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Innihald
Góðan daginn,
Eftirfarandi er umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands:
----------------------------------------------Tilvísun í mál nr. 202109-0014 (SS, LA).
Vísað er í bréf dags. 10. september 2021 frá skipulagsfulltrúa Reykjanesbæjar, þar sem óskað er eftir
umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands, um skipulags -og matslýsingu vegna breytinga á Aðalskipulagi
Reykjanesbæjar og gerð nýs deiliskipulags fyrir stækkun iðnaðarsvæðis I5a-fiskeldi.
Náttúrufræðistofnun Íslands er ekki lögbundinn umsagnaraðili fyrir skipulags- og matslýsingar
skipulagsáætlana en telur þó mikilvægt að koma með eftirfarandi ábendingar um skipulags- og
matslýsinguna og þau áform sem þar eru til umfjöllunar.
Áform um stækkun iðnaðarsvæðis vegna fiskeldis á Reykjanesi bætast við þá umsvifamiklu orkunýtingu og
uppbyggingu iðnaðar sem þegar er til staðar á svæði sem metið hefur verið með hátt verndargildi og er
náttúruverndarsvæði. Eins og fram kemur í skipulags- og matslýsingunni er iðnaðarsvæðið staðsett innan
afmörkunar svæðis á gildandi náttúruminjaskrá, nr. 106: Reykjanes – Eldvörp – Hafnarberg. Smátt og smátt
hefur verið gengið meir og meir á þetta svæði með uppbyggingu og framkvæmdum einkum tengt
orkunýtingu en einnig öðrum iðnaði, ferðaþjónustu o.fl. með tilheyrandi raski á jarðminjum, gróðurfari og
landslagi. Horfa þarf heildstætt á náttúruminjasvæðið og tryggja að með skipulagi frekari iðnaðar á svæðinu
sé ekki sé verið að rýra verðmæti þeirra náttúruminja sem þar eru, þá sérstaklega jarðminja.

Svæðið hefur hátt verndargildi á heimsvísu því hér gengur Norður-Atlantshafshryggurinn á land og hraunaog gígasvæði njóta víðast hvar sérstakrar verndar skv. 61. greinar laga um náttúruvernd nr. 60/2013. Það á
meðal annars við um Stampahraun og Stampagígaröðina sem eru innan fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis
(bæði norður- og suðurvalkostir). Rannsóknargildi svæðisins er einnig mikið og ítarlegar jarðfræðirannsóknir
hafa verið gerðar á svæðinu. Vegna sjávarrofs gefast t.d. einstök tækifæri á þessum stað til að skoða innri
gerð gjallgíga, hraunlaga og gjóskulaga.
Í Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 eru skýr ákvæði um að sérstæðar jarðmyndanir á
heimsmælikvarða beri að vernda. Í aðalskipulagi Reykjanesbæjar segir einnig að forðast skuli að raska
hverfisvernduðum svæðum en hverfisvernd er í gildi utan við skilgreint iðnaðarsvæði m.a. á mögulegum
stækkunarsvæðum. Mikilvægt er að unnið sé eftir þessum markmiðum að mati Náttúrufræðistofnunar og
æskilegast væri að leggja mat á hversu mikla uppbyggingu iðnaðar og tengdrar starfsemi/mannvirkja
svæðið í heild þolir, áður en verndargildi þess rýrist óásættanlega mikið sem og einstakar jarðminjar.
Stefnt er að því að fjalla um helstu umhverfisþætti í umhverfismati aðalskipulagsbreytingar og
deiliskipulagsins og eru þeir tilgreindir í töflu 4-1 í skipulags- og matslýsingunni. Náttúrufræðistofnun gerir
ekki athugasemdir við val á umhverfisþáttum en leggur til að bætt sé við eftirfarandi umfjöllunaratriðum er
varða viðmið og matsspurningar:
Í lið 1.1. um jarðminjar að lagt sé mat á áhrif á heildarmynd jarðminja á svæðinu í ljósi þess að þar
eru jarðmyndanir sem ná yfir stór svæði eins og hraunbreiður.
Í lið 1.2 um vatnafar að lagt sé mat á áhrif á grunnvatn (í ljósi vatnstökuáforma tengt fiskeldi).
Í lið 3.4 um náttúruvá mætti bæta við áhrifum vegna jarðskjálfta og eldvirkni.
Í lið 4.2 um verndarsvæði mætti bæta við umfjöllun um 61. grein náttúruverndarlaga um sérstaka
verndun en nútímahraun og gígar falla undir lagaákvæðið. Einnig má minnast tillögu
Náttúrufræðistofnunar um B-hluta náttúruminjaskrár en eitt af tilnefndu svæðunum
„Öngulbrjótsnef“ skarast á við skipulagssvæðið en það er tilnefnt vegna fjöruvistgerða. Sjá hér:
Öngulbrjótsnef | Náttúrufræðistofnun Íslands (ni.is) (https://www.ni.is/node/21665)
Náttúrufræðistofnun Íslands áskilur sér rétt á frekari athugasemdum á síðari stigum skipulagsvinnunnar
eins og við á.
Virðingarfyllst,

