VERKíS
ísafjarôarbær
Hafnarstræti
4OO

L

isafjöröur

rtv.TanÉr voan

vrRrruúvrR

DAGS.:

NR.:

19333

2020-1.1-24

187107

Umsókn um fra mkvæmda leyfi
undirritaður f'h' Fisherman ehf. sæki hér meõ um framkvæmdaleyfi
fyrir landfyllingu við Brjótinn

Suðureyri.
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Landfyllingin er á um 30.000 m2 svæði og í hana
þarf liðrega 10o.ooo m3 af efni.
Fyrirhuguõ framkvæmd fellur undir l¡õ 10.23 í viöauka
1 við lög um mat á umhverfisáhrifum nr.
1'06/2000 og heyrir undir c flokk og ber að tilkynna
til viökomandi sveitarfélags sem tekur ákvörõun
um hvort framkvæmdin skuli háõ máti á umhverfisáhrifum.
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efni sk'irslunnar afritað eða birt með einhverjum hætti

lnngangur

Framkvæmdaaöilinn, Fisherman ehf, áformar aö gera landfyllingu við Brjótinn á Suõureyri, sbr.
samning viô lsafJarðarbæ um þaõ efni. Áætlað er að framkvæmdin taki til um 3O.OOO mz svæôis og í
hana þurfi liôlega IOO.OOO m3 af efni. Á landfyllingunn¡ er gert ráð fyrir iðnaõar- og athafnastarfsemi.
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Mat á umhverfisáhrifum

I lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eru framkvæmdir flokkaõar I þrjá flokka, A, B og C.
Fyrirhugaðar framkvæmdir í flokki B ber a6 tilkynna til Skipulagsstofnunar, stofnunin ber að taka
ákvörðun um hvort framkvæmdin skuli háô mati innan tveggja vikna. Fyrirhugaôar framkvæmdir f flokki

C ber aö tilkynna

til

viôkomandi sveitarfélags sem metur hvort framkvæmd skuli háð mati

á

umhverfisáhrifum.
Fyrirhuguô landfylling fellur undir liô 10.23 í viôauka 1 viö lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
en þar segir:

Monnvirkitil oõ verjost rofid strondlengjum utan verndorsvæõo, t.d. meö stíflugöröum, brimbrjótum,
hofnargöröum og öörum vørnørmonnvirkjum gegn ágongi sjóvor. Londfyllingar þor sem áætluõ
uppfylling er ollt oö 5 ho. Undonskiliö er viöhold og endurbygging framongreindro monnvirkja. Þessi
liõur heyrir undir C flokk og ber að tilkynna til viðkomandi sveitarfélags sem tekur ákvörôun um hvort
framkvæmdin skuli háô mati á umhverfisáhrifum.
Framkvæmdin er háô framkvæmdaleyfi sveitarfélagsins skv. 14. gr skipulagslaga nr. 123/2OtO m.s.br.
N.772/2072 m.s.br.

og tilheyrandi reglugerö um framkvæmdaleyfi

t.2

Markmiõ framkvæmdar

Markmið framkvæmdarinnar er aô fylgja eftir stefnumörkun aõalskipulags lsafjaröarbæjar og stuôla aô
auknu framboöi á byggingarlandifyrir iönaðar- og athafnastarfsemi á Suöureyri. Einnig er markmiõiô
aô skapa aöstöðu fyrir Fisherman sem stuõlar aö vexti fyrirtækisins ísveitarfélaginu.

2

Framkvæmd og framkvæmdasvæði

f kaflanum er I'ising á framkvæmdinni, stutt yfirlit yfir framkvæmdasvæôið, staõhætti og umhverfi og
samræmi framkvæmdarinnar viõ skipulag.

2.t

Afmörkun framkvæmdasvæðis

Framkvæmdasvæõiö afmarkast af svæöi sem srint er á Mynd 1.. Svæõiõ liggur austur af Brjótinum

Suõureyri, þ.e.um hálfan kílómetra norðvestan viõ þorpíô á Suðureyri.

á
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l

2.2

Lfsing á framkvæmd

Afmörkun framkvæmdasvæô¡s vegna landfyllingar vlô Brjótlnn á Suôureyrl.

