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Skipulagsstofnun I Mótt .:Athugasemd við frummatsskýrslu v. kísilvers í Helgjjvík L j. iuni 2020
To:
Subject:

Athugasemdir við frummatsskýrslu

Áhættan af endurræsingu kisilverksmiöju í Helguvík er of mikil fyrir (búa Reykjanesbæja og í raun
Suðurnesjabæjar einnig. Ég og flestir á Suðurnesjum hafa enga trú á að núverandi eigendur
kísilverksmiöjunnar, né framtíðareigendur, né verkfræðistofur sem vinna matsskýrslur eða Arion banki og
aðrir fjárfestar sem kunna að koma að þessu máli með því hugarfari að endurræsa kísilverið hafi nokkurn
áhuga á áhrifum þess á heilsufar íbúa.

Það viröist sem að nýja frummatsskýrslan sé full af rangfærslum og vafasömum fullyrðingum, eins og
kemurfram í innsendri athugasemd frá Sigurði Garðarssyni og Hannesi Friðrikssyni. Líklega álíka
hvítþvottur og var í matsskýrslu frá 2008 enda var lítið að marka það sem þar stóð.

Við yfirlit á fréttum af málinu má glöggt sjá að áhættusækni, fjármálabrask, frávik og vanefndir hafa ráðið
ferö frá upphafi til enda. Nú vilja þeir halda áfram. Sporin hræða. Hér að neðan eru fjölmargar vísbendingar
úrfréttum fjölmiöla um það sem koma skal.

Telur að neikvæð umhverfisáhrif fylgi áætluðum breytingum á kísilverksmiðju (15.6.2020)
https://www.vf.is/frettir/telur-ad-neikvaed-umhverfisahrif-fvlqi-aaetludum-brevtinqum-a-
kisilverksmidiu
Ibúar mótmæla kísilverksmiðjunni harðlega (19.12.2019) https://www.ruv.is/frett/ibuar-motmaela-
kisilverksmidiunni-hardlega?term=united%20silicon&rtype=news&slot=9
Ætla a<5 minnka mengun með 52 metra skorsteini (23.8.2019) https://www.ruv.is/frett/aetla-ad-
minnka-mengun-med-52-metra-skorsteini?term=united%20silicon&rtype=news&slot=2
Kísilverksmiðja eykurlosun islands um 10% (30.4.2019) https://www.ruv.is/frett/kisilverksmidia-
evkur-losun-islands-um-
10?fbclid=lwAR28a6GzW74LT1hAGwfo6zJqSasvkUp4r CAIu1ROIFOR3x6nhr7GiUXuH4
Skipulagsstofnun gerir athugasemdir vegna endurbóta á kísilverksmiðjunni í Helguvík (16.4. 2019)
https://www.dv.is/evian/2019/4/16/skipulagsstofnun-gerir-athuqasemdir-vegna-endurbota-
kisilverksmidiunni-helquvik/
Eldur í verksmiöju PCC
(27.3.2019) https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/03/27/eldur i verksmidiu pcc/?fbclid=lwAR3Dk
Mq9p44Es9ypnYWcza5iTpCzvt7UAccC5emsQEH 814H8RyEQdAL8J4
Berjast við vatnsleka frá kælikerfi hjá PCC á Bakka (23.3.2019)
https://www.visir.is/q/2019190329418/beriast-vid-vatnsleka-fra-kaelikerfi-hia-pcc-a-
bakka?fbclid=lwAR3cOTIwtDUx9Pbz9tuhZGvJuzlm1mio4EEcZOtzPGcWmQf1B6miXMrCnrl
Slökkt á ofni í kísilveri PCC á Bakka (24.2.2019)
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/02/24/slokkt a ofni i kisilveri pcc a bakka/?fbclid=lwAR09
m5DwGu QPDfzLrVvcWxdvMEZaHQMR wd6sPKUvZ3c96dnZ-L0K8 xr8
Um 2.700 manns gera kröfu um íbúakosningu (13.2.2019) https://www.ruv.is/frett/um-2700-manns-
qera-krofu-um-
ibuakosninqu?fbclid=lwAR0S5PitbzrQscfhupLKhqEm5l9ktqF4xuDwXI91fU1DcdU CTqYSiPivbE
Hætta starfsemi i Helguvík- Búnaður og fasteignir auglýstar til sölu (11.2.2019)
http://www . sudurnes.net/vidskipti/haetta-starfsemi-i-helquvik-bunadur-oq-fasteiqnir-auqlvstar-til-
solu/
Tæplega 60% ibúa mjög andvígur stóriðju í Helguvik (1.2.2019)
http://www.sudurnes.net/frettir/taepleqa-60-ibua-mioq-andviqur-storidiu-i-helquvik/
Ríkið greiddi 4,2 milljarða í jarðgöng og fleira vegna kísilvers á Bakka (1.2.2019)
https://kiarninn.is/skvrinq/2019-02-01-rikid-qreiddi-42-milliarda-i-iardqonq-lodaframkvaemd-oq-
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starfsthialfun-veqna-bakka/?fbclid=lwAR3l5R-
PtevTpfPDKaGBeq1pP76QvdisPGCYHXi4l8a8oa5 eYPXE9ZDIoA

• íbúafundur Stakksbergs um kísilver i Helguvík (23.1.2019)
https://www.facebook.com/watch/live/?v=362623144505891&ref=watch permalink

• „Þetta var eins pg að vera i fangelsi“ (13.12.2018) https://www.dv.is/frettir/2018/12/13/thetta-var-
eins-oq-ad-vera-
fanqelsi/?fbclid=lwAR1iGOFEZsOMq2H6LzOZBDoemcmVWtCh7nm5vdH9tCKIPbMipFIRktpKvlY

• Veikindi Hafdisar hættu um leið og kísilverið í Helguvík lokaði: „Hóstaöi stanslaust og enginn skildi
hvað var i gangi“ (11.12.2018) https://www.dv.is/frettir/2018/12/11/veikindi-hafdisar-haettu-um-leid-
oq-kisilverid-helquvik-lokadi-hostadi-stanslaust-oq-enqinn-skildi-hvad-var-qanqi/

• Krefjast bindandi ibúakosningar vegna stóriðjuframkvæmda í Helguvik (27.11.2018)
https://www.dv.is/evian/2018/11/27/krefiast-bindandi-ibuakpsninqar-veqna-
storidiuframkvaemda/?fbclid=lwAR3AToxsvl9PK5Qmv3o10euWYPBKEUn dCRNvcSzpoOIBJK3Bs
xnBINvz74

• Átta mánuði að svara um Helguvík (21.11.2018)
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/11/20/atta manudi ad svara um helquvik/?fbclid=lwAR2Tq
Wcofb7DovT5K5GDB8qws54Up3axSJ0okGTQibv Qnv6ERrNeoQb3 4

• Kestar 2,5 til 3 milljarða að koma kisilverinu í gang - bankinn vill selja (7.8.2018)
https://www.vf.is/vidskipti/kostar-2-5-til-3-milliarda-ad-koma-kisilverinu-i-qanq—bankinn-vill-selja

• Mengun olli ertingu í augum og öndurnarvegi (18.5.2018)
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/05/18/menaun fra kisilverinu olli ertinqu/?fbclid=lwAR3faT
WuiRsftvB3siupmiZ3H ZoEULtx1zbXaltFsF-GPanv2qk2qBvTGM

• Kisilverksmiöja Sameinaðs Sílikons hf. Skýrsla Ríkiendurskoðunar (maí 2018)
https://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2018/05/SU Kisilverksmidia-Sameinads-Silikons-
hf.pdf?fbclid=lwAR0dPvvkNXd1s QooCUTXGm9oA1kDuqQpnXbZi2aVtAL2W5-M4ihKMs3T1M

• Kanna réttarstöðu íbúa gagnvart verksmiöju United Silicon (3.1.2018) https://www.vf.is/frettir/kanna-
rettarstodu-ibua-qaqnvart-verksmidiu-united-silicon

• Kísilverið kostar Arion 200 milljónir á mánuði (22.11.2017)
https://timarit.is/paqe/6888808?iabr=on#paqe/n15/mode/2up/search/United%20Silicon

• Arion afskrifar tæpa fjóra milljaröa króna vegna United Silicon (15.11.2017)
https://timarit.is/paqe/6888388?iabr=on#paqe/n3/mode/2up/search/United%20Silicon

• Stofnendur United vilja stööva yfirtöku Arion (8.11.2017)
https://timarit.is/files/41500759#search="United%20Silicon%20United%20Silicon%20United%20Sili
con%20United%20Silicon"

• Arion banki og lífeyrissjóöir eignast kísilverið (21.9.2017)
httPs://timarit.is/paqe/6924266?iabr=on#paqe/n1/mode/2up/search/United%20Silicon. Kísilverið svæft til jóla (7.9.2017)
https://timarit.is/paqe/6924225?iabr=on#paqe/n0/mode/2up/search/United%20Silicon

• Kaupþing vill svör um afskriftir Arion (6.9.2017)
httPs://timarit.is/paqe/6880280?iabr=on#paqe/n17/mode/2up/search/United%20Silicon

• Greiðslustöðvun áfram hjá United Silicon (5.9.2017)
https://timarit.is/paqe/6880348?iabr=on#paqe/n5/mode/2up/search/United%20Silicon

• Skellt í lás hjá verksmiðju United Silicon í Helguvik (2.9.2017)
httPs://timarit.is/paqe/6878220?iabr=on#paqe/n5/mode/2up/search/United%20Silicon

• Mengunarmælir i Helguvík óvirkur (30.8.2017) http://www.sudurnes.net/frettir/menqunarmaelir-i-
helquvik-ovirkur/

• Hlutur Arion banka metinn á 900 milljónir króna (25.8.2017)
• https://timarit.is/files/41482409#search="United%20Silicon%20United%20United%20Silicon%20Uni

ted%20United%20Silicon"
• Áforma aö slökkva á kísilverksmiðjunni (24.8.2017)

https://timarit.is/paqe/6879111?iabr=on#paqe/n0/mode/2up/search/United%20Silicon
• íbúafundur i Reykjanesbæ (24.8.2017)

httPs://www.voutube.com/watch?v=H9l3EOBx8qq&fbclid=lwARQ2-
J Q2C7biiSvuOSkM3xAZi9si XiFA68VUmxiCnkwMZY-kSSaP60Rvk

• Kísilmálmverksmiðja United Silicon annar ekki eftirspurn (18.8.2017)
httPs://timarit.is/paqe/6879642?iabr=on#paqe/n3/mode/2up/search/United%20Silicon

• Mikil óvissa vegna kísilvers i Helguvík (17.8.2017)
https://timarit.is/paqe/6924113?iabr=on#paqe/n0/mode/2up/search/United%20Silicon
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Enn óljóst hvernig kisilverið mun borga (29.7.2017)
https://timarit.is/paqe/7205715?iabr=on#page/n3/mode/2up/search/United%20Silicon
Kísilverið þarf að borga rúman milljarð (26.7.2017)
https://timarit.is/paqe/6879831?iabr-on#paqe/n0/mode/2up/search/United%20Silicon
Segir eldinn ekki hafa mikil áhrif (17.7.2017) https://www.ruv.is/frett/segir-eldinn-ekki-hafa-mikil-
ahrif?fbclid=lwAROU5fTknv68wt5EqknsqqZ8DvROlDF5Daep-xoNsrrWkaGQznQrQUFd LQ
Efni frá United valda óþægindum i augum og öndunarvegi (13.7.2017)
httPs://timarit.is/paqe/6924042?iabr=on#paqe/n1/mode/2up/search/United%20Silicon

Stjómendum United Silicon létt eftir fyrstu efnamælingarnar (11.7.2017)
https://timarit.is/paqe/6870610?iabr=on#paqe/n3/mode/2up/search/United%20Silicon
Semja um 190 milljóna lóðarskuld kísilversins (23.6.2017)
https://timarit.is/paqe/6870028?iabr=on#paqe/n5/mode/2up/search/United%20Silicon
Heavy industry, heavy times (2.6.2017)
https://timarit.is/page/6977116?iabr=on#paqe/n11/mode/2up/search/United%20Silicon
Brotið skaut orsakaði lykt (26.5.2017)
https://timarit.is/paqe/6848435?iabr=on#paqe/n7/mode/2up/search/United%20Silicon
Kvartanir streyma inn undan lyktinni (25.5.2017)
https://timarit.is/files/41462389#search="United%20Silicon"
Umhverfisstofnun aðhefst ef þarf með hagsmuni ibúa að leiðarljósi (24.5.2017)
httPs://timarit.is/paqe/6923900?iabr=on#paqe/n1/mode/2up/search/United%20Silicon
Isabella fær loks að blása aftur (22.5.2017) https://timarit .is/files/41461729#search="Silicon"
Hæsta bygging 13 metrum hærri en umhverfismat segirtil um (11.5.2017)
https://timarit.is/paqe/6923284?iabr=on#paqe/n1/mode/2up/search/United%20Silicon
United Silicon fær 50% afslátt af fasteignaskatti (11.5.2017)
https://timarit . is/paqe/6923283?iabr=on#paqe/n0/mode/2up/search/United%20Silicon
Of háar byggingar Usi í Helguvik - Lögbrot á ábyrgð Reykjanesbæjar (28.4.2017)
http://www. sudurnes.net/frettir/of-haar-bvqqinqar-usi-i-helquvik-loqbrot-a-abvrqd-revkianesbaeiar/
Stöðva rekstur United Silicon (27.4.2017)
https7/timarit.is/paqe/6923227?iabr=on#paqe/n0/mode/2up/search/United%20Silicon
Ofnstöðvun skýrir mengun (25.4.2017)
https://timarit.is/paqe/6837449?iabr=on#paqe/n1/mode/2up/search/United%20Silicon
Rýnt i bréf í verksmiðju (24.4.2017) httPs://timarit.is/files/41438339#search="United%20Silicon"
Skellt í lás I dag (21.4.2017)
https://timarit.is/paqe/6837212?iabr=on#paqe/n0/mode/2up/search/United%20Silicon
ÍAV krefur kísilveriö um tvo milljarða (20.4.2017)
https://timarit.is/paqe/6837091?iabr=on#paqe/n7/mode/2up/search/United%20Silicon
Ráöherra segir nóg komið hjá United Silicon i Helguvik (19.4.2017)
https://timarit.is/paqe/6923211?iabr=on#paqe/n0/mode/2up/search/United%20Silicon
Stærsti eigandi United Silicon hættur í stjórninni (19 4 2017)
https://timarit . is/files/41451299#search="Silicon"
Skella átti í lás hjá United Silicon (19.4.2017)
https://timarit.is/paqe/7202197?iabr=on#paqe/n0/mode/2up/search/United%20Silicon
Meö öllu óljóst hvenær framleiðsla hefst á ný (19.4 .2017)
https://timarit. is/paqe/7202202?iabr=on#paqe/n5/mode/2up/search/United%20Silicon
Srax varaö við nálægð United Silicon við Ibúa (7.4.2017)
https://timarit.is/paqe/6825932?iabr=on#paqe/n5/mode/2up/search/United%20Silicon
Opinn fundur umhverfisnefndar Alþingis: þungum áhyggjum lýst af rekstir kísilvers í Helguvík
(6.4.2017) https://timarit.is/files/41449899#search="Helquvik%20Helquvik%20Helquvík"
Eldur kviknaði viö verksmiðju United Silicon í Helguvik (4.4.2017)
http://www.sudurnes.net/frettir/eldur-kviknadi-vid-verksmidiu-united-silicon/

Verksmiðja á síöasta séns (30.3.2017)
https://timarit.is/paqe/6923147?iabr=on#paqe/n7/mode/2up/search/United%20Silicon
Vilja loka United Silicon vegna mengunar (28.3.2017)
httPs://timarit.is/files/39586909#search=”United%20Silicon%20United%20Silicon%20United%20Sili
con%20United%20Silicon"

• “íbúum stafar ekki bráð hætta af mengun” (28.3.2017)
https://timarit.is/paqe/6820838?iabr=on#paqe/n1/mode/2up/search/United%20Silicon
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Krabbameinsvaldandi eiturefni geta borist að leikskóla (24.3.2017)
https://timarit.is/paqe/6883331?iabr=on#paqe/n7/mode/2up/search/United%20Silicon
Umhverfisstofnun undirbýr úttekt á United Silicon (23.3.2017)
https://timarit.is/paqe/6923117?iabr=on#paqe/n1/mode/2up/search/United%20Silicon
Styrkur arsens í andrúmslofti hefur margfaldast eftir að framleiðsla hófst hjá USi i Helguvík
(20.3.2017) http://www.sudurnes.net/frettir/stvrkur-arsens-i-andrumslofti-hefur-marqfaldast-eftir-ad-
framleidsla-hofst-hia-usi-i-helquvik/
Vill sex mánaða frest til að stöðva mengun (9.3.2017)
https://timarit.is/paqe/6817794?iabr=on#paqe/n17/mode/2up/search/United%20Silicon
40 nýjar kvartanir vegna United Silicon (7.3.2017)
https://timarit.is/files/39585479#search="United%20Silicon%20United%20Silicon"
Kannski er nefiö stiflað (3.3.2017)
https://timarit.is/paqe/6919230?iabr=on#paqe/n7/mode/2up/search/United%20Silicon
Telja óljóst hvaða efni berast frá kísilverksmiðju (2.3. 2017)
https://timarit.is/files/39745894#search="Helquvik%20Helquvík%20Helquvik%20Helquvik’'
Fordæmalaus aukning á útblæstri hér á landi (1.3.2017)
https://timarit.is/paqe/6818414?iabr=on#paqe/n5/mode/2up/search/United%20Silicon
íbúar höfðu glugga lokaða vegna mengunar (23.2.2017)
https://timarit.is/paqe/6923475?iabr=on#paqe/n7/mode/2up/search/United%20Silicon
Kísilver í gjörgæslu bankastofnana - Reynsluboltar taka sæti í stjóm USi i Helguvík (23.2.2017)
http://www.sudurnes.net/vidskipti/kisilver-i-qiorqaeslu-bankastofnana-revnsluboltar-taka-saeti-i-
stiom-usi-i-helouvik/
72% hafa áhyggjuraf mengun i Helguvík (19.1.2017)
https://timarit.is/paqe/6923383?iabr=on#paqe/n19/mode/2up/search/United%20Silicon
Virkjað fyrir land og þjóð (14.1.2017) https://timarit.is/files/39913439
Útflæði kísilryks ekki í samræmi við starfsleyfi (12.1.2017)
https://timarit.is/files/39745209#search="United%20Silicon%20United%20Silicon,,

Hiti í ibúum vegna brunalyktar frá kísilveri United Silicon (5.1.2017)
https://timarit.is/paqe/6923054?iabr=on#paqe/n13/mode/2up/search/United%20Silicon
Fylgjast enn vel með í Helguvík (10.1.2017) http://www. sudurnes.net/vidskipti/fvlqiast-enn-vel-med-
i-helguvik-enqar-athuqasemdir-borist-vid-voktunaraaetlun/
Kvartanir urn mengun þrátt fyrir að slökkt sé á ofni - 3500 vilja kísilver burt úr Helguvík (9.12.2016)
http://www.sudurnes.net/frettir/kvartanir-um-menqun-thratt-fvrir-ad-slokkt-se-a-ofni-3500-vilia-
kisilver-burt-ur-helquvik/
Fyrsta kísilmálmverksmiðjan í Helguvik gangsett (14.11.2016)
http://www.sudurnes.net/vidskipti/fvrsta-kisilmalmverksmidian-i-helquvik-qanqsett/
Frá A-Ö: Deilurnar harðna í Helguvík (8.8.2016) http://www.sudurnes.net/vidskipti/fra-a-o-deilurnar-
hardna-i-helguvik/
Kalla þurfti til lögreglu I Helguvík (17.7.2016) http://www.sudurnes.net/vidskipti/kalla-thurfti-til-
loqreqlu-i-helquvik-deilur-iav-oq-united-silicon-fvrir-qerdardom/
Leggja niður störf I Helguvík - Kísilver skuldar verktökum milljarð (15.7.2016)
http://www. sudurnes.net/vidskipti/leqqia-nidur-storf-i-helquvik-kisilver-skuldar-verktokum-milliard/

Allar þessar fréttir úr fjölmiölum síðustu ára um kísilverið í Helguvik og nokkrar um kísilver PCC á Bakka
sýna glöggt aö fjárfestar sem fara út i þessi verkefni vita harla litið um i hverju þeir eru að fjárfesta.

Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun hafa ekki lagaleg tæki og tól til að beina þessu I betri farveg.

Svo er einnig skammarlegt hvítþvegnar matsskýrslur unnar af ráðgjöfum og verkfræðistofum sem vinna
eingöngu að hag fjárfestana, eru nýttar trekk I trekk til aö slá ryki i augun á sveitarstjórnum og
leyfisveitendum.

Það hefur ekki staðið steinn yfir steini í neinum áætlunum og plönum sem fram koma í áætlunum og
matsskýrslum varðandi þetta eða önnur kísilver. Eignarhald og fjármögnun verkefnanna hafa einkennst af
kappi fremur en forsjá.

Allt tal um bestu fáanlegu tækni (BAT) er hjóm eitt og dugir ekki til mengunarvarna þegar síendurtekiö hefur
er að kvikna í þessum verksmiðjum meö tilheyrandi truflunum á rekstri ofna ásamt öðrum rekstrartruflunum.
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Alltaf þegar drepið er á ofni eða truflun verður í kísilverksmiðju berst út mikil mengun þar sem brennslan
verður ófullkomin. Það á við bæði við kólnun og endurhitun ofna. Þá virkar ekkert BAT.

Síöan þegar ofnar verksmiðjanna eru í fullri framleiöslu þá spúa þeir út gróðurhúsalofttegundum eins og
enginn sé morgundagurinn. Yfirlýst markmiö íslendinga, þar með talið sumra fjárfesta sem nú vilja
endurræsa í Helguvík, er að minnka slikan útblástur.

Það vita allir sem hafa kveikt í kolagrilli eða gasgrilli að allir i nágrenninu finna lyktina. Hvað þá ef þúsundir
tonna af kolum og viðarkurli eru brennd allan sólarhringin allt árið um kring rétt noröur af næsta íbúahverfi.

Tveir strompar á verksmiðjuna munu lítið sem ekkert bæta varðandi heilsufarsáhrif mengunar frá
kísilverksmiðjunni í Helguvik á íbúa í nágrenninu. Það sýna einmitt siðustu spálíkön og vindrósir sem Arion
hefur látið útbúa.

Mengun sem hlýst af kisilveri í nágrenni Helguvikur er ekki ásættanleg fyrir ibúa Reykjanesbæjar. Því hér
er um heilsu okkar að ræða og skeröingu lífsgæða. Það má likja þessu við skipulagsslys sem skaðar
ímynd bæjarins.

Hvorki Arion banka né skúffufyrirtæki bankans verður fyrirgefinn slíkur verknaöur. Hér er ímynd Arion
banka í húfi lika. Þannig að plís, ekki endurræsa kisilverksmiðjuna í Helguvík. Það verður ekki
heillavænlegt fyrir nokkurn aðila.

Albert Svan Sigurðsson (kt. 3110685719)
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Þann 7. maí sl. tilkynnti Skipulagsstofnun að undangenginni tilkynningu Stakksberg til stofnunarinnar
umfjöllun frummatsskýrslu um endurbætur á kísilversmiðju Stakksbergs í Helguvík. Tillagan væri til
kynningar 8. mai og að athugasemdir skyldu berast eigi síðar en 26. júní nk. Þetta er algjörlega í takt
við taktleysi Stakksbergs en samráð þeirra við íbúa hefur verið með þeim hætti að samráðstímabilin
hafa jafnan verið stutt og t ímasett þannig að flestir eru í sumarfríum eða í jólaundirbúningi á sama
tíma. Það má svo sem segja að fresturinn sé ekki stuttur núna en margir eru engu að síður í sumarfríum
núna. Frummatsskýrslan ásamt fylgiskjölum telur hátt í 400 blaðsíður og vonandi hafa allir ráðgjafar
unnið þetta allt á tímakaupi.

Framtíðaráform loftslagsmála i Helguvík og nágrenni.
í blaðagrein sem ég ritaði og birtist á vef Víkurfrétta 24. ágúst sl.1 benti ég m.a. á að loftslagsmál væru
í brennidepli þar sem kolefnisjöfnun og minnkun kolefnisfótspora væru brýn viðfangsefni. Stjórnvöld
hefðu sett markmið um minnkun losunar C02 innan marka Parísarsamkomulagsins um 40% fyrir árið
2030. Á sama tíma vaeru uppi strompar fortíðar og áform um uppbyggingu kísilvera í Helguvík í rúmlega
kilometers fjarlægð frá rótgróinni (búabyggð í Reykjanesbæ. í greininni benti ég á að áform Stakksbergs
gengi gegn vilja flestra ibúa og rúmlega meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og að losun C02 á
íslandi myndi aukast um allt að 10% ef starfsemi Stakksbergs hefjist á ný. Fari öll sú vanhugsaða
starfsemi í gang í Helguvík sem fyrirhuguð er þá eykst áætluð losun á C02 á íslandi um 33% miðað við
losun 2017 og allt hér í rúmlega kílómeters fjarlægð frá rótgróinni íbúabyggð í Keflavík.

Athugasemdir við tillögu að matsáætlun og endanlega matsáætlun Stakksbergs.
í athugasemdum mínum við tillögu að matsáætlun og endanlega matsáætlun Stakksbergs, dags. 8.
ágúst 20192 gerði ég m.a. athugasemd við það að gögn Stakksbrautar 9 með rýrðan trúverðugleika
væru nýtt. í sömu athugasemdum benti ég á það að bæjarmynd Reykjanesbæjar hafi laskast verulega
við byggingu kísilvers Stakksbergs og þegar skorsteinninn væri svo kominn upp þá vaeri varla hægt að
tala hér um fallega bæjarmynd. Fjarskiptamastur eru oft 30 metra há en skorsteinninn hjá Stakksbergi
verður hvorki meira né minna en 52. metra hár. Þá benti ég á að síldarbræðslurnar hafi reynt það sama
og Stakksberg hyggst reyna nú en peningalykt síldarbraeðslnanna var áfram umliggjandi þær þrátt fyrir
strompana og að sama skapi má ætla að gjaldþrotalyktin verði áfram umliggjandi Stakksberg þrátt fyrir
52 metra háan strompinn. Ég benti á að ríkjandi vindáttir hér í bæ væru norðlægar áttir og að mengun,
sér í lagi dreifing rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC) yrði stefnt yfir rótgróna íbúðabyggð, skóla,
leikskóla o.fl. í tillögu Stakksbergs var búist við að minnkaðar líkur væru á því að lykt myndi finnast
með tilkomu endurbótanna en þar sem ekki lægju fyrir greiningarmörk lyktar vegna TVOC efna væri
ekki hægt að fullyrða að lykt hverfi með öllu.

Athugasemdir viðfrummatsskýrslu Stakksbergs 2020.
í frummatsskýrslu Stakksbergs eru nú bara einhverjar spekúlasjónir um VOC og síðan talað um að áhrif
á heilsu séu verkfræðilega metin óveruleg. í stað þess að rannsaka þennan mikilvæga þátt sem íbúar
kvörtuðu sáran undan 2016-2017 þá er einungis fyrirhugað hjá Stakksbergi og ráðgjöfum þeirra að
gera frekari mælingar á styrk VOC efna eða mat á lykt eftir að rekstur hefst að nýju og þá á
sóttvarnarlæknir að verða fenginn til að fylgjast áfram með greiningum einkenna sem geta tengst
loftmengun á svæðinu. Þetta fyrirkomulag er alls ekki ásættanlegt og gera verður kröfu til yfirvalda að
þau hleypi ekki framkvæmdum af stað fyrren þetta liggur algjörlega 100% Ijóst fyrir. Gera verður þessa
kröfu einfaldlega vegna þess að þetta er algjör grundvallarforsenda fyrir því að þetta kísilver geti
starfað eftir endurbætur í rétt rúmlega kilometers fjarlægð frá byggð. Þann 19. júní si. var sinubruni
hér suðvestan megin við heimili mitt í ámóta fjarlægð og kfsilver Stakksberg er norðaustan megin við

1 Sjá viðauka I.
2 Sjá viðauka II.
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mig. Lyktin frá sinubrunanum barst hingað þegar tekið var að lygna um miðnætti og minnti ískyggilega
á sömu stybbuna sem barst frá kísilveri Stakksbergs 2016-2017 sem þó var verri. í tilfelli sinubrunans
og í tilfellum lyktarmengunar frá kísilveri Stakksbergs þurfti að loka gluggum og var það og er algjörlega
óásættanlegt í tilfelli þess síðarnefnda.

í frummatsskýrslu Stakksbergs eru fjölmargir útreikningar. í matsskýrslu Stakksbrautar 9 frá árinu 2013
voru einnig fjölmargir útreikningar sem stóðust svo ekki en yfirvöld gerðu þar engar athugasemdir við
þá útreikninga eða hvaðan þeir stöfuðu. Tafia 1í samantektarkafla frummatsskýrslu Stakksbergs vakti
athygli mína og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki nauðsynlegt að framkvæmdaraðili og eftir atvikum
eigandi og ráðgjafi þeirra (svona í Ijósi fyrri svika og gjaldþrotasögunnar) ábyrgist það með
einhverskonar tryggingum ef síðar kemur í Ijós að útreikningar þeirra sem þeir alhæfa um standast
ekki? Hér væri einnig hægt að sníða starfsleyfið að framsettum hæsta reiknaða styrks eins og þarna
kemur fram grænlitað þannig að ef verksmiðjan stenst ekki þessi viðmið að þá kalli það á afturköllun
starfsleyfis þeirra enda eru þá forsendur brostnar. Það þyrfti a.m.k. að gera ráð fyrir því að ábyrgð
núverandi eiganda gildi þrátt fyrir sölu á Stakksbergi í framtíðinni.

Ég er afskaplega ósáttur við framsetningu mynda hjá Stakksbergi í öllu ferlinu og einnig í
frummatsskýrslu þeirra, sbr. kafli 8.8. Afskaplega er það nú dapurt þegar ekki er hægt að sýna myndir
í takt við raunveruleikann, þetta er mikið stærra í raun heldur en fram kemur á þessum myndum. Þá
eru tölvumyndirnar væntanlega ekki að sýna raunverulega mynd af því hvernig allt á að vera eftir
breytingar og geri ég athugasemdir við þetta.

í samantekt yfir umhverfisáhrif í frummatsskýrslu Stakksbergs eru áhrif á samfélag það eina sem er
jákvætt að þeirra mati. Annað telja þeir óverulegt en aðeins þrennt er talið nokkuð neikvætt. Þarna
eru fjölmargir þættir sem ég hefði haldið að þyrftu að vera metnir frá öðru sjónarhorni en
verkfræðilegu og geri ég athugasemdir við það.

Umfjöllun um núllkost, sbr. kafli 5.7.4 í frummatsskýrslu er verulega ábótavant, meðal annars með
tilliti til samfélags og heilsu en þessi kostur samrýmist markmiði mínu og fjölda ibúa Reykjanesbæjar
og er alveg raunhæfur kostur þó það samræmist ekki markmiðum Stakksbergs. Það hefði örugglega
mátt stytta eitt og annað í þessari frummatsskýrslu en merkileg ófyrirleitni sem felst í því að gera eins
lítið úr núllkostinum og Stakksberg gerir. Það mætti spyrja hvernig í ósköpunum það samræmist
markmiði eiganda Stakksbergs (Arion banka) að koma beint að uppbyggingu á kísilveri í Helguvík.

Ég tek annars að öðru leyti undir athugasemdir sem Reykjanesbær hefur skilað vegna frummatsskýrslu
Stakksbergs sem og annarra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Reykjanesbær, 20. júní 2020
Andri Freyr Stefánsson
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Viðauki I

Framtíðaráform loftslagsmála í Helguvík og nágrenni
24. ágúst 2019

Loftslagsmál eru í brennidepli þar sem kolefnisjöfnun og minnkun kolefnisfótspora eru brýn
viðfangsefni. Síðustu þrjú árin hef ég alia jafna ferðast til og frá vinnu með almenningssamgöngum til
að minnka mitt kolefnisfótspor. Stjórnvöld hafa sett markmið um minnkun losunar C02 (koldíoxíð)
innan marka Parísarsamkomulagsins um 40% fyrir árið 2030. Á sama tíma eru uppi strompar fortíðar
og áform um uppbyggingu tveggja kísilvera í Helguvík sem verða þau stærstu í heiminum í rúmlega
kilometers fjarlægð frá rótgróinni íbúabyggð í Reykjanesbæ.

United Silicon sem aldrei kunni að ganga
Flestum er kunnug saga United Silicon sem fékk að menga nærri óáreitt frá nóvember 2016 þar til
reksturinn var stöðvaður í September 2017. Dönsk verkfræðistofa neitaði að hafa unnið mengunarspá
en yfirvöld samþykktu útreikningana. Aðalverktakinn hætti framkvæmdum vegna skulda. Þetta var
eina stóriðjan á íslandi sem var án sérkjarasamninga. Byggingar voru ekki innan gildandi deiliskipulags.
Met voru slegin í fjölda kvartana frá ibúum og eftirlit Umhverfisstofnunar var fordæmalaust. Skýrsla
Ríkisendurskoðunar til Alþingis staðfestir að fleiri en einn pottur var brotinn í stjórnsýslunni. Við
gjaldþrot 2018 töpuðu stórir sem smáir lífeyrissjóðir milljörðum, aðalvertakinn rúmum milljarði,
fyrrverandi starfsmenn, Reykjanesbær o.fl. umtalsverðum upphæðum.

Stakksberg úr öskunni í eldinn
Eigandi verksmiðjunnar, Stakksberg, veður nú úr öskunni í eldinn gagnvart íbúum Reykjanesbæjar og
hyggst lappa upp á hana fyrir á fimmta milljarð króna. Áform Stakksberg ganga gegn vilja flestra íbúa
og rúmlega meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Saga Stakksbergs er stutt en fulltrúi eiganda
Stakksbergs var einnig í stjórn United Silicon frá vori 2017 fram að þroti þess. Stakksberg hefur nú
heitið því að leita samráðs og samvinnu við íbúa. Samráðið er þó ekki laust við klæki því
samráðstímabilin eru jafnan stutt og tímasett þannig að flestir eru í sumarfríum eða í jólaundirbúningi
á sama tíma. Þá var íbúafundur boðaður með eins til tveggja daga fyrirvara. í sérstakri samráðsgátt
(samrad.stakksberg.com) tókst Stakksbergi ekki að leita samráðs við íbúa um þau atriði sem áhyggjur
íbúa beinast heist að en þeir hafa jú lofað að vanda sig.