Snorri Sigurðsson
Sviðsstjóri náttúruverndarsviðs / Head of Division, Nature Protection
..............................................................................................................
Náttúrufræðistofnun Íslands / Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8, 220 Garðabær.
Sími/Tel: (354) 5 900 500.
www.ni.is (http://www.ni.is/)

From: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>
Sent: Friday, September 10, 2021 2:35 PM
To: Skipulag USK <skipulag@reykjanesbaer.is>
Subject: Breyting á Aðalskipulagi Reykjanesbæjar og nýtt deiliskipulag vegna fiskeldis á Reykjanesi ósk um
umsögn

Góðan dag
Óskað er umsagnar vegna breytinga á Aðalskipulagi Reykjanesbæjar og nýju deiliskipulagi vegna fiskeldis á
Reykjanesi

Kynnt er Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030 – breyting. Deiliskipulag vegna fiskeldis á Reykjanesi.
Stækkun iðnaðarsvæðis I5a – fiskeldi. Skipulags- og matslýsing.
Áform eru um uppbyggingu nýrrar fiskeldisstöðvar á svæðinu vestan við Reykjanesvirkjun í Auðlindagarði
HS Orku, sem nýtt getur affallsstrauma orkuversins og hagstæðar aðstæður innan Auðlindagarðsins, nánar
tiltekið aðgengi að rafmagni, jarðhita og ylsjó
sem rennur nú að hluta ónýttur til sjávar.
Umfang fyrirhugaðs fiskeldisins eru áætlað allt að 40.000 tonna framleiðsla á ári og að landþörf
starfseminnar sé um 20 ha. Áætlað byggingarmagn er um 21.000 m2 fyrir fiskeldisstöð auk fiskeldiskerja.
Um er að ræða framkvæmdir sem falla undir lög um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
Umsagnarfrestur er til 27. september

Skriflegar athugasemdir berist skipulagsfulltrúa Reykjanesbæjar, Tjarnargötu 12, 230 Reykjanesbæ. Að
öðrum kosti má senda athugasemdir með tölvupósti á netfangið skipulag@reykjanesbaer.is
(mailto:skipulag@reykjanesbaer.is) Nánari upplýsingar um málið eru veittar á skrifstofu skipulagsfulltrúa
Tjarnargötu 12 í Reykjanesbæ.

Hlekkur: https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Fundargerdir/umhverfis_skipulagsrad/2021/275/10.gardur-fiskeldi_lysing_210830.pdf
(https://www.reykjanesbaer.is/static/files/Fundargerdir/umhverfis_skipulagsrad/2021/275/10.-gardurfiskeldi_lysing_210830.pdf)
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