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Aðalskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið skv. 2. mgr. 36. gr.skipulagslaga nr. 123/2010 var

samþykkt í sveitarstjórn þann

_____________________________

Aðalskipulagsbreyting þessi var staðfest af Skipulagsstofnun þann_____________________

Auðkenni

H1

Skipulagsákvæði

Svigrúm verði til endurnýjunar núverandi húsnæðis og aukinnar
nýtingar svæðisins með nýbyggingum eða viðbyggingum, sem
falla vel að nýtingu svæðisins til hafnsækinnar starfsemi. M.a.
gert ráð fyrir nýjum viðlegukanti framan við netaverkstæðið.
Gert er ráð fyrir stækkun hafnarsvæðisins til suðurs og að þar
komi nýr viðlegukantur til að þjóna vaxandi hafnarstarfsemi.
Gera þarf ráð fyrir leiðigarði vestan við hann til að leiða
rennsli úr Bleiksá og Eskifjarðará frá viðlegukantinum. Gera
þarf ráðstafanir við lokahönnun fyllingar þannig að tekið sé
tillit til mögulegrar hækkunar sjávarborðs vegna
loftslagsbreytinga. Við gerð landfyllingar og garða skal velja
ákjósanlegar tímasetningar til að minnka líkur á gruggi á þeim
tíma sem seiði ganga til sjávar í fæðisleit og hafa aðgát á jaðri
framkvæmdasvæðisins til að raska ekki sjávarbotni þar eða
utan framkvæmdasvæðisins.
Gæta þarf að ásýnd byggðarinnar og frágangi á lóðum. Tryggð
verði gönguleið meðfram sjónum eftir því sem unnt er.

Lýsing

Starfsemi tengd útgerð
og ýmis
athafnastarfsemi.
Olíubirgðastöð.

Stækkun Eskifjarðarhafnar
með landfyllingu

Vatnafar og lífríki

O

Ásýnd og landslag Samfélag

Iðnaðarsvæði

Hafnarsvæði

Opin svæði til sérstakra nota

Vötn, ár og sjór

Greinargerð
1. Inngangur

Aðalskipulagsbreytingin nær til þéttbýlisuppdráttar Aðalskipulags Fjarðabyggðar 2007-2027. Þar er
hafnarsvæði H1 og iðnaðarsvæði I1 stækkað og afmörkun breytt fyrir athafnasvæði A2. Breytingar
verða gerðar á skilmálum vegna reitar H1 til að gera grein fyrir stækkuninni en skilmálar vegna A2 og
I1 verða óbreyttir.

Nánari landnotkun á stækkuðu hafnarsvæði er útfærð í endurskoðuðu deiliskipulagi fyrir
hafnarsvæðið Leirur 1. Sú endurskoðun er auglýst samhliða tillögu að breytingu aðalskipulagsins.
Samkvæmt breytingu á því deiliskipulagi er gert ráð fyrir viðlegukanti á stækkuðu hafnarsvæði, svæði
fyrir uppsátur báta og nýrri tengingu milli hafnarsvæðisins og þjóðvegarins í gegn um bæinn með brú
yfir Bleiksá.

Breytingin er sett fram í meðfylgjandi greinargerð en henni fylgir umhverfisskýrsla. Fylgiskjal
umhverfisskýrslu er rannsókn Náttúrustofu Austurlands sem sérstakelga var unnin vegna
fyrirhugaðrar stækkunar hafnarinnar og áhrifum hennar á lífríki.

2. Forsendur

Eftirspurn er eftir auknu landrými fyrir hafnsækna starfsemi í Eskifjarðarhöfn. Töluverð uppbygging
hefur verið á þessu svæði tengd uppsjávarvinnslu og þar var nýlega byggð stór frystigeymsla. Óskað

hefur verið eftir betra aðgangi að hafnarkanti nær frystigeymslunni, svo skip sem þjónusta vinnsluna
geti lagst þar að bryggju með góðu svæði til athafna á landi. Þá hefur sveitarfélagið áhuga á að leggja
svæði til að nýta sem uppsátur fyrir báta. Til að bregðast við þessu er áformað að stækka
hafnarsvæðið á Eskifirði með því að bæta við núverandi landfyllingu og byggja 200 metra langa
viðlegubryggju á eyrinni sunnan við olíutankana. Nauðsynlegt verður að dýpka við hafnarkantinn og
gera leiðigarð sem beinir rennsli ánna sem þarna renna til sjávar fram hjá hafnarkantinum.