Þriðjungur allrar C02 mengunar á íslandi gæti komið frá Helguvík
Kísilver brenna kolum í stórum stíl og markmið kísilveranna er að brenna 315.000 tonnum af kolum
árlega. Við brennslu á kolum myndast mörg efnasambönd, meðal annars C02, S02
(brennisteinstvíoxíð), NOx (köfnunarefnisoxíð) o.fl. Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis i
april 2017 var það rætt hvort ekki væri ástæða til að banna slíkan mengandi iðnað svo nálægt
íbúabyggð. Með almennri skynsemi mætti komast að þeirri niðurstöðu að starfsemi sem þessi eigi ekki
að vera staðsett í kílómeters fjarlægð frá byggð. RÚV greindi frá því að losun C02 á íslandi myndi aukast
um rúm 10% ef starfsemi Stakksbergs hefjist á ný. í óhugnarlegu svari Umhverfisstofnunar við
fyrirspurn minni myndi áætluð losun C02 aukast um allt að 25% fari bæði kísilver í gang og bætist
álverið við þá eykst áætluð losun um allt að 33% á öllu íslandi miðað við losun 2017. Það yrði fróðlegt
að vita hvað Stakksberg og Thorsil þyrftu að gróðursetja mörg tré vegna bindingar þeirrar
kolefnislosunar sem hlýst af starfsemi þeirra en fyrirtæki í landinu hafa einmitt verið hvött til þess,
meðal annarsaf eiganda Stakksbergs.

Augljós krafa um íbúakosningu
Um síðustu áramót söfnuðu Andstæðingar stóriðju í Helguvík 2.700 undirskriftum íbúa
Reykjanesbæjar sem er um fjórðungur kosningabærra aðila þar sem krafist var þess að bæjaryfirvöld
Reykjanesbæjar myndu láta fara fram íbúakosningu um það hvort kísilverksmiðja Stakksbergs fái að
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hefja starfsemi á ný og um það hvort kísilverksmiðja Thorsil verði reist í bæjarfélaginu. Umrædd
undirskriftasöfnun var metin ólögmæt af lögmanni Reykjanesbæjar og engin kosning fór fram.
Undirskriftasöfnunin sannar þó að íbúar vilja fá að kjósa um það hvort þessar verksmiðjur eigi rétt á
sér í bakgarði íbúa.

Stefnir Reykjanesbær á lista yfir menguðustu sveitarfélög í Evrópu eða ekki?
Framtíðaráform loftslagsmála i Helguvík og nágrenni eru vægast sagt áhyggjuefni. Mengun frá
stóriðjunni í Helguvík yrði á bilinu 25%-33% allrar losunar C02 á íslandi ásamt losun fjölmargra annarra
óæskilegra efna og efnasambanda sem frá þessum verksmiðjum koma. Mér hugnast vægast sagt ekki
áform Stakksbergs og finnst samstarf þeirra hingað til við íbúa með eindæmum lélegt. Frá sjónarhorni
Ibúa væri æskilegast fyrir Stakksberg að skoða núllkostinn. Stakksberg og Thorsil mættu alvarlega
íhuga áskorun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og fulltrúa Miðflokksins um að falla frá
áformum sínum um rekstur kísilverksmiðja í Helguvík enda endurspeglar sú áskorun vilja meirihluta
íbúa Reykjanesbæjar. Almennt þarf svo að taka afstöðu til þess hvort við viljum að Reykjanesbaer verði
frægastur sveitarfélaga á norðurhveli jarðar fyrir að menga mest eða hvort stefnt verði að grænni
framtíð þar sem umhverfissjónarmið eru í forgrunni. Iðnaðaruppbyggingin í Helguvík er augljóslega
eitt allra stærsta hagsmunamál íbúa Reykjanesbæjar og kosning um framtíð stórið junnar í Helguvík er
bráðnauðsynleg. Ég kýs góð loftgæði til handa ibúum Reykjanesbæjar og komandi kynslóðum sem
endurspeglast i betri lífsgæðum framyfir ófullkomnar kolabrennandi kisilverksmiðjur í kílómetra
fjarlægð frá byggð. Það er ekki of seint að hætta við núna og ég vona innilega að þessi kísilversverkefni
hverfi héðan úr Helguvík. Svæðið fær í framhaldi nýjan tilgang og aðra starfsemi sem þrífst í sátt og
samlyndi við íbúa í nágrenninu sem verður sannarlega farsælla til framtíðar litið fyrir alia.

Andri Freyr Stefánsson
íbúi í Reykjanesbæ
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Viðauki II

Athugasemdir við tillögu að matsáætlun og endanlega matsáætlun Stakksbergs
8. September 2019

Stakksberg tók þá ákvörðun að framkvæma nýtt umhverfismat á starfsemi kísilverksmiðju í Helguvík
sem mikill meirihluti íbúa Reykjanesbæjar eru á móti. Stakksberg virðist það engu máli skipta og heldur
áfram sínu óskiljanlega striki. Komi til íbúakosninga er ég þess fullviss að niðurstöður þeirra leiði í Ijós
að betur hefði verið heima setið en af stað farið hjá Stakksbergi í endurbætur á kísilveri sem er eins
illa staðsett og hugsast getur gagnvart íbúabyggð Reykjanesbæjar. Loftslagsmál, kolefnisjöfnun og
minnkun kolefnisfótspora virðist ekki skipta Stakksberg neinu máli né heilsa og lífsgæði íbúa
Reykjanesbæjar.

í tillögu að matsáætlun og endanlegri matsáætlun Stakksbergs er vísað í matsáætlun Stakksbrautar 9
en við lestur þeirrar áætlunar og þeirra gagna sem Stakksberg og Verkís hafa nú lagt fram er ekki laust
við aö samhengi hlutanna liggi í lausu lofti. Það hjálpar ekki viö mat á trúverðugleika og trausti til
matsferlisins í heild þegar Stakksberg nýtir sér að hluta gögn með rýrðan trúverðugleika. Hver er
trúverðugleiki gagna Stakksbergs sem byggir á slíkum gögnum? Sé það vilji Stakksberg að nýta sér gögn
Stakksbrautar 9 þurfa þeir að fara í algjöran samanburð á þeim gögnum og útskýra með nákvæmum
hætti öll frávik.

Hér ertalað um að reisa eigi 52 metra háan skorstein við hlið síuhúss. Bæjarmyndin laskaðist verulega
við byggingu kísilvers Stakksbergs og þegar skorsteinninn verður kominn verður varla hægt að tala um
fallega bæjarmynd. Fjarskiptamastur eru oft 30 metra há og hér ( heiðinni er eitt slíkt. Skorsteinninn
hjá Stakksbergi yrði 22 metrum hærri en það mastur. Stakksberg virðist ekki gera sér grein fyrir þvi að
ríkjandi vindáttir eru norðanáttir og í slíkum vindáttum þá liggur mengunin frá verksmiðju þeirra yfir
byggð Reykjanesbæjar. íbúar Reykjanesbæjar kæra sig flestir ekki um þessa mengun.
Síldarbræðslurnar víða um land reyndu á sínum tíma að draga úr lyktarmengun með því að reisa háa
strompa fyrir útblástur en allt kom fyrir ekki og peningalyktin var umliggjandi verksmiðjurnar. Bíði
sömu örlög Stakksbergi munu þeir að öllum líkindum viðhalda gjaldþrotalyktinni sem barst frá United
Silicon 2016-2017 þrátt fyrir 52 metra háan skorsteininn og tæpa 5 milljarða af ferskum peningum.

Ég dreg umfjöllun hér í algjöran efa þar sem Stakksberg mun nýta sér gögn Stakksbrautar 9 án þess að
fara ( algjöran samanburð á þeim gögnum og útskýra öll frávik. Það er alveg Ijóst að hæsti reiknaði
styrkur um núverandi rjáfur er í engu samræmi við það sem kom fram í gögnum Stakksbrautar og var
undanfari útgáfu starfsleyfis sem Stakksberg hefur fengið framselt til sín. Eins er framsetning
mengunarefna mjög villandi hér þegar Stakksberg miðar bara við framleiðslu á einu tonni og miðar
bara við einn ofn. Það hlýtur að vera hægt að setja þetta fram meira í takt við raunveruleikann. Eins
dreg ég útreikning Vatnaskila í efa þar sem loftdreifingarlíkan sem þeir vinna fyrir Stakksberg byggir
ekki á neinni reynslu starfandi stóriðja heldur eingöngu fyrirhugðu álveri Norðuráls í Helguvík og
fyrirhugðu kísilveri Thorsil sem engin starfsreynsla er af. Stakksberg líkt og forveri þess ætlar því í enn
eina tilraunstarfsemina hvað þetta varðar. Ég get a.m.k. staðfest það að þegar það voru norðanáttir
þá fann ég verulega fyrir menguninni frá kísilveri Stakksbergs 2016-2017.

Hér er settur stór fyrirvari á dreifingu VOC (lyktarvaldandi efnum), þ.e. eingöngu er „búist við að
minnkaðar l íkur séu á því að lykt finnist með tilkomu endurbótanna en þar sem ekki liggja fyrir
greiningarmörk lyktar vegna TVOC efna er ekki hægt að fullyrða að lykt hverfi með öllu". ER ÞAÐ NÓGU
GOTT? Borgar sig að setja tæpa 5 milljarða króna í endurbætur á kísilveri sem virkaði ekki sem mun
síðan valda íbúum Reykjanesbæjar sömu vanlíðan vegna lyktarmengunar og annarrar mengunar
áfram? Það sama á við hér eins og athugasemdin hér að ofan um að það hlýtur að vera hægt að setja
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Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka
Andri Freyr Stefánsson- 20. júní 2020

þetta fram meira í takt við raunveruleikann og rétt væri að sýna þetta í stærra samhengi en í
hlutfallsmörkum klukkustundargilda.

Það er ekki of seint að hætta við núna og ég hvet ykkur eindregið til þess. Reykjanesbær á ekki að
verða frægastur sveitarfélaga á norðurhveli jarðar fyrir að menga mest og stefna ætti að grænni
framtíð þar sem umhverfissjónarmið eru í forgrunni. Ég kýs góð lífsgæði til handa íbúum
Reykjanesbæjar og komandi kynslóðum sem endurspeglast í betri lífsgæðum framyfir ófullkomnar
kolabrennandi kísilverksmiðjur í kílómetra fjarlægð frá byggð.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

S]Skipulagsslofnun

Mótt.:

From:
Sent:

Atli Gylfason <atli.gylfason@gmail.com>
miðvikudagur, 24. júní 2020 12:28
Skipulagsstofnun
Mitt álit á endurræsingu á kisilverksmiðju í Helgu

To:
Ulúni 2020

2\Q\7iO\Oi .7, ,

Subject:

Góðan daginn,

mitt álit á því hvort endurræsa eigi þessa verksmiðju er einfallt. Það á ekki undir neinum kringumstæðum að
endurræsa þessa verksmiðju! Þá ekki undir neinum kringumstæðum. Að mínu mati á svona stóriðja ekki heima
svona nálægt byggð. Ég sendi talsvert magn af tölvupstum á MAST á sínum tíma og lýsti mínum vandamálum
tengdum þeirri verksmiðju.

Þegar United Silicon ræsti sína verksmiðju á sínum tíma hófst skelfilegt tímabil hjá mér og minni fjölskyldi. Þó
sérstaklega mér. Eftirfarandi atriði eru þau þrjú stærstu.

1. Öndunarfærin. Mig sveið alltaf í hálsinn. Vaknaði á nóttinni hóstandi o.s.frv. Ég var farinn að laumast í gamalt
astmapúst sem dóttir mín hafði fengið. Ég vann í Reykjavik á þessum tíma og hafði þér sérlega góðan samanburð um
hvort þetta væri verksmiðjan eða ekki. Þetta vandamál var ekki til staðar fyrr en verksmiðjan fór í gang.
Skv. frummatsskýrslunni á þessi neyðarskorsteinn að dreifa betur lyktvaldandi efnum þegar hann er á skertu afli.
Hvað gerist þá ... þá fae ég óhreinsað loft með fullt af fínu kísilryki yfir mig... ekki raunhæft!

2. Augun. Eins með öndunarfærin þá var ég alltaf hálf rauðeygður. Augndropar urðu minn besti vinur á þessum tíma.
Frummatsskýrslan segir ekkert um að það ætti eftir að lagast .

3. Lyktin. Lyktin fór ofboðslega illa með mig. Maður fann ekki einu sinni almennilega lyktina af matnum sem maður
var að grilla.
Skv. frummatsskýrslunni kemur fram að þeir kostir sem á að framkvæma séu ekki raunhæfir!!!i

Að þessu töldu þá má fastlega ætla sem svo að svona atriði til lengdar geta á engann hátt verið góð fyrir heilsuna.
Hvernig má ætla sem svo að þetta hafi engin áhrif og/eða lítilsháttar? Hvernig má réttlaeta það að ég og mín
fjölskylda þurfum allt í einu og á íslandi þar að auki að þurfa að fara berjast fyrir þeim grundavallarréttindum að anda
að sér hreinu lofti??? Það er verið að taka þau réttindi af okkur. Ekki vill ég að börnin mín þurfi að alast upp við svona
aðstæður. Enginn vill það. Ekki geri ég ráð fyrir að eigendur og stjórnendur Stakkbergs eða Arion banka mundu vilja
búa við slíkar aðstæður?? íbúar Reykjanesbæar hafa ítrekað komið því til skiia að þeira vilja ekki hafa þetta hérna.

Eftir að hafa lesið frummatsskýrsluna er EKKERT sem gefur til kynna annað en það ég og mínir komum til með að
lenda í þessum aðstæðum afturli
https://www.skipulaQ.is/media/attachments/Umhverfismat/1526/Frummatsskvrsla%20Stakksbera.pdf

Svo koma fréttir um að Umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hafi sent ykkur Skipulagsstofnun ansi neikvæða
umsögn um allt þetta fíasko.

Ég hélt þessum pósti eins kurteisum og hægt var. Ég ætla halda því fyrir mig hversu gróft ég hefði viljað hafa þetta en
í stuttu þá vill ég verksmiðjuna burt, fjarlægða með öllu!

kv,
Atli Gylfason
130678-5219
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Umsögn
vegna frummatsskýrslu Stakkbergs

um endurbætur á kísilmálmverksmiðjunni í Helguvík.

Ég veit satt að segja ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eftir lestur
frummatsskýrslu Stakksbergs um endurbætur á kísilmálmverksmiðjunni í
Helguvik. Það er ekki nóg að setja fallegar tölur á blað, ekki nóg að færa þetta
i fallegan búning. Þessi skýrsla minnir um margt á söguna um nýju fötin
keisarans, fallegar umbúðir, fögur fyrirheit, ekkert innihald. Bæjarbúar hafa
áðurfengið að heyra um ,,bestu fáanlegu tækni, enga loftmengun, að áhrif á
aðra umhverfisþætti verði óveruleg" og fleira í þeim dúr.
Raunin varð allt önnur þegar verksmiðjan var reist og í Ijósi þess geta
bæjarbúar í Reykjanesbæ engan veginn treyst því að hörmungarsaga
verksmiðjunnar i Helguvik muni ekki endurtaka sig, verði hún ræst að nýju.
Sporin hræða, sá sem einu sinni hefur verið ótrúverðugur, mun alltaf verða
ótrúverðugur. Það er talað um að reisa ný mannvirki, þar á meðal 52 m. háan
skorstein. 52 m. hár skorsteinn mun verða mikil sjónmengun og er þó ekki á
bætandi, þar sem núverandi verksmiðjan var byggð mun hærri en leyfi var
fyrir í upphafi, fyrir svo utan loftmengunina af þessari verksmiðju.
í skýrslunni stendur að niðurstöður útreikninga á dreifingu mengunarefna í
andrúmslofti bendi til að styrkur verði alls staðar vel innan viðmiðunarmarka
reglugerða eftir endurbætur á núverandi verksmiðju og að endurbætur á
mannvirkjum muni bæta verulega dreifingu mengunarefna í andrúmslofti i
samanburði við núverandi fyrirkomulag mannvirkja. Heyr á endemi. Eigendur
verksmiðjunnar hafa alltaf þrætt fyrir að nokkur mengun sé af verksmiðjunni,
a.m.k. sé hún svo lítil og ,,innan marka“ að það taki þvi ekki að tala um það.
Ég á við öndunarvandamál að stríða og þurfti oft að loka mig inni á meðan
verksmiðjan var í gangi. Á góðviröisdögum mátti ég hírast inni í steikjandi hita,
loka öllum gluggum til að fá ekki óloftið inn til mín, halda mig skuggamegin í
húsinu og draga fyrir alia glugga til að reyna að takmarka hitann í húsinu. Ég
veit að svo var um fleiri íbúa Reykjanesbæjar, sem áttu við að stríða
öndunarvandamál af ýmsu tagi. Ég þarf ekki að láta aðra segja mér hvernig
mér líður, hvorki einhverja skýrsluhöfunda né heldur verksmiðjueigendur, sem
hugsa bara um veskin sin en ekki heilsu bæjarbúa og búa auk þess ekki á
svæðinu og vita því ekkert um óloftið sem af þessu stafar.
Kísilmálmverksmiðjan á Húsavík er annað dæmi um hvernig reksturinn á
þessum verkmiðjum gengur. Hún átti að vera svo fullkomin og mun
fullkomnari og betri en verksmiðjan í Helguvík. Það vita allir hvernig hún hefur
gengið og líklega guðsþakkarvert að ekki hafi orðið mannskæð slys þar.
Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu
fólks. Þetta eru Brennisteinsdíoxíð (S02), Köfnunarefnisoxíð (NOx) og svifrik
eða öragnir í andrúmsloftinu (PM). Vitað er að þessi efni eru einnig skaðleg í
litlum mæli, einnig undir núgildandi viðmiðunarmörkum reglugerða.
Verksmiðjan í Helguvík er einungis í 2 km. fjarlægð frá byggð! Er það virkilega
svo að 5 manna stjórn i fjármálafyrirtæki geti lögformlega hafið
eiturefnaherferð á u.þ.b. 20 þúsund manna íbúabyggð i þeim eina tilgangi að
græða peninga á þvi?
Að flytja inn kol, með ærnum tilkostnaði og brenna þau síðan, er langt frá



öllum samþykktum um loftslagsmál og skuldbindingar islands varðandi
losunarheimildir. Það eru allar líkur á aö island geti ekki staðið við sínar
skuldbindingar hvað varðar Parísarsamkomulagið og verði því að kaupa sér
losunarheimildir. Það hlýtur hver heilvita maður að sjá að rekstur
kísilmálmveksmiðju, eins og þeirrar í Helguvík er tímaskekkja, skelfileg
tímaskekkja.

Reykjanesbæ, 24. Júní, 2020

Ástríður Helga Sigurðardóttir

030753-2839

Heiðargarði 11,

260, Reykjanesbæ.
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vegna frummatsskýrslu Stakkbergs
um endurbætur á kísilmálmverksmiðjunni í Helguvík.

L

Mikið lifandi skelfingar ósköp ætlar það að reynast Arionbanka/Stakksbergi erfitt að meðtaka þá
staðreynd að bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju yfir sig aftur. Þrátt fyrir nýja og stagbætta
matsskýrslu og fögur fyrirheit um að allt verði betra en síðast hafa bæjarbúar engan áhuga á að taka
sénsinn á að svo verði, skaðbrenndir eftir þær hörmungar sem þetta verksmiðjubrölt leiddi yfir þá
síðast. Einmitt þá fengu bæjarbúar einnig að heyra fögur fyrirheit um „bestu fáanlegu tækni" og
hvaðeina en ekkert, bókstaflega ekkert af því stóðst. Allir eftirlitsaðilar og leyfisveitendur brugðust
bæjarbúum í málinu. Þeir hafa engan hug á að ganga í gegnum þau svipugöng aftur og traust til eigenda
verksmiðjunnar er algjörlega á núlli eftir það sem á undan er gengið. Við höfum einnig fylgst með
gangi mála hjá PCC á Bakka, sem er ekkert ósvipaður og var hjá United Silicon. Samt sóru forsvarsmenn
PCC og sárt við lögðu að sagan myndi ekki endurtaka sig, þeir ætluðu að gera þetta miklu betur og
vanda til verka „með bestu fáanlegri tækni". Raunin virðist alit önnur og í Ijósi þess geta bæjarbúar í
Reykjanesbæ engan veginn treyst því að hörmungarsaga verksmiðjunnar í Helguvík muni ekki
endurtaka sig, verði hún ræst að nýju. Bæjarbúar vilja einfaldlega þessa verksmiðju burt. En eigendur
hennar virðast hugsa eingöngu um sína peningalegu hagsmuni, kæra sig kollótta um heilsu og velferð
bæjarbúa og ætla að neyða þennan ófögnuð uppá þá á nýjan leik.

Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu fólks. Þetta eru
Brennisteinsdíoxíð (S02), Köfnunarefnisoxíð (NOx) og svifrik eða öragnir í andrúmsloftinu (PM). Vitað
er að þessi efni eru einnig skaðleg í litlu mæli, einnig undir núgildandi viðmiðunarmörkum reglugerða.
Og þessi verksmiðja er einungis í 2km fjarlægð frá byggð! Er það virkilega svo að 5 manna stjórn í
fjármálafyrirtæki geti lögformlega hafið eiturefnaherferð á u.þ.b. 20 þúsund manna íbúabyggð í þeim
eina tilgangi að græða peninga á því?

Þessi verksmiðja er hrikaleg tímaskekkja á tímum þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir
gríðarlegum vanda ( loftlagsmálum. Hún er tímaskekkja þegar það liggur fyrir að íslendingar geti ekki
staðið við skuldbindingar sínar gagnvart annarri samþykkt Kýótóbókunarinnar. island skuldbatt sig til
að draga úr losun um fimmtung en hún hefur hins vegar verið stöðug síðan 2011. Þessi verksmiðja er
tímaskekkja þegar íslendingar eru langt frá þvf að geta staðið við skuldbindingar
Parísarsamkomulagsins og þurfa að kaupa losunarheimildir.

Fullyrðingar í matsskýrslunni eru sumar hverjar hreint kostulegar, eins og að 70-80 störf vegi upp á
móti þeim óþaegindum sem íbúar verði fyrir af rekstri verksmiðjunnar, sem er í eðli sínu verulega
mengandi, eins og kemur fram i skýrslunni. Dettur mönnum það virkilega í hug að bæjarbúar séu til í
að fórna loftgæðum og þar með lífsgæðum sínum fyrir 70-80 störf? Jafnvel þótt atvinnuleysi sé 20%
núna kemur þetta auðvitað ekki til greina. Þó það væri 40%!

Sú fullyrðing að fjórir bræðsluofnar muni menga minna en sá eini sem var fyrir verður að teljast
hlægileg í besta falli. Þetta stenst enga skoðun. Menn réðu ekki einu sinni við að reka einn ofn, eins og
raun ber vitni. Hjá PCC á Bakka hafa menn verið í miklum vandræðum meö að reka tvo ofna. Annað
hvort eru rekstaraðilar þessara tveggja kísilvera algjörir viðvaningar eða þá að verksmiðjurnar eru



gallaðar. Nema hvoru tveggja sé. Hvernig í ósköpunum á maður að trúa því að þessir aðilar geti rekið
fjóra ofna skammlaust í Ijósi þess sem á undan er gengið?

Og enn og aftur reyna menn að draga úr sýnileika verksmiðjunnar, sem sést alia leið úr Hvalfirði í góðu
skyggni. Byggingarnar eru mun hærri en þær áttu að vera og því ólöglegar. En menn ætla að bæta um
betur og setja ofan á hana 52 metra háan stromp, svo hún muni nú örugglega blasa við um gjörvallt
Faxaflóasvæðið!

Ég vil benda á ágæta og vel rökstudda umsögn umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar frá 11. júní
síðastliðnum. Sú umsögn ætti að færa eigendum verksmiðjunnar enn frekar sanninn um að bæjarbúar
vilja ekki þessa verksmiðju. Ráðið er ekki sammála niðurstöðum frummatsskýrslunnar varðandi
loftgæði, samfélag, atvinnulíf og heilsu og telur mjög ólíklegt að efnahagsleg áhrif framkvæmdarinnar
séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvæðum áhrifum hennar á þann veg að þau nái að gera
heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð. Undir þetta tek ég heilshugar.

Þá er rétt að árétta stefnu Reykjanesbæjar varðandi iðnaðaruppbyggingu í Helguvík. í Aðalskipulagi
bæjarins, samþykktu árið 2017 er ekki gert ráð fyrir frekari starfsemi í Helguvík sem losi flúor og
brennisteinsdíoxíð. Rétt er að minna á áskorun meirihluta bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar á fundi
Bæjarstjórnar þann 22. janúar 2019 til framkvæmdaaðila og eigenda kísilverkefna í Helguvík þess efnis
að þeir falli frá uppbyggingu og rekstri kfsilmálmverksmiðja í Helguvík .

Það blasir því við að hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja þessa verksmiðju.
Stjórnendur Arionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það. Núllkosturinn, að ræsa verksmiðjuna ekki
að nýju, er sá kostur sem verður að hafa mest vægi í allri umfjöllun um málið, þótt hann „samræmist
ekki markmiði framkvæmdaaðila". Hann er í huga bæjarbúa raunhæfasti kosturinn, þótt
framkvæmdaaðili haldi öðru fram. Heilsu og lífsgæði 20 þúsund íbúa verður að taka fram yfir
peningalega hagsmuni eins fjármálafyrirtækis.

Reykjanesbæ 24. Júní 2020.
Daniel Freyr Rögnvaldsson
Melteig 20, Reykjanesbæ
1311832679
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athugasemd vegna kisilvers í Helguvík
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Sent:
To:
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Athugasemdir vegna Kisilversins i Helguvik.
Ad Stakksberg reisi 52. metra háan skorstein sem veruleg sjónmengun er af, er til að hafa áhyggjur af
vegna enn frekari dreifingu mengunar.
Með mengandi verksmiðju sem er í túnfæti Reykjanesbæjar og i næsta nágrenni við leikskóla og
grunnskóla, er til að hafa áhyggjur af.
Skerðing loftgæða íbúa Reykjanesbæar út af kísilriki, er til að hafa áhyggjur af.
Að vera með kísilver nálægt eldsneytistönkum fullum af flugvélaeldsneyti, er til að hafa áhyggjur af.
Að hleypa afsogslofti óhreinsuðu út í andrúmsloftið i Helguvik, er til að hafa áhyggjur af.
íbúar í Reykjanesbæ vilja ráða loftgæðum í bæjarfélaginu til frambúðar án þess að anda að sér
afsogslofti og kisilriki.
Þið segið i þessari matsskýrslu aö loftgæði muni minnka og að starfsemin muni einnig hafa
nokkuð neikvæð áhrif á grunnvatn og ásýnd bæjarfélagsins sem er óásættanlegt fyrir okkur íbúa
hér í Reykjanesbæ og okkar nærsamfélagi.
Þessi frummats skýrsla sem Stakksberg setur hér fram er ekkert frábrugðin fyrri
frummats skýrslum sem áður hafa verið gefnar út um þessa verksmiðju með
loforðum sem engan veginn geta átt sér stoðir í veruleikanum.
Ég geri alvarlega athugasemdir við að affallsvatninu frá verksmiðjunni verði dælt út í
sjó þar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar til að greina hvaða áhrif það hefði á
lífríki sjávar við strendur Helguvíkur eða lífríki við Faxaflóann.
Ég tel það eina kostinn fyrir Stakksberg sé að velja núllkostinn þ.e.a.s að fara burt
með kísilverksmiðjuna og kísilverksmiðjudraumin sinn burt úr Helguvik.

Davíð Rósinkarsson
Hjallavegi 5
260 Reykjanesbær.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Elísabet Lovísa Björnsdóttir <elbj1981@hotmail.com>
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Vegna kísilvers í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

S3 Skipulagsstolnun

24. »ún. 2020

2\ P\ \ó \ /

Góðan daginn.
Ég tek undir athugasemdir Mótt :

Málnr.

Athugasemdir vegna Kisilversins i Helguvik.
AÖ Stakksberg reisi 52. metra háan skorstein sem veruleg sjónmengun er af, veitir mér miklaráhyggjur vegna enn frekari dreifingu mengunar. Það var ekki verandi úti þegar verksmiðjan var í gangiá sínum tima. Drengirnir mínir flúðu inn meö verki i augum og hálsi!Mengandia verksmiöja sem er í túnfæti Reykjanesbæjar og í næsta nágrenni við leikskóla oggrunnskóla, er því mikiö áhyggjuefni.
Skeröing loftgæða íbúa Reykjanesbæjar er skerðing á lifsgæöum.Að hleypa afsogslofti óhreinsuðu út í andrúmsloftiö í Helguvik, er til að hafa áhyggjur af.Þið segið í þessari matsskýrslu að loftgæði muni minnka og að starfsemin muni einnig hafanokkuö neikvæð áhrif á grunnvatn og ásýnd bæjarfélagsins sem er óásættanlegt fyrir okkur íbúahér í Reykjanesbæ og okkar nærsamfélag.
Ég geri alvarlega athugasemdir við að Stakksberg reisi 52. metra háan skorstein semveruleg sjónmengun er af.

Þessi frummats skýrsla sem Stakksberg setur hér fram er ekkert frábrugðin fyrrifrummats skýrslum sem áður hafa verið gefnar út urn þessa verksmiðju meðloforðum sem engan veginn geta átt sér stoðir í veruleikanum.Ég geri alvarlega athugasemdir við að affallsvatninu frá verksmiðjunni verði dælt út ísjó þar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar til að greina hvaða áhrif það hefði álífríki sjávar við strendur Helguvíkur eða lífríki við Faxaflóann.Ég tel það eina kostinn fyrir Stakksberg sé að velja núllkostinn þ.e.a.s að fara burtmeð kísilverksmiðjuna og kísilverksmiðjudraumin sinn burt úr Helguvik.Ef af verður sjáum við fjölskyldan ekki fram á annað en að flytja burt úrbæjarfélaginu.
Virðingarfyllst
Elísabet L Björnsdóttir og fjölskylda
Heiðargarður 3
230 Reykjanesbær
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Umsögn
vegna frummatsskýrslu Stakkbergs

um endurbætur á kísilmálmverksmiðjunni í Hel

Mikið lifandi skelfingar ósköp ætlar það að reynast Arionbanka/Stakksbergi erfitt að meðtaka þá
staðreynd að bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju yfir sig aftur. Þrátt fyrir nýja og stagbætta
matsskýrslu og fögur fyrirheit um að allt verði betra en síðast hafa bæjarbúar engan áhuga á að taka
sénsinn á að svo verði, skaðbrenndir eftir þær hörmungar sem þetta verksmiðjubrölt leiddi yfir þá
síðast. Einmitt þá fengu bæjarbúar einnig að heyra fögur fyrirheit um „bestu fáanlegu taekni" og
hvaðeina en ekkert, bókstaflega ekkert af því stóðst. Allir eftirlitsaðilar og leyfisveitendur brugðust
bæjarbúum í málinu. Þeir hafa engan hug á að ganga í gegnum þau svipugöng aftur og traust til
eigenda verksmiðjunnar er algjörlega á núlli eftir það sem á undan er gengið. Við höfum einnig fylgst
með gangi mála hjá PCC á Bakka, sem er ekkert ósvipaður og var hjá United Silicon. Samt sóru
forsvarsmenn PCC og sárt við lögðu að sagan myndi ekki endurtaka sig, þeir ætluðu að gera þetta
miklu betur og vanda til verka „með bestu fáanlegri tækni". Raunin virðist allt önnur og í Ijósi þess
geta bæjarbúar í Reykjanesbæ engan veginn treyst því að hörmungarsaga verksmiðjunnar í Helguvík
muni ekki endurtaka sig, verði hún ræst að nýju. Bæjarbúar vilja einfaldlega þessa verksmiðju burt. En
eigendur hennar virðast hugsa eingöngu um sína peningalegu hagsmuni, kæra sig kollótta um heilsu
og velferð bæjarbúa og ætla að neyða þennan ófögnuð uppá þá á nýjan leik.

Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu fólks. Þetta eru
Brennisteinsdíoxíð (S02), Köfnunarefnisoxíð (NOx) og svifrik eða ðragnir í andrúmsloftinu (PM). Vitað
er að þessi efni eru einnig skaðleg í litlu mæli, einnig undir núgildandi viðmiðunarmörkum reglugerða .
Og þessi verksmiðja er einungis í 2km fjarlægð frá byggð! Er það virkilega svo að 5 manna stjórn í
fjármálafyrirtæki geti lögformlega hafið eiturefnaherferð á u.þ.b. 20 þúsund manna ibúabyggð í þeim
eina tilgangi að græða peninga á því?

Þessi verksmiðja er hrikaleg tímaskekkja á tímum þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir
gríðarlegum vanda í loftlagsmálum. Hún er tímaskekkja þegar það liggur fyrir að íslendingar geti ekki
staðið við skuldbindingar sínar gagnvart annarri samþykkt Kýótóbókunarinnar. island skuldbatt sig til
að draga úr losun um fimmtung en hún hefur hins vegar verið stöðug síðan 2011. Þessi verksmiðja er
tímaskekkja þegar íslendingar eru langt frá því að geta staðið við skuldbindingar
Parísarsamkomulagsins og þurfa að kaupa losunarheimildir.

Fullyrðingar í matsskýrslunni eru sumar hverjar hreint kostulegar, eins og að 70-80 störf vegi upp á
móti þeim óþægindum sem íbúar verði fyrir af rekstri verksmiðjunnar, sem er í eðli sínu verulega
mengandi, eins og kemur fram í skýrslunni. Dettur mönnum það virkilega í hug að baejarbúar séu til í
að fórna loftgæðum og þar með lífsgæðum sínum fyrir 70-80 störf? Jafnvel þótt atvinnuleysi sé 20%
núna kemur þetta auðvitað ekki til greina. Þó það væri 40%!
Sú fullyrðing að fjórir bræðsluofnar muni menga minna en sá eini sem var fyrir verður að teljast
hlægileg i besta falli. Þetta stenst enga skoðun. Menn réðu ekki einu sinni við að reka einn ofn, eins
og raun ber vitni. Hjá PCC á Bakka hafa menn verið í miklum vandræðum með að reka tvo ofna.
Annað hvort eru rekstaraðilar þessara tveggja kísilvera algjörir viðvaningar eða þá að verksmiðjurnar



eru gallaðar. Nema hvoru tveggja sé. Hvernig í ósköpunum á maður að trúa því að þessir aðilar geti
rekið fjóra ofna skammlaust í Ijósi þess sem á undan er gengið?

Og enn og aftur reyna menn að draga úr sýnileika verksmiðjunnar, sem sést alia leið úr Hvalfirði í
góðu skyggni. Byggingarnar eru mun hærri en þær áttu að vera og því ólöglegar. En menn ætla að
bæta um betur og setja ofan á hana 52 metra háan stromp, svo hún muni nú örugglega blasa við um
gjörvallt Faxaflóasvæðið!

Ég vil benda á ágæta og vel rökstudda umsögn umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar frá 11.
júní síðastliðnum. Sú umsögn ætti að færa eigendum verksmiðjunnar enn frekar sanninn um að
bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju. Ráðið er ekki sammála niðurstöðum frummatsskýrslunnar
varðandi loftgæði, samfélag, atvinnulíf og heilsu og telur mjög ólíklegt að efnahagsleg áhrif
framkvæmdarinnar séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvæðum áhrifum hennar á þann veg að
þau nái að gera heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð. Undir þetta tek ég heilshugar.

