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Landmótun og stækkun Jaðarsvallar á Akureyri
Ákvörðun um matsáætlun

1 INNGANGUR
Þann 10. ágúst 2018 barst Skipulagsstofnun tillaga Akureyrarbæjar að matsáætlun vegna 
fyrirhugaðrar landmótunar Jaðarsvallar, samkvæmt 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. lið 
2.01 í 1. viðauka laganna. 

Skipulagsstofnun leitaði umsagna Akureyrarbæjar, Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra, 
Minjastofnunar Íslands, Náttúrufræðistofnunar Íslands og Umhverfisstofnunar.

2 GÖGN LÖGÐ FRAM 
Tillaga framkvæmdaraðila að matsáætlun: Landmótun og stækkun Jaðarsvallar. Tillaga að 
matsáætlun. Efla, ágúst 2018.

Umsagnir um tillögu að matsáætlun bárust frá:

 Akureyrarbæ með tölvupósti dags. 7. september 2018. 
 Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra með tölvupósti dags. 30. ágúst 2018.
 Minjastofnun Íslands með bréfi dags. 22. ágúst 2018.
 Náttúrufræðistofnun Íslands með tölvupósti dags. 21. ágúst 2018.
 Umhverfisstofnun með bréfi dags. 30. ágúst 2018.

Frekari upplýsingar bárust frá framkvæmdaraðila með tölvupósti dags. 3. september 2018.

3 FRAMKVÆMD OG UMHVERFISÁHRIF

Framkvæmdalýsing

Í tillögu Akureyrarbæjar kemur fram að fyrirhuguð framkvæmd feli í sér að móta land fyrir stækkun 
Jaðarsvallar. Framkvæmdasvæðið sé í nærumhverfi Lundahverfis og Naustahverfis. Útivistarsvæðið 
Naustaborgir liggi við golfvöllinn og hesthúsahverfið Breiðholt sé skammt frá. Golfvallarsvæðið 
afmarkist af reiðgötu í vestri og suðri, Miðhúsabraut í norðri og verslunar- og íbúðalóðum í austri. 

Fram kemur að lóð Golfklúbbs Akureyrar sé um 90 hektarar að stærð og sé skilgreind sem 
íþróttasvæði í aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030. Þar sé í dag starfræktur átján brauta golfvöllur 
auk æfingasvæðis og félagshúss.  Hæð svæðisins sé 74 - 100 m.y.s. Fyrirhugað stækkunarsvæði sé 
að mestu tún og graslendi. Innan svæðisins séu hæðir, smáar klettaborgir, tré og runnar. 

Fram kemur að fyrirhugað framkvæmdasvæði sé um 18,5 hektarar í suðvesturhorni lóðarinnar, 
vestan núverandi golfvallar. Við mótun landsins þurfi að haugsetja um 500.000  m3 af ómenguðum 
jarðvegi á næstu 20-30 árum. Meginhluti þess jarðvegs sem haugsettur verði sé ómengað 
uppgraftrarefni sem muni koma frá húsa- og gatnagerð uppbyggingarsvæða innan bæjarins, þar á 
meðal úr 7. hluta Naustahverfis sem til standi að byggja í nágrenni Jaðarsvallar.
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Loftgæði

Í tillögu að matsáætlun kemur fram að í frummatsskýrslu verði fjallað um áhrif framkvæmda á 
loftgæði. Bæði verði tekin til greina áhrif sem verði vegna framkvæmda við haugsetningu og 
landmótun og vegna umferðar á framkvæmdartíma. Að auki verði metin áhrif á rekstrartíma. Settar 
verði fram tillögur til að lágmarka áhrif og mótvægisaðgerðir lagðar til ef nauðsynlegt þyki. Í 
frummatsskýrslu verði lögð áhersla á að meta bein áhrif framkvæmdarinnar. Í umsögn 
Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra er minnt á mikilvægi þess að gerðar verði ráðstafanir til að 
fyrirbyggja fok og svifryksmyndun vegna efnisflutninga, s.s. með því að vörubílar taki ekki með sér 
efni á hjólbörðum inn á götur bæjarins. Efnisflutningar séu háðir starfsleyfi heilbrigðisnefndar.

