Ákvörðun um framkvæmd í flokki C

Heiti framkvæmdar
Framkvæmdaraðili
Sveitarfélag
Tegund framkvæmdar

Efnisflutningar og landmótun á golfvellinum að Jaðri
Golfklúbbur Akureyrar
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)
Framkvæmdin felst í landmótun og efnisflutningum inn á suðuvesturhluta lóðar golfklúbbsins að Jaðri.
Samkvæmt deiliskipulagi verður gerður þar 9 holu æfingavöllur. Heildarstærð æfingavallarins er um 18 ha
en svæðið sem landmótunin nær til er 24.900 m2. Landið er í dag framræst en til stendur að gera brautir
sem liggja hærra en núverandi yfirborð. Á milli brauta verða tjarnir og lækir. Efni sem flutt verður á svæðið
er mold sem fellur til vegna jarðavegsskipta við gatnaframkvæmdir og húsbyggingar.

Var leitað umsagna?
Nei

Já/nei

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)

Já

Loftgæði

Nei

Menningarminjar

Nei

Samfélag, s.s. áhrif á íbúa eða atvinnu

Já

Úrgangsmyndun

Nei

Mengun og ónæði

Já

Eru áhrifin líkleg til að verða mikil? Skýrið.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Á svæðinu verður aðflutt efni notað til
landmótunar á golfvallasvæðinu sem
breytir að miklu leyti ásýnt núverandi
landsvæðis sem þegar er þó raskað með
skurðum.

Nei
Svæðið sem um ræðir er að miklu leyti
framræst mýri. Stefnt er að endurheimt
votlendis milli brauta og að þar verði
tjarnir og lækir.
Framkvæmdin hefur áhrif á fuglalíf á
svæðinu. Að framkvæmd lokinni verður
vistkerfi votlendisfugla að einhverju leyti
endurheimt.

Jákvæð áhrif verða á svæði golfklúbbs
Akureyrar stækkar og bætir þeirra
athafnasvæði

Á framkvæmdatíma verður ónæði af
efnisflutningabílum og gröfum sem
notaðar verða til landmótunar. Sett hafa
verið tíma- og hraðamörk á aðkomuveg
að svæðinu til mótvægis.
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Nei
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