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USK Skipulag

Frá: Ásta Stefánsdóttir <asta@blaskogabyggd.is>
Sent: fimmtudagur, 5. september 2019 18:59
Til: USK Skipulag
Efni: 1905007 - aðalskipulag Álfsnesvík

Góðan dag 
Eftirfarandi er bókun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar frá því í dag: 
 
Aðalskipulagsbreytingar í Reykjavík 2019 - 1905007 

Erindi skrifstofu skipulagsfulltrúa Reykjavíkurborgar, dags. 30. ágúst 2019 um breytingu á svæðisskipulaginu 
Höfuðborgarsvæðið 2040 og Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, varðandi efnisvinnslusvæði í Álfsnesvík, 
ásamt umhverfisskýrslu og nýju deiliskipulagi fyrir Álfsnesvík, ásamt umhverfisskýrslu. Athugasemdafrestur er til 
11. október nk. 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar gerir ekki athugasemd við tillöguna.  

 
 
kveðja, 
Ásta  Stefánsdótti, sveitarstjóri 
 

Vinsamlega athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á 
og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Hafir þú fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið 
við tölvupósti þessum og viðhengjum hans biðjum við þig að fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti 
og gæta fyllsta trúnaðar og tilkynna okkur að tölvupósturinn hafi ranglega borist þér. 

 





Reykjavíkurborg
Ráðhúsinu
101 Reykjavík

Garðabæ, 23.09.2019
Mál nr. 1909066

Efni: Aðalskipulag Reykjavíkur - Iðnaðarsvæði í Álfsnesvík 

Á fundi skipulagsnefndar þann 20. september sl. var tekið fyrir ofangreint mál og 
eftirfarandi bókun gerð.

„Lögð fram auglýsing að breytingu á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040 og 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030, ásamt nýju deiliskipulagi vegna iðnaðarsvæðis við 
Álfsvík.

Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd.“

Afgreiðslu málsins er vísað til bæjarstjórnar.

Virðingarfyllst,

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri

Vakin er athygli á því að erindi þetta verður ekki sent með bréfpósti nema óskað sé eftir 
því sérstaklega. 
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                                    Reykjavík 15.10.2019 
 
Skipulagsstofnun 
Jón Þórir Þorvaldsson  
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík 
 
 
Málefni: Landfylling og höfn fyrir efnisvinnslusvæði Björgunar á Álfsnesi. Mat á 
umhverfisáhrifum – Frummatsskýrsla. Viðbót við fyrri umsögn. 
 
Fyrir liggur frummatsskýrsla Björgunar ehf. vegna fyrirhugaðrar landfyllingar og hafnar við 
Álfsnesvík. Þar kemur fram mat Björgunar á helstu umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda. Í frummatsskýrslunni er fjallað um mat á mögulegum áhrifum á lífríki í sjó, og 
þar kemur fram að „áhrif dýpkunar og landfyllingar á laxfiska eru talin engin“.  
Eins og m.a. kom fram í umsögn Hafrannsóknastofnunar um tillögu að matsáætlun ofangreindra 
framkvæmda er fyrirhugað framkvæmdasvæði við Álfsnesvík í Þerneyjarsundi í nálægð við 
mynni Leiruvogs, en í hann renna Leirvogsá, Úlfarsá, Kaldakvísl og Varmá. Við rannsóknir á 
farleiðum laxfiska úr Elliðaám og Leirvogsá kom fram að merkt laxaseiði á leið sinni til hafs 
gengu almennt ekki um Þerneyjarsund. Af 10 merktum fullorðnum löxum á leið upp í Elliðaár 
gengu 2 um Þerneyjarsund og nokkrir af merktum sjóbirtingum fór um Þerneyjarsund þó 
dvalartími þeirra á því svæði væri hlutfallslega stuttur miðað við dvalartíma á öðrum svæðum. 
Í því ljósi gerir Hafrannsóknastofnun athugasemd við að notað sé orðið „engin“ varðandi áhrif 
dýpkunar og landfyllingar á laxfiska. Rannsóknir á farleiðum laxfiska benda til að áhrifin verði 
líklega lítil. Rétt er að benda á að hvorki er vitað hvort farleiðir fullorðinna laxa á leið upp í 
Leirvogsá liggi um Þerneyjarsund, né hvort farleiðir laxfiska úr Úlfarsá séu um umrætt svæði. 
 