Heildarstærõ fyllingar er um 3 ha og efnisþörf er áætluð um 100.000 m3. Bróður partur efnisins kemur
úr skeringum eôa tilflutningi á efni úr lausum jarõlögum sunnan landfyllingar. Einnig er áformaö aô
n'ita efni sem fellur til við dripkun Suôureyrarhafnar og annað tilfallandi efni í nágrenni við Brjótinn.
Gert sé ráð fyrir að gerö landfyllingar verôi framkvæmd í áföngum, sbr. Mynd 1. Reiknað er með að
gerð fyllingar geti tekiõ a.m.k. 4-5 ár eftir að framkvæmdaleyfi hefur veriõ gefið út, en aô 1. áfanga
veröi lokið á næstu 2 tveimur árum.
Viö gerõ landfyllingar verôur fyllingarefni komíô fyrir á fyllingarsvæõi og það látiõ setjast til f ákveõinn
tíma áôur en framkvæmdir við uppbyggingu á sjálfri fyllingunni getur hafist. Reiknað er meô að pressa
þurfi vökva rir setlögunum undir fyllingu, þar sem þau verða ekki fjarlægô. Fyllingin veröur þá bygeô
upp jafnt og þétt út frá land¡. Stefnt er að því að í fyrsta áfanga verði um 25.000 m3 af efni komið fyrir
í fyllingunni og afmarkaõur varnargarður, sbr. Mynd 1. Eftir því sem fyllingarvinnunni miôar áfram
veröur varnargarðurinn styrktur, en ekki verõi lokið við gerð garðsins fyrr en mesta sigið I ñ¡llingunum
hefur átt sér staö. Áfangar 2 og 3 verõa teknir meö sambærilegum hætti, en reiknað er með að stálþili
verôi komiõ fyrir á yst á fyllingunni.

2.3 Framkvæmdaaôilinn
Fyrírtækiõ Fisherman hefur starfað í tvo áratugi og framleiðir úrval af vörum tengdum fiski fyrir
smásölu- og veitingamarkaði víõa um heím. Fyrirtækið leggur áherslu á aö hjálpa gestum sem
heimsækja fsland að upplifa fisk í gegnum ferðaþjónustu á Vestfjörôum. Einnig er áhersla á að verklagiõ
viõ framleiðsluna byggi á gömlum fslenskum heföum, venjum og reynslu. Starfsfólkiô er flest meô rætur
á Vestfjöröum.

Landfylling við Brjótinn á Sudureyri
Iilkyrrnitrg trrn rtr.rtsskyldu flokku¡ (.

2.4

Samræmiviöaõalskipulag

í Rðalskipulagi lsofiaröorbæjor 2008-2020 er gert ráö fyrir landfyllingu innan viô Brjótinn og einnig
stækkun á n'itanlegu landnimi ofan við veginn með skeringum.

J

-
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Mynd 2 Aôalskipulag ísafjarõarbæjar 2008-2020.
Svæði K2 er hafnarsvæõi viö Brjótinn, um 0,9 ha. (merkt blátt á mynd¡nni). Þar fyrir innan er iõnaöarog athafnasvæôi 820 um 5,5 ha (grátt). laöalskipulaginu er gert ráô fyrir aô iônaõar- og athafnasvæôiô
flytjist frá eyrinni á landfyllinguna viô Brjótinn. f totlu g.O í aôalskipulaginu segir í ákvæôum fyrir svæôi
820:

Gert er róõ fyrir fjölbreyttri storfsem¡ sem þrífst í joöri byggõorinnor og í nólægõ viö
hofnorsvæöiõ viõ Brjótinn. Gómosvæõi flyst hingoõ. Tryggja þarf greiõar somgöngur aõ
svæõinu fyrir stærr¡ ökutæki sem tengjost storfsemi ó þessu svæöi.
Fyrirhugaôar framkvæmdir eru í samræmi viô aðalskipulagiõ. Mögulega þarf þó aô gera ráõ fyrir færslu
vegar eöa n'ijum útfærslum á hafnarmannvirkjum á síõari stigum. Færsla vegar myndi fela í sér

óverulega breytingu á aõalskipulaginu.

2.5

Deiliskipulag

Ekkert deiliskipulag er ígildi fyrir framkvæmdasvæõíõ samkvæmt Skipulagsvefsjá Skipulagsstofnunar.

