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JARÐGERÐ Á VEGUM GÁMAÞJÓNUSTUNNAR HF,
BERGHELLU 1, HAFNARFIRÐI
Ákvörðun um matsskyldu

NIÐURSTAÐA
Það er niðurstaða Skipulagsstofnunar að jarðgerð Gámaþjónustunnar hf. sé ekki líkleg
til að hafa hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á
umhverfisáhrifum.
Skipulagsstofnun ítrekar mikilvægi þess að Gámaþjónustan hf. og aðrir sem að
framkvæmdinni koma viðhafi þá verktilhögun og mótvægisaðgerðir sem kynnt hafa
verið við meðferð málsins og vöktun á aðgerðum og áhrifum þannig að framkvæmdin
sé ekki líkleg til að valda verulegum og óafturkræfum áhrifum á umhverfið.
Samkvæmt 14. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. má kæra ákvörðun Skipulagsstofnunar til
umhverfisráðherra. Kærufrestur er til 8. júní 2010.
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INNGANGUR
Þann 12. apríl 2010 tilkynnti Gámaþjónustan hf. jarðgerðarstöð á svæði fyrirtækisins
að Berghellu 1 í Hafnarfirði til Skipulagsstofnunar samkvæmt 6. gr. laga um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b. og lið 11 j í 2. viðauka laganna.
Skipulagsstofnun leitaði álits Hafnarfjarðarbæjar og Umhverfisstofnunar.
Umsagnir bárust frá Hafnarfjarðarbæ með bréfi dags. 27. apríl 2010 og
Umhverfisstofnun með bréfi dags. 3. maí 2010. Frekari upplýsingar bárust frá
Gámaþjónustunni hf. með töluvpósti dags. 30. apríl 2010.

FRAMLÖGÐ GÖGN FRAMKVÆMDARAÐILA
Fyrirhuguð framkvæmd.
Í tilkynningu Gámaþjónustunnar kemur fram að framkvæmdin felist í því að tekið sé
við lífrænum úrgangi og honum umbreytt í moltu. Um sé að ræða gras, trjágreinar,
hrossatað og annan lífrænan úrgang sem samanstandi af ávöxtum og grænmeti frá
stórmörkuðum og innflytjendum og elduðum mat frá mötuneytum. Sérstaklega er
tekið fram að hvorki sláturúrgangur né hrátt kjöt eða fiskur sé meðhöndlaður í
jarðgerðarferlinu. Moltan henti því vel til áburðargjafar í beð og garða. Fram kemur
að trjágreinar séu tættar niður og settar á lager á plani ásamt hrossataði og grasi en
annar úrgangur fari í síló sem tekið er úr eftir hendinni. Öllum úrganginum sé blandað
saman, hann tættur svo efnið verði sem einsleitast og síðan settur í sérstaka lokaða
jarðgerðargáma. Um 20 tonn fari í hvern gám, sem séu fjórir og geti tekið við allt að
2000 tonnum á ári. Lofti sé blásið upp í gegnum úrganginn og það síðan leitt í
gegnum haug af timburflís sem fangi lykt úr loftinu. Vökvi úr gámunum fari í setþró
þar sem föst efni setjist en vatnið síðan leitt út í jarðveg eins og allt regnvatn af
svæðinu. Eftir 12-14 daga í gámunum sé efnið sett í haug á malbikuðu plani og því
mokað til einu sinni í viku í 8-10 vikur. Í byrjun apríl 2010 hafi verið ákveðið að flytja
efnið beint úr gámunum á svokallaðan Pattersonflugvöll í Reykjanesbæ, þar sem betur
verði hægt að tryggja nægilega loftun moltunnar en samtökin Gróður fyrir fólk í
landnámi Ingólfs hafi áður verið með jarðgerð á Pattersonflugvelli.
Fram kemur að fyrirtækið hafi leitast við að haga starfsemi sinni á þann hátt að áhrif á
umhverfið yrðu sem minnst. Tækjanotkun fylgi þó alltaf hávaði og starfsemin leiði til
aukinnar umferðar.
Í undantekningartilfellum geti óæskileg lykt borist frá
starfseminni, en í næsta nágrenni Gámaþjónustunar er önnur iðnaðarstarfsemi. Í
frekari upplýsingum frá Gámaþjónustunni kemur fram að sótt hafi verið um leyfi til
Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja til að lofta moltuna á Pattersonflugvelli og liggi fyrir að
það muni verða veitt.
Fram kemur að framkvæmdin er innan 7 ha athafnasvæðis Gámaþjónustunnar sem er
samkvæmt deiliskipulagi á svæði fyrir grófasta iðnað B3.
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ÁLIT UMSAGNARAÐILA OG VIÐBRÖGÐ
FRAMKVÆMDARAÐILA
Almennt. Í umsögnum Hafnarfjarðarbæjar og Umhverfisstofnunar kemur fram að
ekki sé líklegt að framkvæmdin hafi umtalsverð umhverfiáhrif og skuli því ekki háð
mati á umhverfisáhrifum.
Áhrif á vatn. Hafnarfjarðarbær vísar til samráðs við Vatnsveitu Hafnarfjarðar sem
telji að grunnvatni stafi ekki hætta af starfseminni. Umhverfisstofnun bendir á að
ganga þurfi úr skugga um að það vatn sem leitt sé út í umhverfið hafi ekki skaðleg
áhrif, en á slíku verði m.a. tekið við útgáfu starfsleyfis.
Áhrif á núverandi landnotkun. Hafnarfjarðarbær segir starfsemina rúmast innan
núverandi deiliskipulags.

NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR
Um er að ræða jarðgerðarstöð á svæði Gámaþjónustunnar að Berghellu 1 í
Hafnarfirði, sem felst í því að lífrænn úrgangur sem fellur til á höfuðborgarsvæðinu er
endurnýttur með því að umbreyta honum í moltu sem nota má sem áburð í garða og
beð.
Framkvæmdin er tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt 6. gr. og
lið 11 j í 2. viðauka í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b.
Skipulagsstofnun telur að jákvæð áhrif jarðgerðarstöðvar Gámaþjónustunnar felist í
því að lífrænum úrgangi er komið á endurnýtanlegt form. Helstu mögulegu neikvæðu
áhrif starfseminnar gætu falist í áhrifum á grunnvatn og óþægindum vegna lyktar í
næsta nágrenni Gámaþjónustunnar, en með tilliti til umfangs og staðsetningar
starfseminnar er telur Skipulagsstofnun að þau áhrif verði ekki veruleg.
Í samræmi við 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.b. hefur
Skipulagsstofnun farið yfir þau gögn sem lögð voru fram af hálfu Gámaþjónustunnar
hf. við tilkynningu, umsagnir og viðbrögð Gámaþjónustunnar hf. vegna þeirra. Á
grundvelli þessara gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að jarðgerð
Gámaþjónustunnar sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif
og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Skipulagsstofnun ítrekar mikilvægi þess að Gámaþjónustan hf. og aðrir sem að
framkvæmdinni koma viðhafi þá verktilhögun og mótvægisaðgerðir sem kynnt hafa
verið við meðferð málsins og vöktun á aðgerðum og áhrifum þannig að framkvæmdin
sé ekki líkleg til að valda verulegum og óafturkræfum áhrifum á umhverfið.
Samkvæmt 14. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. má kæra ákvörðun Skipulagsstofnunar til
umhverfisráðherra. Kærufrestur er til 8. júní 2010.

Rut Kristinsdóttir

Þóroddur F. Þóroddsson
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