 
Virðingarfyllst, 
 
F.h. Hafrannsóknastofnunar 
 

 
 
Friðþjófur Árnason 
 

 
 
Héðinn Valdimarsson  
Sviðsstjóri Umhverfissviðs 
 











Reykjavik 10.10.2019 
 
 
Undirritaður formaður Sigurjón Magnússon, kt. 150875-4399, f.h stjórnar Kayakklúbbsins, kt. 
410493-2099, Álfhólsveg 106, vill koma á framfæri athugasemd  við Landfylling og Höfn fyrir efnisvinnslu 
Björgunar á Álfsnesi. 
 
Allt árið eru vikulegir róðrar á vegum Kayakklúbbsins frá Geldinganesi þar sem Kayakklúbburinn hefur 
aðstöðu. Klúbburinn stendur reglulega fyrir róðrarferðum um Þerney og Þerneyjarsund.  
 
Þetta svæði hefur í áratugi verið mikilvægur áningarstaður kajakfólks. Kajakiðkendum er almennt, eins og 
öðru útivistarfólki mjög umhugað um náttúruvernd. Þetta veldur okkur áhyggjum sú röskun sem þessi 
framkvæmd getur haft í för með sér. Aukin skipaumferð veldur okkur áhyggjum þar sem við erum með 
tíðar ferðir um þetta svæði.  
 
Strandlengja Reykjavíkur og eyjarnar á sundunum eru kajakfólki dýrmæt enda eru frábær tækifæri til 
útivistar og náttúruskoðunar á þessum svæðum. Því miður hefur náttúran á strandlengjunni oft þurft að 
víkja fyrir manngerðu umhverfi það yrði sárt að horfa á eftir þessum gæðum. Það myndi rýra þau tækifæri 
sem bjóðast til að stunda holla og náttúruvæna útivist í Reykjavík. 
 
Það er því mikilvægt að með þessu sé ekki verið að rýra tækifæri til útivistar innan borgarmarka.  
 
 
 
 
Virðingarfyllst, 
Sigurjón Magnússon 
Formaður Kayakklúbbsins  
 





































Björgun ehf.
Eysteinn Dofrason
Sævarhöfða 33
110 Reykjavík

Reykjavík, 5. nóvember 2019
Tilvísun: 201906088 / 5.3

Efni:  Athafnasvæði Björgunar við Álfsnesvík – lok kynningar á frummatsskýrslu

Eftirtaldir aðilar hafa sent Skipulagsstofnun umsagnir um frummatsskýrslu vegna landfyllingar og 
höfn fyrir efnisvinnslusvæði Björgunar á Álfsnesi: Reykjavíkurborg, Fiskistofa, Hafrannsóknastofnun, 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Minjastofnun Íslands, Náttúrufræðistofnun Íslands, Samgöngustofa og 
Umhverfisstofnun.  Umsagnirnar hafa verið framsendar í tölvupósti til framkvæmdaraðila. Ennfremur 
bárust tvær athugasemdir sem framsendar hafa verið í tölvupósti til framkvæmdaraðila.

Skipulagsstofnun bendir á að í matsskýrslu þarf framkvæmdaraðili að birta efnisatriði úr umsögnum 
og athugasemdum sem Skipulagsstofnun hafa borist við frummatsskýrslu og taka efnislega afstöðu til 
þeirra í svörum sínum. Setja þarf fram á skýran og aðgengilegan hátt innihald umsagna og 
athugasemda ásamt rökstuddri afstöðu framkvæmdaraðila til þeirra. 

Skipulagsstofnun bendir á að í umsögn Minjastofnunar Íslands koma fram athugasemdir um 
staðsetningarvalkost í Álfsnesvík sem er aðalvalkostur framkvæmdaraðila og að sú staðsetning muni 
hafa mjög neikvæð og óafturkræf áhrif á minjaheild Glóru, minjar um kaupstað við Þerneyjarsund  og 
bæjarstæði Sundakots sem eru að mati stofnunarinnar einstakar minjar og engar líkar í Reykjavík, 
bæði hvað varðar aldur minjanna og menningarlegt gildi þeirra. Skipulagsstofnun telur í ljósi 
umsagnar Minjastofnunar að hún kalli á að gerð sé nánari grein fyrir öðrum staðsetningarvalkostum 
sem stuttlega er fjallað um í frummatsskýrslunni og samanburði á umhverfisáhrifum þeirra og nánari 
rökstuðningur færður fyrir þeim valkosti sem valinn hefur verið og hvers vegna aðrir valkostir komi 
ekki til greina. Í því sambandi bendir Skipulagsstofnun á að í ákvörðun stofnunarinnar um tillögu að 
matsáætlun kom fram eftirfarandi: „Rökstyðja þarf hvers vegna staðsetning athafnasvæðis í 
Álfsnesvík er talin uppfylla best markmið fyrirhugaðra framkvæmda. Í valkostaumfjöllun þarf að gera 
samanburð á áhrifum mismunandi staðsetningarkosta á hina ýmsu umhverfisþætti s.s. fornminjar og 
gera grein fyrir fyrirhuguðum mótvægisaðgerðum.“