2.6 Staöhætt¡r og umhverf¡
Framkvæmdasvæðiô er viô sunnan- og utanverõan Súgandafjörõ, um hálfan km norðvestur af þorpinu

á Suôureyri. Yst er Súgandafjörõur nokkuö breiõur en er kemur móts viö fjalliô Spilli, viö Brjótinn,
þrengist hann mjög og er um 1-2 km breiôur inn í botn fjarðarins. Undirlendi er lítiô með ströndinni frá
Brjótnum aõ eyrinni á Suõureyri, en þar liggur vegur þar sem áöur var strönd. f brekkunum meöfram
ströndinni er vel gróiõ mólendi.
Berggrunnur svæôisins er gamall, þ.e. blágrfti eldra en 3,3 milljón ára. Sunnan viö framkvæmdasvæöiô,
upp af veginum, er setpallur íum 35 m hæõ yfir núverandi sjávarmáli, sem er ummerki um sjávarstöðu
frá lokum ísaldar þegar jöklar hopuôu úr Súgandafirõi og sjávarmál stóô hærra en í dag.
Frarnkvæmdasvæõiõ er ekki á skilgreindu hættusvæöi vegna ofanflóða, en þekkt er aõ snjóflóö úr
noröurhlíõum Súgandafjarõar hafa valdið tjóni á ströndinni sunnan fjarôar vegna flóðbylgja sem þau

x
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hafa myndaô á firðinum. Þekktarflóõbylgjur hafa þó veriô austan viô landfyllinguna og hafa ekki haft
á hrif fra m kvæmdasvæðiö.

3

Helstuumhverfisáhrif

f kaflanum er gerð gre¡n fyrir helstu umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, miõaö við þær uppl'isingar
sem liggja fyrir.

3.1

Áhrifapættir og umhverfisþættir

Framkvæmdaþættir sem taliô er aõ geti haft umhverfisáhrif eru flutningur efnis og losun þess í
landfyllingu og landfyllingin sjálf. Þeir umhverfisþættir sem líklegt er aõ verõi fyrir áhrifum vegna
fyrirhugaôrar framkvæmdar eru botndriralíf, straumar, rof og viõbrögô viô loftlagsbreytingum, fjörur
og lífríki þeirra einkum fuglalíf, losun gróöurhúsalofttegunda, samfélag, menningarminjar, auk áhrifa á
ás'i nd lands. Einnig eru möguleg áhrif vegna náttúruvár.

3.2

Yfirlit yfir helstu umhverfisáhrif

í meðfylgjandi
Tafla

3.1

töflu (Tafla 3.1) er gerô grein fyrir mögulegum umhverfisáhrifum fyllingar viô Brjótinn.

Yf¡rllt yfir helstu umhverfisáhrlf landfyllingar vlõ Brjótinn á Suõureyri.

Umhverfisþættir

V1õmiô

Helstu umhverfisáhrif

Botn og botnd'iralÍf

Varðveita umhverfi

Gerõ fyllingar og grjótvarnar er líkleg

hafsins og auôlindir
þess og nry'ta á

neikvæô áhrif

sjálfbæran hátt1,2

á

sjávarbotn

til að

hafa

og strönd

á

afmörkuðu svæõi. Umhverfisáhrifin snúa fyrst
og fremst aô skerõingu á búsvæöi til langs tíma
og áhrif af gruggmyndun á framkvæmdatíma.
Framkvæmdin mun raska lífrfki á strandsvæðinu
vistgerõir hverfa undir fyllinguna.

og

Straumar, rof og
viðbrögð viõ
loftlagsbreytingum

Auka viõnámsþol
gegn

Fuglalíf

Friðun vistkerfa,
vistgerða og
tegunda, sbr. 56. gr

loftlagsbreytingum3

laga um

náttúruvernd

Losun GHL

Draga úr losun
GHL4,5

Fyrirhuguð landfylling er í vari frá Brjótnum og
miðaõ viõ fyrirliggjandi upplrisingar eru áhrif
landfyllingar á strauma og setmyndun talin
óveruleg. Við rltfærslu framkvæmdarinnar
veröur tekiõ miõ af líklegum
siávarborðsbreWingum vegna loft lagsbreytinga
Samkvæmt gögnum Náttúrufræöistofnunar
fslands er framkvæmdasvæôiô ekki skilgreint
sem mikilvægt fuglasvæôi. Áhrif
framkvæmdanna eru staõbundin og áhrif á
vistgerôir sem finnast á svæõinu eru lítil m,t.t.
útbreiôslu þeirra á landsvísu.Ströndln er þegar
röskuõ en eigi aõ síður mun fyllingin skerða
fjöruvist samkvæmt gögnum trtl. Umfang
skerõingar er þó lítið og áhrif
framkvæmdarinnar á fuelalíf óveruleg.
Viõ gerð fyllingarinnar er efni flutt til ¡nnan
svæôis úr hjöllunum sunnan vegar. Losun
jarðvegs veldur losun GHL, f þaô minnsta
tímabundiõ. Reiknaõ er með að loknum
framkvæmdum verõi raskað land sunnan vegar
mótað að ntju og grætt. Framkvæmdin veldur
bvl óverulesri losun GHL til lengri tíma.