Meginmarkmið breytingar á aðal- og deiliskipulagi er að geta boðið upp á aukið athafnarými á
hafnarsvæðinu með greiðu aðgengi að hafnarkanti.

Ný landfylling er framhald af eldri landfyllingu til suðurs. Aðkoma að svæðinu er um Leirubakka og
Leirukrók og nýja tengingu milli landfyllingar og þjóðvegar nr. 950 í gegn um Eskifjörð. Á

landfyllingunni eins og hún er í dag, hafa vestast verið skipulagðar lóðir fyrir athafnasvæði. Þar fyrir
austan er stór lóð Eskju og þar er nýleg frystigeymsla. Austast er svo olíubirgðastöð og lóð fyrir
dælustöð fráveitu.

Ný landfylling er áætluð 18.700 m² að flatarmáli og um 84.000 m3 að rúmmáli. Gengið verður frá
landfyllingunni með grjótfláa og að hluta með stálþili sem mun ná niður á -10 m dýpi þar sem
áformað er að hafa viðlegukant. Gert er ráð fyrir að fyrsti áfangi landstækkunarinnar verði 16.200 m2

með möguleika á stækkun til að lengja viðlegukant. Dýpka þarf úti fyrir viðlegukantinum niður í -9 m
og er reiknað með að fyrir fyrsta áfanga þurfi að taka þar upp 73.000 m3 og 60.000 m3 vegna annars
áfanga. Efnið verður nýtt í landfyllingarnar og að auki verður sótt efni að Mjóeyri við Reyðarfjörð.

Nánar er gerð grein fyrir áætlaðri starfsemi og skilmálum í deiliskipulagsbreytingu sem kynnt er og
auglýst samhliða aðalskipulagsbreytingu þessari. Þá er gerð grein fyrir hafnargerðinni og tilheyrandi
dýpkunarframkvæmdum í umhverfisskýrslu sem jafnframt er tilkynning til Skipulagsstofnunar sem
hún mun nýta til að taka ákvörðun um hvort framkvæmdin skuli háð mati á umhverfisáhrifum.
Stofnunin mun leita álits leyfisveitenda, framkvæmdaaðila og umgsagnaraðila auk þess sem
umhverfisskýrslan verður kynnt almenning í tengslum við kynningu aðalskipulagstillögu á
vinnslustigi.

Til að draga úr líklegum áhrifum stækkunar hafnarinnar á umhverfi sitt, sem fjallað er um í
umhverfisskýrslu, var því vísað til aðalskipulags og deiliskipulags að setja skilmála um landfyllinguna
og gerð hennar. Þar eru því skilmálar um að þess skuli gætt að raska ekki sjávarbotninum utan
framkvæmdasvæðisins og að aðgæslu sé gætt á jaðri framkvæmdasvæðins til að mynda vegna
gruggs, auk þess sem gera skal ráðstafanir vegna hækkunar sjávarborðs vegna loftslagsbreytinga við
lokahönnun landfyllingar.

3. Staðhættir og umhverfi

Hafnarsvæði Eskifjarðar er að miklu leyti á landfyllingu og ný landfylling er áformuð suðvestur af
núverandi hafnarmannvirkjum. Aðkoma að svæðinu yrði um Leirubakka. Á nálægum lóðum er í

gildandi aðal- og deiliskipulagi gert ráð fyrir frystigeymslum, húsnæði fyrir uppsjávarvinnslu,
gámasvæði, svæði með olíutönkum og spennistöð.

Ströndin og landfyllingin er manngerð og mað grjótvarnargarði. Áður hefur Bleiksá runnið til sjávar

við ströndina en eftir að núverandi landfylling var gerð rennur hún um tilbúin farveg, með
landfyllingunni, síðasta spölinn til sjávar. Vegur liggur yfir óshólma Eskifjarðarár á fyllingu og brú og
myndar skil á milli hafs og lands. Sjávarmegin er landfyllingin og athafnasvæði hafnarinnar skammt
undan og fremur aðgrunnt. Einhver veiði er í Eskifjarðará en þar eru ekki seld veiðileyfi. Ekkert
veiðifélag er um ána og engar skráðar aflatölur. Mest er af bleikju í ánni og stöku laxar.

