
Nr. Aðili Efnisatriði Athugasemd Viðbrögð Kafli
1 Thorsil Loftgæði Bent er á að fyrirhuguð verksmiðja Thorsil sé einungis í nokkur

hundruð metra fjarlægð frá verksmiðju Stakksbergs og að lóð
Stakksberg við Helguvíkurhöfn liggi um 15-20 m neðar í landi en
lóð Thorsil ehf. Thorsil gerir athugasemd við að ekki sé gert ráð
fyrir losun efna um skorstein aftan við síuhús verksmiðju
Stakksbergs sem geti leitt til niðurdráttar útblásturs við lóð
Thorsil. Vakin er athygli á að grundvöllur góðrar loftdreifingar
sé nægjanlega hár hiti, góður útblásturshraði og háir
skorsteinar. Í ljósi þess er óskað eftir að í frummatsskýrslu verði
gerðir líkanaútreikningar þar sem gert verði ráð fyrir losun um
skorsteina með nægjanlegri hæð (t.d. 50 m).

Hluti lóðar Stakksbergs er á neðri stalli iðnaðarsvæðisins en síuvirki
eru staðsett á efri palli lóðar sem er í svipaðri hæð og lóð Thorsil.
Fyrirkomulag á þegar byggðum áfanga verksmiðjunnar með einum
ofni felst í losun um rjáfur síuvirkis en ekki um skorstein. Tilvik með
losun útblásturs um skorstein eftir síuvirki verður skoðað í
líkanreikningum.

6.2.1

2 Thorsil Loftgæði Thorsil telur að losun um rjáfur geti ekki talist besta fáanlega
tækni (Best Available Technology). Auk þess sé mikilvægt að
hafa skorstein fyrir útblástur aftan við síuhús til þess að hægt
sé að gera raunhæfar samtímamælingar á útblæstri á einum
stað.

Dreifing útblásturs um skorstein eftir síuhús gefur betri dreifingu
en losun um rjáfur en á móti koma sjónræn áhrif af skorsteini.
Fjallað verður um þessi atriði í frummatsskýrslu og verið er að
skoða fyrirkomulag þessara mála fyrir framtíðaráfanga
verksmiðjunnar.

6.2.1

3 Thorsil Loftgæði Tafla 6.1 í drögum að matsáætlun sýni áætlaða losun um síuhús
sem einnig er samhljóða töflu í matsskýrslu United Silicon eða
Stakksbrautar 9 ehf. árið 2013. Óskað er eftir að í
frummatsskýrslu verði stuðst við rauntölur frá rekstri United
Silicon til samanburðar.

Tafla 6.1 í drögum (nú tafla 2.1) lýsir því sem fram kom í fyrra mati
á verksmiðjunni frá 2013 en nýtt mat mun byggja á upplýsingum
sem fyrir liggja í dag.

6.2.1,
2.1.1

4 Thorsil Loftgæði Vakin athygli á að í töflu 6.2 í drögum að tillögu sé birtur hæsti
áætlaði styrkur samanborið við viðmiðunarmörk í regulgerð.
Þessar tölur sé samhljóða því sem var birt í matsskýrslu
Stakksbrautar 9 og verði að taka með fyrirvara.

Tafla 6.2 lýsir því sem fram kom í fyrra mati á verksmiðjunni frá
2013 en nýtt mat mun byggja á upplýsingum sem fyrir liggja í dag.

6.2.1,
2.1.1

5 Thorsil Loftgæði Í júní 2014 hafi Thorsil ritað bréf til Umhverfisstofnunar í tilefni
af útgáfu starfsleyfi til Stakkbrautar 9 og gert athugasemdir við
að ekki var gert ráð fyrir skorsteini. Afrit af bréfinu fylgir.

Athugasemd krefst ekki viðbragða.