Samfélag

Stuôla að

samkeppnishæfni og

Til skamms tíma verða til störf við framkvæmdir
en til langs tfma er framkvæmdin mikilvægur

x
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Viõmiô

Helstu umhverfisáhrif
liður luppbyggingu awinnulffs á Suðureyri og
lsafjarôarbæ. Á framkvæmdatímanum getur
framkvæmdin haft neikvæð áhrif á
ferðaþjónustu og valdið hljóðmengun. Heilt yfir
hefur framkvæmdin mjög jákvæô áhrif á
samfélag og er liôur íaô auka viðnámsþol
samfélagsins gagnvart samfélagsbreytingum.

eflingu samfélags og
atvinnulíF,7

Menningarminjar

Stuõla aõ varõveislu

lnnan framkvæmdasvæõis eru engar friôlfstar

og vernd

fornleifar og engar skráõar menningarminjar á
landi eôa f sjó. Formleg fornleifaskráning hefur
ekki farið fram, en finnist fornleifar við

menningarminja,
sbr. lög um

Landslag, ásfnd
lands og

jarômyndanir

menningarmlnjars,e

framkvæmdir skal hafa samband viõ
Minjastofnun, sbr. lög um menningarminjar.

Stuðla aô vernd

Fjörur á framkvæmdasvæðinu eru þegar
raskaðar þar sem vegurinn liggur meõ sjónum.
Land ofan vegar er einnig raskað, en þar eru
gamlar efnisnámur. Ekki er taliõ að á svæõinu
séu jarõminjar sem njóta verndar. Áhr¡f
landfyllingarinnar á ásfnd og yfirbragõ eru
staðbundin viö þorpiõ á Suõureyri, en
framkvæmdin blastir einkum viô frá
vestanverflu þorpinu, Aðalstræti vestan þorps
og af Súgandafjarõarleiõ. Sjónræn áhrif af sjálfri
fyllingunni og skeringum eru óveruleg til lags
tíma litið, að því gefnu aô frágangur og
landmótun verôi eins og best verður á kosið.
Neikvæð áhrif kunna aô vera á ásfnd á
framkvæmdatímanum.

jarõfræðilegrar
fjölbreytni landsins
og fjölbreytni
landslags, sbr. lög

um náttúruverndlo

Náttúruvá

Viô skipulagsgerð

Framkvæmdasvæôið eru utan skilgreindra
hættusvæôa vegna ofanflóôa samkvæmt
aðalskipulagi. Til langs tíma litiõ eru áhrif af
náttúruvá ólíkleg á framkvæmdasvæðinu, ef frá
er talin hætta af flóðbylgju vegna snjóflóða
norôan fjarðarins. Þekktar flóðbylgjur hafa
veriô austan viô framkvæmdasvæðiõ.

verði tekið tillit til
öryggis vegna
náttúruvár11

3.3 Samantekt umhverfisáhrifa
Umhverfisáhrif af gerõ landfyllingarinnar eru, aõ mati framkvæmdaaôila, fyrirsjáanleg og umfangslítil.
Framkvæmdin tekur til 3 ha svæôís sem að hluta til er þegar raskaõ vegna vegagerðar og efnisvinnslu.
Annars vegar eru neikvæôu áhrifin sem varôa röskun á grunnsævi og skerôingar á búsvæôum á
afmörkuôu svæði. Þessi áhrif ná til lítils svæõis en áhrifin eru varanleg. Jákvæôu áhrifin eru hins vegar
á samfélag þar sem tækifæri gefst til uppbyggingar atvinnulífs og skapa framkvæmdaaðilanum,
Fisherman ehf, möguleika til þróunar á sinni starfsemitil framtf6ar.
Á framkvæmdatíma má búast við nokkrum óþægindum eõa

truflun vegna vinnuvéla, en þau áhrif vara
stutt og meô mótvægisaôgerôum er hægt aô halda þeim í lágmarki, en ekk¡ eru um aõ ræða byggõ í
næsta nágrenni. Það er hægt að skipuleggja vinnu viõ framkvæmdina meö tillit¡ til þessa, svo sem á
hvaôa tíma árs unniô er viô framkvæmdina.

Fornleifaskráning hefur

ekki farið fram

á

svæðinu,

en ekki eru þekktir fornleifastaðir

á

framkvæmdasvæöinu. Viö framkvæmdir er því nauðsynlegt aô viôhafa aôgát og finnist fornleifar viõ
framkvæmdir veröur hafa samband víð Minjastofnun lslands, sbr. lög um menn¡ngarminjar.

x
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