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Vísað er til meðfylgjandi tölvupósts og fylgigagna frá Skipulagsstofnun, dags. 12. maí sl., þar sem óskað er
eftir umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um matsskyldufyrirspurn vegna stækkunar Eskifjarðarhafnar.

Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir greinargerð með tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu vegna
stækkunar Eskifjarðarhafnar. Stækkun hafnarinnar er viðbót við núverandi höfn/landfyllingu um 6.550 m2
og 23.000 m3 en auk þess verður dýpkað um 11.000 m2 svæði og 137.000 m3 efni numið brott. Í
greinargerðinni er farið yfir þá náttúrufarsþætti sem hugsanlega verða fyrir áhrifum s.s. botndýr, fuglar og
lífríki straumvatna sem eru nálægt svæðinu en höfnin er við ósa tveggja áa, Eskifjarðará og Bleiksá.
Framkvæmdin er á samþykktu aðalskipulagi.

Með hliðsjón af hlutverki Náttúrufræðistofnunar og mati stofnunarinnar á hugsanlegum áhrifum
framkvæmdanna á náttúru svæðisins, þ.m.t. landslag, þá telur Náttúrufræðistofnun ekki líklegt að
framkvæmdin valdi umtalsverðum umhverfisáhrifum að teknu tilliti til 2. viðauka laga um mat á
umhverfisáhrifum. Byggir stofnunin matið m.a. á upplýsingum um náttúru svæðisins, umfangi og
staðsetningu nýs hafnarkants og landfyllingar en um er að ræða viðbót við núverandi hafnaraðstöðu þar
sem landi hefur þegar verið raskað.
Virðingarfyllst,

Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
210 Garðabær

Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is (mailto:trausti@ni.is)

From: "Jón Þórir Þorvaldsson" <jon@skipulag.is>
To: "fjardabyggd@fjardabyggd.is" <fjardabyggd@fjardabyggd.is>; "Umhverfisstofnun" <ust@ust.is>;
"Agnar.Bragason@umhverfisstofnun.is" <Agnar.Bragason@umhverfisstofnun.is>; "Vegagerðin"
<Vegagerdin@vegagerdin.is>; "Erna Bára Hreinsdóttir" <erna.b.hreinsdottir@vegagerdin.is>;
"Heilbrigðiseftirlit Austurlands" <haust@haust.is>; "minjastofnun@minjastofnun.is"
<minjastofnun@minjastofnun.is>; "Kristinn Magnússon" <kristinn@minjastofnun.is>;
"fiskistofa@fiskistofa.is" <fiskistofa@fiskistofa.is>; "hafogvatn@hafogvatn.is" <hafogvatn@hafogvatn.is>;
"samgongustofa@samgongustofa.is" <samgongustofa@samgongustofa.is>; "Trausti Baldursson - NI"
<Trausti.Baldursson@ni.is>; "Móttaka - NI" <Mottaka@ni.is>
CC:
Subject: Rafrænt eintak af greinagerð ásamt slóð á fylgiskjöl og umsagnarbeiðni
Date: 12.5.2020 13:15:51
Góðan daginn

Meðfylgjandi er rafræn greinagerð vegna stækkunar Eskifjarðarhafnar. Fylgiskjöl og annað er hægt að
nálgast gögnin á heimasíðu rágjafa (https://kynning.alta.is/eski (https://kynning.alta.is/eski)). Greinagerð á
pappírsformi ásamt formlegri umsagnarbeiðni hefur verið póstlagt.
Umsagnarfrestur er til 29. maí næstkomandi.

Kveðja
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