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Vísað er til bréfs frá Skipulagsstofnun, dags. 4. maí sl., þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um frummatsskýrslu vegna endurbóta á kísilverksmiðju Stakkbergs í
Helguvík, Reykjanesbæ.

Frummatsskýrslan fjallar fyrst og fremst um endurbætur á verksmiðju sem þegar er risin. Kísilverksmiðjan
er á iðnaðarsvæði/lóð sem hefur verið meira eða minna raskað. Það má því segja að úr því sem komið er
verða svo til engin bein viðbótaráhrif á jarðminjar, gróðurfar, fuglalíf eða annað dýralíf/lífríki á svæðinu
sjálfu. Þau áhrif sem mestu skipta eru mengun frá rekstri kísilverksmiðjunnar og hugsanleg áhrif hennar á
lífríki og íbúa í Reykjanesbæ. Einnig er nýting á grunnvatni töluverð og frárennsli á kælivökva til sjávar.

Með hliðsjón af því að um er að ræða mat á umhverfisáhrifum vegna endurbóta á verksmiðju, sem er til
staðar, telur Náttúrufræðistofnun að frummatsskýrslan geri nægjanleg vel grein fyrir þeim þáttum sem
snúa beint að hlutverki stofnunarinnar þ.e. áhrif á náttúruminjar s.s. jarðminjar og plöntu- og dýralíf og þá
meðal annars m.t.t. náttúruverndarsvæða og skynsamlegrar landnotkunar almennt. Iðnarðasvæðið er á
samþykktu skipulagi og komið í nýtingu og ljóst er að fullbyggt iðnaðarsvæðið mun hafa töluverð og fyrirséð
neikvæð áhrif á landslag.

Umsýsla og eftirlit með mengun og mengunarvörnum er almennt utan verksviðs Náttúrufræðistofnunar.
Stofnunin hefur þó sinnt vöktun á þungmálum í mosa á landinu í heild sem hluta af evrópsku verkefni og
hafa nokkur fyrirtæki tekið þátt á þeirri vöktun. Mikilvægt er að fylgjast vel með áhrifum mengunar á

náttúru landsins en í þessu tilfelli má segja að það ráðist nær alfarið af mengunarvörnum hver áhrif
kísilverksmiðjunnar verða á umhverfi sitt umfram það sem þegar er orðið. Náttúrufræðistofnun gerir ekki
beinar athugasemdir við mengunarþátt frummatsskýrslunnar aðra en þá að aðeins virðist fjallað um losun
gróðurhúsloftegunda í kafla 6 en ekki í kafla 8 um mat á umhverfisáhrifum.
Þó mengunarvarnir séu utan fagsviðs Náttúrufræðistofnunar leggur stofnunin ríka áherslu á að alltaf séu
gerðar ýtrustu kröfur um mengunarvarnir frá mengandi starfsemi vegna umhverfis- og náttúruverndar en
hér er starfsemin einnig nálægt íbúabyggð.

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)

Frá: Sigurður Ásbjörnsson <Sigurdur@skipulag.is>
Sent: fimmtudagur, 7. maí 2020 10:57
Til: Gunnar Kristinn Ottósson <Gunnar.K.Ottosson@reykjanesbaer.is>; Kjartan Már Kjartansson
<Kjartan.M.Kjartansson@Reykjanesbaer.is>; hafogvatn@hafogvatn.is; Magnús H. Guðjónsson
<magnus@hes.is>; helgi@hes.is; Johann.Olafsson@hms.is; Trausti Baldursson - NI
<Trausti.Baldursson@ni.is>; thorolfur@landlaeknir.is; Umhverfisstofnun (ust@ust.is) <ust@ust.is>; Agnar
Bragi Bragason <Agnar.Bragason@umhverfisstofnun.is>; Katrín Guðmannsdóttir <katrin@vedur.is>;
arni.snorrason@vedur.is; Júlíana Héðinsdóttir <juliana@landlaeknir.is>; Rakel Kristjánsdóttir
<rakel.kristjansdottir@umhverfisstofnun.is>; 'sigfus@ver.is' <sigfus@ver.is>
Efni: Endurbætur á kísilverinu í Helguvík - frummatsskýrsla í kynningu

Góðan dag

Skipulagsstofnun hefur sent frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum endurbóta á kísilverksmiðju
Stakksbergs í Helguvík, Reykjanesbæ til ykkar með beiðni um umsögn. Frummatsskýrslan var send án
viðauka en þeir ásamt skýrslunni eru aðgengilegir á meðfylgjandi slóð.
https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnur-umhverfismats/mats
aaetlanir/nr/997#fath (https://www.skipulag.is/umhverfismat-framkvaemda/gagnagrunnurumhverfismats/matsaaetlanir/nr/997#fath)

Við sendum vefslóðina til ykkar ef hún mætti auðvelda ykkur vinnu við umsögn. Umsagnaraðilar eru:
Reykjanesbær, Hafrannsóknastofnun, Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun,
Náttúrufræðistofnun Íslands, Embætti landlæknis (Sóttvarnarlæknir), Umhverfisstofnun, Veðurstofa Íslands
og Vinnueftirlit ríkisins.

Frestur til að skila umsögnum er til 2. júní nk.

Virðingarfyllst,

Sigurður Ásbjörnsson
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Sigurður Ásbjörnsson
sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100
sigurdur@skipulag.is (mailto:sigurdur@skipulag.is)
www.skipulag.is (http://www.skipulag.is)
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