Þá er rétt að árétta stefnu Reykjanesbæjar varðandi iðnaðaruppbyggingu í Helguvík. í Aðalskipulagi
bæjarins, samþykktu árið 2017 er ekki gert ráð fyrir frekari starfsemi í Helguvík sem losi flúor og
brennisteinsdíoxíð. Rétt er að minna á áskorun meirihluta bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar á fundi
Bæjarstjórnar þann 22. janúar 2019 til framkvæmdaaðila og eigenda kísilverkefna í Helguvík þess
efnis að þeirfalli frá uppbyggingu og rekstri kísilmálmverksmiðja í Helguvík.
Það blasir því við að hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja þessa verksmiðju.
Stjórnendur Arionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það. Núllkosturinn, að ræsa verksmiðjuna
ekki að nýju, er sá kostur sem verður að hafa mest vægi í allri umfjöllun um málið, þótt hann
„samræmist ekki markmiði framkvæmdaaðila". Hann er í huga bæjarbúa raunhæfasti kosturinn, þótt
framkvæmdaaðili haldi öðru fram. Heilsu og lífsgæði 20 þúsund íbúa verður að taka fram yfir
peningalega hagsmuni eins fjármálafyrirtækis.

Reykjanesbæ 18. Júní 2020.
Ellert Grétarsson,
Háteigi 21, Reykjanesbæ
100165-3419.
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vegna frummatsskýrsiu Stakkbergs
um endurbætur á kísilmálmverksmiðjunni í H

Mikið lifandi skelfingar ósköp ætlar það að reynast Arionbanka/Stakksbergi erfitt að meðtaka þá
staðreynd að bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju yfir sig aftur. Þrátt fyrir nýja og stagbætta
matsskýrslu og fögur fyrirheit um að allt verði betra en siðast hafa bæjarbúar engan áhuga á að taka
sénsinn á að svo verði, skaðbrenndir eftir þær hörmungar sem þetta verksmiðjubrölt leiddi yfir þá
síðast. Einmitt þá fengu bæjarbúar einnig að heyra fögur fyrirheit um „bestu fáanlegu tækni" og
hvaðeina en ekkert, bókstaflega ekkert af þvf stóðst. Allir eftirlitsaðilar og leyfisveitendur brugðust
bæjarbúum í málinu. Þeir hafa engan hug á að ganga í gegnum þau svipugöng aftur og traust til
eigenda verksmiðjunnar er algjörlega á núlli eftir það sem á undan er gengið. Við höfum fylgst með
gangi mála hjá PCC á Bakka, sem er ekkert ósvipaður og var hjá United Silicon. Samt sóru
forsvarsmenn PCC og sárt við lögðu að sagan myndi ekki endurtaka sig, þeir ætluðu að gera þetta
miklu betur og vanda til verka „með bestu fáanlegri tækni". Raunin virðist alit önnur og í Ijósi þess
geta bæjarbúar i Reykjanesbæ engan veginn treyst því að hörmungarsaga verksmiðjunnar í Helguvík
muni ekki endurtaka sig, verði hún ræst að nýju. Bæjarbúar vilja einfaldlega þessa verksmiðju burt. En
eigendur hennar virðast hugsa eingöngu um sína peningalegu hagsmuni, kæra sig kollótta um heilsu
og velferð bæjarbúa og ætla að neyða þennan ófögnuð uppá þá á nýjan leik.

Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu folks. Þetta eru
Brennisteinsdíoxfð (S02), Köfnunarefnisoxíð (NOx) og svifrik eða öragnir í andrúmsloftinu (PM). Vitað
er að þessi efni eru einnig skaðleg í litlu mæli, einnig undir núgildandi viðmiðunarmörkum reglugerða.
Og þessi verksmiðja er einungis í 2km fjarlægð frá byggð! Er það virkilega svo að 5 manna stjórn í
fjármálafyrirtæki geti lögformlega hafið eiturefnaherferð á u.þ.b. 20 þúsund manna íbúabyggð í þeim
eina tilgangi að græða peninga á því?

Þessi verksmiðja er hrikaleg tímaskekkja á tímum þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir
gríðarlegum vanda í loftlagsmálum. Hún er tímaskekkja þegar það liggur fyrir að íslendingar geti ekki
staðið við skuldbindingar sínargagnvart annarri samþykkt Kýótóbókunarinnar. island skuldbatt sig til
að draga úr losun um fimmtung en hún hefur hins vegar verið stöðug síðan 2011. Þessi verksmiðja er
tímaskekkja þegar íslendingar eru langt frá því að geta staðið við skuldbindingar
Parísarsamkomulagsinsog þurfa að kaupa losunarheimildir.

Fullyrðingar í matsskýrslunni eru sumar hverjar hreint kostulegar, eins og að 70-80 störf vegi upp á
móti óþægindum sem íbúar verði fyrir af rekstri verksmiðjunnar, sem er í eðli sínu verulega
mengandi, eins og kemur fram í skýrslunni. Dettur mönnum það virkilega í hug að bæjarbúar séu til í
að fórna loftgæðum og þar með lífsgaeðum sínum fyrir 70-80 störf? Jafnvel þótt atvinnuleysi sé 20%
núna kemur þetta auðvitað ekki til greina. Þó það væri 40%!

Og enn og aftur reyna menn að draga úr sýnileika verksmiðjunnar, sem sést alia leið úr Hvalfirði í
góðu skyggni. Byggingarnar eru mun hærri en þaer áttu að vera og því ólöglegar. En menn ætla að



bæta um betur og setja ofan á hana 50 metra háan stromp, svo hún muni nú örugglega blasa við um
gjörvallt Faxaflóasvæðið!

Ég vil benda á ágæta og vel rökstudda umsögn umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar frá 11.
júní síðastliðnum. Sú umsögn ætti að færa eigendum verksmiðjunnar enn frekar sanninn um að
bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju. Ráðið erekki sammála niðurstöðum frummatsskýrslunnar
varðandi loftgæði, samfélag, atvinnulíf og heilsu og telur mjög ólíklegt að efnahagsleg áhrif
framkvæmdarinnar séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvæðum áhrifum hennar á þann veg að
þau nái að gera heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð. Undir þetta tek ég heilshugar .

Þá errétt að árétta stefnu Reykjanesbæjar varðandi iðnaðaruppbyggingu í Helguvík. í Aðalskipulagi
bæjarins, samþykktu árið 2017 er ekki gert ráð fyrir frekari starfsemi í Helguvík sem losi flúor og
brennisteinsdíoxíð. Rétt erað minna á áskorun meirihluta bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar á 558. fundi
Bæjarstjórnar þann 22. janúar 2019 til framkvæmdaaðila og eigenda kísilverkefna í Helguvik þess
efnis að þeirfalli frá uppbyggingu og rekstri kísilmálmverksmiðja í Helguvík.
Það blasir því við að hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja þessa verksmiðju.
Stjórnendur Arionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það. Heilsu og lífsgæði 20 þúsund íbúa verður
að taka fram yfir hagsmundi eins fjármálafyrirtækis.

Reykjanesbæ 23. Júní 2020.
Georg H. Georgsson
Efstaleiti 45
101266-5759



Umsögn
vegna frummatsskýrslu Stakkbergs

um cndurbætur á kísilmálmverksmiðjunni í Helguvík.

Sjóiimengun af kísilverksmiðjunni er mjög mikil og eyðileggur algjörlega sjávarsýnina á
þessum staö og eins að horfa á Helguvíkina frá sjó. Ég geri alvarlega athugasemd við aö
Stakksberg reisi 52. metra háan skorstein sem mun valda cnn meiri sjónmengun. Að stækka
verksmiðjuna eykur á sjónmengunina enda í upphafi var talað um og lofað að þessi
vcrksmiðja mundi ekki valda neinni sjómengun en það gerir hún svo sannarlega, hvað þá með
52. metra háum neyðarskorsteini. Nú þegar hverfur ásýnd Bergsins er byggingin ber við
sjóndeildarhringinn þegar horft er til norðurs frá Vatnsnesi og stingur í stúf við
landslagið. Einnig skyggir hún á sólsetur þegar horft er frá sama stað á fallegum haustdögum.

Sagt er að þessi neyðarskorsteinn eigi að drcifa betur lyktarvaldandi efnum og afsogslofti
hleypt óhreinsuðu út í andrúmsloftið. Sem sagt það er verið að dreifa lyktarvaldandi efnum og
afsogslofti óhreinsuðu út í andrúmsloftið fyrir okkur íbúa til að njóta. Þar sem verksmiðjan er
í túnfæti Reykjanesbæjar og í næsta nágrenni eru leikskólar og grunnskóli hlýtur að vera
veruleg mengunarhætta frá verksmiðjunni. I>ar með setur hún böm og aðra íbúa sem anda að
sér þessari mengun í hættu því í þessari skýrslu er tekið fram aö fínt kísilryk fer þá óhreinsað
út í andrúmsloftið. Kísilryk í lungum getur valdið nijög miklum öndunarörðuleikum þcgar til
langtíma er litið og skerðir loftgæði íbúa eins og við höfum þegar fundið íyrir frá þessari
verksmiðju.

Við höfum heyrt áður að besta fáanleg tækni sé notuð. Það var ekki þá og loforð ykkar um að
þaö verði núna er ekki trúað. Eftir að hafa þolað mengun frá þessari verksmiðju á meðan hún
var í gangi þá vitum við að í svona samfélagi viljum við ekki búa í. Samfélag þar sem
loftgæði eru slæm og suma daga var ekki hægt að fara út í göngutúra vegna mengunar.

Eg vil ómengaðan Reykjanesbæ með góðum loftgæðum svo íbúar geti stundað
heilsusamlega hreyfingu úti við án þess að heilsu þeirra sé stefnt í hættu. Þar af leiðandi tel ég
að eini kosturinn fyrir Stakksberg hætta viö þessa verksmiðju og rífa hana.

íbúar Reykjanesbæjar vilja ekki þessa verksmiðju og heldur ekki bæjaryfirvöld. Er það
virkilega ætlun ykkar að þröngva þessari verksmiðju upp á okkur íbúa í þeirri von að þið getið
grætt einhvem pening?

Guðjónína Sæmundsdóttir
Kt. 090970-3729 51Skipulagsstofnun
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Umsögn
vegna frummatsskýrslu Stakkbergs

um endurbætur á kísilmálmverksmiðjunni í Helguvík.

Ég byrja á að taka það fram að ég er algjörlega mótfallinn því að kísilverksmiðja Stakksberg sem áður
hét United Silicon fái að taka til starfa aftur og hef ég nokkrar ástæður fyrir því.
Áður en verksmiðjan var reist, þá kynnti ég mér allt um verksmiðjuna mjög vel. Samkvæmt
fyrirliggjandi gögnum var sagt að þetta yrði besta og fullkomnasta kísilver sem reist hefur verið í
heiminum. Mengun væri svo lítil að íbúar myndu ekki verða varir við hana. Eftir að hafa skoðað og
kynnt mér umhverfismatið og fleira, þá hafði ég enga ástæðu að mótmæla henni. Enda fannst mér
hið besta mál að fá mengunarlausan iðnað í bæjarfélagið.

En fljótlega fór annað að koma i Ijós, litla verksmiðjan (eins og hún var kynnt) reyndist verða hið
mesta skrímsli, sem gnæfir langt yfir það sem okkur var sýnt á myndum og teikningum. Og ekki
skánaði það þegar verksmiðjan tók til starfa og byrjaði að dreifa yfir okkur bæjarbúa mengun, bæði í
formi lyktar og einhverra efna sem urðu til þess að fjöldi fólks veiktist og þar á meðal heimilisfólk
mitt.

Þrátt fyrir augljósa mengun, þá héldu forsvarsmenn kísilversins því fram að engin mengun kæmi frá
þeim og þetta væri fullkomnasta kísilverksmiðja í heimi og var gefið í skyn að ég og aðrir sem urðu
fyrir ónæði vegna mengunar væru ímyndunarveikir einstaklingar. En að lokum neyddust
forsvarsmenn fyrirtækisins til að viðurkenna að verksmiðjan mengaði mikið og hefði í raun aldrei
verið fullkláruð.

Það kom líka í Ijós að matskýrslurnar sem United Silicon lögðu fram, virðast hafa verið falsaðar
vísvitandi. Byggingin var ekki staðsett á tilsettum stað, hún var alltof há og svo virðist líka að United
Silicon hafi lagt fram falsaða mengunarspá. Matsskýrslan sem lögð var fram kom frá danska
ráðgjafafyrirtækin COWI, sýndi fram á að engin mengun myndi berast í íbúabyggð. Þrátt fyrir að Cowi
hafi alltaf neitað að hafa gert þessa mengunarspá, þá virðist hún samt hafa verið samþykkt, sem góð
og traust mengunarspá.

Ég bý í um 1800 metra fjarlægð frá verksmiðjunni og fljótlega eftir að verksmiðjan hóf starfssemi,
byrjuðu veikindi að herja á okkur fjölskylduna. Verst varð kona min fyrir barðinu á þessum veikindum
og á nokkrum vikum þurfti hún að leita í þrígang á HSS vegna raddleysis og almenns slappleika. Við
tengdum veikindi okkar ekki í fyrstu við kísilverið. Það var ekki fyrr en við áttuðum okkur á því að
heilsa okkar lagaðist í hvert sinn sem kísilverið brann eða lenti í löngu stoppi. í tvígang, neyddumst við
til að yfirgefa heimilið vegna þess að það var ekki lift í húsinu vegna ólyktar frá kísilverinu.

Síðast þegar mengunarmatskýrsla var birt frá kísilverinu, þá stóðst ekkert sem í henni var.
Forsvarsmenn fyrirtaekisins gerðu litið úr því fólki sem kvartaði vegna heilsubrests vegna
mengunarinnar. Ég varð illilega va OOr vifl mengunina frá þessari verksmiflju, þá hét hún reyndar
annað. Þá var einn ofn í gangi. Ég get rétt ímyndað mér hvernig mengunin verður þegar allir fjórir
ofnarnir verða komnir í gang.

Þegar ég las yfir þessu nýju frummatsskýrslu Stakksbergs og Verkís, þá finnst mér eins og ég sé að
lesa gömlu matsskýrslunar frá Magnúsi Garðarssyni og United Silicon. Skýrslan er sett upp eins og að
verksmiðjan sé litið fjölskyldufyrirtaeki sem enginn þurfi að hafa áhyggjur af.
Ég veit ekki hvar ég á að byrja gagnrýnina á þessa skýrslu eða sögu eða hvað maður ætti að kalla
hana. Til dæmis kemur fram og gert er lítið úr, að fullbúin mun verksmiðjan losa um 400.000 tonn af
koldíoxíði út i andrúmsloftið á ári. Það gerir um 1.096 tonnum (ein milljón og 96 þúsund kíló) af
Koldíoxíði á dag og það í 1800 metra fjarlægð frá íbúabyggð. Reyndar segir í skýrslunni að þeir ætli að



hækka reykháfa (sem eru fyrir alltof háir samkvæmt deiluskipulagi), þannig að mengun frá
verksmiðjunni mun minnka um 80% í þeim hverfum sem er næst verksmiðjunni. En á sama tíma þá
ætlar þeir hjá Stakksberg að fjórfalda framleiðsluna og þar með mengunina frá verksmiðjunni frá þvf
hún var í rekstri frá nóvember 2016 til ágúst 2017.

Það skondna er að í skýrslunni, þá virðist eins og Stakksberg telji sig mega menga andrúmsloftið,
vegna þess að það eru önnur fyrirtæki í nágrenninu sem menga líka. Án þess að fjalla um hversu
mikið þau menga og hvers eðlis mengunin sé og nefna sérstaklega Kölku og Keflavíkurflugvöll í því
samhengi.

Þá er mjög áhugavert hvað sagt er f skýrslunni um hvernig á að stöðva lyktarmengun frá
verksmiðjunni, en sú lykt lagðist yfir flest íbúðahús í Keflavík og varð þess til dæmis valdandi að ég og
fjölskylda mín þurftum að yfirgefa íbúðarhús mitt vegna stækju og mengunar. í skýrslunni stendur;

„Fjallað hefur verið um aðra sértæka kosti til eyðingar á lykt, svo sem eftirbrennara,
vothreinsun og rafsíur. Slikar tæknilegar útfærslur til að meðhöndla útblástur hafa ekki verið
notaðar í verksmiðjum sem framleiða kísilogeru ekki taldir vænlegar til að eyða lífrænum
efnum í þeim tiltölulega lága styrk og mikla rúmmáli sem um ræðir. Þessir kostir eru ekki
taldir raunhæfir.“

Með öðrum orðum, Stakksberg ætlar ekki að gera neitt til að draga úr lyktarmengun, nema kannski
að hækka strompinn, sem er nú þegar of hár samkvæmt deiluskipulag og dreifa mengunni til fleiri
íbúa.

Varðandi áhrif verksmiðjunnar á fuglalíf, þá segir skýrslan að verksmiðjan muni hafa óveruleg áhrif á
fugla, þó að lóð verksmiðjunnar sé í jaðri stærsta Sílamáfavarps á íslandi og Náttúrufræðistofnun
islands skilgreint svæðið sem „mikilvægt fuglasvæði". Við iðnaðarsvæðið í Helguvík eru líka
varpstöðvar annarra fugla eins og Þúfutittlinga, Heiðlóu og Stelks. Hvaða rannsóknir Verkís gerði fyrir
Stakksberg um áhrif verksmiðjunnar á fuglalíf veit ég ekki og kemur ekkert fram um það í skýrslunni.
Einhvern veginn hef ég grun að þessi „rannsókn" sé að hætti fyrri skýrslna um verksmiðjuna, þar sem
lykilorðð er, „við vonum að þetta verði svona". Það mun enginn segja mér og láta mig trúa því að það
hafi engin áhrif á fuglalíf, þegar verksmiðja hleypir 1.096 tonnum af koldíoxíði út i andrúmsloftið í
miðri varpsstöðvum þeirra á hverjum einasta degi.

í skýrslunni er líka fjallað um áhrif kísilversins á heilsu íbúa í Reykjanesbæ. Eins og í fyrri skýrslum, þá
er gert lítið úr þeim veikindum sem herjaði á íbúa bæjarfélagsins. Líkt og forsvarsmenn United Silicon
gerðu á sínum tíma. Ég veit um fjölmörg dæmi um að fólk varð veikt í hvert sinn sem verksmiðjan fór í
gang. Það var ekki að ástæðulausu að Umhverfisstofnun lokaði verksmiðjunni á sínum tíma. Það var
vegna þess að aldrei áður í sögu Umhverfisstofnunar hafi eins margar kvartanir borist stofnuninni og
vegna kísilversins í Helguvík. Bara í ágústmánuði 2017, bárust yfir 400
Umhverfisstofnunar vegna mengunar frá kísilverinu. En samtals barst Umhverfisstofnun á annað
þúsund kvartana.

Samkvæmt skýrslunni, þá virðist Stakksberg lítið sem ekkert gera til að stöðva mengunina, þeirra
töfraformúla er að dreifa henni betur. Það er að segja, þeir sem búa næst verrksmiðjunni fái aðeins
minni mengun, en þeir sem búa fjær verksmiðjunni fái meiri mengun.

kvartanir til

Ég vil líka benda á góða og vel rökstudda umsögn umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar frá 11.
júní 2020. Sú umsögn ætti að færa Arion banka, eigenda verksmiðjunnar að bæjarbúar vilja ekki
þessa verksmiðju. Umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar er ekki sammála niðurstöðum



frummatsskýrslunnar varðandi loftgæði, samfélag, atvinnulíf og heilsu og telur mjög ólíklegt að
efnahagsleg áhrif framkvæmdarinnar séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvæðum áhrifum
hennar á þann veg að þau nái að gera heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð. Undir þetta
tek ég heilshugar.

Ég tel mig eiga skýlausan rétt á að búa í heilsusamlegu umhverfi og tel mig eiga fullkominn rétt til
heilsusamlegs lífs og að réttur minn sé tekinn fram yfir rétt Arionbanka og Stakksbergs til að
starfrækja þessa mengunarverksmiðju, þó hún sé komin með nýja kennitölu og Arionbanki þurfi að
græða aðeins meira.

Að lokum vil ég koma með spurningu sem ég spurði Umhverfisstofnun að, þegar menguninn var sem
mest frá kísilverinu. Þegar ekki er lift í húsinu mínu fyrir mengun, hvað á ég að gera? Á ég að opna
gluggana eða loka þeim eða á ég að yfirgefa húsið mitt á meðan mengunin er sem mest?

Reykjanesbær 25. júní 2020
Guðmundur Guðbergsson
Greniteigur 49, 230 Keflavík
Kt: 030168-3219
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Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka
Guðný Húnbogadóttir
Keflavík 25. júní 2020

!

Þann 7. maí sl. tilkynnti Skipulagsstofnun að undangenginni tilkynningu Stakksberg til stofnunarinnar
umfjöllun frummatsskýrslu um endurbætur á kísilversmiðju Stakksbergs í Helguvík. Tillagan væri til
kynningar 8. maí og að athugasemdir skyldu berast eigi síðar en 26. júní nk. Það er því miður raunin að
Stakksberg hefur ekki verið í neinu samráði við íbúa Suðurnesja/Reykjanesbæjar enda hafa
samráðstímabilin verið stutt og timasett þannig að flestir eru í sumarfrium eða í jólaundirbúningi á
sama tíma . Fresturinn er kannski ekki stuttur í þetta sinn en margir eru engu að síður í sumarfrium
núna.
í Ijósi þess að loftslagsmál eru í brennidepli um allan heim og að áhersla er á einnig á slík mál hér á
landi þá er þessi verksmiðja algjör t ímaskekkja. Hjá ríkisstjórnum um flest allan heim er kolefnisjöfnun
og minnkun kolefnisfótspors brýnt viðfangsefni. Stjórnvöld hafa sett sér markmið um minnkun losunar
C02 innan marka Parísarsamkomulagsins um 40% fyrir árið 2030. Á sama tíma er verið að ræða að
setja upp strompa fortíðarog áform um uppbyggingu kísilvera í Helguvík í rúmlega kilometers fjarlægð
frá rótgróinni íbúabyggð í Reykjanesbæ. Þessi áform eru þvert á vilja íbúa svæðisins auk stórs hluta
bæjarstjórnar og ég mótmæli þessu kísiiveri i allri sinni mynd og að það fái áframhaldandi starfsleyfi.
Með þessari verksmiðju einni myndi losun C02 á íslandi aukast um alit að 10% ef starfsemi Stakksbergs
hefjist á ný.
Ég hef mörgum sinnum mótmælt þessari verksmiðju bæði með því að senda ykkur athugasemdir auk
þess að fara á íbúafundi og taka til máls og taka þátt í mótmælagöngu svo fátt eitt sé talið.
Það skiptir ekki máli hvernig að þessu kísilverslmáli hefur verið staðið það stendur ekki steinn við stein,
öll gögn hafa verið byggð á fölsuðum skýrslum og svikum, fjölmargir útreikningar hafa ekki staðist,
fyrirtækið fór i gjaldþrot auk þess sem því var hrundiö af stað af glæpamanni. Dönsk verkfræðistofa
neitaði að hafa unnið mengunarspá en yfirvöld samþykktu útreikningana. Aðalverktakinn hætti
framkvæmdum vegna skulda. Þetta var eina stóriðjan á íslandi sem var án sérkjarasamninga. Met voru
slegin í fjölda kvartana frá íbúum og eftirlit Umhverfisstofnunar var fordæmalaust og byggingar voru
ekki innan gildandi deiliskipulags.
En fyrst við erum komin að byggingunum þá eru þau algjört lýti á bæjarmynd Reykjanesbæjar.
Skorsteinn verksmiðjunnar trónir eins og vesæl en ógnandi sigursúla sem sést allsstaðar að. Yfirvöld
hafa algjörlega brugðist skyldum sínum gagnvart íbúum þessa svæðis með því að hundsa regluverk og
veita þessari verksmiðju starfsleyfi.
Þessi skýrsla er algjörlega óviðunandi eins og allar hinar skýrslurnar og allt sem viðkemur þessu kísilveri
en það er á engan hátt ásættanlegt að bjóða ibúum þess svæðis upp á þessa hörmung lengur. Ég bý
einungis í kilometers fjarlægð frá þessum viðbjóði en ég á fjögur börn og vil ég ekki að þau þurfi að
upplifa stórhættulega mengun bæði lyktar-ogefnismengun frá þessari verksmiðju auk þess sem bæði
leik- og grunnskóli barna minna er í þessu hverfi. Áhrif þessarar verksmiðju á samfélagið er eingöngu
neikvæð því þessi verksmiðja veitir ekki einu sinni öruggt starfsumhverfi þetta væri ein stór sorgarsaga
enda búið að vera það frá upphafi.
Ég geri athugasemdir við alia þessa ofangreinda þætti og mótmæli þessari verksmiðju, ég vil sjá hana
á bak og burt og að hún verið tekin niður og seld í brotajárn!

Reykjanesbær, 25. júní 2020
Guðný Húnbogadóttir
Kt.1105553269
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From:
Sent:

Gunnar Már Yngvason <gunnarmy@outlook.com>
fimmtudagur, 25. júni 2020 12:25
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs/Arionbanka.

To:
Subject:

Reynsla min af gangsetningu verksmiðjunnar á sínum tíma var alveg skelfileg og ég mótmæli harðlega öllum
tilraunum til að koma þessum mengandi rekstri af stað aftur. Fyrirætlanir Stakksbergs um að reisa gríðarlega háa
strompa gerir illt verra hvað varðar ásýnd þessarar forljótu verksmiðju sem blasir við okkur bæjarbúum alia daga og
eyðileggur fallega Bergið okkar.Staðreyndin er sú að sá mengunarvarnarbúnaður sem nota á er bilanagjarn og
ófullkominn og mengun mun alltaf leggja yfir bæinn minn í N og NA-lægum vindáttum sem er rikjandi vindátt hér og
gerir því vandmálin enn verri. Vothreinsibúnaður gæti gert þennan rekstur þolanlegan fyrir bæjarbúa en
pokasíudraslið mun ALDREI virka vel í þvi rysjótta veðurfari sem hér ríkir. Nálægð verksmiðjunnar við íbúahverfi gerir
mengunina enn verri og ég hugsa til þess með hryllingi að verða neyddur til að hafa alia glugga lokaða langtímum
saman í NA-áttinni. Mér er óskiljanleg þvermóðska Stakksbergs/Arion banka að vilja þröngva þessum viðbjóð upp á
okkur bæjarbúa og mótmæli þeim fyrirætlunum HARÐLEGA og krefst þess að fyrirtækið/bankinn hætti við að
endurhefja rekstur verksmiðjunnar!

Gunnar Már Yngvason,Miðgarði 12 Reykjanesbæ.

Sent frá Póstur fyrir Windows 10

1



Mótt.:
Málnr. 25. run. 2020

A?Q\ *?\0\(?\3\ Q\S*/

Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka
Gunnhildur Þórðardóttir
Keflavík 25. júní 2020

Þann 7. maí sl. tilkynnti Skipulagsstofnun að undangenginni tilkynningu Stakksberg til stofnunarinnar
umfjöllun frummatsskýrslu um endurbætur á kísilversmiðju Stakksbergs í Helguvík. Tillagan væri til
kynningar 8. maí og að athugasemdir skyldu berast eigi síðar en 26. júní nk. Það er því miður raunin að
Stakksberg hefur ekki verið í neinu samráði við íbúa Suðurnesja/Reykjanesbæjar enda hafa
samráðstímabilin verið stutt og tímasett þannig að flestir eru í sumarfr íum eða í jólaundirbúningi á
sama tíma. Fresturinn er kannski ekki stuttur í þetta sinn en margir eru engu að síður í sumarfríum
núna.
í Ijósi þess að loftslagsmá l eru í brennidepli um allan heim og að áhersla er á einnig á slík mál hér á
landi þá er þessi verksmiðja algjör tímaskekkja. Hjá ríkisstjórnum um flest allan heim er kolefnisjöfnun
og minnkun kolefnisfótspors brýnt viðfangsefni. Stjórnvöld hafa sett sér markmið um minnkun losunar
C02 innan marka Parísarsamkomulagsins um 40% fyrir árið 2030. Á sama tíma er verið að ræða að
setja upp strompa fortíðarog áform um uppbyggingu kísilvera í Helguvík í rúmlega kílómeters fjarlægð
frá rótgróinni íbúabyggð í Reykjanesbæ. Þessi áform eru þvert á vilja íbúa svæðisins auk stórs hluta
bæjarstjórnar og ég mótmæli þessu kísilveri í allri sinni mynd og að það fái áframhaldandi starfsleyfi.
Með þessari verksmiðju einni myndi losun C02 á íslandi aukastum allt að 10% ef starfsemi Stakksbergs
hefjist á ný.
Ég hef mörgum sinnum mótmælt þessari verksmiðju bæði með því að senda ykkur athugasemdir auk
þess að fara á íbúafundi og taka til máls og taka þátt í mótmælagöngu svo fátt eitt sé talið.
Það skiptir ekki máli hvernig að þessu kísilverslmáli hefur verið staðið það stendur ekki steinn við stein,
öll gögn hafa verið byggö á fölsuðum skýrslum og svikum, fjölmargir útreikningar hafa ekki staðist,
fyrirtækið fór í gjaldþrot auk þess sem því var hrundið af stað af glæpamanni. Dönsk verkfræðistofa
neitaði að hafa unnið mengunarspá en yfirvöld samþykktu útreikningana. Aðalverktakinn hætti
framkvæmdum vegna skulda. Þetta var eina stóriðjan á íslandi sem var án sérkjarasamninga. Met voru
slegin í fjölda kvartana frá íbúum og eftirlit Umhverfisstofnunar var fordæmalaust og byggingar voru
ekki innan gildandi deiliskipulags.
En fyrst við erum komin að byggingunum þá eru þau algjört lýti á bæjarmynd Reykjanesbæjar.
Skorsteinn verksmiðjunnar trónir eins og vesæl en ógnandi sigursúla sem sést allsstaðar að. Yfirvöld
hafa algjörlega brugðist skyldum sínum gagnvart íbúum þessa svaeðis með því að hundsa regluverk og
veita þessari verksmiðju starfsleyfi.
Þessi skýrsla er algjörlega óviðunandi eins og allar hinar skýrslurnar og allt sem viðkemur þessu kísilveri
en það er á engan hátt ásættanlegt að bjóða íbúum þess svæðis upp á þessa hörmung lengur. Ég bý
einungis í kilometers fjarlægð frá þessum viðbjóði en ég á fjögur börn og vil ég ekki að þau þurfi að
upplifa stórhættulega mengun bæði lyktar-ogefnismengun frá þessari verksmiðju auk þesssem bæði
leik- og grunnskóli barna minna er í þessu hverfi. Áhrif þessarar verksmiðju á samfélagið er eingöngu
neikvæð því þessi verksmiðja veitir ekki einu sinni öruggt starfsumhverfi þetta væri ein stór sorgarsaga
enda búið að vera það frá upphafi.
Ég geri athugasemdir við alia þessa ofangreinda þætti og mótmæli þessari verksmiðju, ég vil sjá hana
á bak og burt og að hún verið tekin niður og seld í brotajárn!

Reykjanesbær, 25. júní 2020
Gunnhildur Þórðardóttir
Kt.1003793419
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Mikið lifandi skelfingar ósköp ætlar það að reynast Arionbanka/Stakksbergi erfitt að meðtaka þá staðreynd að
bæjarbúar vilja alls ekki þessa verksmiðju yfir sig aftur. Þrátt fyrir nýja og stagbætta matsskýrslu og fögur fyrirheit um
að allt verði betra en síðast hafa bæjarbúar engan áhuga á að taka sénsinn á að svo verði, skaðbrenndir eftir þær
hörmungar sem þetta verksmiðjubrölt leiddi yfir þá síðast.
Einmitt þá fengu bæjarbúar einnig að heyra fögur fyrirheit um „bestu fáanlegu tækni" og hvaðeina en ekkert,
bókstaflega ekkert af því stóðst.
Allir eftirlitsaðilar og leyfisveitendur brugðust bæjarbúum í málinu, allir sem einn.
Þeir hafa engan hug á að ganga í gegnum þau svipugöng aftur og traust til eigenda verksmiðjunnar er algjörlega á
núlli eftir það sem á undan ergengið.
Við höfum fylgst með gangi mála hjá PCC á Bakka, sem er ekkert ósvipaður og var hjá United Silicon.
Samt sóru forsvarsmenn PCC og sárt við lögðu að sagan myndi ekki endurtaka sig, þeir ætluðu að gera þetta miklu
betur og vanda til verka „með bestu fáanlegri tækni".
Raunin virðist allt önnur og í Ijósi þess geta bæjarbúar í Reykjanesbæ engan veginn treyst því að hörmungarsaga
verksmiðjunnar í Helguvík muni ekki endurtaka sig, verði hún ræst að nýju. Bæjarbúar vilja einfaldlega þessa
verksmiðju burt.
En eigendur hennar virðast hugsa eingöngu um sína peningalegu hagsmuni, kæra sig kollótta um heilsu og velferð
bæjarbúa og ætla að neyða þennan ófögnuð uppá þá á nýjan leik.

Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu fólks. Þetta eru Brennisteinsdíoxíð
(S02), Köfnunarefnisoxíð (NOx) og svifrik eða öragnir í andrúmsloftinu (PM). Vitað er að þessi efni eru einnig skaðleg
í litlu mæli, einnig undir núgildandi viðmiðunarmörkum reglugerða.
Og þessi verksmiðja er einungis í 2km fjarlægð frá byggð og innan þessara 2km eru 2 leikskólar og 1grunnskóli!
Er það virkilega svo að 5 manna stjórn í fjármálafyrirtæki geti lögformlega hafið eiturefnaherferð á u.þ.b. 20 þúsund
manna íbúabyggð í þeim eina tilgangi að græða peninga á því?
Þessi verksmiðja er hrikaleg tímaskekkja á tímum þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir gríðarlegum vanda í
loftlagsmálum. Hún er tímaskekkja þegar það liggur fyrir að íslendingar geti ekki staðið við skuldbindingar sínar
gagnvart annarri samþykkt Kyótóbókunarinnar. island skuldbatt sig til að draga úr losun um fimmtung en hún hefur
hins vegar verið stöðug síðan 2011. Þessi verksmiðja er tímaskekkja þegar íslendingar eru langt frá þvi að geta staðið
við skuldbindingar Parísarsamkomulagsins og þurfa að kaupa losunarheimildir.
Fullyrðingar í matsskýrslunni eru sumar hverjar hreint kostulegar, eins og að 70-80 störf vegi upp á móti óþaegindum
sem íbúar verði fyrir af rekstri verksmiðjunnar, sem er í eðli sínu verulega mengandi, eins og kemur fram í skýrslunni.
Dettur mönnum það virkilega í hug að bæjarbúar séu til i að fórna loftgaeðum og þar með lífsgæðum sínum fyrir 70-
80 störf, Jafnvel þótt atvinnuleysi sé 20% núna kemur þetta auðvitað ekki til greina. Þó það væri 40%!
Þess má geta að langflestir sem unnu hjá US á sínum tíma var innflutt vinnuafl á vegum starfsmannaleigu.
Og enn og aftur reyna menn að draga úr sýnileika verksmiðjunnar, sem sést alia leið úr Hvalfirði í góðu
skyggni. Byggingarnar eru mun hærri en þær áttu að vera og því ólöglegar.
En menn ætla að bæta um betur og setja ofan á hana 50 metra háan stromp, svo hún muni nú örugglega blasa við
um gjörvallt Faxaflóasvæðið!
Ég vil benda á ágæta og vel rökstudda umsögn umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar frá 11. júní síðastliðnum.
Sú umsögn ætti að færa eigendum verksmiðjunnar enn frekar sanninn um að bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju.