Í svari Akureyrarbæjar kom fram að vel verði hugað að almennu viðhaldi og rykbindingu 
akstursleiðar inn á  framkvæmdasvæðið til að draga úr svifryksmyndun og verði reglulega sópað við 
innkeyrslu inn á það. Ef þörf þyki verði settar upp hreinsigrindur við innkeyrslu inn á 
framkvæmdasvæðið til að koma í veg fyrir að jarðefni berist út á götur.

Skipulagsstofnun telur að í frummatsskýrslu þurfi að greina frá því til hvaða ráðstafana verði gripið 
til að draga úr hættu á að þurr jarðvegur fjúki af framkvæmdasvæðinu yfir nærliggjandi byggð. 
Stofnunin tekur undir með Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra og Akureyrarbæ varðandi 
ráðstafanir til að fyrirbyggja loftmengun. 

Efnisflutningar og afleidd áhrif þeirra

Í tillögu að matsáætlun kemur fram að efnið verði flutt með flutningabílum og aukning verði á 
umferð á svæðinu, vegna efnisflutninga á framkvæmdartíma.

Skipulagsstofnun telur að í frummatsskýrslu þurfi að gera grein fyrir helstu framkvæmdasvæðum 
þar sem efni verður tekið. Gera þarf grein fyrir ferðatíðni flutningabíla, hvernig efnisflutningar muni 
dreifast á helstu flutningsleiðir og hver áhrif þeirra muni verða á loftgæði og hljóðvist í nágrenni 
helstu flutningsleiða.

Landslag og ásýnd

Í frummatsskýrslu kemur fram að haugsetning og landmótun á svæðinu muni breyta ásýnd 
svæðisins varanlega. Núverandi ásýnd hafi yfirbragð landbúnaðarlands þar sem slétt tún og 
graslendi séu mest áberandi, auk moldarlosunar. Á framkvæmdartíma muni ásýnd svæðisins 
breytast þar sem land verði mótað og gert mishæðótt. Þar verði plantað runnum og trjám. Að 
framkvæmdum loknum megi gera ráð fyrir því að ásýnd svæðisins muni falla að ásýnd golfvallarins 
eins og hann sé í dag. Haugsetning og landmótun verði sýnileg frá nálægum svæðum en gera megi 
ráð fyrir að svæðið hætti að vera áberandi þegar það hafi verið grætt upp og fengið útlit golfvallar. 
Svæðið sé að mestu í hvarfi frá byggðinni á Akureyri en skoða þurfi sýnileika frá hesthúsabyggð, 
nálægri byggð, útivistarsvæði í Naustaborgum og frá skátaskálanum í Fálkafelli.

Skipulagsstofnun tekur undir fyrirætlanir framkvæmdaraðila um að í frummatsskýrslu þurfi að gera 
grein fyrir ásýnd landmótunar golfvallarins. 

Menningarminjar

Í tillögu að matsáætlun kemur fram að menningarminjar hafi ekki verið skráðar á 
framkvæmdasvæðinu en fornleifafræðingur muni kanna svæðið, sem var gert sumarið 2018. Í 
frummatsskýrslu verði fjallað um niðurstöðu fornleifafræðings, mat lagt á áhrif á menningarminjar 
og fjallað um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Jafnframt verði útbúin kort sem sýni 
staðsetningu menningarminja á svæðinu ef þess reynist þörf.
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Í umsögn Minjastofnunar Íslands er vakin athygli á, að auk þess að sýna staðsetningu fornleifa á 
korti sé mikilvægt að útlínur þeirra komi einnig fram á kortinu. Þannig sé betur hægt að gera sér 
grein fyrir umfangi einstakra fornleifa og meta áhrif framkvæmdarinnar á þær.

Skipulagsstofnun tekur undir með Minjastofnun Íslands og bendir á að í frummatsskýrslu þurfi að 
sýna staðsetningu og útlínur fornleifa á korti og afstöðu þeirra til fyrirhugaðra framkvæmda. 