Alls bárust athugasemdir undirritaðar af 115 einstaklingum. Margar athugasemdirnar sem bárust voru að miklu leyti til samhljóða. Í töflunni eru birtar algengustu athugasemdir
einstaklinga auk nokkurra annarra, sem eiga lýsa þeim efnisatriðum sem komu fram. Í viðauka 5 er að finna öll bréf og tölvupósta sem bárust frá almenningi.
6 Mótmæli Viðkomandi sem íbúi Reykjanesbæjar sé alfarið á móti kísilveri í

túnfæti bæjarins. Þó svo að nýr rekstaraðili hafi yfirtekið
verksmiðjuna sé hún og verði áfram í óþökk íbúa.

7 Mótmæli Þó svo verksmiðjan verði endurhönnuð og allt sett upp með
bestu mengunarvörn sem í boði er þá verði samt mengun. Það
sé með öllu augljóst að íbúar Reykjanesbæjar vilji ekki þessa
verksmiðju hérna. Að eigendur verksmiðjunnar skuli ekki gera
sér grein fyrir því sé með öllu óskiljanlegt.

Eitt helsta markmið með endurbótum á verksmiðjunni er að hún
verði starfrækt í sátt við umhverfi og samfélag.



Nr. Aðili Efnisatriði Athugasemd Viðbrögð Kafli
8 Fasteigna-

verð
Verðgildi á fasteign viðkomandi aðila muni augljóslega falla ef
kísilverið verði endurræst með einum ofni, hvað þá með 4
ofnum.

Í aðalskipulagi Reykjanesbæjar er stefna um uppbyggingu iðnaðar í
sveitarfélaginu. Í Helguvík er m.a. gert er ráð fyrir verksmiðjum og
orkufrekum iðnaði. Eitt helsta markmið með endurbótum á
verksmiðjunni er að hún verði starfrækt í sátt við umhverfi og
samfélag.

9 Forsaga Aðilum finnst þeir hafa verið blekktir vegna mengunar,
sjónmengunar og skipulags verksmiðjunnar.

Eins og fram kemur í drögum tillögu að matsáætlun þá voru ýmsar
forsendur í upphaflegu mati á umhverfisáhrifum fyrir
kísilverksmiðjuna í Helguvík sem ekki stóðust, svo sem varðandi
útlit mannvirkja og virkni ferla og búnaðar. Nýtt mat mun fjalla um
þau mannvirki sem þegar eru risin, fyrirhugaðar breytingar og
endurbætur og framtíðaráfanga verksmiðjunnar og áhrif þeirra.

10 Forsaga Allar forsendur eru taldar löngu brostnar fyrir þessari starfsemi.
Bæjarbúar hafi verið blekktir, leyfi  gefin út á fölskum
forsendum, hreinsibúnaður í ólagi og almenningur orðið fyrir
verulegum óþægindum vegna lyktar. Bygging sé of há, öryggi
starfsmanna ekki fulltryggt, kol, timburflísar og annar útgangur
óvarinn á lóð kísilversins. Hálaunastörfum hafi verið lofað og
svona mætti lengi telja. Eftir lestur á tillögum frá nýju félagi,
Stakksberg ehf. á fyrirhugðum úrbótum á verksmiðjunni sé
viðkomandi enn þeirrar skoðunar að mengandi starfsemi eigi
að víkja. Úrbætur dugi ekki.

Forsendur fyrir starfseminni brustu og því var verksmiðjunni lokað.
Unnið er að endurbótum á búnaði verksmiðjunnar og verkferlum
til að hún megi vera starfrækt í sátt við umhverfi sitt.

11 Ásýnd,
hreinsun

Ef byggingin yrði rifin og byggð eins og í upphafi var kynnt fyrir
bæjarbúum og settur yrði upp vothreinsibúnaður eða annar
búnaður sem kæmi algjörlega í veg fyrir mengun þá kannski
gætu verið forsendur fyrir þessari verksmiðju þó viðkomandi sé
reyndar mjög efins um það í ljósi nálægðar hennar við byggð.