Ráðið erekki sammála niðurstöðum frummatsskýrslunnar varðandi loftgæði, samfélag, atvinnulíf og heilsu ogtelur
mjög óliklegt að efnahagsleg áhrif framkvæmdarinnar séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvæðum áhrifum
hennar á þann veg að þau nái að gera heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð.
Undir þetta tek ég heilshugar.
Þá er rétt aö árétta stefnu Reykjanesbæjar varðandi iðnaðaruppbyggingu í Helguvik.
í Aðalskipulagi bæjarins, samþykktu árið 2017 er ekki gert ráð fyrir frekari starfsemi í Helguvík sem losi flúor og
brennisteinsdíoxíð.

í



Rétt er að minna á áskorun meirihluta bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar á 558. fundi Bæjarstjórnar þann 22. janúar
2019 til framkvæmdaaðila og eigenda kísilverkefna i Helguvik þess efnis að þeir falli frá uppbyggingu og rekstri
k ísilmálmverksmiðja ( Helguvík.
Það blasir því við að hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja þessa verksmiðju. Stjórnendur
Arionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það.
Heilsu og lífsgæði 20 þúsund íbúa verður að taka fram yfir hagsmundi eins fjármálafyrirtækis sem spilar á línunni
trekk í trekk.

Reykjanesbær 23. Júní 2020.
Heiðar Þórhallsson
Akurbraut 14 (áður Háteigi 8) Reykjanesbæ
Fluttur lengra burt frá Helguvík að hluta til vegna þessarar mengunarfabrikku.
210670-5649
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Jinnil

2 6 iúni 2020
Mótmæli vegna kísilversins i Helguvik

Arionbanki/Stakksberg á erfitt að meötaka þá staðreynd að bæjarbúar vilja ekki þessa
verksmiðju yfir sig aftur. Þrátt fyrir nýja og stagbætta matsskýrslu og fögur fyrirheit um að
allt verði betra en siðast hafa bæjarbúar engan áhuga á að taka sénsinn á að svo verði,
skaðbrenndir eftir þær hörmungar sem þetta verksmiðjubrölt leiddi yfir þá síðast. Einmitt
þá fengu bæjarbúar einnig að heyra fögur fyrirheit um „bestu fáanlegu tækni** og hvaöeina
en ekkert, bókstaflega ekkert af því stóðst. Allir eftirlitsaðilar og leyfisveitendur brugðust
bæjarbúum í málinu. Þeir hafa engan hug á að ganga í gegnum þau svipugöng aftur og
traust til eigenda verksmiðjunnar er algjörlega á núlli eftir það sem á undan er gengiö.
Viö höfum einnig fylgst með gangi mála hjá PCC á Bakka, sem er ekkert ósvipaöur og
var hjá United Silicon. Samt sóru forsvarsmenn PCC að sagan myndi ekki endurtaka sig,
þeir ætluöu aö gera þetta miklu betur og vanda til verka „með bestu fáanlegri tækni“.
Raunin virðist allt önnur og i Ijósi þess geta bæjarbúar í Reykjanesbæ engan veginn treyst
því að hörmungarsaga verksmiðjunnar í Helguvik muni ekki endurtaka sig, verði hún ræst
að nýju. Bæjarbúar vilja einfaldlega þessa verksmiðju burt. En eigendur hennar virðast
hugsa eingöngu um sína peningalegu hagsmuni, kæra sig kollótta um heilsu og velferð
bæjarbúa og ætla að neyöa þennan ófögnuð uppá þá á nýjan leik.

Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu folks. Þetta
eru Brennisteinsdíoxið (S02), Köfnunarefnisoxið (NOx) og svifrik eöa öragnir í
andrúmsloftinu (PM). Vitað er að þessi efni eru einnig skaðleg í litlu mæli, einnig undir
núgildandi viðmiöunarmörkum reglugeröa. Og þessi verksmiöja er einungis í 2km
fjarlægö frá byggö! Er það virkilega svo að 5 manna stjórn i fjármálafyrirtæki geti
lögformlega hafiö eiturefnaherferð á u.þ.b. 20 þúsund manna ibúabyggð í þeim eina
tilgangi aö græða peninga á því?

Þessi verksmiðja er hrikaleg tímaskekkja á tímum þegar mannkynið allt stendur frammi
fyrir gríöarlegum vanda í loftlagsmálum. Hún er tímaskekkja þegar það liggur fyrir aö
íslendingar geti ekki staðið viö skuldbindingar sínar gagnvart annarri samþykkt
Kýótóbókunarinnar. Island skuldbatt sig til að draga úr losun um fimmtung en hún hefur
hins vegar verið stöðug síðan 2011. Þessi verksmiöja er timaskekkja þegar Islendingar
eru langt frá þvi að geta staðiö viö skuldbindingar Parísarsamkomulagsins og þurfa að
kaupa losunarheimildir.

Fullyrðingar i matsskýrslunni eru sumar hverjar hreint kostulegar, eins og aö 70-80 störf
vegi upp á móti þeim óþægindum sem íbúar verði fyrir af rekstri verksmiöjunnar, sem er
í eðli sínu verulega mengandi, eins og kemur fram í skýrslunni. Dettur mönnum það
virkilega í hug að bæjarbúar séu til i að fóma loftgæðum og þar með lífsgæöum sinum
fyrir 70-80 störf?



Jafnvel þótt atvinnuleysi sé 20% núna kemur þetta auövitað ekki til greina. Þó það væri
40%!
Sú fullyröing að fjórir bræösluofnar muni menga minna en sá eini sem var fyrir verður aö
teljast hlægileg i besta falli. Þetta stenst enga skoðun. Menn réðu ekki einu sinni við að
reka einn ofn, eins og raun ber vitni. Hjá PCC á Bakka hafa menn verið i miklum
vandræöum með að reka tvo ofna. Annað hvort eru rekstaraðilar þessara tveggja kísilvera
algjörir viðvaningar eða þá að verksmiöjurnar eru gallaöar. Hvernig í ósköpunum á maður
að trúa því aö þessir aðilar geti rekið fjóra ofna skammlaust í Ijósi þess sem á undan er
gengið?

Enn og aftur reyna menn að draga úr sýnileika verksmiðjunnar, sem sést alia leiö úr
Hvalfirði í góðu skyggni. Byggingarnar eru mun hærri en þær áttu að vera og því
ólöglegar. En menn ætla að bæta um betur og setja ofan á hana 52 metra háan stromp,
svo hún muni nú örugglega blasa við um gjörvallt Faxaflóasvæðiö!

Ég vil benda á ágæta og vel rökstudda umsögn umhverfis- og skipulagsráös
Reykjanesbæjar frá 11. júni síöastliðnum. Sú umsögn ætti að færa eigendum
verksmiðjunnar enn frekar sanninn um að bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju. Ráöið
er ekki sammála niðurstöðum frummatsskýrslunnar varðandi loftgæði, samfélag,
atvinnulíf og heilsu og telur mjög óliklegt að efnahagsleg áhrif framkvæmdarinnar séu það
mikil aö þau vegi upp á móti neikvæöum áhrifum hennar á þann veg að þau nái að gera
heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæö. Undir þetta tek ég heilshugar.

Þá er rétt aö árétta stefnu Reykjanesbæjar varðandi iönaöaruppbyggingu í Helguvík. í
Aðalskipulagi bæjarins, samþykktu árið 2017 er ekki gert ráö fyrir frekari starfsemi i
Helguvik sem losi flúor og brennisteinsdíoxíö. Rétt er að minna á áskorun meirihluta
bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar á fundi Bæjarstjórnar þann 22. janúar 2019 til
framkvæmdaaðila og eigenda kísilverkefna I Helguvik þess efnis að þeir falli frá
uppbyggingu og rekstri kisilmálmverksmiðja í Helguvik.

Það blasir því viö aö hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja þessa
verksmiðju. Stjórnendur Arionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það. Núllkosturinn,
að ræsa verksmiöjuna ekki að nýju, er sá kostur sem verður að hafa mest vægi i allri
umfjöllun um málið, þótt hann „samræmist ekki markmiði framkvæmdaaðila“. Hann er í
huga bæjarbúa raunhæfasti kosturinn, þótt framkvæmdaaðili haldi ööru fram. Heilsu og
lifsgæði 20 þúsund ibúa verður að taka fram yfir peningalega hagsmuni eins
fjármálafyrirtækis.

Reykjanesbær 26. Júní 2020
Helena Dis Norris kt. 3005972039
Bogabraut 950 2b
235 Reykjanesbær
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Umsögn
Þrátt fyrir nýja og stagbætta matsskýrslu og fögur fyrirheit um að allt verði betra en síðast hafa bæjarbúar engan

áhuga á að taka sénsinn á að svo verði, skaðbrenndir eftir þær hörmungar sem þetta verksmiðjubrölt leiddi yfir þá
síðast. Einmitt þá fengu bæjarbúar einnig að heyra fögur fyrirheit um „bestu fáanlegu tækni" og hvaðeina en ekkert,
bókstaflega ekkert af því stóðst. Allir eftirlitsaðilar og leyfisveitendur brugðust bæjarbúum í málinu. Þeir hafa engan
hug á að ganga í gegnum þau svipugöng aftur og traust til eigenda verksmiðjunnar er algjörlega á núlli eftir það sem

á undan er gengið. Við höfum einnig fylgst með gangi mála hjá PCC á Bakka, sem er ekkert ósvipaður og var hjá
United Silicon. Samt sóru forsvarsmenn PCC og sárt við lögðu að sagan myndi ekki endurtaka sig, þeir ætluðu að gera

þetta miklu betur og vanda til verka „með bestu fáanlegri tækni". Raunin virðist allt önnur og í Ijósi þess geta
bæjarbúar í Reykjanesbæ engan veginn treyst því að hörmungarsaga verksmiðjunnar í Helguvík muni ekki endurtaka

sig, verði hún ræst að nýju. Bæjarbúar vilja einfaldlega þessa verksmiðju burt. En eigendur hennar virðast hugsa
eingöngu um sína peningalegu hagsmuni, kæra sig kollótta um heilsu og velferð bæjarbúa og ætla að neyða þennan

ófögnuð uppá þá á nýjan leik.

Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu fólks. Þetta eru Brennisteinsdíoxíð
(S02), Köfnunarefnisoxíð (NOx) og svifrik eða öragnir í andrúmsloftinu (PM). Vitað er að þessi efni eru einnig skaðleg
í litlu mæli, einnig undir núgildandi viðmiðunarmörkum reglugerða. Og þessi verksmiðja ereinungis í 2km fjarlægð
frá byggð! Er það virkilega svo að 5 manna stjórn í fjármálafyrirtæki geti lögformlega hafið eiturefnaherferð á u.þ.b.
20 þúsund manna íbúabyggð í þeim eina tilgangi að græða peninga á því?

Þessi verksmiðja er hrikaleg tímaskekkja á tímum þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir griðarlegum vanda í
loftlagsmálum. Hún er tfmaskekkja þegar það liggur fyrir að íslendingar geti ekki staðið við skuldbindingar sínar
gagnvart annarri samþykkt Kýótóbókunarinnar. island skuldbatt sig til að draga úr losun um fimmtung en hún hefur
bins vegar verið stöðug síðan 2011. Þessi verksmiðja er tímaskekkja þegar íslendingar eru langt frá því að geta staðið
við skuldbindingar Parísarsamkomulagsins og þurfa að kaupa losunarheimildir.

Fullyrðingar f matsskýrslunni eru sumar hverjar hreint kostulegar, eins og að 70-80 störf vegi upp á móti þeim
óþægindum sem íbúar verði fyrir af rekstri verksmiðjunnar, sem er í eðli sínu verulega mengandi, eins og kemur fram
í skýrslunni. Dettur mönnum það virkilega í hug að bæjarbúar séu til í að fórna loftgæðum og þar með lífsgæðum
sínum fyrir 70-80 störf? Jafnvel þótt atvinnuleysi sé 20% núna kemur þetta auðvitað ekki til greina. Þó það væri
40%!
Sú fullyrðing að fjórir bræðsluofnar muni menga minna en sá eini sem var fyrir verður að teljast hlægileg í besta falli.
Fjórar brennur menga alltaf meira en ein brenna. Þetta stenst enga skoðun. Menn réðu ekki einu sinni við að reka
einn ofn, eins og raun ber vitni. Hjá PCC á Bakka hafa menn verið í miklum vandræðum með að reka tvo ofna. Annað
hvort eru rekstaraðilar þessara tveggja kísilvera algjörir viðvaningar eða þá að verksmiðjurnar eru gallaðar. Nema
hvoru tveggja sé. Hvernig í ósköpunum á maður að trúa því að þessir aðilar geti rekið fjóra ofna skammlaust í Ijósi
þess sem á undan er gengið?

Og enn og aftur reyna menn að draga úr sýnileika verksmiðjunnar, sem sést alia leið úr Hvalfirði í góðu
skyggni. Byggingarnar eru mun hærri en þaer áttu að vera og þvi ólöglegar. En menn ætla að bæta um betur og setja
ofan á hana 52 metra háan stromp, svo hún muni nú örugglega blasa við um gjörvallt Faxaflóasvæðið!

Égvil benda á ágæta ogvel rökstudda umsögn umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar fráll. júní síðastliðnum.
Sú umsögn ætti að færa eigendum verksmiðjunnar enn frekar sanninn um að bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju.
Ráðið er ekki sammála niðurstöðum frummatsskýrslunnar varðandi loftgæði, samfélag, atvinnulíf og heilsu og telur
mjög ólíklegt að efnahagsleg áhrif framkvæmdarinnar séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvæðum áhrifum
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hennar á þann veg að þau nái að gera heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð. Undir þetta tek égheilshugar.

Þá er rétt að árétta stefnu Reykjanesbæjar varðandi iðnaðaruppbyggingu í Helguvík. í Aðalskipulagi bæjarins,
samþykktu árið 2017 er ekki gert ráð fyrir frekari starfsemi í Helguvík sem losi flúor og brennisteinsdíoxíð. Rétt er aðminna á áskorun meirihluta bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar á fundi Bæjarstjórnar þann 22. janúar 2019 til
framkvæmdaaðila og eigenda kísilverkefna í Helguvík þess efnis að þeir falli frá uppbyggingu og rekstrikísilmálmverksmiðja í Helguvík.
Það blasir því við að hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja þessa verksmiðju. StjórnendurArionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það. Núllkosturinn, að ræsa verksmiðjuna ekki að nýju, er sá kostur semverður að hafa mest vægi í allri umfjöllun um málið, þótt hann „samræmist ekki markmiði framkvæmdaaðila". Hanner í huga bæjarbúa raunhæfasti kosturinn, þótt framkvæmdaaðili haldi öðru fram. Heilsu og lífsgæði 20 þúsund íbúaverður að taka fram yfir peningalega hagsmuni eins fjármálafyrirtaekis.

Reykjanesbæ 24.júní 2020.
Helgi V.V. Biering
Sólvallagötu 47, Reykjanesbæ
2012684199.
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SISkipulagsstoínunAthugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka
Hjördís Hafnfjörð kt. 2611504339 og HjörturZakaríasson kt. 0111494649
Dags. 25. júní 2020
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka
20. júní 2020

Mótt.:
Málnr. 25. ium 2020

i ÁC\ 2\f)\ Cx 3i o i/
Þann 7. maí sl. tilkynnti Skipulagsstofnun að undangenginni tilkynningu Stakksberg til stofnunarinnar
umfjöllun frummatsskýrslu um endurbætur á kísilversmiðju Stakksbergs í Helguvík. Tillagan væri til
kynningar 8. maí og að athugasemdir skyldu berast eigi síðar en 26. júní nk. Þetta er algjörlega í takt
við taktleysi Stakksbergs en samráð þeirra við íbúa hefur verið með þeim hætti að samráðstímabilin
hafa jafnan verið stutt og tímasett þannig að flestir eru í sumarfríum eða í jólaundirbúningi á sama
tíma. Það má svo sem segja að fresturinn sé ekki stuttur núna en margir eru engu að síður í sumarfríum
núna. Frummatsskýrslan ásamt fylgiskjölum telur hátt í 400 blaðsíður og vonandi hafa allir ráðgjafar
unnið þetta allt á tímakaupi.

Framtíðaráform loftslagsmála í Helguvík og nágrenni.
í blaðagrein sem ég ritaði og birtist á vef Víkurfrétta 24. ágúst sl.1benti ég m.a. á að loftslagsmál væru
í brennidepli þar sem kolefnisjöfnun og minnkun kolefnisfótspora væru brýn viðfangsefni. Stjórnvöld
hefðu sett markmið um minnkun losunar C02 innan marka Parísarsamkomulagsins um 40% fyrir árið
2030. Á sama tíma væru uppi strompar fortíðar og áform um uppbyggingu kísilvera í Helguvík í rúmlega
kilometers fjarlægð frá rótgróinni íbúabyggð í Reykjanesbæ. í greininni benti ég á að áform Stakksbergs
gengi gegn vilja flestra fbúa og rúmlega meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og að losun C02 á
íslandi myndi aukast um allt að 10% ef starfsemi Stakksbergs hefjist á ný. Fari öll sú vanhugsaða
starfsemi í gang í Helguvík sem fyrirhuguð er þá eykst áætluð losun á C02 á íslandi um 33% miðað við
losun 2017 og allt hér í rúmlega kilometers fjarlægð frá rótgróinni íbúabyggð í Keflavík.

Athugasemdir við tillögu að matsáætlun og endanlega matsáætlun Stakksbergs.
í athugasemdum mínum við tillögu að matsáætlun og endanlega matsáætlun Stakksbergs, dags. 8.
ágúst 2019J gerði ég m.a. athugasemd við það að gögn Stakksbrautar 9 með rýrðan trúverðugleika
væru nýtt. í sömu athugasemdum benti ég á það að bæjarmynd Reykjanesbæjar hafi laskast verulega
við byggingu kísilvers Stakksbergs og þegar skorsteinninn væri svo kominn upp þá væri varla hægt að
tala hér um fallega bæjarmynd. Fjarskiptamastur eru oft 30 metra há en skorsteinninn hjá Stakksbergi
verður hvorki meira né minna en 52. metra hár. Þá benti ég á að síldarbræðslurnar hafi reynt það sama
og Stakksberg hyggst reyna nú en peningalykt síldarbræðslnanna var áfram umliggjandi þær þrátt fyrir
strompana og að sama skapi má ætla að gjaldþrotalyktin verði áfram umliggjandi Stakksberg þrátt fyrir
52 metra háan strompinn. Ég benti á að ríkjandi vindáttir hér í bæ væru norðlægar áttir og að mengun,
sér í lagi dreifing rokgjarnra lífrænna efnasambanda (VOC) yrði stefnt yfir rótgróna ibúðabyggð, skóla,
leikskóla o.fl. í tillögu Stakksbergs var búist við að minnkaðar líkur væru á því að lykt myndi finnast
með tilkomu endurbótanna en þar sem ekki lægju fyrir greiningarmörk lyktar vegna TVOC efna væri
ekki hægt að fullyrða að lykt hverfi með öllu.
Athugasemdir viðfrummatsskýrslu Stakksbergs 2020.
í frummatsskýrslu Stakksbergs eru nú bara einhverjar spekúlasjónir um VOC og síðan talað um að áhrif
á heilsu séu verkfræðilega metin óveruleg. í stað þess að rannsaka þennan mikilvæga þátt sem íbúar
kvörtuðu sáran undan 2016-2017 þá er einungis fyrirhugað hjá Stakksbergi og ráðgjöfum þeirra að
gera frekari mælingar á styrk VOC efna eða mat á lykt eftir að rekstur hefst að nýju og þá á
sóttvarnarlæknir að verða fenginn til að fylgjast áfram með greiningum einkenna sem geta tengst
loftmengun á svaeðinu. Þetta fyrirkomulag er alls ekki ásættanlegt og gera verður kröfu til yfirvalda að
þau hleypi ekki framkvæmdum af stað fyrr en þetta liggur algjörlega 100%Ijóst fyrir.Gera verður þessa
kröfu einfaldlega vegna þess að þetta er algjör grundvallarforsenda fyrir því að þetta kísilver geti
starfað eftir endurbætur ( rétt rúmlega kilometers fjarlægð frá byggð. Þann 19. júní sl. var sinubruni

1 Sjá viðauka I.
2 Sjá viðauka II.
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hér suðvestan megin við heimili mitt í ámóta fjarlægð og kísilver Stakksberg er norðaustan megin við
mig. Lyktin frá sinubrunanum barst hingað þegar tekið var að lygna um miðnætti og minnti ískyggilega
á sömu stybbuna sem barst frá kísilveri Stakksbergs 2016-2017 sem þó var verri. í tilfelli sinubrunans
og í tilfellum lyktarmengunar frá kísilveri Stakksbergs þurfti að loka gluggum og var það og er algjörlega
óásættanlegt í tilfelli þess síðarnefnda.

( frummatsskýrslu Stakksbergs eru fjölmargir útreikningar. í matsskýrslu Stakksbrautar 9 frá árinu 2013
voru einnig fjölmargir útreikningar sem stóðust svo ekki en yfirvöld gerðu þar engar athugasemdir við
þá útreikninga eða hvaðan þeir stöfuðu. Tafia 1í samantektarkafla frummatsskýrslu Stakksbergs vakti
athygli mína og ég velti fyrir mér hvort það sé ekki nauðsynlegt að framkvæmdaraðili og eftir atvikum
eigandi og ráðgjafi þeirra (svona í Ijósi fyrri svika og gjaldþrotasögunnar) ábyrgist það með
einhverskonar tryggingum ef síðar kemur í Ijós að útreikningar þeirra sem þeir alhæfa um standastekki? Hér væri einnig hægt að sníða starfsleyfið að framsettum hæsta reiknaða styrks eins og þarnakemur fram grænlitað þannig að ef verksmiðjan stenst ekki þessi viðmið að þá kalli það á afturköllunstarfsleyfis þeirra enda eru þá forsendur brostnar. Pað þyrfti a.m.k. að gera ráð fyrir þvi að ábyrgð
núverandi eiganda gildi þrátt fyrir sölu á Stakksbergi i framtiðinni.

Ég er afskaplega ósáttur við framsetningu mynda hjá Stakksbergi í öllu ferlinu og einnig ífrummatsskýrslu þeirra, sbr. kafli 8.8. Afskaplega er það nú dapurt þegar ekki er hægt að sýna myndir
í takt við raunveruleikann, þetta er mikið stærra í raun heldur en fram kemur á þessum myndum. Þá
eru tölvumyndirnar væntanlega ekki að sýna raunverulega mynd af því hvernig allt á að vera eftirbreytingar og geri ég athugasemdir við þetta.

í samantekt yfir umhverfisáhrif í frummatsskýrslu Stakksbergs eru áhrif á samfélag það eina sem erjákvætt að þeirra mati. Annað telja þeir óverulegt en aðeins þrennt er talið nokkuð neikvætt. Þarnaeru fjölmargir þættir sem ég hefði haldið að þyrftu að vera metnir frá öðru sjónarhorni enverkfræðilegu og geri ég athugasemdir við það.

Umfjöllun um núllkost, sbr. kafli 5.7.4 í frummatsskýrslu er verulega ábótavant, meðal annars meðtilliti til samfélags og heilsu en þessi kostur samrýmist markmiði mínu og fjölda íbúa Reykjanesbæjarog er alveg raunhæfur kostur þó það samræmist ekki markmiðum Stakksbergs. Það hefði örugglegamátt stytta eitt og annað í þessari frummatsskýrslu en merkileg ófyrirleitni sem felst í því að gera einslltið úr núllkostinum og Stakksberg gerir. Það mætti spyrja hvernig í ósköpunum það samræmistmarkmiði eiganda Stakksbergs (Arion banka) að koma beint að uppbyggingu á kísilveri í Helguvík.
Ég tek annars að öðru leyti undir athugasemdir sem Reykjanesbær hefur skilað vegna frummatsskýrsluStakksbergs sem og annarra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Reykjanesbær, 25. júnl 2020
Hjördís Hafnfjörð kt. 2611504339 og Hjörtur Zakaríasson kt. 0111494649
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Viðauki I

Framtíðaráform loftslagsmála í Helguvík og nágrenni
24. ágúst 2019

Loftslagsmál eru í brennidepli þar sem kolefnisjöfnun og minnkun kolefnisfótspora eru brýn
viðfangsefni. Síðustu þrjú árin hef ég alia jafna ferðast til og frá vinnu með almenningssamgöngum til
að minnka mitt kolefnisfótspor. Stjórnvöld hafa sett markmið um minnkun losunar C02 (koldíoxíð)
innan marka Parísarsamkomulagsins um 40% fyrir árið 2030. Á sama tíma eru uppi strompar fortíðar
og áform um uppbyggingu tveggja kísilvera í Helguvik sem verða þau stærstu í heiminum í rúmlega
kílómeters fjarlægð frá rótgróinni íbúabyggð í Reykjanesbæ.

United Silicon sem aldrei kunni að ganga
Flestum er kunnug saga United Silicon sem fékk að menga nærri óáreitt frá nóvember 2016 þar til
reksturinn var stöðvaður í September 2017. Dönsk verkfræðistofa neitaði að hafa unnið mengunarspá
en yfirvöld samþykktu útreikningana. Aðalverktakinn hætti framkvaemdum vegna skulda. Þetta var
eina stóriðjan á íslandi sem var án sérkjarasamninga . Byggingar voru ekki innan gildandi deiliskipulags.
Met voru slegin í fjölda kvartana frá íbúum og eftirlit Umhverfisstofnunar var fordaemalaust. Skýrsla
Ríkisendurskoðunar til Alþingis staðfestir að fleiri en einn pottur var brotinn í stjórnsýslunni. Við
gjaldþrot 2018 töpuðu stórir sem smáir lífeyrissjóðir milljörðum, aðalvertakinn rúmum milljarði,
fyrrverandi starfsmenn, Reykjanesbær o.fl. umtalsverðum upphæðum.

Stakksberg úr öskunni í eldinn
Eigandi verksmiðjunnar, Stakksberg, veður nú úr öskunni í eldinn gagnvart íbúum Reykjanesbaejar og
hyggst lappa upp á hana fyrir á fimmta milljarð króna. Áform Stakksberg ganga gegn vilja flestra íbúa
og rúmlega meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbaejar. Saga Stakksbergs er stutt en fulltrúi eiganda
Stakksbergs var einnig í stjórn United Silicon frá vori 2017 fram að þroti þess. Stakksberg hefur nú
heitið því að leita samráðs og samvinnu við íbúa. Samráðið er þó ekki laust við klæki því
samráðstímabilin eru jafnan stutt og tímasett þannig að flestir eru í sumarfríum eða í jólaundirbúningi
á sama tfma. Þá var íbúafundur boðaður með eins til tveggja daga fyrirvara. í sérstakri samráðsgátt
(samrad.stakksberg.com) tókst Stakksbergi ekki að leita samráðs við íbúa um þau atriði sem áhyggjur
íbúa beinast heist að en þeir hafa jú lofað að vanda sig.

Þriðjungur allrar C02 mengunar á íslandi gæti komið frá Helguvík
Kísilver brenna kolum í stórum stíl og markmið kísilveranna er að brenna 315.000 tonnum af kolum
árlega. Við brennslu á kolum myndast mörg efnasambönd, meðal annars C02, S02
(brennisteinstvíoxíð), NOx (köfnunarefnisoxíð) o.fl. Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis í
apríl 2017 var það rætt hvort ekki vaeri ástaeða til að banna slíkan mengandi iðnað svo nálægt
ibúabyggð. Með almennri skynsemi mætti komast að þeirri niðurstöðu að starfsemi sem þessi eigi ekki
að vera staðsett í kilometers fjarlægð frá byggð. RÚV greindi frá því að losun C02 á fslandí myndi aukast
um rúm 10% ef starfsemi Stakksbergs hefjist á ný. í óhugnarlegu svari Umhverfisstofnunar við
fyrirspurn minni myndi áætluð losun C02 aukast um allt að 25% fari bæði kísilver í gang og bætist
álverið við þá eykst áætluð losun um allt að 33% á öllu íslandi miðað við losun 2017. Það yrði fróðlegt
að vita hvað Stakksberg og Thorsil þyrftu að gróðursetja mörg tré vegna bindingar þeirrar
kolefnislosunar sem hlýst af starfsemi þeirra en fyrirtæki ( landinu hafa einmitt verið hvött til þess,
meðal annars af eiganda Stakksbergs.

Augljós krafa um íbúakosningu
Um síðustu áramót söfnuðu Andstæðingar stóriðju í Helguvík 2.700 undirskriftum íbúa
Reykjanesbaejar sem er um fjórðungur kosningabaerra aðila þar sem krafist var þess að bæjaryfirvöld
Reykjanesbaejar myndu láta fara fram íbúakosningu um það hvort kísilverksmíðja Stakksbergs fái að
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hefja starfsemi á ný og um það hvort kísilverksmiðja Thorsil verði reist í bæjarfélaginu. Umrædd
undirskriftasöfnun var metin ólögmæt af lögmanni Reykjanesbæjar og engin kosning fór fram.
Undirskriftasöfnunin sannar þó að íbúar vilja fá að kjósa um það hvort þessar verksmiðjur eigi rétt ásér í bakgarði ibúa.

Stefnir Reykjanesbær á lista yfir menguðustu sveitarfélög í Evrópu eða ekki?
Framtíðaráform loftslagsmála í Helguvík og nágrenni eru vægast sagt áhyggjuefni. Mengun frá
stóriðjunni í Helguvík yrði á bilinu 25%-33% allrar losunar C02 á ísiandi ásamt losun fjölmargra annarra
óæskilegra efna og efnasambanda sem frá þessum verksmiðjum koma. Mér hugnast vaegast sagt ekki
áform Stakksbergs og finnst samstarf þeirra hingað til við íbúa með eindæmum lélegt. Frá sjónarhorni
íbúa væri æskilegast fyrir Stakksberg að skoða núllkostinn. Stakksberg og Thorsil mættu alvarlega
íhuga áskorun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar og fulltrúa Miðflokksins um að falla frá
áformum sínum um rekstur k ísilverksmiðja í Helguvík enda endurspeglar sú áskorun vilja meirihluta
íbúa Reykjanesbæjar. Almennt þarf svo að taka afstöðu til þess hvort við viljum að Reykjanesbær verðifrægastur sveitarfélaga á norðurhveli jarðar fyrir að menga mest eða hvort stefnt verði að grænniframtíð þar sem umhverfissjónarmið eru í forgrunni. Iðnaðaruppbyggingin í Helguvík er augljóslega
eitt allra stærsta hagsmunamál íbúa Reykjanesbæjar og kosning um framtíð stóriðjunnar í Helguvík erbráðnauðsynleg. Ég kýs góð loftgæði til handa íbúum Reykjanesbæjar og komandi kynslóðum semendurspeglast í betri l ífsgæðum framyfir ófullkomnar kolabrennandi kísilverksmiðjur í kílómetra
fjarlægð frá byggð. Það er ekki of seint að hætta við núna og ég vona innilega að þessi kísilversverkefnihverfi héðan úr Helguvík. Svæðið fær í framhaldi nýjan tilgang og aðra starfsemi sem þrífst í sátt og
samlyndi við íbúa í nágrenninu sem verður sannarlega farsælla til framtíðar litið fyrir alia.

Hjördís Hafnfjörð kt. 2611504339 og Hjörtur Zakariasson kt. 0111494649
íbúar í Reykjanesbæ
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Viðauki II

Athugasemdir við tillögu að matsáætlun og endanlega matsáætlun Stakksbergs
8. September 2019

Stakksberg tók þá ákvörðun að framkvæma nýtt umhverfismat á starfsemi kísilverksmiðju í Helguvík
sem mikill meirihluti íbúa Reykjanesbæjar eru á móti. Stakksberg virðist það engu máli skipta og heldur
áfram sínu óskiljanlega striki. Komi til (búakosninga er ég þess fullviss að niðurstöður þeirra leiði í Ijós
að betur hefði verið heima setið en af stað farið hjá Stakksbergi í endurbætur á kisilveri sem er eins
illa staðsett og hugsast getur gagnvart íbúabyggð Reykjanesbæjar. Loftslagsmál, kolefnisjöfnun og
minnkun kolefnisfótspora virðist ekki skipta Stakksberg neinu máli né heilsa og lífsgæði íbúa
Reykjanesbæjar.

í tillögu að matsáætlun og endanlegri matsáætlun Stakksbergs er vísað í matsáætlun Stakksbrautar 9
en við lestur þeirrar áætlunar og þeirra gagna sem Stakksberg og Verkís hafa nú lagt fram er ekki laust
við að samhengi hlutanna liggi í lausu lofti. Það hjálpar ekki við mat á trúverðugleika og trausti til
matsferlisins í heild þegar Stakksberg nýtir sér að hluta gögn með rýrðan trúverðugleika. Hver er
trúverðugleiki gagna Stakksbergs sem byggir á slíkum gögnum? Sé það vilji Stakksberg að nýta sér gögn
Stakksbrautar 9 þurfa þeir að fara í algjöran samanburð á þeim gögnum og útskýra með nákvæmum
hætti öll frávik.

Hér er talað um að reisa eigi 52 metra háan skorstein við hlið síuhúss. Bæjarmyndin laskaðist verulega
við byggingu kísilvers Stakksbergs og þegar skorsteinninn verður kominn verður varla hægt að tala um
fallega bæjarmynd. Fjarskiptamastur eru oft 30 metra há og hér í heiðinni er eitt slíkt. Skorsteinninn
hjá Stakksbergi yrði 22 metrum hærri en það mastur. Stakksberg virðist ekki gera sér grein fyrir því að
ríkjandi vindáttir eru norðanáttir og í slíkum vindáttum þá liggur mengunin frá verksmiðju þeirra yfir
byggð Reykjanesbæjar. íbúar Reykjanesbæjar kæra sig flestir ekki um þessa mengun.
Síldarbræðslurnar víða um land reyndu á sínum tíma að draga úr lyktarmengun með því að reisa háa
strompa fyrir útblástur en allt kom fyrir ekki og peningalyktin var umliggjandi verksmiðjurnar. Bíði
sömu örlög Stakksbergi munu þeir að öllum líkindum viðhalda gjaldþrotalyktinni sem barst frá United
Silicon 2016-2017 þrátt fyrir 52 metra háan skorsteininn og tæpa 5 milljarða af ferskum peningum.