Jafnframt bendir Skipulagsstofnun á að í umsögn Minjastofnunar kemur eftirfarandi fram: „Í kafla 3.5 
í umhverfisskýrslu er gerð grein fyrir niðurstöðu valkosta um staðarval.  Eitt af því sem þar er dregið 
fram er að stækkunarmöguleikar séu einna mestir í Geldinganesi og á Álfsnesi við Álfsnesvík.“ 
Skipulagsstofnun telur að í matsskýrslu þurfi að gera grein fyrir með skýrum hætti þessum 
stækkunarmöguleikum og áhrifum þeirra á minjasvæðin í grennd sem og þá legu Sundabrautar sem 
sýnd er í auglýstu deiliskipulagi. 



Skipulagsstofnun bendir á misræmi í frummatsskýrslu og úr kostamati vegna athafnasvæðisins við 
Álfsnesvík frá 2017. Í kostamatinu kemur fram að á svæðinu sé að finna 3 ha votlendissvæði á 
áætluðu athafnasvæði Björgunar en í frummatsskýrslu er stuðst við vistgerðakort NÍ og að samkvæmt 
því sé ekki að finna votlendissvæði yfir 2 ha á svæðinu. Gera þarf grein fyrir áðurnefndu misræmi í 
matsskýrslu og hvort að um rask sé að ræða á votlendissvæði yfir 2 ha. 

Skipulagsstofnun leggur til að gerð verði grein fyrir efnisþáttum umsagnanna og athugasemdanna og 
afstöðu framkvæmdaraðila til þeirra í viðkomandi köflum sem efnisatriði umsagna og athugasemda 
taka til.  Birta þarf í viðauka afrit umsagna og athugasemda í heild sinni. Skipulagsstofnun þarf að 
berast drög að matsskýrslu þar sem breytingar frá frummatsskýrslu eru auðkenndar. 

Jón Þórir Þorvaldsson



 

    

    

 

 

Skipulagsstofnun 

b.t. Jón Þórir Þorvaldsson 

Laugavegi 166 

105 Reykjavík 

 

         Reykjavík 5. sept. 2019 

 

Athafnasvæði Björgunar í Álfsnesvík – umsögn um frummatsskýrslu 

 

Vísað er í bréf Skipulagsstofnunar dags. 28. ágúst 2019 þar sem óskað er umsagnar um 

frummatsskýrslu um landfyllingu og höfn fyrir efnisvinnslusvæði Björgunar á Álfsnesi. 

Beiðni um umsögn Reykjavíkurborgar er samkvæmt 10. gr. laga nr. 106/2000 þar sem óskað 

er eftir umsögn um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. 

 

Skrifstofa umhverfisgæða á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur gerði, fyrir hönd 

borgarinnar, umsögn um matsáætlun dags. 3. jan. 2019. 

Í umsögn var farið jákvæðum orðum um matsáætlun sem var talin vönduð og að ítarlega hafi 

verið rætt um helstu atriði sem skipti máli. 

 

. 

 

Óvissuatriði sem blöstu við í matsáætlun samkvæmt umsögn skrifstofu umhverfisgæða voru: 

- Endanleg stærð og lögun landfyllingar. 

- Stærð raskaðs svæðis á sjó og á landi. 

- Áfangaskipting uppbyggingar. 

- Endanlegt efnisval og uppruni efnis fyrir landfyllingu. 

- Frekari útfærsla á hafnaraðstöðu og innsiglingarrennu. 

- Aðferðir og aðstaða til dælingar sets á land og endanleg lausn við að móta aðferðir til 

að koma í veg fyrir gruggmengun í sjó. 

- Aðkomuvegur: valkostir um endanlega legu, tilhögun hans og efnisval. 

- Fyrirkomulag starfsemi Björgunar og útfærsla á lóð í samræmi við 

deiliskipulagstillögu. 

