum 19 og 20 skv. gildandi deiliskipulagi svæðisins. Hluti af framkvæmdum
er að farvegur lækjar sem rennur um svæðið verður færður út fyrir fyllingarsvæðið (til norðurs).

Var leitað umsagna?
nei
Ekki var leitað umsagna en skilyrt er að samráð skuli haft við Norðurorku, Rarik og Landsnet vegna lagna á
svæðinu.

Hefur framkvæmdin áhrif á:
Friðlýst svæði s.s þjóðgarða, friðlönd, náttúruvætti,
fólkvanga
Svæði sem njóta sérstakrar verndar skv.
náttúruverndarlögum vegna tiltekinna vistkerfa og
jarðminja s.s eldhraun, jarðhitasvæði og votlendi
Svæði í verndarflokki rammaáætlunar, á
náttúruverndaráætlun eða í náttúruminjaskrá
Svæði sem njóta verndar samkvæmt sérlögum,
(Mývatn og Laxá og Breiðafjörður)
Svæði sem njóta verndar samkvæmt alþjóðlegum
samningum s.s. Ramsarsamningnum og
Bernarsamningnum
Svæði sem njóta verndar vegna fornminja eða
friðaðra mannvirkja
Vatnsverndarsvæði

Já/nei
nei

Hverfisverndarsvæði samkvæmt skipulagsáætlunum

Nei

Víðerni

Nei

Landslag, ásýnd svæðis eða landnotkun

Já

Fyrirhugaða landnotkun samkvæmt skipulagi

Nei

Jarðmyndanir (t.d eldhraun, fossar, hverasvæði,
eldvörp)
Stöðuvötn, tjarnir, sjávarfitjar eða leirur

Nei

Gróður og gróðurlendi (t.d. mýrar)

Já

Dýralíf (t.d. fuglar og fiskar)

Nei

Loftgæði

Nei

Menningarminjar

Nei

Samfélag, s.s. áhrif á íbúa eða atvinnu

Nei

Úrgangsmyndun

Nei

Mengun og ónæði

Já

Slysahættu

Nei

Eru áhrifin líkleg til að verða mikil? Skýrið.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Framkvæmdin felur í sér breytingu á
landslagi svæðisins. Áhrifin verða mest til
að byrja með þegar svæðið er ógróið en
minnka með tíma eftir því sem gróður
tekur við sér.
Framkvæmdin er í raun nauðsynlegt til að
geta útbúið nýjar tjaldflatir í samæmri við
gildandi aðal- og deiliskipulag.

Nei
Verið er að flytja mold og jarðveg á gróið
land sem felur í sér tímabundna minnkun
á gróðurþekju. Áhrifin verða þó eingöngu
tímabundin þar sem fyrirhugað er að
græða landið upp að nýju.

Á
framkvæmdartíma
gæti
orðið
hávaðamengun frá framkvæmdarstað og
vegna efnisflutninga að staðnum.
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