Valkostir

Í tillögu að matsáætlun kemur fram að ekki verði lagður fram annar valkostur varðandi staðsetningu 
haugsetningar og stækkun Jaðarsvallar. Framkvæmdin sé á golfvallarsvæði. Við gerð deiliskipulags 
hafi aðrir kostir verið metnir og hafi framlögð tillaga verið talin hagkvæmust. Núllkostur feli í sér að 
ekki verði farið út í fyrirhugðar framkvæmdir og umhverfi golfvallarins verði óbreytt. Finna þyrfti 
aðra ráðstöfun fyrir haugsetningu efnis vegna jarðvegsskipta í nágrenni vallarins.

Skipulagsstofnun telur að í frummatsskýrslu þurfi að gera ítarlega grein fyrir framangreindum 
valkostum deiliskipulags sem og núllkosti og hugsanlegum umhverfisáhrifum þeirra. Rökstyðja þarf 
hvers vegna aðrir kostir voru ekki metnir raunhæfir eða uppfylltu ekki markmið framkvæmdarinnar 
og eru því ekki lagðir fram til mats á umhverfisáhrifum.

Fyrir liggur að framkvæmdatími verður langur eða í um 20 til 30 ár. Ljóst er að á framkvæmdatíma 
geta m.a. orðið áhrif á loftgæði og landslag. Þá kemur fram að við umhverfismat verði breytingar á 
ásýnd svæðis metnar út frá vinnslu- og frágangsáætlun, litið verði til þess hvernig mótvægisaðgerðir 
nýtist við að milda hugsanleg neikvæð áhrif á landslag, lagðar fram tillögur til að lágmarka áhrif á 
loftgæði og mótvægisaðgerðir ef nauðsynlegt þykir. Skipulagsstofnun telur tilefni til og beinir því til 
framkvæmdaraðila að skoða og bera saman ólíka valkosti varðandi tilhögun framkvæmda með 
hliðsjón af áhrifum á landslag og loftgæði á framkvæmdatíma. Slíkt gæti til dæmis falist í að bera 
saman mismunandi áfangaskiptingu framkvæmda, mismunandi aðferðir við vinnslu- og frágang eða 
ólíkar mótvægisaðgerðir.

Vöktun

Í frummatsskýrslu þarf að leggja fram áætlun um vöktun loftgæða meðan á framkvæmdum 
stendur.

4 NIÐURSTAÐA 
Í samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum hefur Skipulagsstofnun farið yfir framlagða 
tillögu Akureyrarbæjar að matsáætlun ásamt þeim umsögnum sem borist hafa stofnuninni og 
viðbrögðum framkvæmdaraðila við þeim. Skipulagsstofnun fellst á tillögu framkvæmdaraðila að 
matsáætlun með eftirfarandi athugasemdum. Í frummatsskýrslu þarf að: 

1. Sýna staðsetningu og útlínur fornleifa á korti og afstöðu þeirra til framkvæmdanna.
2. Greina frá því til hvaða ráðstafana verði gripið til að draga úr hættu á að moldrok verði frá 

framkvæmdasvæði yfir byggð.
3. Gera grein fyrir helstu framkvæmdasvæðum þar sem efni verður tekið, ferðatíðni 

flutningabíla, hvernig efnisflutningar munu dreifast á helstu flutningsleiðir og hver áhrif 
þeirra verða á loftgæði og hljóðvist í nágrenninu.

4. Gera ítarlega grein fyrir valkostum sem fjallað var um við gerð deiliskipulags og núllkosti og 
hugsanlegum umhverfisáhrifum þeirra. Rökstyðja þarf hvers vegna aðrir kostir voru ekki 
metnir raunhæfir eða uppfylltu ekki markmið framkvæmdarinnar og eru því ekki lagðir 
fram til mats á umhverfisáhrifum.

5. Greina hvort og hvaða valkostir koma til greina til að lágmarka áhrif á landslag og loftgæði 
á framkvæmdatíma.
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6. Leggja fram áætlun um vöktun loftgæða meðan á framkvæmdum stendur.

Framkvæmdaraðili getur kært ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, sbr. 
14. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum.

Reykjavík, 1. nóvember 2018

Egill Þórarinsson Matthildur B. Stefánsdóttir