Ekki stendur til að rífa byggingar verksmiðjunnar en til skoðunar er
hvort byggingar sem tilheyra síðari áföngum verksmiðjunnar geti
orðið heldur lægri en núverandi byggingar á efri palli lóðarinnar.
Endurbætur á verksmiðjunni beinast að því að koma rekstri hennar
í eðlilegt horf þannig að það séu algjör undantekningartilfelli að
fundist geti lykt eða að reykur verði sjáanlegur frá verksmiðjunni.
Það eru ekki til lausnir sem koma algjörlega í veg fyrir lykt frá slíkri
verksmiðju og vothreinsun er ekki notuð í þessum iðnaði.
Sambærilegar verksmiðjur hafa lengi verið reknar inni í bæjum í
Noregi og því er talið að hægt sé að koma rekstrinum fyrir þannig
að sátt geti ríkt um hann á núverandi iðnaðarsvæði.

12 Fyrri
matsskýrsla

Tekið fram að þessi nýja matsskýrsla fyrir Stakksberg ehf. sé
byggð á gömlu matsskýrslu United Silicon að mestu leyti. Sú
skýrsla hafi verið fölsuð með allt öðrum byggingum, að hluta til
á öðrum byggingareit, falsaðri mengunarspá frá Cowi sem Cowi
vildi ekki kannast við o.fl.

Í drögum að tillögu að matsáætlun, sem kynnt voru, er fjallað um
forsögu málsins; matsskýrslu Stakksbrautar 9 ehf. (síðar United
Silicon) frá 2013 um umhverfisáhrif kísilverksmiðjunnar (viðmið,
forsendur matsins og niðurstöður um umhverfisáhrif) og álit
Skipulagsstofnunar. Einnig er fjallað um hvaða  niðurstöður
matsskýrslunnar standast ennþá (gróður og dýralíf á landi utan
fugla, samfélag) og í hvaða tilfellum forsendur hafa breyst, sem
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kalli á nýtt mat (loftgæði, ásýnd og sjónræn áhrif, hljóðvist, fuglar,
lífríki sjávar, samlegðaráhrif), enda eru mannvirki verksmiðjunnar
ekki eins og gefið var til kynna í eldri matsskýrslu. Í þeim tilfellum
sem nýtt mat þarf að fara fram er gerð grein fyrir hvernig mat á
umhverfisáhrifum verður unnið og um það fjallað í
frummatsskýrslu. Uppsetningu á framangreindu efni hefur verið
breytt frá kynntum drögum til að skýra betur hvað standi til að
gera í nýju mati.

13 Fyrri
matsskýrsla

Það sé í raun merkilegt að virt verkfræðistofa á borð við Verkís
skuli treysta sér að byggja á slíkum gögnum í aðkeyptri vinnu
núna fyrir Arion banka í þeirri viðleitni þeirra og Verkís að koma
verksmiðjunni aftur í gang.

Hluti af efni draga að tillögu að matsáætlun fjallar um yfirferð á
þeim forsendum sem fram komu í matsskýrslu Stakksbrautar 9 ehf.
frá 2013 til að greina hvað á ennþá við og hvað hefur ekki staðist.
Niðurstaðan af þeirri yfirferð er að ýmsar forsendur sem fram
komu í fyrri matsskýrslu voru rangar og umfjöllun var á köflum
villandi. Í nýju mati á umhverfisáhrifum verður fjallað sérstaklega
um þessa þætti og einnig fyrirhugaðar endurbætur á
verksmiðjunni, sem meðal annars er ætlað að skapa viðunandi
rekstur hennar með tilliti til áhrifa á umhverfið.

14 Skipulag Fá eigi Reykjanesbæ til að breyta deiliskipulagi svo ekki þurfi að
breyta byggingum  og laga til. Hæðin á byggingunni ein og sé er
alveg sérlega leiðinleg eins og sjá megi af ljósmynd sem fylgdi
með.

Breyta þarf deiliskipulagi vegna marka byggingarreita en ein
bygging er þar að auki of há miðað við skilmála. Til samanburðar
þá leyfir sama deiliskipulag að önnur kísilverksmiðja í Helguvík sé
með nokkru hærri byggingar en Stakksberg. Það breytir því þó ekki
að byggingar Stakksbergs voru á sínum tíma byggðar hærri en mat
á umhverfisáhrifum verksmiðjunnar hafði sagt til um.

