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Vísað er til bréfs frá Orkustofnun, dags. 19. apríl 2021, þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um umsókn HS Orku um leyfi til rannsóknar og leitar að jarðhita í Stóru
Sandvík.

Umsókn HS Orku snýr að nýju rannsóknarleyfi og fylgir með endurskoðuð rannsóknaráætlun.
Yfirborðsrannsóknum er nú lokið en engin ummerki hafa fundist um jarðhita. Í umsókn um nýtt
rannsóknarleyfi stendur:
“Samkvæmt auðlindamati sérfræðings HS Orku eru líkur hlutfallslega litlar á að á svæðinu finnist nýtanleg
háhita auðlind. Bæði kostnaðarsöm framkvæmd og óhagstæð skilyrði á raforkumarkaði gera það að verkum
að frekar hefur verið hægt á rannsóknum á svæðinu.

Þrátt fyrir fremur óhagstæð ytri skilyrði sér HS Orka verðmæti í því að halda rannsóknarleyfinu áfram.“

Svæðið sem um ræðir er á náttúruminjaskrá nr. 106 Reykjanes, Eldvörp og Hafnarberg. Á vef
Umhverfisstofnunar stendur „Reykjanesið er framhald Reykjaneshryggjarins á landi. Stórbrotin jarðfræði,
m.a. gígaraðirnar Eldvörp og Stampar, dyngjurnar Skálafell, Háleyjabunga og Sandfellshæð, ásamt fjölda

gjáa, sprungna og hrauntjarna. Allmikið hverasvæði, fjölskrúðugur jarðhitagróður, sérstæð volg sjávartjörn.
Hafnaberg er lágt fuglabjarg með fjölmörgum tegundum bjargfugla. Aðgengilegur staður til fuglaskoðunar.“
Alþingi samþykkti árið 2004 tillögu að þingsályktun um náttúruverndaráætlun 2004-2008 að unnið yrði að
friðlýsingu svæðisins Reykjanes-Eldvörp-Hafnarberg. Því miður hefur ekki orðið úr því að friðlýsa svæðið.
Svæðið nýtur sérstakrar verndar skv. 61. gr. náttúruverndarlaga vegna eldhraun og eldvarpa frá nútíma og
einnig vatnið við Stóru-Sandvík.
Náttúrufræðistofnun gerði tillögu árið 2018 um verndarsvæðið Öngulbrjótsnef á B-hluta náttúruminjaskrá
vegna klóþangsfjöru sem er forgangsvistgerð (https://www.ni.is/greinar/su-ongulbrjotsnef
(https://www.ni.is/greinar/su-ongulbrjotsnef)). Stóra-Sandvík fór í orkunýtingarflokk í 2. áfanga
rammaáætlunar árið 2013, ásamt Reykjanesi og Eldvörpum.
Svæðið sem sótt er um rannsóknarleyfi fyrir er ekki á deili- eða aðalskipulagi Reykjanesbæjar sem iðnaðareða virkjunarsvæði.

Í fyrra rannsóknarleyfi beindust rannsóknir að svæði norðan og austan við Stóru Sandvík og er flestum
verkþáttum lokið sem áætlaðir voru.
Í uppfærðri rannsóknaráætlun er áætlun og lýsing um:
Borun grunnra hola til að kanna grunnvatnslinsu
Yfirborðsrannsóknir (sem reyndar er sagt lokið í umsókninni)
Veglagning vegna djúpra rannsóknarholu
Háhitaborun – borteigur
Nauðsynlegar lagnir og búnaður vegna borverka
Ósamræmi er á milli þessarar áætlunar (bls. 5) og uppfærðar rannsóknaráætlunar í viðauka 2. Þar sem gerð
er áætlun um jarðefnafræðimælingar og hagkvæmnisútreikningar sem eru merkt „óljóst“ og síðan mat á
vinnsluhæfni og kynning/ákvörðunartaka.

Útfrá framangreindu, þ.e. að fyrri rannsóknirog auðlindamat sérfræðings HS Orku benda til þess að ekki sé
um að ræða vænlegt svæði til jarðvarmanýtingar, það að svæðið hefur hátt verndargildi og að Alþingi
samþykkti 2004 tillögu að þingsályktun um friðlýsingu þess, og það að ósamræmi er á milli uppfærðra
rannsóknaráætlana, metur Náttúrufræðistofnun Íslands sem svo að skynsamlegast sé að mæla gegn því að
veitt sé nýtt rannsóknarleyfi fyrir umrætt svæði.

Virðingarfyllst,

Snorri Sigurðsson
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Sjá meðfylgjandi bréf og fylgiskjöl.

Óskað er eftir að umsögn berist fyrir 10. maí nk.

Frumrit bréfs verður póstlagt.

Bestu kveðjur/Best regards
María
______________________________________________________
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