Öll þessi atriði fá rækilega umfjöllun í afar vandaðri frummatsskýrslu.  

Gerð er nákvæmlega grein fyrir stærð og lögun landfyllinga og raskaðs svæðis á landi sem og 

aðkomu. Heildarstærð lóðar er 7,5 ha og þar af er 4,1 ha á landfyllingu og 3,4 ha á landi. Með 

fláum í sjó og á landi er þó áhrifasvæði nokkuð stærra. Einnig er gerð grein fyrir 

innsiglingarrennu en dýpka þarf á um 6,7 ha svæði. 

Gert er grein fyrir áfangaskiptingu og hvaðan efni kemur í fyllingar.  

Kynnt er lausn á því hvernig komið verður í veg fyrir gruggmengun við starfsemina með því 

að hafa tvö setlón, í staðinn fyrir eitt eins það er við Sævarhöfða, sem vonandi tryggir að 

grugg berist ekki í sjó. Óhjákvæmilega verður þó einhver gruggmengun við uppbyggingu 

svæðisins.  

 



 

    

Í frummatsskýrslunni er staðháttum og skipulagi lýst vandlega og vísað er í vinnu við 

breytingar á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og Svæðisskipulagi 

Höfuðborgarsvæðisins 2040. Einnig er rifjuð upp valkostagreining um staðsetningu 

athafnasvæðis Björgunar sem liggur til grundvallar á vali á Álfsnesvík fyrir athafnasvæði 

Björgunar 

 

Í frummatsskýrslunni eru skilgreindir helstu framkvæmda- og umhverfisþættir sem eru: 

- Gerð landfyllingar og athafnasvæðis á landi 

- Bráðabirgðavegtenging að svæðinu 

- Nýr viðlegukantur og dýpkun í Þerneyjarsundi fyrir siglingarrennu 

- Löndun jarðefna 

 

Umhverfisþættir sem voru til skoðunar og voru taldir líklegir til að verða fyrir áhrifum eru: 

- Landslag og ásýnd 

- Sjávarbotn 

- Lífríki í sjó, botndýralíf og laxfiskar 

- Lífríki á landi, gróðurfar og fuglar 

- Straumar  

- Menningar- og náttúruminjar 

- Samfélag 

 

Í frummatskýrslunni er gerð mjög upplýsandi greining á ásýnd framkvæmdasvæðis og 

mannvirkja. Svæðið mun sjást vel frá Geldinganesi en fjarlægðin er þó 2 km. Svæðið mun 

best blasa við frá Þerney. Í skýrslunni er komist að því að framkvæmdin hafi ekki áhrif á 

ásýnd hennar og landslag og bent á að í Þerney séu fáir á ferli og því séu umhverfisáhrif metin 

óveruleg. En eins og fram kemur er Þerney á C-hluta náttúruminjaskrár og er hverfisvernduð. 

Þerney hefur eigin virði og náttúruverndargildi þrátt fyrir að fáir séu á ferli. Áhrif 

framkvæmdarinnar á gildi eyjarinnar sem útivistar- og náttúrusvæði hlýtur að teljast neikvætt. 

En eins og bent er á í skýrslunni gerir samþykkt stefnumörkun ráð fyrir Sundabraut og í 

byggingu er gas- og jarðgerðarstöð í næsta nágrenni og því má segja að það liggi fyrir að 

ganga eigi á virði Þerneyjar.  Það væri ekki óeðlilegt að taka tillit til þess í matinu.  

 

Í skýrslunni kemur fram að gerðar hafa verið rannsóknir og lagt mat á lífríki á sjávarbotni og 

strandsvæðum. Í frummatsskýrslunni kemur fram samkvæmt rannsóknum á botnsýnum að 

verndargildi sjávarbotns sé talið óverulegt og fjörurnar eru grýttar þangfjörur sem er 

útbreiddasta fjöruvistgerð á Íslandi. Þá er Þerneyjarsund ekki mikilvæg leið laxfiska. 

 

Gróðurfar á svæðinu hefur verið kortlagt og kemur fram að þarna eru engin fágæt 

gróðurfélög. Á hluta svæðisins eru vissulega vistgerðir með hátt verndargildi en þær eru allar 

útbreiddar á landsvísu og verndargildi gróðurfars því talið óverulegt. 