Í Eskifjarðará geta orðið miklir vatnavextir og getur hún 5- 6 faldast að stærð. Við þær aðstæður

getur hún brotið bakka sína og framburður til sjávar eykst mikið. Þekkt er að aurflóð hafa orðið í
farvegi Bleiksár og hefur farvegur hennar því ofan brúar yfir Strandgötu verið breikkaður verulega og
dýpkaður, auk þess sem fleyglagaður leiðigarður var gerður ofan kirkjunnar til að verja það svæði.
Engar þekktar minjar eru innan skipulagssvæðisins og þau svæði sem um ræðir eru ekki á
náttúruverndaráætlun, friðlýst eða á náttúruminjaskrá. Vegna hættu á aurflóðum hefur
jafnáhættulína í hættumati náð niður með farvegi Bleiksár en Fjarðabyggð áformar að óska eftir
endurskoðun þess hættumats í ljósi þess að búið er að grípa til aðgerða til að draga úr áhættu.

Engar þekktar minjar eru innan skipulagssvæðisins og þau svæði sem um ræðir eru ekki á
náttúruverndaráætlun, friðlýst eða á náttúruverndarskrá.

4. Yfirlit yfir breytingu á aðalskipulaginu

Tillaga að breytingum á þéttbýlisuppdrætti fyrir Eskifjörð. Uppdrætti er breytt þannig:

Svæði A2 minnkar úr 1,5 ha og verður 0,5 ha.

Svæði I1 stækkar úr 0,8 ha og verður 3,1 ha.

Svæði H1 stækkar til suðvesturs og umlykur það svæði sem áætlað er að þurfi fyrir stækkun
hafnarinnar og nýjan viðlegukant. Svæðið var 5,5 ha og verður 8,3 ha.

Tillaga að breytingum á greinargerð með Aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027

Í kafla 9.3.7. um hafnarsvæði bætast við eftirfarandi skilmálar:

„Gert er ráð fyrir stækkun hafnarsvæðisins til suðurs og að þar komi nýr viðlegukantur til að þjóna
vaxandi hafnarstarfsemi. Gera þarf ráð fyrir leiðigarði vestan við hann til að leiða rennsli úr Bleiksá
og Eskifjarðará frá viðlegukantinum. Við gerð landfyllingar og garða skal velja ákjósanlegar
tímasetningar til að minnka líkur á gruggi á þeim tíma sem seiði ganga til sjávar í fæðisleit og hafa
aðgát á jaðri framkvæmdasvæðisins til að raska ekki sjávarbotni þar eða utan
framkvæmdasvæðisins.“

Hér er taflan sýnd með breytingunni feitletraðri:

5. Málsmeðferð

Málsmeðferð verður í samræmi við ákvæði skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 og skipulagslaga nr.
123/2010.

Skipulags- og matslýsing vegna stækkunar hafnarsvæði á Eskifirði, dags. 6. febrúar 2017 hefur verið
kynnt en lýsingin var sameiginleg fyrir tillögu að breyttu aðalskipulagi og tillögu að breyttu
deiliskipulagi. Átta umsagnir bárust og hefur verið tekið mið af þeim við gerð tillögunnar.

Náttúrustofa Austurlands kom með ábendingar um áherslu í umhverfismati og Skipulagsstofnun kom
með gagnlegar leiðbeiningar um framsetningu skipulagstillagnanna og umfjöllun um umhverfismat.
Þá kom Skeljungur með ábendingar og í framhaldinu hefur verið haft samráð við fyrirtækið vegna
útfærslu skipulagsins og þá sérstaklega vegna deiliskipulagsins. Hafnarstjórn, Vegagerðin,
Umhverfisstofnun og Minjastofnun gerðu ekki efnislegar athugasemdir.

Tillaga að breyttu Aðalskipulagi Fjarðabyggðar er nú kynnt á vinnslustigi. Á þessu stigi er tillagan ekki

fullkláruð og hagsmunaðilum gefinn kostur á að hafa áhrif á tillöguna áður en kemur að formlegri
auglýsingu. Athugasemdum og ábendingum sem kunna að berast á þessu stigi verður ekki svarað
efnislega en tekið verður tillit til þeirra við fullvinnslu tillögunnar.