15 Ásýnd,
skipulag

Sjónmengun, en verksmiðjan sé augljóslega of nálægt byggð og
ekki í takt við deiliskipulag.  Talið að gera þurfi nýtt deiliskipulag
þar sem svona starfsemi eigi ekki að liggja svo nærri byggð eða
annarri starfsemi á þessu svæði en eftirspurn eftir lóðum í
nánasta nágreni Kísilversins sé engin nú.

Í drögum tillögu að matsáætlun kemur fram að sjónræn áhrif verða
metin að nýju. Iðnaðarsvæðið við Helguvík er skilgreint í
aðalskipulagi Reykjanesbæjar þar sem fram kemur stefna um
uppbyggingu iðnaðar í sveitarfélaginu.

16 Skipulag,
loftgæði

Þar sem verksmiðjan sé yfir leyfilegum hæðarmörkum sem sett
voru í deiliskipulaginu og jafnframt að hluta til utan
byggingarreits, eru þá ekki allar mengunarspár og aðrar
mælingar rangar? Spurt hvort setja eigi stromp á byggingu sem
sé 6,4 metrum hærri en upphaflega var lagt út með? Það sé
talið vera óásættanlegt með öllu með tiliti til sjónmengunar og
hvernig fyrri mengun fór langt út fyrir hin skilgreindu
mengunarmörk.

Ein bygging verksmiðjunnar er 6,4 m yfir hæðarmörkum sem sett
voru í gildandi deiliskipulagi, skv. skilningi framkvæmdaraðila á
skilmálum, og er að hluta til utan byggingarreita.  Aðrar lægri
byggingar eru einnig utan byggingarreita. Ekki stendur til að setja
skorstein á þessa hæstu byggingu en skilmálar deiliskipulagsins
gera ráð fyrir að hægt sé að setja upp skorsteina. Fram kemur í
drögum tillögu að matsáætlun að til stendur að reikna dreifingu
mengunar að nýju miðað við þegar byggðar byggingar og
framtíðaráfanga verksmiðjunnar.
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17 Lóðar-

frágangur
Hvorki Arion banki né Stakksberg hafa gengið frá kolum o.fl.
sem eru óvarin fyrir veðri og vindum fyrir utan verksmiðjuna.
Þetta hefur mátt fjúka yfir bæjarfélagið óáreitt síðan þeir tóku
við þessari verksmiðju. Þess vegna treysti ég ekki að þessum
aðilum til góðra verka.

Unnið er að frágangi á lóð verksmiðjunnar og áætlað er að allt
kísilryk, kol og tréflís verði farið af lóðinni fyrir lok ársins. Einnig á
að ljúka við að girða af lóðina á næstu mánuðum.

18 Loftgæði Óskað eftir að gerðar verði ítarlegar mengunarskýrslur og
mengunarspár um áætlaða verksmiðju, að það verði litið til
nústandandi verksmiðju United Silicon og sótt á að skila inn
sönnum mengunarspám fyrir framhaldið svo íbúar og fyrirtæki
á svæðinu hafi raunverulega mynd af þeim hagsmunum sem
þessi verksmiðja muni brjóta á.

Í tillögu að matsáætlun kemur fram að gerðir verða nýir
útreikningar á dreifingu mengunar í lofti.

19 Loftgæði Með hliðsjón af fenginni reynslu af starfseminni hingað til og af
því að byggingin sé yfir leyfilegum hæðarmörkum og að hluta til
utan byggingarreits þá sé óásættanlegt annað en að ný
mengunarspá verði gerð sem sé byggð á nýjum forsendum og
með hliðsjón af þeirri reynslu sem komin er.

Í tillögu að matsáætlun kemur fram að gerðir verða nýir
útreikningar á dreifingu mengunar í lofti.