Ég dreg umfjöllun hér í algjöran efa þar sem Stakksberg mun nýta sér gögn Stakksbrautar 9 án þess að
fara í algjöran samanburð á þeim gögnum og útskýra öll frávik. Það er alveg Ijóst að hæsti reiknaði
styrkur um núverandi rjáfur er í engu samræmi við það sem kom fram í gögnum Stakksbrautar og var
undanfari útgáfu starfsleyfis sem Stakksberg hefur fengið framselt til sín. Eins er framsetning
mengunarefna mjög villandi hér þegar Stakksberg miðar bara við framleiðslu á einu tonni og miðar
bara við einn ofn. Það hlýtur að vera hægt að setja þetta fram meira í takt við raunveruleikann. Eins
dreg ég útreikning Vatnaskila í efa þar sem loftdreifingarlíkan sem þeir vinna fyrir Stakksberg byggir
ekki á neinni reynslu starfandi stóriðja heldur eingöngu fyrirhugðu álveri Norðuráls í Helguvík og
fyrirhugðu kisilveri Thorsil sem engin starfsreynsla er af. Stakksberg líkt og forveri þess ætlar því í enn
eina tilraunstarfsemina hvað þetta varðar . Ég get a.m.k. staðfest það að þegar það voru norðanáttir
þá fann ég verulega fyrir menguninni frá kisilveri Stakksbergs 2016-2017.

Hér er settur stór fyrirvari á dreifingu VOC (lyktarvaldandi efnum), þ.e. eingöngu er „búist við að
minnkaðar líkur séu á því að lykt finnist með tilkomu endurbótanna en þar sem ekki liggja fyrir
greiningarmörk lyktarvegna TVOC efna er ekki haegt að fullyrða að lykt hverfi með öllu". ER ÞAÐ NÓGU
GOTT? Borgar sig að setja tæpa 5 milljarða króna í endurbætur á kisilveri sem virkaði ekki sem mun
síðan valda íbúum Reykjanesbæjar sömu vanlíðan vegna lyktarmengunar og annarrar mengunar
áfram? Það sama á við hér eins og athugasemdin hér að ofan um að það hlýtur að vera hægt að setja
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Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka
Hjördís Hafnfjörð kt. 2611504339 og Hjörtur Zakariasson kt. 0111494649
Dags. 25. júní 2020
þetta fram meira í takt við raunveruleikann og rétt væri að sýna þetta í stærra samhengi en íhlutfallsmörkum klukkustundargilda.

Það er ekki of seint að hætta við núna og ég hvet ykkur eindregið til þess. Reykjanesbær á ekki aðverða frægastur sveitarfélaga á norðurhveli jarðar fyrir að menga mest og stefna ætti að grænniframtíð þar sem umhverfissjónarmið eru í forgrunni. Ég kýs góð lífsgæði til handa íbúumReykjanesbæjar og komandi kynslóðum sem endurspeglast í betri lífsgæðum framyfir ófullkomnarkolabrennandi kísilverksmiðjur í kílómetra fjarlægð frá byggð.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Hrafnhildur Brynjólfs <hrafnhildur07@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 21:39
Skipulagsstofnun
Athugasemd viö frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur i gang í Helguvík.
Verksmiðjan er líkleg til að hafa í för með sér neikvæð sjónræn áhrif, neikvæð áhrif á loftgæði og henni
geta fylgt óþægindi og ónæöi fyrir íbúa Reykjanesbæjar, auk þess að hafa mögulega neikvæð áhrif á heilsu
þeirra.

í Ijósi forsögunnar er ég ekki sannfærð um að áætlaðar mótvægisaðgerðir, sem eiga að auka rekstraröryggi
verksmiðjunnar og minnka óþægindi íbúa vegna hennar, reynist fullnægjandi.

Efnahagsleg áhrif framkvæmdarinnar geta ekki vegið upp á móti neikvæðum áhrifum hennar á þann veg að
þau nái að gera heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð. Framkvæmdin sem heild fellur ekki að
gildandi deiliskipulagi. Áhrif á loftgæði er likleg til að vera neikvæö og í Ijósi reynslunnar af rekstri
verksmiðjunnar og vandamála með loftgæði er mjög mikilvægt aö fá nánari lýsingu á hvernig standa eigi að
lofthreinsun, hvaöa tækni eigi að beita og hvernig það samræmist BAT skilyrðum (bestu aðgengilegu
tækni) sem varða loftgæði.

Verksmiðjan er ekki undirbúin í sátt viö Bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem þann 22. janúar 2019 sendi
áskorun til framkvæmdaaðila og eigenda kisilverkefna i Helguvik þess efnis að þeir falli frá uppbyggingu og
rekstri kísilmálmverksmiöja í Helguvik og hvatningu til þeirra um að taka frekar þátt í annarri
atvinnuuppbyggingu í sátt við fólkið í sveitarfélaginu og umhverfið. Óumdeilt er að íbuar urðu fyrir
talsverðum óþægindum og veikindum vegna mengunar sem barst frá verksmiöjunni á rekstrartíma. Það var
gæfa að enginn hlaut sannarlega varanlegan skaða af enda rekstrartimi stuttur. Ekki hefur tekist að greina
hvaða efni það voru sem ollu þessum óþægindum o.þ.l. voru þessi efni aldrei mæld.

Áhrif á heilsu ibúa eru metin óveruleg i frummatsskýrslunni. Ég tek undir ábendingu landlæknis um að
vinna þurfi lýðheilsumat (Health Impact Assessment) í tengslum við fyrirhugaðar endurbætur á
kísilverksmiöjunni og fá álit sérfræðinga þar um. Ég tel einnig alveg ótækt að fara i framkvæmdir meöan
ekki er Ijóst hvaö þaö var sem ölli íbúum heilsubresti hjá fyrri rekstraraðilum.

Verksmiðjan vinnur gegn markmiðum islands um losun og Parísarsamkomulagið. Meginuppistaöan í
útblæstri hennar er C02 en ekki er fjallað um það í loftdreifilíkani en þar sem um töluvert magn er að ræða
sem myndast viö bruna á 520.000 tonnum árlega af kolum og viðarflísum. Þá er ótækt að auka hér bruna á
kolum og það vinnur gegn öllum loftslagsmarkmiðum.

Vísað er til þess i frummatsskýrslu að áætluð mengun verði undir heilsufarsviðmiðum en ekki eru tilgreind
mörk óþæginda ibúa vegna lyktar eða annarra áhrifa sem eru ekki siöur mikilvæg.

Hrafnhildur Brynjólfsdóttir
Kt 050670-3849 Sl SfctDulagsstolnun

25. lun, 2020

A C{ 2\ C\ C\3\ £)\ó i /

Mótt.:
Málnr.



ATHUGASEMDIR
Vegna endurbætur á kísilverksmiðju Stakksbergs í
Helguvík er auglýstar voru á Skipulagsstofnun.is þann 7.
maí sl.

Lönguvitleysan og skrípaleikurinn heldur áfram gagnvart þessari verksmiðju og það
er með ólíkindum að þeir fá að halda starfsleyfinu eftir allt þetta klúður sem er búið að
eiga sér stað hjá þessari verksmiðju.

Öll fyrirheit og fegurðarmyndir sem hafa verið settar fram sl. ár og hefur allt verið
svikið og það virðist vera nóg með einu pennastriki að fá útlit bygginga breytt án þess
að íbúar fái nokkuð að segja um það mál.

Nú á að redda málunum með því að setja 52 metra háan strompa á þessa byggingar
sem er þegar mikið lýti í umhverfi Helguvíkur og nágrennis.

Ég geri nú ekki ráð fyrir því að þetta hafi verið útkoman sem íbúar fengu að vita á
sínum tíma varðandi þessar byggingar að þær kæmu til með að líta svona út ?

Það er engin trygging fyrir því að þetta eigi að vera betra og ég er ekki tilbúin að
fórna heilsu minni, fjölskyldu minnar og hrossunum mínum til að vera tilraunardýr fyrir
stóriðju í bakgarðinum hjá mér. Held að sú tilraunarstarfsemi hafi toppað sig með
öllum mistökum, lygum, slysum og lífskerðingu sem dundu yfir okkur íbúa sl. ár.

Þeim leyfist að ljúga í kynningarbréfi varðandi þessa skýrslu um að: „ Endurbæturnar
eru í samræmi við gildandi deiliskipulag í Helguvík. Síðustu breytingar á því voru
samþykktar í íbúakosningu árið 2015, þar sem meðal annars var veitt heimild fyrir 52
m háum reykháfum á lóð Stakksbergs.“
https://stakksberg.com/2020/05/07/mat-a-umhverfisahrifum-endurbota-a-kisilverksmidju-i-
helguvik/?fbclid=IwAR0e5haXp7LAJXWFrFJisP5-6NtWPX96tP1aIXLoTmUR30-42QyQJp-oQZM

Ég spyr, hvaða íbúakosning er þetta sem vitnað er í ?



Staðsetningar á þessum tveimur verksmiðjum sem ætlaðar eru hér í Helguvík sem er
rétt um kílómeter í fjarlægð frá íbúabyggð og hesthúsabyggð er allt of nálægt.
Mengunin frá henni berst með ríkjandi vindáttum (norðanátt, norðaustanátt og
norðnorð austanátt) er algjörlega óviðunandi og gengur ekki upp. Ef ég fann lyktina
sem var ríkjandi reglulega hjá United Silicon og andaði því að mér, þá mun ég líka
anda að mér lyktalausri mengun sem fyrirhuguð er.

Það er talað um að Ísland eigi að taka þátt í Parísarsamningum varðandi
loftlagsbreytinga í heiminum, ég tel klárlega að svona starfssemi sé einn af
sökudólgum hvernig er að fara fyrir jörðinni okkar.

Þann 16. nóvember 2016 skrifaði Reykjanesbær undir samning Heilsueflingu til að
stuðla að betri heilsu fyrir íbúa Reykjanesbæjar og þar má sjá eftirfarandi:
" Heilsuefling, eins og orðið ber með sér, gengur út á það að efla almenna

heilsu íbúa með því að fyrirbyggja sjúkdóma, stuðla að forvörnum og veita
stuðning til lífstílsbreytinga. Heilsuefling tekur meðal annars til félagslegra,
andlegra og umhverfislegra áhrifaþátta heilbrigðis og fólki gert kleyft að hafa
aukin áhrif á heilsu sína til góðs"

Það má líka benda á að Arion banki stærir sig af samningi bindingu þeirra
kolefnislosunar sem hlýst af stafsemi bankans !!  Þetta kísilver í eigu Arion banka
mun brenna 120.000 tonnum af kolum árlega í fullum afköstum.
Framkoma þessa fyrirtækis gagnvart Reykjanesbæ, ýmsum fyrirtækjum, fyrrverandi
starfsmönnum United Silicon er sorgleg, vitandi að því að þeir hlunnfærðu þessa
aðila um tugi milljóna. Þetta eru viðskiptahættir og framkoma hjá þessum aðilum og
þeir reyna telja íbúum Reykjanesbæjar trú um að treysta þeim ?

Það eru stórar yfirlýsingar hjá þessum aðilum, að þeir ætla að gera betur en fyrri
eigendur og ætla sér ekki að vinna þetta umhverfismat með „rassgatinu“ eins og
formaður Stakkbergs kom að orði á kynningarfundi 21.nóvember 2018 en það
umhverfismat var samþykkt af Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun.

Reiði og sorg landans gagnvart Lífeyrissjóðum sem gerðust það djarfir að fjárfesta í
þessum ófögnuði á sínum tíma með peningunum okkar í starfsemi hjá manni sem var
ekki öflugur pappír.

Gerið okkur íbúum Reykjanesbæjar greiða með því að fjarlægja þessa verksmiðju úr
bænum okkar, það verður aldrei sátt við íbúa með þennan rekstur.

Ég segi í burtu með þessa verksmiðju !!

Hrönn Auður Gestsdóttir
Kt: 071166-5119
Íbúi í Reykjanesbæ



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Johannes Jensson <johannes.jensson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 15:36
Skipulagsstofnun
Athugasemdir vegna kísilvers Stakksbergs í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaður á borð við kísilver Stakksbergs sé starfræktur í næsta nágrenni við heimili mitt. Ég tek
undir þær athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur sent frá sér varðandi verksmiðjuna
ásamt athugasemdum Andra Freys Stefánssonar, dags. 20.06.2020.

Persónulega varð ég fyrir verulegri mengun vegna verksmiðjunnar meðan hún var starfrækt og sé ekki að ástandið
verði betra þó risaskorsteinn verði reistur við verksmiðjuna. Það mannvirki mun aðeins auka á sjónmengunina og
dreifa mengandi efnum víðar um Suðurnesin.

Ég hef búið í Keflavík/Reykjanesbæ í rúmlega 40 ár og greitt mína skatta og skyldur til sveitarfélagsins. Nú horfi ég til
þess að skipta um húsnæði og mun væntanlega flytja á höfuðborgarsvæðið ef verksmiðjan verður endurræst.

Loks finnst mér rétt að geta þess að mikið hefur verið fjallað um fjölda starfa sem fyrirtækið myndi skapa á svæðinu
(hálaunastörf meira að segja ). Þetta reyndust síðan færri störf en um var talað og mér sýnist að þau hafi að stórum
hluta verið útlendu vinnuafli og reynst láglaunastörf þegar upp var staðið. Verksmiðjan reyndist því ekki sú gullkista
sem fólki hafði verið talin trú um, heldur bæði efna- og sjónmengunarskrímsli sem nú er að verða helsta kennileiti
Suðurnesja langt að séð. Burtu með þessi mannvirki!

Kveðja,
Jóhannes Jensson, kt. 041054-3959
Heiðarbraut 7b, 230 Reykjanesbær

ISkipiilaiissiofijun

26. iur» 2020
Sent frá Póstur fyrir Windows 10 Mótt.:

Málnr.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Jón F Sigurðsson <jonfsig17@gmail.com>
miðvikudagur, 24. júní 2020 12:44
Skipulagsstofnun
Fwd: Athugasemdir

From:
Sent: 5I SkinulassstofnunTo:
Subject:

Mótt :
Málnr.

lúní 2020 .

2\ 0\ 3 Q\0\3 \ Q\ ó I/Góðan daginn,
I

Setti ekki inn heimilisfang með síðasta bréfi. Það er Hafnargata 16, 230 Reykjanesbæ.

Begin forwarded message:

From: Jón F Sigurðsson <ionfsiq17@qmail.com>
Subject: Athugasemdir
Date: 12 June 2020 at 11:55:34 GMT
To: skipulaq@skipulaq.is

Góðan daginn,

Jón F Sigurðsson heiti ég kt. 170252-2929.

Geri ég hér með alvarlegar athugasemdir vegna kísilversins Í Helguvik.

Með mengandi verksmiðju sem er í túnfæti Reykjanesbæjar og í næsta nágrenni við leikskóla og
grunnskóla er óásættanlegt.

Skerðing loftgæða íbúa Reykjanesbæjar út af kísilryki er óásættanlegt.

Að vera með kísilver nálægt eldsneytistönkum fullum af flugvélaeldsneyti er mikið áhyggjuefni.

Að hleypa afsogslofti óhreynsuðu út í andrúmsloftið í Helguvík er óásættanlegt.

íbúar Reykjanesbæjar vilja ráða loftgæðum í bæjarfélaginu til frambúðar án þess að anda að sér
afsogslofti og kísilryki.

Þið segið í þessari matsskýrslu að loftgæði muni minnka og að starfssemin muni einnig hafa nokkuð
neikvæð áhrif á grunnvatn og ásýnd bæjarfélagsins sem er óásættanlegt fyrir okkur íbúa hér (
Reykjanesbæ og okkar nærsamfélag.

Ég geri alvarlega athugasemdir við að Stakksberg reisi 52 metra háan skorstein sem er veruleg
sjónmengun af og rykmengun.

Þessi frummatsskýrsla sem Stakksberg setur hér fram er ekkert frábrugðin fyrri frummatsskýrsum
sem áður hafa verið gefnar út um þessa verksmiðju með loforðum sem enganvegin geta átt sér
stoðir í veruleikanum.

Ég geri alvarlegar athugasemdir við að affallsvatninu frá verksmiðjunni verði dælt út í sjó sem engar
rannsóknir hafa verið gerðar til að greina hvaða áhrif það hefði á lifríki sjáva við strendur Helguvíkur
eða Faxaflóa í heild sinni.

Ég tel að eini kosturinn fyrir Stakksberg er að fara burt með kísilverkssmiðjuna .
l



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

karvel granz <karvelgranz@gmail.com>
miðvikudagur, 24. júní 2020 08:23
Skipulagsstofnun
Athugasemdir vegna endurræsingu Kísilvers i Helguvik

To:
Subject:

Ég undirritaður mótmæli harðlega að Kísilver í Helguvik verði endurræst hvort sem er i núverandi
mynd eða lítillega breytt og byggi mótmæli min út frá fyrri reynslu er ég tiltek hér.
1. Lyktarmengun og öndunar örðuleikar er ég og fjölskyldan mín þurftum að glíma við er
verksmiðjan starfaði. Ég á við skerta lungnastarfsemi að stríða og get ekki tekið þátt i að vera
notaður sem tilraunadýr upp á von og óvon um að betur takist til næst.

2. Sjónmengun, en verksmiðjan er augljóslega of nálægt byggð og ekki í takt við deiliskipulag. Tel
að gera þurfi nýtt deiliskipulag þar sem svona starfsemi á ekki aö liggja svo nærri byggð eða
annari starfssemi á þessu svæði en eftirspurn eftir lóöum í nánasta nágrenni Kísilversins er engin
nú. Hugmynd Stakksberg um 52 metra háan reyklosunar skorstein er aðeins til að auka
sjónmengun og dreifa reyknum víðar.

3. Verðgildi á minni fasteign mun augljóslega falla ef Kísilveriö verður endurræst meö einum ofn,
hvað þá með 4 ofnum.

Mótmæli mín byggja á fyrri reynslu og ótta um að heilsu fjölskyldu minnar muni hraka aftur ef
Kisilverið er gangsett á ný en ég bý i þeim hluta Keflavikurhverfis er næst liggur Kísilverinu.
Trúi ekki að umhverfisstofnun samþykki óbreytt umhverfismat þar sem allir vita að það sem var
notað byggði á blekkingum.
Það er með ólikindum að Stakksberg skuli halda þessu máli til streitu árið 2020, þegar öllum ætti
að vera Ijóst hversu neikvæð áhrif af slikum rekstri yrði samfélaginu hér.

Kveðja
Karvel Granz
Kt. 050354-3859

0Síc/oufsgssiofnun
Mótt.:
Málnr. 2 i Him 2020



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Kristinn Þór Jakobsson <kristinnjakobsson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 08:30
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli harðlega áformum Stakksbergs áður United Silicon að endurræsa kísilverksmiðju í Helguvík.

forsendur lofreiknilíkans sem kynnt er í frummatsskýrslu Stakksberg /Arion banka eru á skjön við reynslu og upplifun
ibúa Keflavíkur/ Reykjanesbæjar. Haekkun reykháfs upp í 52 metra dugar ekki til að hindra að útblástur úr
verksmiðjunni leggist yfir norðurhluta Keflavíkur. Ríkjandi vindátt í Keflavík er norðan og norðnorðaustanátt hæg
gola eða andvari sem leggst inn yfir bæinn köld af Faxaflóa. Þessi hægi andvari verður til þess að loftblöndun við
mengunina úr verksmiðjunni verður lítil sem engin. Því fellur mengunin lítt blönduð niður og læðist inn yfir
bæjarhlutann sem næstur er verksmiðjunni mönnum og málleysingum til mikils ama. Veðurfræðingar vöruðu við
þessu ástandi. Loftreiknilíkanið tekur ekki á þessu veðuráhrifum. Mér er til efs aö hækkun reykháfsins dugi til við
draga úr þessarri mengun.
Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs verði ræst aftur í svo mikilli nálægð við
íbúabyggð í Keflavík. Ég tek einnig undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað
og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs

Með bestu kveöjum

Kristinn Þór Jakobsson
kt. 270457 3559
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í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Kristin Kristinsdottir <stinakennari@gmail.com>
þriðjudagur, 23. júní 2020 19:15
Skipulagsstofnun
athugasemdir v/matskýrslu

To:
Subject:

Eg geri alvarlegar athugasemdir vegna þeirra þátta sem koma fram í matskýrslu Stakksbergs vegna kísilversins I
Helguvik

1. Að Stakksberg reisi 52. metra háan skorstein sem veruleg sjónmengun er af, það er til að hafa áhyggjur af
vegna enn frekari dreifingu mengunar.

Að skerðing loftgæða hjá íbúum Reykjanesbæar út af kísilriki og lyktarmengun, það er til að hafa áhyggjur af.2 .

Að hleypa afsogslofti óhreinsuðu út í andrúmsloftið i Helguvík, Það er til að hafa áhyggjur af.
Að vera með kísilver nálægt eldsneytistönkum fullum af flugvélaeldsneyti, það ertil að hafa áhyggjur af.

3.
4.

5. Að affallsvatninu frá verksmiðjunni verði dælt út í sjó þar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar til að
greina hvaða áhrif það hefði á lífríki sjávar við strendur Helguvíkur eða lífríki við Faxaflóann, það er til að hafa
áhyggjur af.
6. Að mengandi kísilverksmiða sem er í túnfæti Reykjanesbæjar og í næsta nágrenni við leikskóla og
grunnskóla, það er til að hafa áhyggjur af.

7. Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu folks. Þetta eru
Brennisteinsdíoxíð (S02), Köfnunarefnisoxíð (NOx) og svifrik eða öragnir í andrúmsloftinu (PM), það er til að hafa
áhyggjur af.

Þessi frummats skýrsla sem Stakksberg setur hér fram er ekkert frábrugðin fyrri frummats skýrslum sem áður hafa
verið gefnar út um þessa verksmiðju með loforðum sem engan veginn geta átt sér stoðir í veruleikanum. Sú
deiliskipulagsbreyting sem tillögur frummatsskýrslunnar byggja á eru mjög vafasamar ef ekki ólöglegar, þar sem ekki
var tilgreint í auglýsingu, né í greinargerð deiliskipulagsbreytingarinnar, um þær umfangsmiklu breytingar er áttu sér
stað á þeim lóðum, sem kisilver United Silicon (Stakksbraut 9) höfðu til umráða.
Það blasir því við að hvorki baejaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja þessa verksmiðju. Stjórnendur
Arionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það. Heilsu og lífsgæði 20 þúsund íbúa verður að taka fram yfir
hagsmundi eins fjármálafyrirtækis.

0SkipulagssiGfnun

23. ium 2020

2\ Q\ 2\ Q[ c\ <3\Q\5~
\ /

Mótt.:
Málnr.
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LANDVERND

Skipulagsstofnun
Borgartúni 7
105 Reykjavik

Sent í tölvupósti á: skipulag@skipulag.is
Egilsstöðum, 22.júni 2020

Umsögn Landverndar um frummatsskýrslu Stakksbergs í eigu Arionbanka vegna stækkunar Kísilvers í
Helguvík (áður United Silicon)

Stjórn Landverndar hefur skoðað frummatsskýrslu Verkís fyrir hönd Arionbanka/Stakkbergs vegna
stækkunar kísilvers í Helguvík. Landvernd telur að ekki sé hægt að samþykkja stækkun
kísilverksmiðjunnar eins og lagt ertil í frummatsskýrslu af þremur meginástæðum:

Stakksberg hefur ekki fundið neinar skýringar á veikindum íbúa í nágrenni kísilversins sem þá var
í eigu United Silicon. Á meðan rökstuddur grunur leikur á að útblástur frá kisilverinu hafi verið
ástæða veikinda íbúa en ekki hefur fundist hvað í útblæstrinum kanna að vera þess valdandi er
rík ástæða til að óttast að heilsufari íbúanna verði stefnt ihættu með því að gangsetja
verksmiðjuna aftur.
Gríðarleg aukning í losun gróðurhúsalofttegunda fylgir stækkuninni. Ef af fullri stækkun verður
mun losun frá íslandi aukast um 10% sem er andstætt nauðsynlegum aðgerðum til að draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda.
Miklar rekstrartruflanir sem voru á starfsemi kísilvers United Silicon þegar það var igangi1. Ef
marka má fréttir hafa einnig orðið bilanir ikísilveri PCC á Bakka. Þar er því rík ástæða til að ætla
að það sama gerist í áformuðu endurbættu kísilveri Stakksbergs.

Um þessi atriði verður fjallað nánar slðar í umsögninni sem og nokkur önnur atriði sem Landvernd telur
samanlagt að verði til þess að samfélagslegir og umhverfislegir þættir I rekstri og stækkun
kísilverksmiðjunnar séu verulega neikvæðir og því verði leyfisveitendur að hafna umsóknum til
stækkunar og endurnýjaðs reksturs verksmiðjunnar. Þegar mikil óvissa er um áhrif framkvæmdar, og
ekki síst ef heilsufar í aðliggjandi byggðum kann að vera í húfi,er skynsamlegt að grípa til
varúðarreglunnar.
Stjórn Landverndar tekur heilshugar undir umsögn umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar sem
bæjarstjórn samþykkti á 251. fundi sínum þann 11. júnisl.J en þar segir ma. (feitletrun Landverndar):

„Niðurstaðo umhverfis- og skipulagsráðs er að ekki sé nægilega gerð greinfyrir
umhverfisáhrifum starfseminnar. Ráðið erekki sammála niðurstöðumfrummatsskýrslunnar
varðandi loftgæði, samfélag, atvinnulif og heilsu og telur mjög óliklegt að efnahagsleg áhrif
framkvæmdarinnar séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvæðum áhrifum hennar á þann
veg að þau nái að gera heildaráhrif verksmiðjunrrar á samfélagið jákvæð."

x https://www.ruv.ls/frett/hrakfallasaga-united-sllicon-i-helguvik
1 https://www.revkianesbaer.is/is/stiornsvsla/stiornsvslan/fundargerdir/umhverfis-og-skioulaesrad/251-fundur
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LANDVERND

Heilsufar íbúa í nágreni Helguvíkur

Á rekstrartíma kísilversins sem nú é að koma aftur í gang fundu íbúar Reykjanesbæjar og víöar fyrir
miklum neikvæðum heilsufarsáhrifum. Eins og sést af athugasemdum úr samráðsferli Stakksbergs vegna
frummatsskýrslu er þetta skiljanlega helsta áhyggjuefni þeirra sem málið varðar. Þar sem íbúabyggð er
eingöngu kílómetra frá athafnasvæði verksmiðunnar má lítið út af bera til þess að hættuleg efni fari yfír
byggðina og mengi andrúmsloft íbúanna. Fram kemur í frummatsskýrslu og í svörum við athugasemdum
úr samráðsferli, að Stakksberg hefur engar skýringar fundið á veikindum fbúana sem tengdar hafa verið
við kísilverksmiðjuna. Því er ekkert vitað um það hvort þær aðgerðir sem nú á að grípa til til þess að
koma í veg fyrir að hættulegum efnum verði dælt yfir íbúabyggð muni virka. Á meðan orsök veikindanna
finnst ekki, er ekki hægt að tryggja að þau muni ekki endurtaka sig þegar verksmíðjan verður aftur
gangsett. Hægt er að leiða líkum að því að hár skorsteinn fyrir útblástur dragi úr þessum áhrifum. En
reynslan ein fær úr því skorið. Það er ekki ásættanlegt að gera áframhaldandi tilraunir á íbúum án
samþykkis þeirra. Það verður að svara með óyggjandi hætti að veikindi viðkvæmra hópa muni ekki taka
sig upp aftur áöur en lengra er farið. Því er ekki svarð í frummatsskýrslu og þar er fullyrt að því sé ekki
hægt að svara. Þetta atriði eitt ætti því að vera nægástæða til að draga til baka áform um að gangsetja
verksmiðjuna aftur að afloknum kostnaðarsömu endurbótum.
Rekstrartruflanir og óvissa

Á rekstrartíma Kfsilversins tókst ekki að halda stöðugu hitastigi á ofnum, eða halda nokkrum stöðugleika
í starfi verksmiðjunnar. Það er of langt mál að telja upp allt það sem misfórst á rekstrartíma
verksmiðjunnar enda hafa margir fjölmiðlar fjallað ítarlega um það. ítrekað sleppti verksmiðjan út
menguðu lofti langt umfram heimildir. Sömu sögu er að segja af kísilveri PCC á Bakka þar sem hver
bilunin hefur rakið aðra ef marka má fréttir. Frummatsskýrslan veitir ekki sannfærandi svör við því
hvernig Stakkberg/Arionbanki hyggst koma iveg fyrir að saga bilana, truflana og neyðarviðbragða
endurtaki sig.
Skorsteinn og aðrar endurbætur

Endurbætur sem Stakksberg fyrirhugar á verksmiðjunni eru til einhverra bóta, eins og notkun skorsteins
til þess að draga úr mengun yfir byggðina.Samt sem áður er verið að dæla jafn miklu (eða meira ef af
stækkun verður ) af mengandi efnum út í andrúmsloftið, bara á annan hátt með dreifingu sem er til bóta
fyrir íbúana á meðan allt gengur vel. Einnig verður að taka inn í reikninginn að í mörgum tilfellum verður
að hleypa menguðu lofti út um rjáfur ef bilanir verða, eins og iðulega gerðist þegar verksmiðjan var áður
í rekstri og gerist enn hjá PCC á Bakka. Eins og áður sagði hefur Stakksberg ekki með sannfærandi hætti
sýnt að dregið verði verulega úr bilunum og rekstrartruflunum þegar og ef verksmiðjan verður gangsett
að nýju. Á sínum tíma töldu forsvarsmenn United Silicon að skorsteinn dygði ekki til að draga úr
uppsafnaðri mengun vegna tveggja kísilvera á svæðinu. sbr. athugasemdir um áformað kísilver Thorsil í
Helguvík1. Af framansögðum athugasemdum frá árinu 2014 verður aðeins dregin sú ályktun að stækkun
kísilvers Stakkbergs sem lýst er i frummatsskýrslu sé óábyrg þrátt fyrir að reistur verði skorsteinn fyrir
útblástur.

8 https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1070/S9.pdf
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LANDVERND

Landvernd hefur því ekki ástæðu til að ætla að fyrirhugaðar endurbætur á verksmiðjunni séu
nægjanlegar til þess að koma í veg fyrir að þeir gríðarmiklu erfiðleikar í starfsemi verksmiðjunnar áður en
henni var lokað, endurtaki sig.

Þá vill stjórn Landverndar benda á að orðið „lyktarmengun" er villandi. Lyktin er af efnum sem skynfæri
manna greina og þeim geta fylgt hættuleg efni sem lyktarskynið greinir ekki. Orðið lyktarmengun gefur
til kynna að einu óþægindin sem um ræðir séu vond lykt en í tilviki kisilverksmiðjunnar fylgdu lyktinni
allskyns hættuleg og ertandi efni eins og brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnissambönd, svifryk,
þungmálmar og rokgjörn lífræn efni.

Losun gróðurhúsalofttegunda

Sú aukning { losun gróðurhúsalofttegunda frá íslandl sem forsvarsmenn Stakksbergs (Arionbanki) vilja er
í fullu ósamræmi við stefnu islands um kolefnishlutleysi árið 2040, skuldbindingar islands í
loftslagsmálum og sjálfbæra þróun þar sem hún spillirfyrir möguleikum komandi kynslóða að uppfylla
sínar þarfir. Skiptir þá litlu að losunin falli undir ETS kerfið,hún mun samt stuðla að hraðari hlýnun
jarðar með tilheyrandi hamförum.

Þegar að auki er mikil óvissa með rekstur verksmiðjunnar,bilanatíðni og hversu vel gengur að halda
Ijósbogaofnum við rétt hitastig gæti losunin orðið enn meiri en ella,eins og raunin varð þegar
verksmiðjan var síðast gangsett.

Grunnvatnsmengun

Stjórn Landverndar telur að vegna staðsetningar standi vatnsbólum íbúa á Reykjanesi ekki alvarleg ógn
af kísilverinu. Hafa ber í huga að vatnsbólum á svæðinu stendur ógn af mörgum þáttum eins og
starfsemi flugvallarins sem veltir eiturefnum beint út í hraunið, vegna aflagðrar starfsemi
herstöðvarinnar á Miðnesheiði og vegna mikillar umferðar um Grindavíkurveg. Losun frá áformaðir
verksmiðju bætir óneitanlega á loftmengun á svæðinu og sú mengun mun að einhverju leyti falla til jarða
á vatnsbólum íbúa. Hún er því óhjákvæmilega viðbót við þá ógn við vatnsbólin sem þegar er fyrir hendi.
Skynsamlegra er að draga úr hættu á mengun vatnsbóla fremur en að auka hana með rekstri kísilversins.
Deiliskipulag

Stjórn Landverndar bendir aftur á umsögn Reykjanesbæjar um frummatsskýrsluna en þar kemur fram að
núverandi byggingar séu ekki í samræmi við deiliskipulag og að fyrirhugaðar breytingar þarfnist að auki
breytinga á deiliskipulagi. Miðaö við neikvæða umsögn sveitafélagsins um frummatsskýrsluna er ekki
ástæða til að ætla að sveitarfélagið fallist á breytingar á deiliskipulagi eða veita framkvæmdaleyfi fyrir
breytingum. ibúar, vegna fyrri reynslu, verða skiljanlega að öllum líkindum aldrei sáttir við verksmiðjuna.
Það má því telja að affarsælast fyrir Arionbanka sé að afskrifa verksmiðjuna, sem fram til þessa hefur
verið öllum til óheilla. Endurbætur kosta 4,5 milljarða króna,helming af því sem núverandi ríkisstjórn
áætlar í loftslagsmál á 5 árum. Ef til vill mætti finna milljörðunum 4,5 einhver betri not.
í hvað fer orkan?

Forsvarsmenn orkufyrirtækja hafa undanfarið lagt mikla áherslu á að í landinu sé orkuskortur og hafa
stundað hræðsluáróður um að ekki sé til næg orka til dæmis til þess að knýja rafbílaflota landsins.
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LANDVERND

Landvernd telur að þessar fullyrðingar standist ekki en telur að mikilvægt sé að taka meðvitaðar
ákvarðanir um það í hvað orkan sem framleidd er á íslandi með tilheyrandi spjöllum á íslenskri náttúru
sé notuð. Að mati stjórnar Landverndar ætti mengandi stóriðja eins og kísilver að vera neðarlega á
forgangslista yfir orkukaupendur framtíðarinnar. Pað er óásættanlegt að orkufyrirtækin geri samninga
við stórkaupendur að orku og fullyrði svo að ekki sé til næg orka í landinu og að fara verði í frekari
eyðileggingu á náttúrunni. Landsvirkjun hefur lofað orku til verksmiðjunnar óbreyttrar með afli sem
nemur 35 MW. Þá orku væri heillavænlegra að nýta til annarra þarf svo sem rafbílavæðingu, ræktun
grænmetis eða rafvæðingu hafna.
Sjónræn áhrif

Með þeim „endurbótum" sem lýst er í frummatsskýrslunni mun verksmiðjan hafa enn meiri sjónræn
áhrif og sjást mjög víða að. Þessi áhrif verður að meta heildstætt og frá grunni í ijósi þess hve víðsýnt er
að verksmiðjunni og hve þétt byggð er í nágrenni hennar. Þá eru myndir sem sýna eiga sjónræn áhrif
verksmiðjunnar villandi.

