II.

Tillaga til 413. fundar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar 15. febrúar 2018

Tillaga 493. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar að umsögn um allt að 700 tonna eldi
Hábrúnar, á þorski og regnbogasilungi í Skutulsfirði.

1.

Hábrún ehf - fiskeldi í Ísafjarðardjúpi - 2017050072
Lagt fram bréf Ómars Ingþórssonar f.h. Skipulagstofnunar, dagsett 24. janúar sl.,
ásamt tilkynningu um allt að 700 tonna eldi á þorski og regnbogasilungi Hábrúnar í
Skutulsfirði. Óskað er eftir umsögn Ísafjarðarbæjar um hvort og á hvaða forsendum
ofangreind framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
Bæjarráð tók erindið fyrir á 1003. fundi sínum 29. janúar sl. og vísaði því til
skipulags- og mannvirkjanefndar.
Í samræmi við 6. grein laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og reglugerðar
nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum hefur skipulags- og mannvirkjanefnd
Ísafjarðarbæjar farið yfir þau gögn sem lögð voru fram af hálfu Hábrúnar. Á
grundvelli þessara gagna og að teknu tilliti til viðmiða í 2. viðauka laga um mat á
umhverfisáhrifum, er það niðurstaða nefndarinnar að framleiðsla á 700 tonnum á
vegum Hábrúnar, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Líta verður á að umskipti
úr þorskeldi yfir í regnbogasilung hafi mildari áhrif á botndýralíf m.t.t. minni
mengunar. Fóðurnotkun minnkar úr 1600 tonnum í 840 tonn, í sama hlutfalli minnka
önnur efni s.s. nitur, fosfór og kolefni.
Fóðurstuðull regnbogasilungs er 1.2 kg. fyrir hvert kg af fiski í eldi, fyrir þorsk er
fóðurstuðull 4 kg af fóðri fyrir hvert kg af fiski, þannig að hlutfallstölur varðandi
magn úrgangsefna og næringarefna sem berast frá eldi lækka töluvert.
Miðað við uppgefnar forsendur er ekki talið að framkvæmdin þurfi að fara í
umhverfismat.
Niðurstaða nefndarinnar byggist á viðmiðum sem tilgreind eru í 2. viðauka, með tilliti
til stærðar og umfangs fyrirhugaðrar framkvæmdar ásamt samlegðaráhrifum með
öðrum framkvæmdum í Skutulsfirði. Nefndin gerir ekki athugasemdir, þar sem
aukning er innan viðmiða burðarþolsmats Hafrannsóknarstofnunar.