20 Lykt Í skýrslunni VOC measurements in vicinity of a silicon smelter,
Passive air sampling around United Silicon, Iceland eftir
Norbert Schmidbauer og Espen Mariussen sé eftirfarandi tekið
fram: “Overall, the concentration levels of the compounds
found are quite low. However, 1-3-5- Trioxane which is a
polymerisation product of formaldehyde, is present in the
samples. This indicate higher concentrations of formaldehyde,
which is not covered by the measurement technique used.” Því
sé ljóst að mælingin sé gagnslaus þar sem leiða megi að því
líkur að ekki hafi farið fram mæling á efnum sem klárlega verði
til við framleiðsluna og geta mögulega valdið óþægindum og
jafnvel skaða á heilsu manna. Til hvaða leiða sé ráðgert að grípa
til þess að mæla magn umræddra efni áður en starfsemi hefjist
að nýju? Hvaða óháðu aðilar munu sjá um þá mælingu? Það
þurfi vart að taka það fram að 1,3,5-TRIOXANE sé merkt sem
hættulegt efni og eigi margt sameiginlegt með FORMALDEHYDE
sem sé betur þekkt og enn hættulegra gagnvart heilsu manna.
Umhverfisstofnun setji þetta sem eitt af aðal ástæðum þess að
loka á sínum tíma. "Enn sé óvissa um hvaða efni valdi
lyktaráhrifum og hvort þau séu skaðleg. Að mati
Umhverfisstofnunar hafi rekstur kísilversins í för með sér
veruleg óþægindi fyrir íbúa í nánasta umhverfi
verksmiðjunnar."

Mæling NILU var talin gefa til kynna að formaldehýð væri til staðar
og af þeirri ástæðu fékk Umhverfisstofnun Nýsköpunarmiðstöð til
að framkvæma mælingu á formaldehýðum sumarið 2017.
Niðurstaðan var sú að formaldehýð mældist ekki í íbúðarhverfi en
það mældist við greiningarmörk mælitækis í síuhúsi
verksmiðjunnar. Ekki er hægt að framkvæma frekari mælingar á
formaldehýðum frá verksmiðjunni nema hún sé í rekstri.
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21 Hreinsun Enn og aftur sé verið að fegra hlutina með klisjunni um „bestu

fáanlegu tækni“, þrátt fyrir að reyndin sé allt önnur.  Klisjan um
„bestu fáanlegu tækni“ sé frekar þreytt því hún standist ekki
skoðun og hafi aldrei gert. „Besta fáanlega tækni“ sé
vothreinsibúnaður en hann sé ekki notaður í þessari
verksmiðju.

Samkvæmt starfsleyfi kísilverksmiðjunnar skal nota bestu fáanlegu
tækni (BAT) við mengunarvarnir skv. skilgreiningu
Evrópusambandsins á því hvað það felur í sér. Umhverfisstofnun
taldi þetta skilyrði ekki uppfyllt og stöðvaði rekstur
verksmiðjunnar. Stofnunin hefur samþykkt úrbótaáætlun nýs
rekstraraðila með skilyrðum en mun ekki leyfa endurræsingu
kísilverksmiðjunnar nema að loknum fullnægjandi endurbótum og
ítarlegu mati á þeim. Vothreinsun er ekki skilgreind sem besta
fáanlega tækni fyrir þennan iðnað.

22 Ásýnd Verksmiðjan sé þar að auki mikil sjónmengun og sjáist langar
leiðir bæði af sjó og landi.

Í drögum tillögu að matsáætlun kemur fram að sjónræn áhrif verða
metin að nýju.

23 Samfélag Einnig gerðar athugasemdir við það að ekki sé gert endurmat á
áhrif starfsemi verksmiðjunnar á samfélagið vegna breytingar á
framkvæmdum. Það ætti einmitt að vera skoðað hvernig
verksmiðja Stakksbergs hefur áhrif á samfélagið í Reykjanesbæ.
Nú sé vöntun á vinnuafli til að sinna þeim störfum sem séu á
svæðinu, þannig að forsendan fyrir aukinni atvinnu með
endurræsingu á verksmiðju Stakksbergs eigi ekki við eins og
staðan sé í dag.