Lokaorð

Stjórn Landverndar fær ekki séð að Stakksberg/Arionbanki hafi sýnt fram á að endurbætur á
kísilverksmiðjunni í Helguvík munu tryggja öryggi íbúa í Reykjanesbæ eða að losun
gróðurhúsalofttegunda verði á því bili sem gert er ráð fyrir. Núllkostur, að ræsa verksmiðjuna ekki að
nýju, er eini rökrétti kosturinn.
Ef þrátt fyrir málefnaleg mótrök verði fallist áformin,ber að hafna alfarið þeim stækkunun sem lagt er
upp með í frummatsskýrslu þannig að hugsanlegir fjárfestar reikni ekki hagkvæmi ( verkefnið með
stækkunarmöguleikum.
Stóriðjuuppbygging í Helguvik er sorgarsaga. Kísilver United Silicon, álver í Helguvík, kísilver Thorsil og
stórskipahöfnin í Helguvík hafa engum tilgangi þjónað enn nema að brenna upp fjármuni og spilla heilsu
ibúa. Stjórn Landverndar telur að frekari stóriðjuuppbyggingu á íslandi heyri sögunni til og að um hana
verði aldrei sátt, ekki síst eftir hamfarasögu United Silicon. Það er fullkomið tillitsleysi vifl íbúa á
Reykjanesi og við framtíðarkynslóðir að reyna að fara aftur af stað með starfsemi sem fékk falleinkunn.
Stjórn Landverndar hvetur Stakksberg/Arionbanka til þess að falla frá hugmyndum um að endurræsa
kísilverið. Kísilverið fulltrúi hrunsins og gamla tímans þar sem gengdarlaus og ósjálfbær ágangur á
auðlindir viðgekkst. Nútíminn kallar á nýjar lausnir og fjárfestingar sem efla hringrásarhagkerfið. Þar er
fjármunum bankans betur varið til heilla fyrir framtíðina.

Virðingarfyllst,
f.h. stjómar Landverndar

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvaemdastjóri
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Athugasemdir við endurbætur kísilverksmiðju í Helguvík, Reykjanesbæ

Sæl,
Þó að ég bý í Reykjavík en ekki Reykjanesbæ, langar mig að benda á galla við umhverfismat þessar
framkvæmdir.
Ég tók eftir því að skýrslu NILU er ekki viðeigandi. Það stendur á bls. 6: „While there have been
several measurement studies around Norwegian metallurgic industries, no studies especially link
emissions to odor and/or health impacts on the nearest neighbours. Nevertheless, we have included
summary of three older studies, which we believe are relevant even if the source of emissions is not
silicon industries“.
Þá fjalla höfundar skýrslunnar um „The health Effects of Traffic Pollution as Measured in The
Vålerenga Area of Oslo”, „Short term cohort study of the relationship between health and air
pollution in Grenland, Norway. Field work, data acquisition and data preparation” og „In the study
“Lead in blood”, air concentrations were measured and blood samples were collected of residents in
heavy trafficated areas“.
Hvernig í ósköpunum ætti þessi tilfelli að tengjast kísilveri í Helguvík, þar sem íbúar kvörtuðu oft um
heilsuvandamál eins og pirringur í augum, höfuðverk og öndunarerfiðleikar þegar kísilver United
Silicon var í gangi?
Og það hefur ekkert verið lært af PCC Bakka, sem hefur verið í talsverðum erfiðleikum með sítt
kísilver þó að þau eru með „Best Available Technology“. Þeir eru alltaf að starta og stoppa ofna, og
hvert sinn sem það gerðist er möguleiki af heilsuspillandi reyk.
Mig langar að benda á þetta blogg sem ég skrifaði nýlega um málið, sjá:
https://lowanaveal.wordpress.com/2020/06/04/silicon-metal-smelters-in-iceland-past-present-and-
future/
Kveðja,
Lowana Veal, M.Sc



From: Magnea Ólafsdóttir <molafs@hotmail.com>
Sent: 10.06.2020 09:32:13
To: Skipulagsstofnun
Subject: Athugasemdir Magneu Ólafsdóttur

Góðan dag

Mig langar að koma á framfæri athugasemdum vegna United Silicon:

Jafna við jörðu hið fyrsta vegna þess að:

1) Alltof nálægt byggð, bæði íbúabyggð og hesthúsum
2) Fyrirhuguð starfssemi í strássi við umhverfissjónarmið og kolefnisspor
3) Var sett á laggirnar á fölskum forsendum sem og gögnum
4) Mengun næg fyrir vegna alþjóðaflugvallar

Það þarf að hugsa þetta allt upp á nýtt. Mætti ég heldur biðja um grænan reit þar sem ræktun
matvæla og lækningajurta á sér stað. Kyrrstaðan sem skapaðist í kjölfar Covid-19 sýndi það
og sannaði, að mengun Jarðar er af mannavöldum og tími til kominn að snúa þessari þróun
við.

Virðingarfyllst,
M



From: Margret Thorolfsdottir <askurogtigri112@gmail.com>
Sent: 12.05.2020 18:57:59
To: Skipulagsstofnun
Subject: Athugasemd við frummatsskýrslu Stakksbergs

Reykjanesbær 12.05.2020.

Ég geri alvarlega athugasemd við að Stakksberg reisi 52. metra háan skorstein sem veruleg sjónmengun
er af. Að stækka verksmiðjuna eykur á sjónmengunina enda í upphafi var talað um og lofað að þessi
verksmiðja mundi ekki valda neinni sjómengun en það gerir hún svo sannarlega hvað þá með 52. metra
háum neyðarskorsteini. Nú þegar hverfur ásýnd Bergsins er byggingin ber við sjóndeildarhringinn þegar
horft er til norðurs frá Vatnsnesi og stingur í stúf við landslagið.  Einnig skyggir hún á sólsetur þegar
horft er frá sama stað á fallegum haust dögum. Sagt er að þessi neyðarskorsteinn eigi að dreifa betur
lyktarvaldandi efnum og afsogslofti hleypt óhreinsuðu út í andrúmsloftið. Þar sem verksmiðjan er í
túnfæti Reykjanesbæjar og í næsta nágrenni eru leikskólar og grunnskóli hlýtur að vera veruleg
mengunarhætta frá verksmiðjunni. Þar með setur hún börn og aðra íbúa sem anda að sér þessari
mengun í stór hættu því í þessari skýrslu er tekið fram að fínt kísilryk fer þá óhreinsað út í
andrúmsloftið. Kísilryk í lungum getur valdið mjög miklum öndunarörðuleikum þegar til langtíma er
litið og skerðir loftgæði íbúa eins og við höfum þegar fundið fyrir frá þessari verksmiðju.
Þessi frummatsskýrsla sem Stakksberg setur hér fram er ekkert frábrugðin fyrri frummatsskýrslum sem
áður hafa verið gefnar út um þessa verksmiðju með loforðum sem engan veginn geta átt sér stoðir í
veruleikanum. Mengunarútbúnaður verksmiðjunnar er gallaður, vothreinsibúnaður með borholum
nálægt eldsneytistönkum sem grafnir eru niður í jörð er í hæsta lagi ávísun á sprengihættu og engan
vegin raunverulegur kostur. Þá að affallsvatninu frá verksmiðjunni verði dælt út í sjó þar sem engar
rannsóknir verið gerðar til að greina hvaða áhrif það hefði á lífríki sjávar við strendur Helguvíkur er
einni vafasamur kostur. Íbúar í Reykjanesbæ láta ekki fagurgalann í þessari matsskýrslu blekkja sig og
ég sem íbúi er alfarið á móti kísilveri Stakksbergs. Rökin eru vegna þeirrar loft, sjó og sjónmengunnar
sem hún mun valda og að þessi loforð um betri verksmiðju geta engan vegin staðist þegar á reynir.  Ég
vil ómengaðan Reykjanesbæ með góðum loftgæðum svo íbúar geti stundað heilsusamlega hreyfingu
úti við án þess að heilsu þeirra sé stefnt í hættu. Þar af leiðandi tel ég að eini kosturinn fyrir Stakksberg
sé að velja núllkostinn.

Með kveðju
Margrét S Þórólfsdóttir
kt. 2001616539
Íbúi í Reykjanesbæ
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23 júní 2020
Athugasemdir vegna Kísilversins i Helguvík.

Að reisa 52. metra háan skorstein sem felur i sér verulega sjónmengun, er eitthvað til aö
hafa áhyggjur af vegna enn frekari dreifingu mengunar.

Með mengandi verksmiöju sem nú er i túnfæti Reykjanesbæjar og í næsta nágrenni við
leikskóla og grunnskóla, er verulega mikið til að hafa áhyggjur af.

Skerðing loftgæða íbúa Reykjanesbæjar út af kísilryki, er hræðileg tilhugsun sem felur I
sér tjón á heilsu folks og á ekki heima i heilsueflandi sveitarfélagi og ætti ekki að
samrýmast „grænni“ umhverfisstefnu eiganda Stakksbergs þ.e. Aríon banka.

Að vera meö kisilver nálægt eldsneytistönkum fullum af flugvélaeldsneyti, er til að hafa
áhyggjur af og þyrfti að koma til skoðunar hjá NATO.

Að hleypa afsogslofti óhreinsuðu út í andrúmsloftið I Helguvík, er til að hafa áhyggjur af.

Ég geri alvarlega athugasemdir við að affallsvatninu frá verksmiöjunni verði dælt út í sjó
þar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar til aö greina hvaða áhrif það hefði á lífríki
sjávar við strendur Helguvíkur eða lífríki við Faxaflóann.
Ég tel það eina kostinn fyrir Stakksberg sé að velja núllkostinn þ.e.a.s að fara burt með
kísilverksmiðjuna og kísilverksmiöjudraumin sinn burt úr Helguvík.

íbúar í Reykjanesbæ vilja ráða loftgæðum í bæjarfélaginu til frambúöar án þess að anda
að sér afsogslofti og k ísilryki.

Þið segið í þessari matsskýrslu aö loftgæði muni minnka og að starfsemin muni einnig
hafa nokkuð neikvæð áhrif á grunnvatn og ásýnd bæjarfélagsins sem er algerlega
óásættanlegt fyrir okkur íbúa hér I Reykjanesbæ og okkar nærsamfélagi, ekki síður eru
það hagsmunir íbúa nágrannasveitarfélaga einnig.

Þessi frummats skýrsla sem Stakksberg setur hér fram er ekkert frábrugöin fyrri frummats
skýrslum sem áður hafa verið gefnar út um þessa verksmiðju meö loforöum sem engan
veginn geta átt sér stoðir i veruleikanum.



Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands
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Skipulagsstofnun
Borgartúni 7b
105 Reykjavik
Netfang: skipulag@ skipulag.is

Mótt.:
Málnr.

25. júní 2020

Efni: Athugasemdir Náttúruverndarsamtaka Suðvesturlands (NSVE) við frummatsskýrslu
Stakksbergs um endurbætur á kísilmálmverksmiðjunni í Helguvík.

Stjórn NSVE lýsir furðu sinni á því að Arion banki, eigandi Stakksbergs, haldi fast við þá áætlun sína að
ræsa kísilverksmiðjuna í Helguvík á nýjan leik. Stjórnendur Arion banka eru þar í hrópandi mótsögn
við sjálfa sig þar sem þeir hafa í fjölmiðlum undanfarið státað sig af grænum gildum.
Nýlega mátti lesa í Viðskiptablaðinu að viðskiptavinum Arion banka byðist að leggja sparnað sinn inn
á „vistvænan" innlánsreikning og slíkum reikningum yrði ráðstafað til „umhverfisvænna" verkefna
(https://www.vb.is/frettir/eraenn-voxtur-arion-banka/162554/).
Ekki er heldur iangt síðan Arion banki kynnti „græna" stefnu fyrirtækisins sem meðal annars felst í því
að bankinn ætlar að krefja byrgja sína um að þeir grip! til aðgerða í umhverfis og loftlagsmálum í sinni
starfsemi (httPs://www.vb.is/frettir/arion-ur-blau-i-graent/160107/?q=Arion)

Því miður verður að segjast að stjórnendur Arion banka/Stakksbergs eru þarna skelfilega
ósamkvæmir sjá lfum sér, vægast sagt. Eða giida grænu gildin ekki á Suðurnesjum?

Það ætlar að reynast eigendum kísilbræðslunnar óskaplega erfitt að meðtaka þá staðreynd að
bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja ekki þessa verksmiðju. Þeir eru vel minnugir þess hildarleiks sem fór af
stað þegar hún var ræst á sínum tíma undir merkjum United Silicon. Þar fór allt á versta veg, þrátt
fyrir síendurtekin loforð um að allt stæði til bóta og eingöngu væri um byrjunarerfiðleika að ræða.
Það stóðst engan veginn. Starfsleyfi var reist á falsaðri umhverfismatsskýrslu sem innihélt fögur
fyrirheit um „bestu fáanlegu tækni" . Þar stóð ekki steinn yfir steini.

Enn á ný mæta eigendur verksmiðjunnar með umhverfismatsskýrslu, stagbætta frá hinni fyrri og lofa
að alit verði betra en síðast. Traust bæjarbúa til framkvæmdaaðilans er hins vegar á núlli sökum fyrri
reynslu. Þeir hafa engan áhuga á að ganga aftur í gegnum þær hörmungar sem þessi verksmiðja leiddi
yfir þá síðast þegar hún var gangsett og vilja njóta vafans. Vafinn er gríðarlegur eins og best sést
þegar rýnt er í hina nýju umhverfismatsskýrslu. Þar eru ýmsar fullyrðingar um lofgæði, samfélag,
atvinnulíf og ekki síst heilsu sem eru með öllu ósannaðar. Vert er að benda á vel rökstudda umsögn
umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar frá 11. júni síðastliðnum þar að lútandi. Ráðið er ekki
sammála niðurstöðum frummatsskýrslunnar varðandi þessa þætti og telur mjög ólíklegt að
efnahagsleg áhrif framkvæmdarinnar séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvaeðum áhrifum



hennar á þann veg að þau nái að gera heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð. Stjórn NSVE
tekur heilshugar undir þetta.

Þá rétt að benda á hvernig hlutirnir hafa gengið hjá PCC á Bakka sem hefur nú lokað a.m.k.
tímabundið vegna lágs verðs á kísilmálmi og lítíllar eftirspurnar. Þar hefur allt gengið á afturfótunum
líkt og hjá United Silicon á slnum tíma. Samt fullyrtu forsvarmenn PCC í fjölmiðlum að sagan myndi
ekki endurtaka sig, þeir ætluðu að gera þetta miklu betur og vanda til verka, auðvitað „með bestu
fáanlegri tækni". Raunin er hins vegar allt önnur og í því Ijósi er engan veginn hægt að treysta því að
hörmungarsaga United Silicon endurtaki sig ekki, verði verksmiðjan ræst að nýju. Sú fullyrðing I
matsskýrslu Stakksbergs að fjórir bræðsluofnar muni menga minna en sá eini sem var fyrir verður að
teljast algjörlega út í hött. Hún stenst enga skoðun. Framkvæmdaaðili réði ekki einu sinni við að reka
einn ofn, eins og raun ber vitni. Hjá PCC á Bakka hafa menn verið í miklum vandræðum með að reka
tvo ofna. Sú spurning hlýtur að vakna hvort framkvæmdaðili sé fær um að reka fjóra ofna
skammlaust i Ijósi þess sem á undan er gengið?

Þessi verksmiðja er hrikaleg t ímaskekkja á tímum þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir
gríðarlegum vanda í loftlagsmálum. Það liggur fyrir að íslendingar geti ekki staðið við skuldbindingar
sínar gagnvart annarri samþykkt Kýótóbókunarinnar. island skuldbatt sig til að draga úr losun um
fimmtung en hún hefur hins vegar verið stöðug síðan 2011. Og þá blasir það einnig við að íslendingar
geta ekki heldur staðið við skuldbindingar Parísarsamkomulagsins og þurfa að kaupa losunarheimildir
fyrir mikla fjármuni. Pólitísk loforð um efndir skuldbindinga í loftlagsmálum eru afar ósannfærandi í
Ijósi reynslunnar. Eigum við þá bara að ræsa eitt stykki kolabrennandi kísilbræðslu sem eykur losun
islands um 10 prósent og rúmlega það? (https://www.ruv.is/frett/kisilverksmidia-evkur-losun-
islands-um-10?fbclid=lwAR02EaU3BdJ-Pal7Dm 3MLRnlFFd5NllUeAAJ z7RVfFSzhTCiazddN 1FU

Að lokum er rétt að árétta stefnu Reykjanesbæjar varðandi iðnaðaruppbyggingu í Helguvik. í
Aðalskipulagi bæjarins, samþykktu árið 2017 er ekki gert ráð fyrir frekari starfsemi í Helguvík sem losi
flúor og brennisteinsdfoxíð. Þá skal bent á áskorun meirihluta bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar á fundi
bæjarstjórnar þann 22. janúar 2019 til framkvæmdaaðila og eigenda kisilverkefna í Helguvik þess
efnis að þeirfalli frá uppbyggingu og rekstri kísilmálmverksmiðja í Helguvík. Það er því augljóst að
hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar kæra sig um þessa verksmiðju.
Stjórnendur Arionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það. Þeir gera hins vegar lítið úr
núllkostinum, sem fær ekkert vægi í skýrslunni af því hann „samræmist ekki markmiði
framkvæmdaaðila". En hvað með markmið bæjaryfirvalda og vilja bæjarbúa ? Hefur það ekkert vægi?
Segir það ekkert um vilja bæjarbúa að hátt í þrjú þúsund þeirra skrifuðu undir áskorun um að
íbúakosning færi fram um málið?

Leyfisveitendur og stjórnsýslan mega ekki bregðast bæjarbúum Reykjanesbæjar eins og síðast. Nú er
komið að því að standa með þeim. Heilsu og lífsgæði 20 þúsund ibúa verður að taka fram yfir
fjárhagslega hagsmuni eins fjármálafyrirtækis.

Virðingarfyllst,

f.h. Náttúruverndarsamtaka Suðvesturlands

Helena Mjölfj^hann$dóttir, formaður



From: ragnhildur@talnet.is <ragnhildur@talnet.is>
Sent: 10.06.2020 17:21:14
To: Skipulagsstofnun
Subject: Athugasemd Ragnhildar L Guðmundsdóttur

Athugasemdir vegna Kísilversins í Helguvík.
Að reisa 52. metra háan skorstein sem felur í sér verulega sjónmengun, er eitthvað til að hafa áhyggjur
af vegna enn frekari dreifingu mengunar.
Með mengandi verksmiðju sem nú er í túnfæti Reykjanesbæjar og í næsta nágrenni við leikskóla og
grunnskóla, er verulega mikið til að hafa áhyggjur af.
Skerðing loftgæða íbúa Reykjanesbæjar út af kísilryki, er hræðileg tilhugsun sem felur í sér tjón á heilsu
fólks og á ekki heima í heilsueflandi sveitarfélagi og ætti ekki að samrýmast „grænni“ umhverfisstefnu
eiganda Stakksbergs þ.e. Aríon banka. Eftir síðustu tilraunir með þessa verksmiðju þurfti ég að leita
læknis og það er skráð í skýrslu læknis að eftir rannsóknir þá telji hann miklar líkur á því að erting í
öndunarfærum mínum stafi af þessari verksmiðju.
Að vera með kísilver nálægt eldsneytistönkum fullum af flugvélaeldsneyti, er til að hafa áhyggjur af og
þyrfti að koma til skoðunar hjá NATO.
Að hleypa afsogslofti óhreinsuðu út í andrúmsloftið í Helguvík, er til að hafa áhyggjur af.

Ég geri alvarlega athugasemdir við að affallsvatninu frá verksmiðjunni verði dælt út í sjó þar sem engar
rannsóknir hafa verið gerðar til að greina hvaða áhrif það hefði á lífríki sjávar við strendur Helguvíkur
eða lífríki við Faxaflóann.
Ég tel það eina kostinn fyrir Stakksberg sé að velja núllkostinn þ.e.a.s að fara burt með kísilverksmiðjuna
og kísilverksmiðjudraumin sinn burt úr Helguvík.
Íbúar í Reykjanesbæ vilja ráða loftgæðum í bæjarfélaginu til frambúðar án þess að anda að sér
afsogslofti og kísilryki.
Þið segið í þessari matsskýrslu að loftgæði muni minnka og að starfsemin muni einnig hafa nokkuð
neikvæð áhrif á grunnvatn og ásýnd bæjarfélagsins sem er algerlega óásættanlegt fyrir okkur íbúa hér
í Reykjanesbæ og okkar nærsamfélagi, ekki síður eru það hagsmunir íbúa nágrannasveitarfélaga einnig.
Þessi frummats skýrsla sem Stakksberg setur hér fram er ekkert frábrugðin fyrri frummats skýrslum
sem áður hafa verið gefnar út um þessa verksmiðju með loforðum sem engan veginn geta átt sér stoðir
í veruleikanum.

Ragnhildur L. Guðmundsdóttir kt. 2811644579
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vegna frummatsskýrslu Stakkbergs
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Mótt .:
Málnr. 24. ium 2020

um

Mikið lifandi skelfingar ósköp ætlar það að reynast Arionbanka/Stakksbergi erfitt að meðtaka þá
staðreynd að bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju yfir sig aftur. Þrátt fyrir nýja og stagbætta
matsskýrslu og fögur fyrirheit um að allt verði betra en síðast hafa bæjarbúar engan áhuga á að taka
sénsinn á að svo verði, skaðbrenndir eftir þær hörmungar sem þetta verksmiðjubrölt leiddi yfir þá
síðast. Einmitt þá fengu bæjarbúareinnig að heyra fögur fyrirheit um „bestu fáanlegu tækni" og
hvaðeina en ekkert, bókstaflega ekkert af því stóðst. Allir eftirlitsaðilar og leyfisveitendur brugðust
bæjarbúum í málinu. Þeir hafa engan hug á að ganga í gegnum þau svipugöng aftur og traust til
eigenda verksmiðjunnar er algjörlega á núlli eftir það sem á undan er gengið. Við höfum einnig fylgst
með gangi mála hjá PCC á Bakka, sem er ekkert ósvipaður og var hjá United Silicon. Samt sóru
forsvarsmenn PCC og sárt við lögðu að sagan myndi ekki endurtaka sig, þeir ætluðu að gera þetta
miklu betur og vanda til verka „með bestu fáanlegri tækni". Raunin virðist allt önnur og í Ijósi þess
geta bæjarbúar í Reykjanesbæ engan veginn treyst því að hörmungarsaga verksmiðjunnar í Helguvík
muni ekki endurtaka sig, verði hún ræst að nýju. Bæjarbúar vilja einfaldlega þessa verksmiðju burt. En
eigendur hennar virðast hugsa eingöngu um sína peningalegu hagsmuni, kæra sig kollótta um heilsu
og velferð bæjarbúa og ætla að neyða þennan ófögnuð uppá þá á nýjan leik .

Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu folks. Þetta eru
Brennisteinsdíoxíð (S02), Köfnunarefnisoxíð (NOx) og svifrik eða öragnir í andrúmsloftinu (PM). Vitað
er að þessi efni eru einnig skaðleg I litlu mæli, einnig undir núgildandi viðmiðunarmörkum reglugerða.
Og þessi verksmiðja er einungis í 2km fjarlægð frá byggð! Er það virkilega svo að 5 manna stjóm í
fjármálafyrirtaeki geti lögformlega hafið eiturefnaherferð á u.þ.b. 20 þúsund manna íbúabyggð í þeim
eina tilgangi að græða peninga á því?

Þessi verksmiðja er hrikaleg tímaskekkja á tímum þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir
gríðarlegum vanda í loftlagsmálum. Hún er tímaskekkja þegar það liggur fyrir að íslendingar geti ekki
staðið við skuldbindingar sínar gagnvart annarri samþykkt Kýótóbókunarinnar. island skuldbatt sig til
að draga úr losun um fimmtung en hún hefur hins vegar verið stöðug síðan 2011. Þessi verksmiðja er
tímaskekkja þegar íslendingar eru langt frá því að geta staðið við skuldbindingar
Parísarsamkomulagsins og þurfa að kaupa losunarheimildir.

Fullyrðingar í matsskýrslunni eru sumar hverjar hreint kostulegar, eins og að 70-80 störf vegi upp á
móti þeim óþægindum sem íbúar verði fyrir af rekstri verksmiðjunnar, sem er í eðli sínu verulega
mengandi, eins og kemur fram í skýrslunni. Dettur mönnum það virkilega í hug að bæjarbúar séu til í
að fórna loftgaeðum og þar með lífsgæðum sínum fyrir 70-80 störf? Jafnvel þótt atvinnuleysi sé 20%
núna kemur þetta auðvitað ekki til greina. Þó það væri 40% !
Sú fullyrðing að fjórir bræðsluofnar muni menga minna en sá eini sem var fyrir verður að teljast
hlægileg í besta falli. Þetta stenst enga skoðun. Menn réðu ekki einu sinni við að reka einn ofn, eins
og raun ber vitni. Hjá PCC á Bakka hafa menn verið í miklum vandraeðum með að reka tvo ofna.
Annað hvort eru rekstaraðilar þessara tveggja kísilvera algjörir viðvaningar eða þá að verksmiðjurnar



eru gallaðar. Nema hvoru tveggja sé. Hvernig í ósköpunum á maður að trúa því að þessir aðilar geti
rekið fjóra ofna skammlaust f Ijósi þess sem á undan er gengið?

Og enn og aftur reyna menn að draga úr sýnileika verksmiðjunnar, sem sést alia leið úr Hvalfirði í
góðu skyggni. Byggingarnar eru mun hærri en þær áttu að vera og því ólöglegar. En menn ætla að
bæta um betur og setja ofan á hana 52 metra háan stromp, svo hún muni nú örugglega blasa við um
gjörvallt Faxaflóasvæðið!

Ég vil benda á ágæta og vel rökstudda umsögn umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar frá 11.
júní síðastliðnum. Sú umsögn ætti að færa eigendum verksmiðjunnar enn frekar sanninn um að
bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju. Ráðið er ekki sammála niðurstöðum frummatsskýrslunnar
varðandi loftgæði, samfélag, atvinnulíf og heilsu og telur mjög ólíklegt að efnahagsleg áhrif
framkvæmdarinnar séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvæðum áhrifum hennar á þann veg að
þau nái að gera heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð. Undir þetta tek ég heilshugar.

Þá er rétt að árétta stefnu Reykjanesbæjar varðandi iðnaðaruppbyggingu í Helguvík. í Aðalskipulagi
bæjarins, samþykktu árið 2017 er ekki gert ráð fyrir frekari starfsemi í Helguvík sem losi flúor og
brennisteinsdioxíð. Rétt er að minna á áskorun meirihluta bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar á fundi
Bæjarstjórnar þann 22. janúar 2019 til framkvæmdaaðila og eigenda kísilverkefna í Helguvík þess
efnis að þeir falli frá uppbyggingu og rekstri kísilmálmverksmiðja í Helguvík.
Það blasir því við að hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja þessa verksmiðju.
Stjórnendur Arionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það. Núllkosturinn, að ræsa verksmiðjuna
ekki að nýju, er sá kostur sem verður að hafa mest vægi í allri umfjöllun um málið, þótt hann
„samræmist ekki markmiði framkvæmdaaðila". Hann er í huga bæjarbúa raunhæfasti kosturinn, þótt
framkvæmdaaðili haldi öðru fram. Heilsu og lífsgæði 20 þúsund íbúa verður að taka fram yfir
peningalega hagsmuni eins fjármálafyrirtækis.

Reykjanesbæ 24. Júní 2020.
Rögnvaldur Helgi Helgason
Melteig 20, Reykjanesbæ
1010575349



SI Skipulagssiofnun
Umsögn Mótt.:
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vegna frummatsskýrslu Stakkbergs
um endurbætur á kísilmálmverksmiðjunni í Helguvík.

Mikið lifandi skelfingar ósköp ætlar það að reynast Arionbanka/Stakksbergi erfitt að meðtaka þá
staðreynd að bæjarbúar vilja ekki þessa verksmiðju yfir sig aftur. Þrátt fyrir nýja og stagbætta
matsskýrslu og fögur fyrirheit um að allt verði betra en síðast hafa bæjarbúar engan áhuga á að taka
sénsinn á að svo verði, skaðbrenndir eftir þaer hörmungar sem þetta verksmiðjubrölt leiddi yfir þá
síðast. Einmitt þá fengu bæjarbúar einnig að heyra fögur fyrirheit um „bestu fáanlegu tækni" og
hvaðeina en ekkert, bókstaflega ekkert af því stóðst. Allir eftirlitsaðilar og leyfisveitendur brugðust
bæjarbúum í málinu. Þeir hafa engan hug á að ganga í gegnum þau svipugöng aftur og traust til eigenda
verksmiðjunnar er algjörlega á núlli eftir það sem á undan er gengið. Við höfum einnig fylgst með
gangi mála hjá PCC á Bakka, sem er ekkert ósvipaður og var hjá United Silicon. Samt sóru forsvarsmenn
PCC og sárt við lögðu að sagan myndi ekki endurtaka sig, þeir ætluðu að gera þetta miklu betur og
vanda til verka „mefl bestu fáanlegri tækni". Raunin virðist allt önnur og í Ijósi þess geta bæjarbúar i
Reykjanesbæ engan veginn treyst því að hörmungarsaga verksmiðjunnar í Helguvík muni ekki
endurtaka sig, veröi hún ræst að nýju. Bæjarbúar vilja einfaldlega þessa verksmiðju burt. En eigendur
hennar virðast hugsa eingöngu um sína peningalegu hagsmuni, kæra sig kollótta um heilsu og velferð
bæjarbúa og ætla að neyða þennan ófögnuð uppá þá á nýjan leik.

Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu folks. Þetta eru
Brennisteinsdíoxíð (S02), Köfnunarefnisoxið (NOx) og svifrik eða öragnir í andrúmsloftinu (PM). Vitað
er að þessi efni eru einnig skaðleg í litlu maeli, einnig undir núgildandi viðmiðunarmörkum reglugerða.
Og þessi verksmiðja er einungis í 2km fjarlægð frá byggð! Er það virkilega svo að 5 manna stjórn í
fjármálafyrirtæki geti lögformlega hafið eiturefnaherferð á u.þ.b. 20 þúsund manna íbúabyggð í þeim
eina tilgangi að græða peninga á því?

Þessi verksmiðja er hrikaleg tímaskekkja á tímum þegar mannkynið allt stendur frammi fyrir
gríðarlegum vanda i loftlagsmálum. Hún er tímaskekkja þegar það liggur fyrir að íslendingar geti ekki
staðið við skuldbindingar sínar gagnvart annarri samþykkt Kýótóbókunarinnar. island skuldbatt sig til
að draga úr losun um fimmtung en hún hefur hins vegar verið stöðug síðan 2011. Þessi verksmiðja er
tímaskekkja þegar íslendingar eru langt frá því að geta staðið við skuldbindingar
Parísarsamkomulagsins og þurfa að kaupa losunarheimildir .

Fullyrðingar í matsskýrslunni eru sumar hverjar hreint kostulegar, eins og að 70-80 störf vegi upp á
móti þeim óþægindum sem íbúar verði fyrir af rekstri verksmiðjunnar, sem er í eðli sínu verulega
mengandi, eins og kemur fram í skýrslunni. Dettur mönnum það virkilega í hug að bæjarbúar séu til í
að fórna loftgæðum og þar með lífsgæðum sínum fyrir 70-80 störf? Jafnvel þótt atvinnuleysi sé 20%
núna kemur þetta auðvitað ekki til greina. Þó það væri 40%!

Sú fullyrðing að fjórir bræðsluofnar muni menga minna en sá eini sem var fyrir verður að teljast
hlægileg í besta falli. Þetta stenst enga skoðun. Menn réðu ekki einu sinni við að reka einn ofn, eins og
raun ber vitni. Hjá PCC á Bakka hafa menn verið í miklum vandræðum með að reka tvo ofna. Annað
hvort eru rekstaraðilar þessara tveggja kísilvera algjörir viðvaningar eða þá að verksmiðjurnar eru



gallaðar. Nema hvoru tveggja sé. Hvernig í ósköpunum á maður að trúa því að þessir aðilar geti rekið
fjóra ofna skammlaust í Ijósi þess sem á undan er gengið?

Og enn og aftur reyna menn að draga úr sýnileika verksmiðjunnar, sem sést alia leið úr Hvalfirði í góðu
skyggni. Byggingarnar eru mun hærri en þær áttu að vera og því ólöglegar. En menn ætla að bæta um
betur og setja ofan á hana 52 metra háan stromp, svo hún muni nú örugglega blasa við um gjörvallt
Faxaflóasvæðið!

Ég vil benda á ágæta og vel rökstudda umsögn umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar frá 11. júní
síðastliðnum. Sú umsögn ætti að færa eigendum verksmiðjunnar enn frekar sanninn um að bæjarbúar
vilja ekki þessa verksmiðju. Ráðið er ekki sammála niðurstöðum frummatsskýrslunnar varðandi
loftgæði, samfélag, atvinnulíf og heilsu og telur mjög ólíklegt að efnahagsleg áhrif framkvæmdarinnar
séu það mikil að þau vegi upp á móti neikvæðum áhrifum hennar á þann veg að þau nái að gera
heildaráhrif verksmiðjunnar á samfélagið jákvæð. Undir þetta tek ég heilshugar.

Þá er rétt að árétta stefnu Reykjanesbæjar varðandi iðnaðaruppbyggingu í Helguvík. í Aðalskipulagi
bæjarins, samþykktu árið 2017 er ekki gert ráð fyrir frekari starfsemi í Helguvík sem losi flúor og
brennisteinsdíoxíð. Rétt er að minna á áskorun meirihluta bæjarfulltrúa Reykjanesbæjar á fundi
Bæjarstjórnar þann 22. janúar 2019 til framkvæmdaaðila og eigenda kísilverkefna í Helguvík þess efnis
að þeirfalli frá uppbyggingu og rekstri kisilmálmverksmiðja í Helguvík .

Það blasir því við að hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbae vilja þessa verksmiðju.
Stjórnendur Arionbanka/Stakksbergsverða að meðtaka það. Núllkosturinn, að ræsa verksmiðjuna ekki
að nýju, er sá kostur sem verður að hafa mest vægi í allri umfjöllun um málið, þótt hann „samræmist
ekki markmiði framkvæmdaaðila". Hann er í huga bæjarbúa raunhæfasti kosturinn, þótt
framkvæmdaaðili haldi öðru fram. Heilsu og l í fsgæði 20 þúsund íbúa verður að taka fram yfir
peningalega hagsmuni einsfjármálafyrirtækis.

