
Ákvörðun um framkvæmd í flokki C

Heiti framkvæmdar
Tangabryggja, 2. áfangi

Framkvæmdaraðili
Hafnarsamlag Norðurlands

Sveitarfélag
Akureyrarkaupstaður

Tegund framkvæmdar
10.14 Aðrar hafnir og viðlegubryggjur en tilgreindar eru í flokki A 
samkvæmt tölulið 10.12 eða flokki B samkvæmt tölulið 10.13.

Framkvæmdalýsing (stutt samantekt)
Annar áfangi í lengingu Tangabryggju: Bryggjan verður lengd um allt að 168 m til suðurs meðfram 
núverandi landi með 20 m breiðri steyptri þekju. Steypt þekjan er um 3000 fm að stærð. Fyrirhugað er að 
fyllingarefni aftan stálþils verði tekið úr námu Skúta norðan Akureyrar.  

Var leitað umsagna? Já/nei
Deiliskipulagsbreyting var gerð á skipulagi Hafnasvæðis sunnan Glerár og tók hún gildi 2. febrúar 2017
Skipulagsbreytingin var grenndarkynnt og bárust engar athugasemdir. Óskað var eftir umsögn Norðurorku 
og barst það 16. nóvember 2016. Vegna lagna á svæðinu þurfa framkvæmdir Hafnasamlagsins að taka mið 
af þeim í samráði við Norðurorku.



Hefur framkvæmdin áhrif á: Já/nei Eru áhrifin líkleg til að verða mikil? Skýrið.
Friðlýst svæði s.s þjóðgarða, friðlönd, náttúruvætti, 
fólkvanga

nei

Svæði sem njóta sérstakrar verndar skv. 
náttúruverndarlögum vegna tiltekinna vistkerfa og 
jarðminja s.s eldhraun, jarðhitasvæði og votlendi

Nei

Svæði í verndarflokki rammaáætlunar, á 
náttúruverndaráætlun eða í náttúruminjaskrá

Nei

Svæði sem njóta verndar samkvæmt sérlögum, 
(Mývatn og Laxá og Breiðafjörður)

Nei

Svæði sem njóta verndar samkvæmt alþjóðlegum 
samningum s.s. Ramsarsamningnum og 
Bernarsamningnum

Nei

Svæði sem njóta verndar vegna fornminja eða 
friðaðra mannvirkja

Nei

Vatnsverndarsvæði Nei

Hverfisverndarsvæði samkvæmt  skipulagsáætlunum Nei

Víðerni Nei

Landslag, ásýnd svæðis eða landnotkun Já Minniháttar áhrif verða á ásýnd svæðis 
og landnotkun. Breytingin felur í sér 
stækkun á bryggju sem eykur landsvæði á 
kostnað sjávar. Framkvæmdin bætir 
aðkomu skipa að bryggjunni.

Fyrirhugaða landnotkun samkvæmt skipulagi Já Framkvæmdin er í samræmi við aðal- og 
deiliskipulag og gerir áætlaða notkun 
svæðisins mögulega sem annars væri 
sjór.

Jarðmyndanir (t.d eldhraun, fossar, hverasvæði, 
eldvörp)

Nei

Stöðuvötn, tjarnir, sjávarfitjar eða leirur Nei

Gróður og gróðurlendi (t.d. mýrar) Nei

Dýralíf (t.d. fuglar og fiskar) Já Minniháttar, staðbundin áhrif verða á 
sjávarlíf þar sem fyllt verður uppí 
hafsbotninn undir fyrirhugaðri bryggju.

Loftgæði Nei

Menningarminjar Nei

Samfélag, s.s. áhrif á íbúa eða atvinnu Já Á framkvæmdartíma gæti orðið 
hávaðamengun frá framkvæmdarstað og 
vegna efnisflutninga að staðnum.  
Hávaðamengun frá vinnu við  Jákvæð 
áhrif verða á atvinnu þar sem 
framkvæmdin stækkar athafnasvæði 
hafnarinnar og bætir viðlegu skipa.

Úrgangsmyndun Nei

Mengun og ónæði Já Á framkvæmdartíma gæti orðið 
hávaðamengun frá framkvæmdarstað og 
vegna efnisflutninga að staðnum.



Slysahættu Nei

Dags. ákvörðunar 11. júlí 2018

Ákvörðun Ekki háð mati

Kærufrestur Til 6. september 2018