Forsendur vegna framkvæmdanna sjálfra hafa ekki breyst en ytri
aðstæður eru breytilegar. Það má búast við að þessar aðstæður á
vinnumarkaði geti breyst aftur og fjölbreytni  í atvinnutækifærum
er af hinu góða. Af þessari ástæðu er ekki talin ástæða til að meta
áhrif á samfélag að nýju.

24 Samfélag Í kjölfar deilna og fárra upplýsinga sem hafi borist frá
kísilverksmiðjunni United Silicon um mengunaráhrif
verksmiðjunnar þyki óásættanlegt að það liggi fyrir að bjóða
annarri kísilverksmiðju að reisa vinnslu svona nálægt byggð.
Það þyki mikilvægt að horft sé til annarra atvinnurekenda og
fyrirtækja á svæðinu, þá sérstaklega í ljósi hvaða áhrif slíkar
verksmiðjur geti haft í för með sér gagnvart uppbyggingu
ferðaþjónustu og heimsókna ferðamanna í Reykjanesbæ, svo
ekki sé minnst á alla íbúana á svæðinu sem hafa þegar lýst yfir
óánægju sinnar vegna United Silicon. Í dag sé mikil uppbygging
á Reykjanessvæðinu og ljóst að það liggi margir möguleikar enn
ónýttir og talið er að kísilverksmiðjurnar ásamt þekktri ‚lykt‘ og
‚áætlaðri mengun‘ geti haft gífurlega neikvæð áhrif á aðra
framþróun í sveitafélaginu.

Í aðalskipulagi Reykjanesbæjar er stefna um uppbyggingu iðnaðar í
sveitarfélaginu. Í Helguvík er m.a. gert er ráð fyrir verksmiðjum,
iðjuverum og orkufrekum iðnaði. Eins og staðan er í dag eru þrjár
verksmiðjur með gildandi starfsleyfi á Helguvíkursvæðinu, sem
hafa þó ekki risið eða byggingu ekki lokið. Verksmiðja Stakksbergs
er sú eina sem hefur hafið rekstur og nú stendur til að endurbæta
og síðar að stækka. Endurbætur eru nauðsynlegar eftir erfiða
byrjun á rekstri til að hann geti farið fram í sátt við umhverfi og
samfélag.

25 Samfélag Á blaðsíðu 31 grein 6.7 [í drögum tillögu], segi ,, vegna reksturs
kísilverksmiðjunnar myndi atvinnuþátttaka aukast og setja
mark sitt á vinnumarkaðinn“. Nú þegar sé vöntun á vinnuafli til
að sinna þeim störfum sem séu á svæðinu, þannig að þessi
forsenda eig ekki við lengur,  auk þess hafi flestir starfsmenn U-

Rétt er að aðstæður á vinnumarkaði eru aðrar en þegar
matsskýrsla Stakksbrautar 9 ehf. kom út árið 2013 og vöntun hefur
verið á starfsfólki á svæðinu. Í upphafi rekstrar voru iðnaðarmenn
fengnir í gegnum starfsmannaleigu en í lok rekstrar voru allir sem
unnu á svæðinu skráðir starfsmenn verksmiðjunnar. Um 80%
starfsmanna verksmiðjunnar voru búsettir á Reykjanesi.
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Silicon verið starfsmenn vertakaleigu og fáir starfsmenn af
svæðinu.

26 Heilsa Vísað er til lyktarmengunar og öndunarörðuleika sem
viðkomandi og fjölskylda hafi þurft að glíma við er verksmiðjan
starfaði.   Viðkomandi sé með skerta lungnastarfsemi og geti
ekki tekið þátt í að vera notaður sem tilraunadýr upp á von og
óvon um að betur takist til næst.

Upplifun íbúa um heilsu sína og hvernig þeir tengja líðan sína við
fyrri starfsemi kísilversins verður ekki dregin í efa. Eitt helsta
markmið með endurbótum á verksmiðjunni er að hún verði
starfrækt í sátt við umhverfi og samfélag.