Reykjanesbæ 26. Júní 2020.
Sigmar Þór Rögnvaldsson kt. 1506933229
Bogabraut 950 2b
235 Reykjanesbær



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Sigrun Birta Sigurdardottir <sigrunbv@gmail.com>
miðvikudagur, 24. júní 2020 10:06
Skipulagsstofnun
Athugasemdir vegna frummatsskýrslu um Kísilver Í Helguvik

To:
Subject:

Athugasemdir vegna Kísilversins i Helguvik.

Kisilveriö trónir yfir bæjarfélaginu og er greinilegt uppi á berginu alia Reykjanesbrautina og úr öllumbæjarhlutum Reykjanesbæjar. Sjónmengunin er gríðarleg og ferlíkið minnir okkur á hvernig
bæjarfélagið stefnir í að verða mest mengandi bæjarfélag Islands (ef ekki Evrópu) með 10-33%aukningu á losun gróðurhúsalofttegunda á íslandi eingöngu frá iðnaði í Helguvik steinsnar fráíbúabyggö.

Ríkisstjórn islands hefur skuldbundið sig til að draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda fyrir2030 og Skipulagsstofnun hlýtur að eiga skyldum aö gegna að stuðla að því markmiði. Það erfáránlegt að ábyrgðinni á því að bjarga jörðinni frá loftslagsáhrifum sé endalaust velt á einstaklinga ámeöan þær stofnanir sem við borgum fyrir meö sköttum til að vernda okkur leyfa svona glórulausumframkvæmdum að viðgangast.

52 metra strompur minnkar hvorki sjónmengun né losun gróðurhúsalofttegunda. Þessir strompar munumögulega minnka lyktarmengun í bænum eða mögulega bara dreifa henni víðar um bæjarfélagið. Nýirútreikningar á eiturefnalosun standast ekki skoöun og virðast eiga að vera viljandi blekkjandi ef ekkibara visvitandi rangir. Þessi frummatsskýrsla er ekkert frábrugðin öðrum frummatsskýrslum sem hafaverið gefnar út um þessa verksmiðju með loforöum sem hafa svo ekki staðist.

Ég bjó nálægt þynningarsvæðinu þegar kisilverksmiðjan var í gangi og var meö barn hjá dagmömmuþarna og á leikskólanum Vesturberg. ÞaÖ var grátlegt að geta ekki sett barn út í vagn, að þurfa að lokaöllum gluggum til að reyna aö loka eiturgufurnar úti og svo samviskubitið að setja barn þarna Ileikskólann í þessari brælu. Það er fáránlegt að tekin sé þessi áhætta með heilsu og líf bæjarbúa.
Frummatsskýrslan er allt annað en traustvekjandi og lögö fram á tíma þar sem baráttuþrek margrabæjarbúa er að mörgu leyti þrotið í vök covid-19 og margra ára baráttu við þetta batten. Nú er komiðað því að Skipulagsstofnun og ríkisstjórnin taki við boltanum og geri það sem gera þarf til að stöðvaþetta.

SI Skipulagsstofnun
Virðingarfyllst,
Sigrún Birta Siguröardóttir
Kt.241184-3669 Mótt .:

Málnr.
2 h. iuni 2020
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KÍSILVERKSMIÐJA í HELGUVÍK
Athugasemdir við mat á umhverfisáhrifum í frummatsskýrslu Stakksbergs og Verkís.

Að ósk Skipulagsstofnunar er íbúum Reykjanesbæjar nú boðið á björtustu dögum sumarsins að
koma með athugasemdir sínar við tæplega 150. blaðsiðna frummatsskýrslu Stakkbergs. Til þess er
ætlast að á skömmum tíma setji í íbúar sig inn í flókna eðlis og efnafræði, arkitektúr og
reikningskúnstir. Allt þetta ferli hefði mátt einfalda í Ijósi fyrri rekstararreynslu og með hliðsjón af
rekstri kísilversins á Bakka. Einfaldast hefði verið að spyrja spurningarinnar. Vilt þú kísilver i
bakgarðinn hjá þér ?

Mikil vantrú og tortryggni ríkir meðal fjölmenns hóps íbúa Reykjanesbæjar í garð frummatsskýrslu
Stakksbergs/Verkís. Tortryggnin stafar af ónákværrmi og misvísandi upplýsingum sem birtar eru í
skýrslunni. Að mörgu leiti dregur hún úrtrúverðugleika á heilindum skýrsluhöfunda. Haldið erfram
að mikið og upplýst samráði sé haft við íbúa. Einnig er dregið úr eins og mögulegt er, um
raunverulega mengunarhættu frá starfseminni. Hvort tveggja á skjön við sannindi raunveruleikans.

Óskiljanlegar reiknikúnstir.
Eiturefna mengunin og heilsuspillandi loftgæði eru helsta áhyggjuefni folks. í því tilliti hefur lítið
mark verið tekið á athugasemdum frá almenningi. Þvert á móti er gefið í skyn, eins og sýnt er í fyrstu
töflu í frummatsskýrslunni, að hlutfallsleg mengun fari minnkandi við aukna framleiðslu í kísilverinu.
Jafnframt eru mengunartölur sem eru úr matsskýrslu fyrri rekstraraðila (Stakksbraut 9 frá 2013) án
samhengis við aðrar mengunartölur, ýktar á yfirgengilegan hátt og þær sýndar langt yfir leyfilegum
viðmiðunarmörkum. Barbabrellan er að magn eitursins minnki ef eitrið er látið fara ut um stromp
sem nær 20 metrum hærra en rjáfur síuhússins er. Að ef kolamoli kemur út um þakrjáfur síuhússins
að þá verði hann að brjóstsykurmola ef hann fer út um stromp. Til að fyrirbyggja misskilning að þá er
hér ekki verið að gefa í skin að mengunartölur Stakksbrautar 9 séu eitthvað réttari en frá Stakksbergi,
en samanburður skýrsluhöfunda virðist vera gerðurtil að rugla folk í ríminu.

Hér er mynd af töflu 1. í frummatsskýrslunni, til að sýna betur hvað átt er við. Með handskrifuðu
tölunum í dálki "Án endurbóta 1ofn" er miðað við 4 ofna frá frummatsskýrslu Stakksbrautar 9.
(United Silicon) Handskrifuðu tölurnar til hægri við dálkinn "Fullbyggð, 4 ofnar'' eru eðlilega
uppreiknaðar mengunartölur (1ofn x 4) þ.e. "með endurbótum 1ofn" í "fullbyggð 4 ofnar". Þessar
tölur sýna tuga prósenta óútskýrðan mun. Engin rök eru færð fyrir því að eiturefna útblásturinn
minnki við að fleiri ofnar fari í notkun.

faSkiDiJlaflssiofnun
Mótt.:
Málnr. 1 8. ium 2020
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Reiknikúnstir skýrsluhöfunda í þessari töflu eru okkur f Reykjanesbæ óskiljanlegar og gerir fólk
tortryggið í þeirra garð.

Heilsa.
Fullyrðing skýrsluhöfunda sem kemur fram í samantekt ii/heilsa og segir:“Áhrif á heilsu eru metin
óveruleg" er ósönnuð. Þeir sem halda því fram að áhrif á heilsu verði veruleg eru mun nær líklegum
sannleika. Að því er best verðu séð er enginn skýrsluhöfunda með menntun á heilbrigðissviði og þvi
varla hæf til að komast að þeirri niðurstöðu að áhrif á heilsu bæjarbúa verði óveruleg.
Það er Ijóst að á stuttum rekstrartíma verksmiðjunnar bárustfjölmargar kvartanir vegna lyktar og
óþæginda frá útblásturkerfi verkmiðjunnar, t.d. erting í augum og óþaegindi í hálsi. Staðfest er að
sjúklingar með undirliggjandi öndunarfæra sjúkdóma áttu undir högg að sækja þegar ástandið var
hvað verst. Mælingar á rekstrartíma verksmiðjunnar sýndu að svokölluð anhydrið efni væru í
útblæstrinum og vísbendingar um formeldýð auk annarra hættulegra efna. Skýrsluhöfundar vitna i
sóttvarnalækni sem taldi ólíklegt að efnin væru í nægjanlegum styrk til að valda „alvarlegum
heiluspillandi áhrifum". Sóttvarnalæknir gat samkvæmt þessu ekki útilokaði að heilsufarslegur skaði
kynni að hljótast af, enda óhægt um vik að sanna skaðann sökum stutts rekstrartíma verkmiðjunnar.
Nú er það viðurkennd staðreynd að langvarandi og alvarlegir sjúkdómar koma ekki alltaf strax fram.
Krabbamein vegna reykinga kemur ekki fram við fyrstu sígarettu sem reykt er, steinlungu vegna vinnu
við asbest koma fram löngu eftir að viðkomandi hafði komist í snertingu við asbestið. Ekki treysta
skýrsluhöfundar, sóttvarnalaeknir né aðrir sem þekkja til eiturefnanna frá kísilframleiðslunni, sér til að
fullyrða að heilsufarsleg áhrif á bæjarbúa verði engin. Skýrsluhöfundar sem lítið vit hafa á málinu
segja bara ''óveruleg áhrif".

í liðnum Reynslan frá Noregi (8.6.1.2) segir að þar séu reknar tfu sambærilegar kísilmálmverksmiðjur.
Af þeim hafi á síðasta ári fimm þeirra tilkynnt um óeðlilegar aðstæður við losun á reyk,ryki eða
óhreinsuðum útblæstri eða um það bil önnur hver verksmiðja. í óhreinsaða útblæstrinum og einnig í
þeim hreinsaða eru þau eiturefnin sem losna við kfsilframleiðslu heist brennisteinsdíoxið (S02),
köfnunarefnisoxíð (NOx),kolmónoxíð (CO),svifryk (PM10/2,5) og PAH-efni. Einnig eru losaðir
þungmálmar og rokgjörn Iffræn efnasambönd (VOC) (sjá magntölur um mögulegt magn imálsgrein
um magn losaðra eiturefna hér að neðan). íháum styrk geta mörg þessara efna haft áhrif á slimhúð



og öndunarfæri. Þrátt fyrir mikla leit að eigin sögn hafa skýrsluhöfundar engar heimildir um
rannsóknir á heilsufari íbúa í námunda við kísilver.Er það forsvaranlegt að heimila starfsemi þar sem
vitað er að óþægindin eru til staðar en áhrifin eru ekki vituð. Við frábiðjum okkur sli'ka
lýðheilsutilraun,þar sem heilsa íbúa Reykjanesbæjar verður lögð að veði. Lögmál eiturefnanna
breytast ekki þó nýir eigendur komi að kísilverinu.

Magn losaðra eiturefna.
Ekki er heiglum hent að átta sig á áætluðum magnlosunum kolefna og eiturefna út fandrúmsloftið
frá kísilverinu í Helguvík. Af því fer tvennum sögum eins og sést í matsskýrslu Stakksbrautar 9. frá
2013 annars vegar (og kópíerað er í matsáætlun Stakksbers í nóvember 2018) og hinsvegar í nýrri
frummatsskýrslu þeirra (sjá myndir úr skýrslunum). Aukning kolefnis losunar (C02) samkvæmt
frummatsskýrslu verður 10% meiri en matsáætlunin sagði. Það sem vekur sérstaka athygli og
auknum áhyggjum er áætlað magn köfnunarefnisoxiðs (NOx),þ.e. 1.800 tonn á ári,það er 346%
meira en matsáætlunin frá 2018 sagði til um. Köfnunarefnisoxið (NOx) eru lofttegundir sem valda
bólgum í öndunarvegi. Þ. e. oxunarefni sem valda oxunarálagi og geta raskað eðlilegum frumukerfum
og valdið skemmdum á vefjum og dregið úr ónæmisgetu líkamans. Rúmlega 3,500 tonn af
eiturefnum sem blása á út iandrúmsloft bæjarbúa er ógnvænlegt magn.

Úr matsáætlun frá núw. 2018 (Matsskýrslu Stakksbr.9. 2013)
Klsilframleiðslan mun losa um 360.000 t/lri af C02,af Jarðbundum kolefnum
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fullbyggða verksmiðju.
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Sá kafli skýrslunnar sem boðaður er um ásýnd þeirra breytinga sem fyrirhugaðar eru,er óhætt að
segja að séu í reyfarakenndum stfl,þ.e að engin ástæða sé til að hafa áhyggjur af ásýnd klsilversins.



Það sem liggur fyrir er að boðað er aukið byggingamagn með háum byggingum. auk uppsetningar
tveggja 52. metra hárra skorsteina. Þeir skorsteinar eru einnig hugsaðir sem neyðarskorsteinar, sem
þýðir þá væntanlega í Ijósi fyrri rekstrarreynslu og reynslunnar frá Bakka að nokkrum sinnum á
hverju ári muni reykur og eitur blása óhindrað og óhreinsað út í andrúmsloftið . Ekki er Ijóst hvort
það byggingamagn sem boðað er rúmist innan þess deiliskipulags sem skýrsluhöfundar segjast vinna
eftir og miðað er við í þeim teikningum sem kynntar hafa verið. Full ástæða er til, í Ijósi annarar
hroðvirkni í skýrslunni, að efast um það. Núverandi byggingar blasa við úr efri byggðum bæjarins og
þeim byggðum sem næst liggja verksmiðjunni. Einnig eru byggingarnar vel sýnilegar þeim sem leið
eiga um Vatnsnes, (búum Innri Njarðvíkur, og öllum þeim sem leið eiga um Miðnesheiði á leið sinni til
beggja bæjarkjarna Suðurnesjabæjar eða í Flugstöðina. Kísilver Stakkbergs, sést jafnframt á björtum
dögum frá Hafnarfirði, Seltjarnarnesi og á löngum kafla Reykjanesbrautar, að ekki sé minnst á alia þá
ferðamenn sem fá sýna fyrstu sýn á svæðið úr lofti með ásýnd af reykspúandi kísilveri. Það að segja
að áhrifasvæði ásýndar kísilversins sé/verði „ekki umfangsmikið" er úr takti við allan raunveruleika,
og að bæta svo í með því að segja að kísilverið muni falla enn frekar inn í ásýnd landsins og
heildayfirbragð svæðisins í framtíðinni er eins og fyrr er sagt reyfarakendur skáldskapur og í besta
falli lélegurbrandari.

Deiliskipulag.

Skýrsluhöfundar frummatsskýrslunnar ganga út frá því í hugmyndum sínum að þeir séu að vinna út
frá deiliskipulags breytingu frá 2015, sem vafi er um hvort er igildi. Full ástæða er til að draga það í
efa þrátt fyrir að hún hafi á sínum tíma verið samþykkt, en deiliskipulagsbreytingin var ekki auglýst
eða kynnt almenningi og hagsmunaaðilum á fullnægjandi hátt, samkvaemt lögum sem þar um giida.
Sú túlkun er staðfest af Skipulagsstofnun með tölvupósti þann 28.05.2020 en þar segir:

‘7skipulagslögum og skipulagsreglugcrd er ákvcedi um auglýsingar á skipulagstillögum.
Megintilgangur auglýsingar er ad vekja athygli ú ad skipulagsbreyting er i kynningu, þannig aó
almenningur og hagsmunaadilar geti kynnt sér efiti hennar og komid med ábendingar eda gert
athugasemdir við efni hennar eftir atvikum.

í 3. mgr. gr. 5.6.2 i skipulagsreglugerð er kveðið á uw að i auglýsingu skuli koma fram hvenœr
sveitarstjórn saniþykkti að auglýsa deiliskipulagstillöguna, lil hvaða svceðis hún taki, helslu
ejhisatriói, athugasemdir skuli vera skriflegar o.fl. Samkvœmt þessu er ekki gert ráð fyrir að það þurfi
að tiltaka öll efhisatridi skipulagstillögu.

Þad er afar mismunandi hvað skipulagsauglýsingar eru nák\’œmar varóandi efhisatridi, enda getur
vió umfangsmiklar breytingar vend erfut að telja upp öll efnisatriði sem hugsanlega geta varóaó
hagsmuni einhverra.

Skipulagsstofmmar fellst á at ) í auglýsingunni hef Ói mail vera ítarlegri lýsing á áastlaóri
skipidagsbreytingu. Pad er þó mat siofnunarinnar, lagalega séá, ad ekki sé um annmarka ad rœda
sem hefdi leitt til ágildingar á umræddri deiliskipulagsbreytingu, hefdi samþykkt hennar verid kœrd á
sínum tima ”,

Hefði komið til kæru á umræddri deiliskipulagbreytingu vekur túlkun Skipulagsstofnunar á lagalegum
eftirmálum undrun og ástæða ertil að spyrja, hvernig það megi vera að eftirlitsstofnun sem hefur



það hlutverk að yfirfara ogtryggja lögformlegt ferli slíkra deiliskipulagsbreytinga skuli ekki bregðast
við, þegar við yfirferð gagnanna kcmur i Ijós að ferlið er ekki samkvæmt lögformlegum kröfum um að
almenningur og hagsmunaaðilar hafi getað kynnt sé efni hennar og komiö með ábendingar eða gert
athugasemdir við efni hennar eftir atvikum? Að vantað hafi „ítarlegri lýsingu á áætlaðri
skipulagsbreytingu" í auglýsingum og kynningu. Skipulagsstofnun hefur ekki vald til að setjast í
dómarasæti og úrskurða að ekki hafi verið um annmarka á innleiðingu dciliskipulagsins, lagalega séð.

Vafasamt verður að teljast að umrædd deiliskipulagbreyting hafi að fullu verið kynnt fyrir íbúum skv.
þeim lögum og reglugerðum sem þar um gilda. Þar meö geti sú deiliskipulagsbreyting sem tillögur
frummatsskýrslunnar byggja á því verð ólögleg, þar sem ekki var tilgreint í auglýsingu, né í
greinargerð deiliskipulagsbreytingarinnar, um þær umfangsmiklu breytingar er áttu sér stað á þeim
lóðum. sem kísilver United Silicon (Stakksbraut 9) höfðu til umráða.

Athugasemdir rikisendurskoðunar frá 2018.

í athugasemdum Ríkisendurskoðunar frá maí 2018 er bent á lög og reglugerðir sem eiga við starfsemi
kísilversins, en ekkert erfjallað um í grunnmats skýrslunni. Má þar nefna iðnaðarlög nr. 42/1978 og
lög nr. 75/2000 um brunavarnir. Á þetta er minnst hér til að ítreka betur umrædda ónákvæmni og
hroðvirkni í vinnubrögðum skýrsluhöfunda.

Með hliðsjón af fyrrnefndum iðnaðarlögum, sem Stakksbergs fólkið gleymir að taka tillit til, er vert að
íhuga þá hæfni, sem til staðar er hjá félaginu, til að starfrækja kísilver. Enginn með meistarabréf í
iðnfræðum er tilgreindur í frummatsskýrsunni eins og ætlast er til í lögunum. Login gera einnig kröfu
um vottaða starfsmenn í viðskiptum og bókhaldi. Greindur nærri getur, reyndur veit þó betur, segir
máltækið. Hæfnin til að rita háfleygar skýrslur er óumdeilanleg hjá þessu fólki, en greindin er
vafasöm þegar skýrslan er skoðuð og Ijóst að engin fagleg reynsla er til staðar við að stjórna kísilveri.
Kýrskýrt er að til þess að fá iðnaðarleyfi þarf að skila inn ýmsum vottorðum, þ.á.m. um að
umsækjendur hafi ekki orðið gjaldþrota, sakavottorði fyrir framkvæmdastjóra, stjórnarmenn og aðra
stjórnendur og vottorði um viðskiptaþekkingu, svo sem bókhaldskunnáttu. Krafa um meistarabréf
t.d. iðnfræðings með haldgóða reynslu og þekkingu í framleiðslu kísilvera er greinileg krafa
samkvæmt lögunum. Á meðan skipstjórar og vélstjórar á þeim skipum sem áætlað er að flytji
hráefnin til verksmiðjunnar þurfa að lágmarki 3-4 ára undirbúning í vinnu og námi til að mega sinna
starfi sínu, er engin fyrirhuguð fagleg krafa nefnd um reynslu eða menntun stjórnenda eða lykil
starfsmanna í kísilverinu. FyrirhuguÖ þjálfun og menntun starfsmanna samkvæmt
frummatsskýrsiunni verður svipuð og er fyrir vörubílstjórana sem eiga að aka með hráefnin fyrir
kísilverið frá skipshlið í hráefnis geymslur. Enn eykur á vantraustið í garð Stakksbergs/Verkís.

Ríkisendurskoðun segir einnig í athugasemdum sínum frá maí 2018:
"í tilskipun Evrópusambandsins nr. 2014/52 um mat á umhverfisáhrifum er gerd krafa um að
aðildarrikin tryggi i löggjöf sinni aó viðkomandi stjórnvöld húi yfir eóa hafi aðgang að nœgri
sérfrœðiþekkingu til að geta yftrfarid gögn við mat á umhverfisáhrifum. Þannig á aó tryggja að hœfur
aóili yfirfari og meti þær upplýsingar sem framkvcemdaraóili leggurfram og tryggi þar meó aó þœr

séu fuUnœgjandi. Í tilskipuninni eru einnig auknar kröfur gerdar tilframkvœmdaradila, Hann á að sjá
til þess aðfrummatsskýrslan sé unnin af sérfrœðingum og aó þeir haji til þess réttindi. Titgangurinn
er að tryggja gœði upplýsinganna semframkvcemdaraóili leggurfram og tryggja at) þcer séu
heildstœóar. "



í lögum nr.106/2000, með áorðnum breytingum frá 1. Maí 2020 hefur ofangreind tilskipun verið sett
í lög á íslandi. Þar segir meðal annars í 4. gr. laganna 2. mgr. "Skipulagsstojhun skal búayfir eða
hafa adgang ad sérfrœðiþekkingu, eins og naudsyn krefur, til að farayfir gögn um mat á
umhverfisáhrifum Miðað við skoðun leikmanns á skýrslunni og augljósar rangfærslur og villur er
ekki vanþörf á. Spurningin er: Geta íbúar Reykjanesbæjar verið öruggir með að Skipulagsstofnun búí
yfir nauðsynlegri sérfræðiþekkingu og hafi aðgang að hæfum aðilum til að meta áreiðanleika
upplýsinganna um umhverfisáhrif verksmiðjunnar eins og login kveða á um? Með tvö feilspor að
baki í mengunarmálum, þ.e. fyrri rekstur þessa kísilvers og síðan mengunar-slysasögu kísilversins á
Bakka er mikil vantrú á hæfi og raunverulegri þekkingu um áhrif umhverfismengunar á umhverfið,
hjá þeim stofnunum sem að koma. Áður var þessi skylda Skipulagsstofnunar ekki eins skýr og í
núverandi tilfelli.

Haldin verði íbúakosning.
Annað hlutverk Skipulagsstofnunar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum er í 4. gr. b, en þar
er skrifað: “ Í mati á umhverfisáhrifum skalgreina, lýsa og meta, með tilliti til framkvœmdar, bein og
óbein umlalsverð áhrif á eftirfarandi umhverfisþœtti ” Þar er í fyrsta af sex stafsettum liðum nefnt
“ Íbúa og heilbrigái manna Engum blöðum er um það að fletta, að kísilverið, umhverfi þess og allar
framkvæmdir tengdar því hafa bein og óbein umtalsverð áhrif á íbúa Reykjanesbæjar og einnig á
heilbrigði þeirra til framtíðar . Þessi grein í lögunum leggur þá skyldu á herðar Skipulagsstofnunar að
greina, lýsa og meta hug íbúanna til framkvæmdarinnar. Hjá baejarstjórn liggur fyrir undirskriftalisti
rúml. 10% kjósenda í bæjarfélaginu um að haldin verði ibúakosning um framhald starfrækslu
kísilversins. Bæjarstjórn felur sig á bak við formgalla á framkvæmd undirskriftasöfnunarinnar í neitun
sinni um að íbúakosningin verði haldin. Margir segja hinsvegar að vegna hótanna eigenda kísilversins
um málsóknir og skaðabótakröfur hafi þeir ekki treyst sér til að framkvæma umbeðna íbúakosningu.
Rétt er þó að benda enn einu sinni á bókun meirihluta bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, sem þykir
rekstur kísilvers í Helguvík ekki góður kostur, en þar segir:

„Kisilveri United Silicon, sem hóf starfsemi sína þann 13. nóvember 2016 var lokað 1. September 2017
og tekið til gjaldþrotaskipta 22. janúar 2018. Þann tíma sem verksmiðjan var i rekstri olli hún íbúum
sveitarfélagsins verulegum óþægindum og jafnvel veikindum, vegna mengunor sem afhenni stafaði.
Þá urðu margir fyrir verulegumfjárhagslegum skakkaföllum i kjölfar gjaldþrots verksmiðjunnar, s.s.
starfsmenn, verktakar, hluthafor og sveitarfélagið Reykjanesbær.
Nú hafa verið kynntar áætlanir um að hefja rekstur verksmiðjunnar að nýju og ætlar nýr eigandi,

Arion Banki, að eyða verulegumfjármunum i iagfæringar á verksmiðjunni. Þá áformar hlutafélagið
Thorsil einnig að hefja rekstur samskonar verksmiðju á sama stað i Helguvik, um 2 kmfrá þéttri
byggð, steinsnarfrá leikskóla og grunnskóla i bænum.
Ljóst er að ibúar Reykjanesbæjar hafa af þessu verulegar áhyggjur í Ijósifyrri reynslu afslikum
rekstri. United Silicon hafði einungis komið einum ofni i gang þonn tima semfyrirtækið starfaði en
áætlanir gera ráð fyrir að ofnarnir geti alls orðið sjö með tilheyrandi mengun.
Undirritaðir bæjarfulltrúar takafyllilega undir áhyggjur annarra ibúa og telja að nú sé orðið Ijóst að

starfsemi af þessu tagi henti alls ekki í nálægð við þétta ibúabyggð. Sökum þess viljum við skora á
hlutaðeigandi aðila, bæði Arion banka og Thorsil aðfolia frá öllum áformum um uppbyggingu og
rekstur kisilmálmverksmiðja i Helguvik og hvetja þá til að takafrekar þátt í annarri
atvinnuuppbyggingu I sátt viðfólkið i sveitarfélaginu og umhverfið."



Eðlilegast er, ef einhver óvissa er um vilja ibúa, að Skipulagsstofnun annað hvort æski þess að
fbúakosningin fari fram, eins og sveitastjórnarlög kveða á um, eða í versta falli fái viðurkennt
skoðanakönnunar fyrirtæki til að gera ítarlega skoðanakönnun meðal kjósenda Rekjanesbæjar og
meti þannig á óyggjandi hátt hug íbúanna til áframhaldandi starfrækslu kísilversins.

Ekki fer milli mála hver hugur okkar sem ritum þessar athugasemdir er til þessarar kísilvers áráttu
Aríon banka/Stakksbergs.
Hér á undan hafa ýmis atriði verið tínd til úr frummatsskýrslunni, sem sýna að skýrslan er svipaður
fagurgali og frummatsskýrsla fyrri rekstraraðila kísilversins. Varhugur skal hafður við trúverðugleika
hennar. Þau munu hfæja dátt að stjórnkerfinu og ykkur samviskusama starfsfólki þess, og skála í
kampavíni við fagnaðarlæti, takist þeim að koma þessum ósóma af stað á ný. Yfirgangur þeirra og
lævís vinnubrögð eru ekki traustvekjandi og í raun óásættanleg fyrir okkur íbúa Reykjanesbæjar. Eins
og sýnt er hér að framan er engin raun breyting fyrirhuguð á því eiturmagni sem kemur frá
kísilverksmiðjunni. Ef eitthvað er verður mengunin meíri en áður var spáð. Tuttugu metra
hæðarmunur á útblæstri eitursins frá því sem áður var getur ekki gert neinn gæfumun. Ástæða þess
að Umhverfisstofnun stöðvaði verksmiðjuna 2017 snérist, eins og fyrr er getið, um eituráhrifin
{mengunin), sem fólk varð fyrir. í 3. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir segir:

"Med „ mengun" er átt viá það þegar örverur, efni og efnasamhönd og edlisfrœdilegir þcctlir valda
óœskilegum og skadlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lifrikis eða óhreinkun lofts, láds
eða lagar Mengun tekur einnig til ályktar, hávaða, titrings, geislunar og vurmaflœðis og ýmissa
óœskilegra eðlisfrœðilegra þátta

Ef 3.gr laganna nr.7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir hefur eitthvað lögfræðilegt vægi á
íslandi er augljóslega ómögulegt að leyfa þessa starfsemi á ný að óbreyttu. Ef kísilverið fær blessun
Skipulagsstofnunar án raun breytinga á eiturmagninu og í kjölfarið leyfi, væntanlega
Umhverfisstofnunar, til að fara af stað aftur er borin von að friður verði um starfsemina.

Reykjanesbæ 19.06.2020
SigurðurT. Garðarsson Austurgötu 21. 230 Reykjanesbæ
Hannes Friðriksson Freyjuvöllum 6. 230 Reykjanesbæ



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Torolfur Dagsson <kelazam@gmail.com>
þriöjudagur, 23. júní 2020 17:24
Skipulagsstofnun
Umsögn vegna United Silicon

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég geri alvarlegar athugasemdir vegna þeirra þátta sem koma fram Í matskyrslu Stakksbergs vegna kísilversins i
Helguvik

1. Að Stakksberg reisi 52. metra háan skorstein sem veruleg sjónmengun er af, það er til að hafa áhyggjur af
vegna enn frekari dreifingu mengunar.

Að skerðing loftgæða hjá íbúum Reykjanesbæar út af kísilriki og lyktarmengun, það er til að hafa áhyggjur af.2.

Að hleypa afsogslofti óhreinsuðu út í andrúmsloftið í Helguvík, Það er til að hafa áhyggjur af.
Að vera með kísilver nálægt eldsneytistönkum fullum af flugvélaeldsneyti, það ertil að hafa áhyggjur af.

3.
4 .

5. Að affallsvatninu frá verksmiðjunni verði dælt út í sjó þar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar til að
greina hvaða áhrif það hefði á lífríki sjávar við strendur Helguvíkur eða lífríki við Faxaflóann, það er til að hafa
áhyggjur af.
6. Að mengandi kísilverksmiða sem er i túnfæti Reykjanesbæjar og í næsta nágrenni við leikskóla og
grunnskóla, það er til að hafa áhyggjur af.

7. Við brennslu kola myndast þrjú skaðleg mengunarefni sem hafa árhrif á heilsu fólks. Þetta eru
Brennisteinsdíoxíð (S02), Köfnunarefnisoxíð (NOx) og svifrik eða öragnir í andrúmsloftinu (PM), það er til að hafa
áhyggjur af.

Þessi frummats skýrsla sem Stakksberg setur hér fram er ekkert frábrugðin fyrri frummats skýrslum sem áður hafa
verið gefnar út um þessa verksmiðju með loforðum sem engan veginn geta átt sér stoðir í veruleikanum. Sú
deiliskipulagsbreyting sem tillögur frummatsskýrslunnar byggja á eru mjög vafasamar ef ekki ólöglegar, þar sem ekki
var tilgreint í auglýsingu, né í greinargerð deiliskipulagsbreytingarinnar, um þær umfangsmiklu breytingar er áttu sér
stað á þeim lóðum, sem kísilver United Silicon (Stakksbraut 9) höfðu til umráða.
Það blasir þvi við að hvorki bæjaryfirvöld né bæjarbúar í Reykjanesbæ vilja þessa verksmiðju. Stjórnendur
Arionbanka/Stakksbergs verða að meðtaka það. Heilsu og lífsgæði 20 þúsund íbúa verður að taka fram yfir
hagsmundi eins fjármálafyrirtækis.
Reykjanesbær 23/6 2020
Þórólfur J Dagsson 0Sltipulðijssioínun

23. um 2020
Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Lilja Karen Steinþórsdóttir <lk@kef.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 14:23
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ég á langveikt barn sem að er að kljást við lungnavandamál. Ég sé fram á heilsubrest hjá barni mínu ef að áform um
opnun og framtíðar stækkun þessa iðnaðar ná fram að ganga.

Ég og fjölskyldan mín sjáum okkur ekki annars kost en að flytja úr Keflavík ef svo fer að verksmiðjan verður
endurraest.

Kind regards / Kær kveðja,
Lilia Karen Steinthorsdottir
Kt 2909873859
Suðurgarði 12
230 Keflavik

Bl Skipulagssiofnun

25. »um 2020

2o, 2\ p\ C\ d\0\S\/

Mótt .:
Málnr.

I

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Rakel Gunnarsdóttir <rkg1718@gmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 19:21
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvik

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því harðlega að Kísilver í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Með góðri kveðju

Rakel K. Gunnarsdóttir
Bjarnarvöllum 9
230 Reykjanesbæ Mótt.:

Málnr. 21. lum 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Agnar Áskelsson <agnarask@icelandair.is>
föstudagur, 26. júní 2020 20:49
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Agnar Áskelsson
0503784119 S] Skipufagssiofnun
Get Outlook for Android

Mótt.:
Málnr. 26. lúni 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Anastasiya <anyastacia@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:38
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli!

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Kv. Anastasiya
0107862079 SI Skipu' aasstoínun

Mótt.:
Málnr. 26. iuni 2020

jI

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Alda Sveinsdottir <idalda@me.com>
föstudagur, 26. júní 2020 14:37
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdirsem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Alda Sveinsdóttir
Kt. 210978-4109

jn\1 Skiflulaflsslflinun
Mótt.: 2 6. iunt 2020
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Alexander Sigurgeirsson <donalli89@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:39
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

[Alexander Már Sigurgeirsson, 161189-3409]

SISkiiiulamim
2 6. iuni 2020

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Alma Gudnadottir <almagudna@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 20:11
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Virðingafyllst
Alma Guðnadóttir
Kt: 041188-2949

Sent from my iPhone

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

annabirna@holmavik.is
fimmtudagur, 25. júní 2020 13:07
Skipulagsstofnun
Ath.semd v/Stakksbergs

From:
Sent:
To:
Subject:

Efni: Athugasemdir við frummatsskýrsiu Stakksbergs Arion banka.
Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Anna Birna Gunnlaugsdóttir
Holtsgötu 35
260 Rnb
Kt:3108713119

Mótt.:
Málnr. 25. ium 2020
2OL2LQLQ2LQL£AL

í



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Anna Hlín Brynjólfsdóttir <ofurhlin@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 16:48
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því aö iðnaðaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur ( gang i bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Anna Hlín Brynjólfsdóttir
061280-4999

1
Mótt.:
Málnr. 2 6. iuni 2020

Áoíz1o1oilioi£ZJL

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Anna Karlsdottir-Taylor <anna.karlsdottir@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 10:30
Skipulagsstofnun
Kísilver i Hegluvik

To:
Subject:

Góða daginn,
ég mótmæli því harðlega að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Anna Karlsdóttir Taylor
Nónvörðu 12c
230 Keflávik

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Anna Kristjana Egilsd <annakristjana@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 21:09
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Anna Kristjana Egilsdóttir.
Kt: 220273-4829

l



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Anna Margret Olafsdottir <annamargret@me.com>
mánudagur, 22. júní 2020 10:14
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli að Kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi

Anna Margrét Ólafsdóttir
Vallargötu 22
230 Reykjanesbæ

Sent from my iPhone
Mótt.: 21 lum 2020Malnr.