Fram kemur að á tjörninni í Álfsnesvík er fjölbreytt fuglalíf og hefur það að minnsta kosti 

staðbundið mikilvægi.  Gerð er tillaga um aðkomuveg, að hluta til á núverandi slóða, en 

vegurinn yrði við jaðar tjarnarinnar.  Æskilegt væri að hafa veginn fjær tjörninni en 

aðliggjandi minjasvæði torveldar það.  Tekið er undir röksemdafærslu frummatsins um að 

aðrir kostir séu síðri svo sem að leggja veg í legu Sundabrautar sem hvorki hefur verið 

tímasett né nákvæmlega staðsett.  Þegar að lagningu Sundabrautar kemur verður hægt að gera 

nýja aðkoma og fjarlægja mætti þá þennan veg. 

 



 

    

Útreikningar og mat á áhrifum framkvæmdar á strauma bendir til  að áhrifin séu óveruleg eða 

engin.  

 

Eins og blasti við í matsáætluninni var eitt vandasamasta umfjöllunarefni matsins að meta 

áhrif á menningarminjar. Ljóst er í frummatsskýrslunni að ekki er tekið undir það sjónarmið 

Minjastofnunar að líta beri á allt svæðið beggja vegna Þerneyjarsunds sem eina minjaheild 

sem ekki ætti að raska. Bent er á niðurstöður Kristjáns Eldjárn sem telur ekki tengsl vera á 

milli einstakra minjasvæða. Brugðist er þó við athugasemdum varðandi afmörkun 

framkvæmdasvæðis Björgunar og lagningu aðkomuvegar þannig að röskun minja yrði sem 

minnst og áhrifin eru metin óveruleg í frummatsskýrslunni. 

 

Í umsögn skrifstofu umhverfisgæða um matsáætlun var lýst eftir umfjöllun um útivistargildi 

svæðisins og áhrif framkvæmdar á þann þátt svo sem áhrif á útivist á sjó t.d. siglingar smábáta 

og  kajakróður. Í frummatsskýrslunni er lítið fjallað um þetta og ekki lagt mat á áhrif 

framkvæmdar á útvist. Eins og fram kemur á korti frá útivistarhugbúnaðinum Strava þá liggja 

leiðir frístundabáta, líklegast kajaka um Þerneyjarsund.  Við Þerney er áningastaður, 

flotbryggja, á vegum Snarfara.  Það er alveg ljóst að nýtt framkvæmdasvæði Björgunar hefur 

áhrif á upplifun þeirra sem stunda útivist við Þerney.  Rétt hefði því verið að fjalla um það.  

 

Leyfi sem Reykjavíkurborg veitir er varða framkvæmdina eru tilgreind á réttan hátt í 

matsáætluninni en þau eru eftirfarandi: 

- Framkvæmdaleyfi Reykjavíkurborgar skv. 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2000 og reglugerð 

um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Afgreitt af skipulagsfulltrúa Reykjavíkur. 

- Byggingarleyfi fyrir mannvirkjagerð á lóð í samræmi við deiliskipulag, samkvæmt 9. gr. 

laga nr. 160/2010 um mannvirki. Afgreitt af byggingarfulltrúa Reykjavíkur. 

- Starfsleyfi frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur fyrir starfsemi Björgunar skv. reglugerð nr. 

785/1999. 

Skrifstofa umhverfisgæða mun veita umsögn um umhverfismat framkvæmdarinnar fyrir hönd 

umhverfis- og skipulagssviðs og áskilur sér einnig rétt á frekari athugasemdum á seinni 

stigum svo sem við veitingu framkvæmdaleyfis sem og við gerð deiliskipulags. 

 

Niðurstaða 

Frummatsskýrslan er vel unnin og gerir mjög vel grein fyrir helstu þáttum framkvæmdarinnar 

og umhverfisáhrifum hennar. Niðurstaða matsins fyrir flesta þætti er að áhrifin séu óveruleg 

að teknu tilliti til mótvægisaðgerða og á samfélag sé framkvæmdin talsvert jákvæð.  

Ekki er bornar brigður á þær megin niðurstöður en að mati undirritaðs eru niðurstöður 

varðandi áhrif á náttúru- og útivistarsvæðið Þerney aðeins fegraðar auk þess sem lítið er 

fjallað um áhrif framkvæmdarinnar á útivist og væri æskilegt að reyna að bæta úr því. 

 

 

      Fyrir hönd skrifstofu umhverfisgæða á 

      umhverfis- og skipulagssviði 

 

 

      Þórólfur Jónsson 

      deildarstjóri náttúru og garða 
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