27 Heilsa Bent er á að þarna nálægt sé golfvöllur (Hólmsvöllur) þar sem
þúsundir spila golf í 6-8 mánuði á ári. Einnig sé hesthúsabyggð
rétt hjá.

Eitt helsta markmið með endurbótum á verksmiðjunni er að hún
verði starfrækt í sátt við umhverfi og samfélag.

28 Heilsa Það sé alveg ljóst að verksmiðjum fylgi mengun, eina
spurningin sé hversu mikil hún verði. Viðkomandi finnst að
íbúar Reykjanesbæjar eigi að njóta vafans og ekki eigi að planta
iðnaðarverksmiðjum við byggðina. Mengun frá verksmiðjunni
muni skerða lífsgæði og heilsu íbúa.

Eitt af helsta markmiðið með endurbótum á verksmiðjunni er að
hún verði starfrækt í sátt við umhverfi og samfélag.

29 Heilsa Reykjanesbær gefi sig út fyrir að vera heilsueflandi samfélag og
þar eigi kísilver United Silicon og önnur mengandi starfsemi
ekki að vera. Heilsa bæjarbúa sé það sem skipti máli. Hugsa eigi
til framtíðar, börnin eiga betra skilið.

Í aðalskipulagi Reykjanesbæjar er stefna um uppbyggingu iðnaðar í
sveitarfélaginu og  í Helguvík er m.a. gert er ráð fyrir verksmiðjum
og orkufrekum iðnaði. Eitt af helsta markmiðið með endurbótum á
verksmiðjunni er að hún verði starfrækt í sátt við umhverfi og
samfélag.

30 Almennt Gerð var athugasemd við stuttan frest sem hagsmunaaðilum
var gefinn til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Um
fordæmalausa stöðu væri að ræða varðandi kísilverksmiðju
Stakksbergs í Helguvík og forsaga hennar gæfi því tilefni til mun
rýmri frests.

Samkvæmt 16. gr. reglugerð nr. 660/2015 um mat á
umhverfisáhrifum ber framkvæmdaraðila að gefa almenningi kost
á að koma að athugasemdum við tillögu að matsáætlun við gerð
hennar í að lágmarki 2 vikur en auglýstur kynningartími í þessu
tilviki var frá 25. júní til 10. júlí. Bent er á að aftur gefst færi á að
koma að athugasemdum við tillögu að matsáætlun þegar
Skipulagsstofnun auglýsir hana.

31 Almennt Algjört lágmark sé að þýða allar skýrslur yfir á íslensku. Sérfræðiskýrslur munu fylgja sem viðaukar við frummatsskýrslu en
ekki stendur til að þýða erlendar skýrslur yfir á íslensku. Allt
meginefni verður þó á íslensku og efni úr sérfræðiskýrslunum
verður tekið inn í frummatsskýrsluna en vísað verður til skýrslna í
viðaukum sem ítarefnis.

32 Almennt Ekki sé sérstök ástæða til að skrifa athugasemdir við plagg sem
skrifað væri af hagsmunaðila fyrir hagsmunaaðila með hálfs
mánaðar athugasemdafresti. Þetta plagg hafi enga lögformlega
þýðingu fyrir almenning þar sem athugasemdir frá honum
hefðu ekki neitt vægi  á þessu stigi. Það verði hins vegar ríkuleg
ástæða til þess að láta í sér heyra þegar frummatsskýrslan

Drög tillögu að matsáætlun eru kynnt fyrir umsagnaraðilum og
almenningi af framkvæmdaraðila, eins og 16. gr. reglugerðar nr.
660/2015 um mat á umhverfisáhrifum kveður á um. Athugasemdir
sem berast eru birtar og viðbrögð við þeim. Umsagnaraðilar og
almenningur hafa fleiri tækifæri síðar í ferlinu til að koma að sínum
athugasemdum.
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liggur fyrir og hið opinbera, lögformlega ferli fer í gang á vegum
Skipulagsstofnunar og Umhverfisstofnunar. Að loknu því ferli
muni kæruréttur til Úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindamála einnig verða nýttur til fulls.