Lagt er fram umhverfismat fyrir aðalskipulagsbreytinguna og tillögu að endurskoðun deiliskipulags
fyrir hafnarsvæðið í einni og sömu umhverfisskýrslunni. Sú skýrsla er jafnframt lögð fram til
Skipulagsstofnunar sem tilkynning skv. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, þar sem tillögurnar
innifela tilkynningaskylda framkvæmd.

Fullunnin tillaga að aðalskipulags- og deiliskipulagsbreytingu verður auglýst í Dagskránni,
Austurglugganum, víðlesnu dagblaði, Lögbirtingablaðinu, á netinu og með öðrum áberandi hætti.
Auglýsingartími og athugasemdafrestur er að lágmarki 6 vikur frá upphafi auglýsingar.

Að afloknum athugsemdafresti verða tillögurnar teknar til umfjöllunar í eigna-, skipulags- og
umhverfisnefnd og síðan bæjarstjórn. Afstaða er tekin til athugasemda og hugsanlegra breytinga.
Umsögn um athugasemdir er send sem þeim sem þær gerðu. Niðurstaða bæjarstjórnar er auglýst. Ef
engar athugasemdir eru gerðar við tillögurnar er ekki skylt að taka þær aftur fyrir í eigna-, skipulags-
og umhverfisnefnd og bæjarstjórn, heldur skal senda hana Skipulagsstofnun. Samþykktar tillögur eru
sendar Skipulagsstofnun innan 8 vikna frá lokum athugasemdafrests.

Deiliskipulag: Ef Skipulagsstofnun hefur athugasemdir við deiliskipulagið þá skal hún tilkynna
sveitarfélaginu það innan tveggja vikna frá því að Skipulagsstofnun barst deiliskipulagið. Samþykkt
deiliskipulag er auglýst í B-deild Stjórnartíðinda innan árs frá því að athugasemdafresti tillögu til
deiliskipulagsins lauk og telst það þá taka gildi.

Aðalskipulag: Skipulagsstofnun staðfestir tillögu innan 4 vikna frá því að tillagan berst og birtir
staðfestingu í B-deild Stjórnartíðinda.

Eftirfarandi umsagnar- og hagsmunaaðilar fá þessa tillögur og umhverfisskýrslu senda til umsagnar
Skipulagsstofnun,

Vegagerðin, Veðurstofan, Minjastofnun, Umhverfisstofnun, aðliggjandi sveitarfélög,
Heilbrigðiseftirlit, Fiskistofa, Hafrannsóknarstofnun Íslands og Veiðifélagið.

6. Samantekt umhverfisskýrslu

Forsendur

Eftirspurn er eftir auknu landrými fyrir hafnsækna starfsemi í Eskifjarðarhöfn. Töluverð uppbygging
hefur verið á þessu svæði tengd uppsjávarvinnslu og þar var nýlega byggð stór frystigeymsla. Óskað

hefur verið eftir betra aðgangi að hafnarkanti nær frystigeymslunni, svo skip sem þjónusta vinnsluna
geti lagst þar að bryggju með góðu svæði til athafna á landi. Þá hefur sveitarfélagið áhuga á að leggja
svæði til að nýta sem uppsátur fyrir báta. Til að bregðast við þessu er áformað að stækka
hafnarsvæðið á Eskifirði með því að bæta við núverandi landfyllingu og byggja 200 metra langa

viðlegubryggju á eyrinni sunnan við olíutankana. Nauðsynlegt verður að dýpka við hafnarkantinn og
gera leiðigarð sem beinir rennsli ánna sem þarna renna til sjávar fram hjá hafnarkantinum.

Meginmarkmið breytingar á aðal- og deiliskipulagi er að geta boðið upp á aukið athafnarými á
hafnarsvæðinu með greiðu aðgengi að hafnarkanti.

Nálgun

Þeir umhverfisþættir sem eru einkum taldir geta orðið fyrir áhrifum vegna breytinga á stefnumörkun
aðalskipulags og deiliskipulags vegna stækkunar á hafnarsvæði með landfyllingu, gerð viðlegukants,
hafnarkants, dýpkunar og gerð leiðigarðs eru vatnafar og lífríki, landslag og ásýnd og samfélag. Við
mat á áhrifum er litið til viðmiða úr stefnu stjórnvalda og lögum sem varða þessa umhverfisþætti.
Við mat á vægi áhrifa er litið til þess hvort áhrifin séu marktæk á svæðis-, lands-, eða heimsvísu og
nái til fjölda fólks og þess hvort áhrifin séu óafturkræf og til langs tíma.

