Ákvörðun um framkvæmd í flokki C

Heiti framkvæmdar
Framkvæmdaraðili
Sveitarfélag
Tegund framkvæmdar

Viðhaldsdýpkun í Fiskihöfn og við Togarabryggju auk efnislosunar við
Torfunefsbryggju
Hafnasamlag Norðurlands
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)
Dýpkun hafsbotns verður gerð á tveimur stöðum. Annars vegar í Fiskihöfn og hins vegar fyrir framan ÚA
við svo kallaða Togarabryggju. Á hvorum stað fyrir sig er áætlað að taka 6.000 m3. Þar sem skip hafa tekið
niður á þessum stöðum er fyrirhuguð framkvæmd nauðsynleg.
Efnið, 12.000 m3, verður losað utan við Torfunefsbryggju til að mynda púða fyrir nýtt stálþil sem reka á
niður vegna stækkunar á bryggjunni í samræmi við gildandi deiliskipulag.
Dýpkunarskip mun sjá um framkvæmdina.

Var leitað umsagna?
Já/nei
Samráð var haft við Norðurorku og kemur framkvæmdin ekki til með að hafa áhrif á útrásir eða aðrar lagnir.
Minjastofnun Íslands gerir ekki athugasemd við framkvæmdina en minnir á að ef ráðist verður í gerð nýrrar
Torfunefsbryggju er hvatt til að tekið verði mið af fyrri bryggjumannvirkjum við Torfunef varðandi útlit,
efnisval og frágang.

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

Nei

Fyrirhugaða landnotkun samkvæmt skipulagi

Nei

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

Nei

Gróður og gróðurlendi (t.d. mýrar)

Nei

Dýralíf (t.d. fuglar og fiskar)

Já

Loftgæði

Nei

Menningarminjar

Nei

Samfélag, s.s. áhrif á íbúa eða atvinnu

Já

Úrgangsmyndun

Nei

Mengun og ónæði

Nei

Slysahættu

Nei

Dags. ákvörðunar

30. ágúst 2017

Ákvörðun

Ekki háð mati

Kærufrestur

4. október 2017

Eru áhrifin líkleg til að verða mikil? Skýrið.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Nei

Minniháttar, staðbundin áhrif verða á
sjárvarlíf þar sem sjávarbotni verður
raskað.

Jákvæð áhrif verða á atvinnu þar sem
framkvæmdin bætir aðstöðu fyrir skip.