Niðurstaða matsvinnu

Stækkun hafnarinnar á Eskifirði með nýrri landfyllingu, hafnarkanti, leiðigarði og dýpkun er líkleg til
að hafa óverulag áhrif á vatnafar og lífríki, neikvæð áhrif á ásýnd og landslag og jákvæð áhrif á
samfélag.

Áhrif á vatnafar og lífríki eru líkleg til að vera óveruleg á botndýralíf, fuglalíf, fiska og seiði.

Framkvæmdin hefur ekki áhrif á sjaldgæfar tegundir eða fágætt búsvæði eða kjörsvæði og
verndargildi svæðisins er fremur lágt, m.a vegna þess hve umhverfið er raskað. Til að lágmarka
áhrifasvæði framkvæmdarinnar eru ákvæði um að þess verði gætt að raska ekki sjávarbotninum utan
framkvæmdasvæðisins og viðhafa aðgát á jaðri framkvæmdasvæðisins.

Áhrif á landslag og ásýnd eru líklegt til að vera neikvæð vegna varanlegra, óafturkræfra breytinga á

landslagi og ásýnd. Það dregur úr áhrifum að leirurnar, sem  skal forðast að raska, eru ekki sérstæðar
og umhverfi framkvæmdanna hefur verið raskað með nálægum landfyllingum, vegagerð og efnistöku
sem hefur haft áhrif á framkvæmdasvæðið.

Áhrif á samfélag eru líkleg til að vera jákvæði þar sem skipulagið og framkvæmdin bætir innviði og

aðstöðu fyrir hafnsækna starfsemi, sem er mikilvæg fyrir samfélagið. Áhrif á öryggi verða óveruleg en

tekið verður tillit til hækkunar sjávarborðs við hönnun fyllingarinnar.

Það er mat framkvæmdaraðila og sveitarfélagsins að valkostur 1, með verulegri aukningu á
athafnasvæði á og við hafnarkant og verulegri viðbót á hafnarkanti mæti þörfum byggðarinnar og
atvinnulífsins á Eskifirði best, og að þar greini á milli þeirra valkosta sem metnir eru.
Fórnarkostnaðurinn við að velja þann valkost er að sá kostur hefur neikvæð áhrif á ásýnd og landslag,
en þar sem það landslag er ekki fágætt og umhverfi framkvæmdanna hefur verið raskað með
landfyllingum, vegagerð og efnistöku þá séu áhrifin ásættanleg.

Valkostur 2 og 3 mæta ekki þörfum atvinnulífsins fyrir betri aðstöðu á hafnarsvæðinu sem kostur 1
er einn líklegur til að gera.

Það er mat framkvæmdaraðila og sveitarfélgagsins  að stækkun hafnarinnar á Eskifirði með
landfyllingu, hafnargarði og dýpkun við væntanlegan hafnarkannt komi ekki til með að hafa
umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér, vegna umfangs, eðlis eða staðsetningar, í skilningi 3. gr. laga
um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Tengsl við aðrar áætlanir

Fyrirhuguð stækkun Eskifjarðarhafnar kallar á breytingu á gildandi aðalskipulagi Fjarðabyggðar
2007-2027 og breytingu á deiliskipulagi á hafnarsvæðinu og eru þessar breytingar unnar samhliða.
Lögð er fram ein umhverfisskýrsla fyrir báðar skipulagsbreytingarnar og er umhverfisskýrslan
jafnframt tilkynning til Skipulagstofnunar vegna ákvörðunar um matsskyldu framkvæmdarinnar .

Vöktun og eftirfylgni

Til að draga úr áhrifum á lífríki utan framkvæmdasvæðis eru settir skilmálar í aðalskipulagi og
deiliskipulagi og fyrir framkvæmdina, um að gera þurfi ráðstafanir við lokahönnun fyllingar þannig
að tekið sé tillit til mögulegrar hækkunar sjávarborðs vegna loftslagsbreytinga. Þá skuli við gerð
landfyllinga og garða velja ákjósanlegar tímasetningar til að minnka líkur á gruggi á þeim tíma sem
seiði ganga til sjávar í fæðisleit og hafa aðgát á jaðri framkvæmdasvæðisins til að raska ekki
sjávarbotni þar eða utan framkvæmdasvæðisins.
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