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

annastjons <annastjons@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 15:59
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iönaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Anna St. Jónsdóttir
3003564359

Sent úr Samsung Galaxy snjallsímanum mínum.
Mótt.:
Málnr.

2 6. ium 2020

í2o\?A0xr\3f> x*-i
^

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

annas S <annasteinunn78@gmail.com>
fostudagur, 26. júní 2020 23:19
Skipulagsstofnun
Motmæli

To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Anna Steinunn Halldórsdóttir
Kt. 090578-4999

Bestu kveðjur Anna Steinunn SISkipulagssioinun

2 6. funi 2020
1

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Anna Steinunn Jónasdóttir <kidagil@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 09:07
Skipulagsstofnun
Athugasemd vegna Kísilvers

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn.
Eg vil koma eftirfarandi athugasemd á framfæri.
Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Virðingarfyllst,
Anna Steinunn Jónasdóttir
1902785069

Mbk.
Anna Steinunn SI Skipulagssiofnijn

26. >uni 2020

\&\ C\<31

Mótt.:
Málnr.

I

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Anna Þórunn <annathg@hotmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 13:33
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi!

Kveðja Anna Þórunn Guðbjörnsdóttir
Austurgata 23
Keflavík.
Get Outlook fyrir Android

SI Skipulagssiofnun

21. umi 2020

2\0\ 2\0\ 0\3\O\S\ /1

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ari Elíasson <ari@sporthusid.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 12:08
Skipulagsstofnun
Kísilver Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ari Elíasson
Kt.030773-4469
Bragavöllum 5, Keflavík

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Arnar K . <arnarkarisson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 16:30
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Arnar Karlsson kt.150988-3309

51Skipuiagssioínun

2 6. iun. 2020

2.0\ 2\0 \0\3

Mótt.:
Málnr.

I

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

aron2720 <aron2720@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:50
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Aron Arnarsson
2008883329

Sent from my Samsung Galaxy smartphone.

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Aron Arnbjörnsson < nylenda2@gmail.com>
föstudagur, 26. júnl 2020 09:37
Skipulagsstofnun
Vér mótmælum

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Kv. Aron Arnbjörnsson 070284-4219
Sími: 7701730

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Auður H. Jónatansdóttir <audurhelga@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 21:59
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

To:
Subject:

Við undirrituð mótmælum því að iönaöaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs í Helguvík fari aftur í gang í
nágrenni okkar. Einnig tökum við undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað
og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Auður H. Jónatansdóttir
0504533089

Aðalsteinn K. Guðmundsson
1212532599

Heiðarbóli 69, Keflavík

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Agust Kristinn Edvardsson <agustkristinn@icloud.com>
þriðjudagur, 23. júni 2020 17.44
Skipulagsstofnun
Mótmæli opnun kýsilvers

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli opnun kýsilvers í Helguvík!

Undirritaður Ágúst Kristinn Eðvarðsson
Kt: 080401-2480

EflSkiou/agssíoffiun

23. iuni 2020

Sent from my iPhone

Mótt .:
Málnr.

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Agust Pall Arnason <agustpall76@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 17:09
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ágúst Páll Árnason. 090976-5089

SISkiflulaassiDííiun

25. ium 2020

&Jh/J
Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

addarosa <addarosa@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 19:38
Skipulagsstofnun
Stakksberg

From:
Sent:
To:
Subject:

Komið þið sæl

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdirsem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Árný Dalrós Njálsdóttir
Kt.1106575529
Bjarnarvellir 16

Mótt.:
Málnr. 26. lum 2020Sent úr Samsung Galaxy snjallsímanum minum.

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ása Eyjólfsdóttir <ase9@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 20:34
Skipulagsstofnun
Athugsemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvl að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.
Ása Eyjólfsdóttir kt. 010674-3799 SJMpulamtm

25. iuni 2020

^QuáQiQyJiQ^/ ,
Mótt.:
Málnr.

I
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Asa Ingibjorg Sigurbjornsdottir < asainga@hjalli.is>
föstudagur, 26. júní 2020 09:55
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kfsilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ása Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir
1912832799

Hjallastefnan er félag á sviði uppeldis og menntunar sem starfrækir leikskóla og grunnskóla undir merkjum
jafnréttis, lýðræðis og sköpunar. (https://www.hjalli.is/)

Þessi tölvupóstur ásamt fylgiefni kann að innihalda trúnaðarmál og er þá aðeins ætlaður þeim sem hann er sendur til. Öll önnur
notkun er í slíku tilfellí óheimil sbr. 5. mgr. 47 gr. laga um fjarskipti nr. 81/2003. This e-mail and its attachments may contain
information which is confidential and is only intended for use by the intended recipient, (https://skolinn.is/email-disclaimer/)

Mótt:
Málnr. 2 6. (uni 2020
IIo, ðp <r /

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Asdis Gunnarsdottir <asdisgunnars@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:10
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

,.Ég mótmæli þvi að iönaöaruppbygging á borð viö kisilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgaröi minum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs."

Ásdis Gunnarsdóttir

2205532809

S]SkipulafissiofnVirus-free, www.avast.com j]

Mótt.:
Málnr. 26. tuni 2020

qJ.QAT/ |

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

asdissvala Palsdóttir <asdissvala@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:42
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iönaöaruppbygging á borð við klsilver Stakksbergs fari aftur I gang i bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ásdís Svala Pálsdóttir kt. 080853-4169
Heiðarbraut 10, 230 Keflavik. Sl Skipulagssioft

Mótt.:
Málnr.

, 3- iC/ , 2, o,o , 3 ,0 ,5 , I

2 6. lúni 2020 .

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

asgeirl711 <asgeir1711@gmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 13:46
Skipulagsstofnun
Kísilverið

From:
Sent:
To:
Subject:

Sæl
Ég mótmæli því að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Ásgeir Steinarsson
Móavellir 2
260 Reykjanes

BlSkipuíggssiofnun

21. iuni 2020
AQ2LOIC\ J,Q1S/ 1

kveðja
Ásgeir Steinars Mótt :

Málnr.

Sent úr Samsung Galaxy snjallsímanum mínum. I

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ásgerður Bjarklind Bjarkadóttir <tekla9@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 15:07
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."
Ásgerður Bjarklind Bjarkadóttir
2201775569

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ásgerður H. Karlsdóttir <asahkarls@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:17
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ásgerður Hrönn Karlsdóttir
kt: 250168-3819

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Asta Kristin <astakri83@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:09
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Ásta Kristin Hólmkelsdóttir, 130683-3049

0Skipulagssioínun
Mótt.:
Málnr.

2 6. iuni 2020
t- i & jG ,3 i ú {5 | /
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ásta Kristin Victorsdóttir <astavictors@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 22:43
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ásta Kristin Victorsdóttir kt: 080881-5849

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ásta Pálína Hartmannsdóttir <astapalla@hotmail.com>
fimmtudagur, 25. júni 2020 12:59
Skipulagsstofnun
Athugasemdir

From:
Sent:
To:
Subject:

Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ásta Pálína Hartmannsdóttir
Kt: 210869-5149

Sent from my iPhone
Kær kveðja Ásta Pálína SJSkiou/agssioínun

25. ium 2020
Mótt.:
Mainr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ásta Stefánsdóttir < astapstef@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 12:58
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs/Arionbanka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli HARÐLEGA fyrirhugaðri gangsetningu verksmiðjunar aftur. Það er ekki BOÐLEGT fyrir okkur íbúana að
hafa þetta EITURSP'ÚANDI FERL'IKI í gangi. Sama hvað sérfræðingar segja þá verður aldrei boðlegt að hafa svona
starfsemi svo stutt frá byggð. Ég krefst þess að fallið verði frá fyrirætlunum um endurreisn þessarar verksmiðju
.Hugsa með skelfingu til þess að hafa 50metra háa strompa gnæfandi yfir baeinn okkar.

Ásta Pálína Stefánsdóttir. Miðgarði 12 Reykjanesbæ.

Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ásthildur Ósk Brynjarsdóttir <asthildurob@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 17:06
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum
og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað ogþeirra aðila
sem styðja ekki áform Stakksbergs.
Ásthildur Ósk Brynjarsdóttir, kt. 0410873079

SISlcipulagssio/nijn

2 5. ium 2020
,0 ,3,0,̂ ] /

Mótt.:
Málnr.

L

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Asta Sigurdardottir <astasig71@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 22:24
Skipulagsstofnun
Kísilver Stakkabergs

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Ástríður G. Sigurðardóttir kt:150971-5789

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

AstþórOrri Þórhallsson <orri97@hotmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 15:13
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áformStakksbergs.

Ástþór Orri Þórhallsson
Kt: 100697-3439

aTakk fyrir.
Kveðja Ástþór Orri. ttÍMilasssicím

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Astthor Olafsson <asthorodinn@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 14:55
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli...

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mtnum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

[Ástþór Óðinn Ólafsson,0612815339]

Mótt . :
Málnr



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Berglind Sveinbjörnsdóttir <berglindbjorks@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 17:30
Skipulagsstofnun
Mótmæli við kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iönaöaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur i gang i bakgarði minum og
tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem
styöja ekki áform Stakksbergs.

Kv. Berglind Björk Sveinbjömsdóttir
kt: 200792-3279 0SkiDblafissiöínun

26. ium 2020Mótt.:
Málnr.



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Berglín Bergsdóttir <berglinsolbra@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 13:13
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang ( bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

[Berglín Sólbrá Bergsdóttir, kt. 2104003030]

Bestu kveðjur,
Berglín 5] SkiDLilsgsstcfnufi

25. »uni 2020
L̂ í0\7\0 I C\3\0\

Mótt.:
Málnr.

i

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Birgir Haukdal Rúnarsson <birgirhaukdal@ener-green.is>
fimmtudagur, 25. júni 2020 18:24
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við Frummatskýrslu arionbanka stakksbergs

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég lýsi mig andsnúinn áformum um kísilver á helguvíkursvæðinu.
Tek undir rök allra sem vilja ekki iönaðaruppbyggingu á við kísilver stakksbergs.
Undirritaður.
Birgir Haukdal Rúnarsson
6904101760

51Skipulagsstofnun

2 5. MJHI 2020

ÁOLZLQ^LJLCISZJ

Mótt.:
Málnr.

Kveðja
Birgir Haukdal
Hafskip SLF
s 6600169

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

birgitta ína <birgittaina@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:09
Skipulagsstofnun
Ég Mótmæli.

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Birgitta fna Unnarsdóttir
110775-5209

Mótt.:
Málnr. 26. iuni 2020

L^Q i i &, 3,^, 5 /

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Birgitta María Vilbergsdóttir < tobirgitta@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 08:38
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Birgitta María Vilbergsdóttir
091275-3769 [M
Bestu kveðjur,
Birgitta Maria Vilbergsdóttir
Flugfreyja og ökukennari
Heiðarbóli 6E
230 Keflavík

Mótt.:
Málnr. 26. /uni 2020

2LQ 2,0,0,

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Birna Petrína <birnaps2@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 22:31
Skipulagsstofnun
Mótmaeli v/Hugmynda Stakksbergs að endurræsa Kísilverið í Helguvík.

From:
Sent:
To:
Subject:

Sæl/sæll

Ég mótmæli hér með að kisilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi. Með tilheyrandi mengun og skerðingu á
lífsgæðum fyrir mig og fjölskyldu mína sem og aðra íbúa í næsta nágrenni við Helguvík.

Birna Petrína Sigurgeirsdóttir
Kirkjuvegi 57
230 Reykjanesbær
0710705229

Skipulagsstofnun

22. Ií /P 2020

I2&L2\ OIOí 3\Q1'S] / ]

Mótt.:
Málnr.

1



iris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Birta Rós Arnórsdóttir <birta@sandgerdisskoli.is>
þriðjudagur, 23. júní 2020 19:35
Skipulagsstofnun
Kísliver!

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag.

Ég mótmæli harðlega áformum um áframhaldandi stóriðju í Helguvík.
Nýjustu viðbætur eru vægast sagt fáránlegar og ættu aldrei að eiga sér stað!

Bestu kveðjur,
Birta Rós íbúi Reykjanesbæjar.
2104763189

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Bjarnfriður Bjarnadóttir <baddybjarna@gmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 22:31
Skipulagsstofnun
Mótmæli kísilveri í Helguvik

From:
Sent:
To:
Subject:

Sæl

Ég mótmæli að kísilveríð í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi . Þetta er illa þefjandi, mengandi stóriðja sem ætti
alls ekki að vera á island! og þá sérstaklega ekki svo nálægt þéttri byggð þar sem eiturmökkurinn blæs yfir okkur .
Finnst það ekki til mikils mælst að krefjast þess að við fáum að anda að okkur hreinu lofti í þessum bæ! Það eru
engar slur og varnir til sem geta hindrað að eiturefni og annar óþverri frá svona kísilveri berist ekki yfir okkur
bæjarbúa og við erum án efa mikið betur sett án kísilvers.

Virðingarfyllst
Bjarnfríður Bjarnadóttir
Háholti 25
Reykjanesbæ

5] Skipulagssiofnun
Mótt.:
Málnr. 21 íuni 2020
_*io Á a a J\ Q\5v / \L
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

bjarni27 <bjar
föstudaqur, 26

ni27@simnet.is>From:
Sent: 6. júní 2020 09:47dagi

ilaqsSkipulagss
Kísilver í H

stofnunTo:
Subject: elguvík

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver
Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar
hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Bjarni Friðrik Jóhannesson, 270762-3369

SJSkipulagsstofnun

2 6. /urn 2020Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Bjarni Sigurðsson <vestur25@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:20
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Bjarni Sigurðsson 230578-4519

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Bjarni og Heba < bjarnikarls@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 08:32
Skipulagsstofnun
Athugasemd V/kísilver Stakksbergs Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Til þess er málið varðar
Ég Bjarni Þór Karlsson Freyjuvöllum 8 Keflavík mótmæli harðlega áformum Stakksbergs um endurræsingu kísilvers
Stakksbergs i Helguvík. Þessu fylgir loftmengun,lyktarmengun og sjónmengun.

Bjarni Þor Karlsson
Freyjuvöllum 8
Keflavík

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Bjartmar Egill Haröarson <bjartmaregill@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:53
Skipulagsstofnun
Athugasemd Varðandi Kísilvers Stakkabergs

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn,

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Takk fyrir
Bjartmar Egill Harðarson
250687-2739
Súlutjörn 27,
260, Njarðvík.

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Björg Ólafsdóttir <ammabjorg@gmail.com>
þriöjudagur, 23. júní 2020 20:06
Skipulagsstofnun
mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég undirrituð mótmæli því að Kísilverið i Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.
Virðingarfyllst
Björg Ólafsdóttir 2010433289

51SkiDulagssiofnun

23. iuni 2020

2IO\ 2\0 \ 0\3 XQXS\ / ,
Mótt .:
Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Björgvin K Haraldsson <bjorgvinsson18@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 11:05
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli að kísilverið í Helguvík fá i áframhaldandi starfsleyfi.
Kv.
Björgvin Karl Haraldsson.
Háaleiti 24
230 Reykjanesbær SlSkipuíagssiofnun

22. »;n. 2020
Mótt.:
Málnr.

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Björgvin Sigmundsson <ofurbohall@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 16:50
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmaeli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Björgvin Sigmundsson
200685-4159

Mótt.:
Málnr. 26. lúni 2020

_2\0\ 2\Q\ Q\ g?) Q\ ,57/L

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

orsa ugla <OeyruO@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 10:23
Skipulagsstofnun
helguvik

To:
Subject:

Ég mótmæli því aö Kísilveriö í Helguvik fái starfsleyfi

björk guðmundsdóttir

Mótl.:
Málnr.

2 2. wni 2020

l2l° i 2i 0 , 0,d \0 \ SK /
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Björn Unnarsson <bjorn@bilageirinn.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 12:31
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Tillaga:

Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

Ég mótmaeli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

[Nafn, kt.] Björn S Unnarsson kt:1608733370

51Skipiilagssiofíiun
Kv
Björn

Mótt.:
Málnr.

25. luní 2020
L

í



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Bryndís Guðmundsdóttir <bbg0106@gmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 20:58
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ágæti viðtakandi
Ég mótmæli því að kísilveriö í Helguvik fái áframhaldandi starfsleyfi.
Bryndís Björg Guömundsdóttir
Vikurbraut 17
230 Keflavik

Isi 1Mótt.:
Málnr. 21. luní 2020

Q^£í oAsî i

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

bryndis81@gmail.com
föstudagur, 26. júni 2020 19:53
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Bryndís Gísladóttir
Kt: 280481-3359 Sfl Skiíiijíagssiofnun
Sent from my iPhone

Mótt.:
Málnr. 2 6. uini 2020

M\ 2IQí ,

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Bryndis Skuladottir <biyndisskula@icloud.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 13:50
Skipulagsstofnun
Mótmæli Kisilveri í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég Bryndís Skúladóttir kt: 100361-3539 ibúi í Reykjanesbæ, Álsvöllum 2 Keflavík MÓTMÆLI þvi að Kísilverið í Helguvík
verði endurræst. Ég vil hreint loft í mfnum heimabæ, hef búið hér alia mína æfi. Kveðja, Bryndis
Sent from my iPhone

I 51Skipulaosslofnun

21. iun. 2020Mótt.:
Málnr.

LdL 1

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Brynjar Freyr Nielsson <brynjarfn@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 22:54
Skipulagsstofnun
Mótmæli

To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Brynjar Freyr Nielsson, 190788-3699

61Skipylaossioliuin

Mótt : 26. tun. 2020 •

Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Brynjar Harðarson <brynjarh@outlook.com>
laugardagur, 20. júní 2020 12:52
Skipulagsstofnun
Vegna kísilsvers Í Helguvik

To:
Subject:

Ágæti viðtakandi.

Ég mótmæli harðlega þeim áformum sem fyrirhuguð eru um að endurræsa kísilver Stakksbergs í Helguvík.
Það er ekkert sem gefur til kynna að heilsufarsleg áhrif verksmiðjunarinnar ,í því formi sem nú er kynnt, komi til með
að breytast.
Ef eitthvað er hægt að læra af yfirstandi Covid-19 faraldri þá er það að heilsa einstaklinga gengur fyrir öllu og skal
ekki á nokkurn hátt vera sett í annað sæti.
Öll loforð um atvinnu, hálaunuð störf og tekjur fyrir sveitarfélagið eru hjóm eitt ef einn einstaklingur bíður heilsutaps
vegna þessarar verksmiðju.
Enda kom það á daginn að ekkert af þessu stóðst.
Þar fyrir utan þá eru efnahagsleg áhrif verksmiðjunnar verulega ofmetin sem og meint framlag til umhverfismála.
Ég tek heilshugar undir athugasemdir þeirra Sigurðar T. Garðarssonar og Hannesar Friðrikssonar, sem þeir sendu inn
vegna frummatsskýrslu Stakksbergs og ítreka mótmæli mín að verksmiðjan fái starfsleyfi á ný.

Brynjar Huldu Harðarson,
Suðurvellir 12
230 Keflavík
Reykjanesbær

Mótt.:
Málnr. 20. wni 2020

j ^ i 1 r i i / i j/i

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Bylgja Dís Erlingsdóttir <bylgjade@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:08
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur ( gang ( bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfls- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Bylgja Dís Erlingsdóttir, kt 200578-4819

51Skipulagssiofnun
Mótt.:
Málnr. 26. lun, 2020 .
ia.|e» ia.iOiO|3 iOi5i t

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Bodvar Gunnarsson <bodvarthorir@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 17:28
Skipulagsstofnun
Kisilver Stakksbergs

To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Böðvar Þórir Gunnarsson
230466-5729

SISkiíulagssiofnun
Mótt.:
Málnr. 2 6. lúní 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Dagbjört Hulda Guðmundsdóttir <dagbj.hulda@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:57
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Dagbjört Hulda Guðmundsdóttir
kt. 150779-3679

5] Skipulagssioííiuu

26. ium 2020
Mótt.:
Málnr.

Ö,

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Davíð Helgason <davidhelgason1984@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:26
Skipulagsstofnun
Kísilver

To:
Subject:

„Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Davíð Helgason, 070784-3009

B] Skipulaysstolnun

Mótt.:
Málnr.

Zl*. *.0,0,3,0, 5.1

2 6. iúni 2020

i
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

david hildiberg <dhildiberg@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:52
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgarðimínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Davíð Hildiberg Aðalsteinsson, kt. 290890-2259

Davíð Hildiberg Aðalsteinsson
Arkitekt FAl
Siml 661.2888
Tölvupóstur dhtldiberg(S)gmail 0Skipulagsslofnuo

26. iuni 2020

2\ 0 i 2,0,0,^ nfT/

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Davíð Páll Sigurdsson <davidpall75@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 21:55
Skipulagsstofnun
Kisilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.

Davíð Páll Sigurðsson
0609753539

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Davidsj <davidsj@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 17:15
Skipulagsstofnun
Tillaga

From:
Sent:
To:
Subject:

Sæl,
Ég mótmæli áformum Stakksbergs í Helgavík.
Kv
Davíö Smári Jónatansson
Klettás 19
260 Reykjanesbær Mótt.:

Málnr. 26. lúni 2020
Sent from my iPad

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Diana Hilmarsdottir <diana180676@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 16:31
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Virðingarfyllst
Diana Hilmarsdóttir
Kt.180676-3769

l



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Dora Gudrun Olafsdottir <dora.gudrun.84@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:27
Skipulagsstofnun
Mótmæli Kisilveri

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag

,,Ég mótmæli þvi að iönaöaruppbygging á borö við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang i bakgarði minum
og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aóila
sem styðja ekki áform Stakksbergs."

Dóra Guðrún Ólafsdóttir
kt. 090284-3049

5I Skipulagssiolnun

Mótt.:
Málnr.

i Z i Q| g- i°\° i i i

2 6. iun> 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Edda Palsdottir <edda.g.p@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:23
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Edda Guðrún Pálsdóttir
Kt: 060780-5529 5]ttimiiamiúlm

26. wni 2020
Sent from my iPhone

Mótt.:
Málnr.

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Edvard Loftsson <eddikokkur@icloud.com>
þriðjudagur, 23. júní 2020 17:58
Skipulagsstofnun
Vegna kísilvers í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli gang setningu Kísilvers í Helguvík

Eðvarð Eyberg Loftsson kt 220663-3539

Vatnsholt í 3 c Reykjanesbæ
Sent from my iPhone SISkipulagssiofnun

»uni 2020

2\°\ J\ Q\ &\ J ,o,5~

{ / ,
MÓH.:
Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Einar Gunnarsson <einargunn@simnet.is>
laugardagur, 20. júní 2020 09:36
Skipulagsstofnun
Kísilverið í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Heil og sæl
Ég vil ekki að kísilverið í Helguvík verði gangsett aftur.
Kveðja
Einar Gunnarsson 220949-7069
Heiðarbraut 18
Reykjanesbæ.
Sent from my iPhone SISltipulagssiolnun

20. júni 2020

dJUOiOl^O,Sl / l

Mótt.:
Málnr.

L
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Einar Snorrason <einar0514@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:40
Skipulagsstofnun
Kisilver

To:
Subject:

Ég undirritaður mótmæli þvf að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakkabergs fari aftur í gang í Helguvík, nánast
í bakgarðinum hjá mér. Ég tek undir þær athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað
og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakkabergs.

Einar Snorrason
190678-5989
Heiðargarður 3
230 Keflavík

\ m
Mótt.:
Málnr. 2 6. iun( 2020

|2|S| Z , C y , 0 , 3 ,p| ,
t
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Einar Örn Jóhannesson <einarornj@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 14:09
Skipulagsstofnun
Mötmæli kisilveri 1 Helguvlk

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

MBK
Einar Örn Jóhannesson
140785-4079 "1E1 SkipulBQSStofnun

Mótt.:
Málnr.

2 6. funi 2020

2\ P\ ^ÖI^I^IOISVJ
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Eirika Arnadottir <eirika.arnadottir@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 17:43
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion Banka.

To:
Subject:

Ég undirrituð mótmæli því að iðnaðaruppbygging eins og kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og
tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og jafnframt þeirra aðila sem
styðja ekki áform Stakksbergs.

Virðingarfyllst,

EI Skipuraossíofnun

25. »um 2020

\2O\ 2\Q\ Gí 3XOIX. </ .

Eiríka G. Árnadóttir,
kt. 280160-5989
Heiðarholti lf,
230 Keflavík.

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Elín Bjornsdottir <elinb16@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 21:12
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kfsilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði minum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

&] Skipulagsstofntin
Elín Björnsdóttir, kt 1105883809

Mótt.:
Málnr.

25. iuni 2020

‘?\ Q\ s?\Q \ Q\J\Q \$~
\/ 1I
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Elínborg Herbertsdóttir <labogga@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 17:45
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdirsem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Elínborg Herbertsdóttir (0601723589)

ÉLD Skipulagsstofn

Mótt :
Málnr.

2 6. ium 2020

2o\
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Elva Sif <sifelva@yahoo.co.uk>
föstudagur, 26. júní 2020 11:59
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Vistað í OneCRMCategories:
One: -1

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."
Elva Sif Gretarsdottir
180977-3339 51Skiaulaosstornun

26. jum 2020

<>| 3 , Q. S. /

Sent from my iPhone Mótt.:
Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Erna Geirmundsdóttir <ernageirmunds@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 20:28
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Erna Geirmundsdóttir
140483-3119

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Eskil Eðvarðsson <eskildadi@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 14:53
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdfr sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Sjálfur vinn ég beint á móti kísilverinu og á heima á Bakkavegi 20 á Berginu ásamt konu og börnum þar sem ég á
fasteign. Hef sökum mikla hagsmuni að gæta að allt fari ekki í sama horf og var þegar verksmiðjan var starfandi.

Kveðja

0Skipulassstoínun

2 6. iun» 2020

Z\ V \ P\

Eskil Oaði Eðvarðsson
Vélfræðingur
S: 8202129
Kt: 2505774949

Mótl.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Eva Lind <heimalandgrindy@gmail.com>
fostudagur, 26. júní 2020 23:06
Skipulagsstofnun
Kísilverið i Helguvik

From:
Sent:
To:
Subject:

Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Eva Lind Ómarsdóttir
Kt 241181-5109

Mótt.:
Málnr. 2 a fun, 2020

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Eva Stefánsdóttir <evastefans@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:07
Skipulagsstofnun
Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áformStakksbergs.

Eva Stefánsdóttir
Kt 260280-5469

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Eydís Eyjólfsdóttir <eydis@mss.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 12:58
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Sael.

Ég mótmæli því að iönaöaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgaröi mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Eydis Eyjólfsdóttir
Kt. 050560-4659

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Eydís Rós Ármannsdóttir <era23@hi.is>
miðvikudagur, 24. júní 2020 11:15
Skipulagsstofnun
Mótmæli vegna áframhaldandi starfsleyfís kísilvers í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn

Ég, Eydís Rós Ármannsdóttir, mótmæli því að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Fjöldamargar ástæður eru fyrir því.
Ef starfsleyfi verður veitt er verið að vanvirða íbúa Reykjanesbæjar og Suðurnesja í heild sinni. Það á enginn
skilið að hafa mengandi stóriðju sem er lyktarmengun, loftmengun og ekki síst sjónmengun í bæjarfélagið.
Miðað við gefna reynslu er þetta ekki að fara vera atvinnuskapandi fyrir svæðið,heldur einungis að fara
vera til vandræða og eyðileggjandi fyrir samfélagið í Reykjanesbæ.
Einnig hefur kísilverið á Bakka og starfsemin hér áður sýnt það að það fylgir slíkri stóriðju ekkert gott.
Umhverfisráðherra islands er ekki hlynntur mengandi stóriðju svo ég bind vonir að hann hafi eitthvað að
segja um málið.

Kveðja,
Eydís Rós Ármannsdóttir
Trönudal 7, Reykjanesbæ BlSfciojfaossiolnun

24. iurv 2020Mótt :
Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Eysteinn Húni Hauksson <eysteinn@keflavik.is>
föstudagur, 26. júní 2020 11:00
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skiiað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Eysteinn Hauksson
1208744549

Mótt.:
Málnr. 2 6. ami 2020

j J L ,o ,7 o,3 , o f 5 [ ,
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Falur J. Hardarson <falur4@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 18:46
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ágæti viðtakandi,

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Falur Jóhann Harðarson
Kennitala 151068-3329

B1 Skipulagssloímjn

25. iurv 2020

áO\ ?\ D\ 0yrJxO \&J

Mótt.:
Málnr.

L

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Fannar Ingi <fannaringiOO@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 12:20
Skipulagsstofnun
Athugasemd vegna kísilvers í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Vistað í OneCRMCategories:
One: -1

Ég mótmæli að kísilverið verður gangsett aftur

Fannar Ingi Arnbjörnsson
Melavegi 13 260 Njarðvík.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Fanney Grétarsdóttir < fanneyg10@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:31
Skipulagsstofnun
Athugasemd

From:
Sent:
To:
Subject:

Til þess er málið varðar:

Ég mótmæli þvi aö iönaöaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgarði mínum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aöila sem styðja ekki
áform Stakksbergs."
Fanney Grétarsdóttir, 1010723719

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Fanney St. Sig <fanneyst@gmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 13:44
Skipulagsstofnun
Kísilveriö

From:
Sent:
To:
Subject:

Sæl
Ég mótmæli því að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.
kveðja
Fanney Steinunn Sigurðardóttir
Móavellir 2
260 Reykjanes

Sl SkipuiagssiDfnun

21. wni 2020

Á C\ 2\O\0\ <3\0\5~
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Mótt.:
Málnr.

L
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Fjóla Jóns <fjola86@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:44
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

,Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði
mínum og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og
þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Fjóla Þórdís Jónsdóttir, 140286-3629.

mSkipuiamim

2 6. iun» 2020
Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

fjolan <fjolan@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 22:44
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Með bestu kveðju
Fjóla Ævarsdóttir
Kt:221270-5259
Greniteig 49
230 Keflavíkur

Sent úr Samsung Galaxy snjallsímanum mínum.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Franziska Lucia Ledergerber <siska89@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 15:52
Skipulagsstofnun
Athugasemd við kisilver í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Kær kveðja

0SkiDuíagssiofnun

26. ium 2020

Franziska Lucia Ledergerber
kt. 300889-3529

Mótt.:
Málnr.

I

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Bryndís Jóhannsdóttir <bryndisj61@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 13:47
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn.

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.
Kveðja
G. Bryndís Jóhannsdóttir
191061-4629
Heiðarból 4,230 Keflavík

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Snorri Ólason <gsnorriola@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 13:02
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Kveðja
G. Snorri Ólason
311269-4619
8612030

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Garðar Sigurðsson <gardarsig@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 12:59
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði
Reykjanesbæjar og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilað
og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Garðar Ámi Sigurðsson, 070583-3809

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Geirmundur Sigvaldason <geirisigv@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:12
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

,.Ég mótmæli þvi aö iðnaöaruppbygging á borð viö kisilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgarðiminum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aðila sem styöja ekki áform Stakksbergs.''

Geirmundur Sigvaldason

1510535059

5]SkiDuiagssiofnun

26. turn 2020
Lg-L l̂il C' iC'i ,

0 Virus-free. www.avast com

Mótt.:
Málnr.

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Gerdur Sigurdardottir <gerdursig@outlook.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:15
Skipuiagsstofnun
Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Gerður Sigurðardottir
2603662979
Sent from Outlook Mobile

Mótt.:
Málnr. 25. lum 2020

^QIZIO\ Q\

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

gislibk <gislibk@internet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 12:56
Skipulagsstofnun
kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdirsem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakkabergs."

Gísli Björgvin Konráðsson.
k.t 040261 3549. S1 Skipulagssiofni

Mótt.:
Málnr. 26. luni 2020

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Gísli Helgason < gislij@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 14:31
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aflila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Gísli Jónatan Helgason kt :1012793249

aGet Outlook for Android ttipuiamim



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Gísli Sigurðsson <gislisig@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 12:21
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksberg Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Komið þið sæl
Ég undirritaðurgeri þessa athugasemd við frummatsskýrslu Stakksberg vegna kísilmálmvinnslu í Helguvík
Reykjanesbæ.

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Virðingarfyllst
Gísli Sigurðsson
Kt 261253-5779

Mótt . :
Mélnr.

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Guðbjörg M. Sveinsdóttir <gudbjorgms@grindavik.is>
miðvikudagur, 24. júni 2020 11:08
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Sæl
Það getur varla verið rétt að í Helguvik eigi að setja upp verksmiðju srm brennir kol. Við sem lifum a 21. öldinni og
ætlum í framtíðinni að verða hreinasta land i heimi sbr. Nyjustu áætlun stjórnvalda í umhverfismálum.

Það verður að stoppa slík áform.
Guðbjörg
Sveinsdóttir
Get Outlook fvrir Android

51Skipulagsstofnun

24. iúm 2020

2 D\2\Q\0\3 \OI .57/

Mótt.:
Málnr.

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Guðbjörg Pálmarsdóttir <freyjuvellir@hotmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:35
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

To:
Subject:

Ég undirrituð mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði
mínum og tek undir athugasemdir sem unmhverfis og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra
aðila sem ekki styðja áform Stakksbergs.

Guðbjörg Sveinfríður Pálmarsdóttir kt, 1012643949.

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

bubbi gullyson <bubbigullyson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 08:48
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Guðbjörn Sigurjónsson
010272 5489

E1 Skipulagsstoínun

26. iuni 2020Mótt.:
Málnr.

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

silly@fiskur.is
mánudagur, 22. júní 2020 18:19
Skipulagsstofnun
Athugasemd við áætlun um að veita kísilverinu í Helguvík nýtt starfleyfi.

From:
Sent:
To:
Subject:

Sem íbúi í Reykjanesbæ andmæli ég fyrirhugaðri endurnýjun starfsleyfis, sem Stakksberg sækist nú eftir til að hefja
aftur starfrækslu kísilversins í Heiguvík.
Guðfinna S Skúladóttir, Austurgötu 21, 230 Reykjanesbæ.

Sent from my iPad

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Guðmunda Helgadóttir <gvenmagg@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 15:33
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Guðmunda Helgadóttir
kt 111059-7999

ÍM
Mótt.:
Málnr.

2 6. ium 2020
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Guðmundur Árni Þórðarson <gudmundurarni1986@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 14:29
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ég fann á eigin skinni óþægindi af völdum þessarar verksmiðju þegar hún fékk að ganga og ausa yfir bæjarbúa súrri
mengandi reykjarlykt. Á meðan þessu ástandi varði hélt maður börnum inni og forðaðist það sjálfur að vera
utandyra.

Með kveðju:
Guðmundur Árni Þórðarson
kt:120986-3769
íbúí í Heiðarhverfi í Reykjanesbæ

Mótt.:
Málnr.

25. íun. 2020

i



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Guðmundur Hallur Hallsson <ghhallsson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 14:02
Skipulagsstofnun
Kísilver Stakksberg i Helguvik

To:
Subject:

Góðan daginn

Ég er mikið á móti því að kísilverið í Helguvik taki aftur til starfa, af því mun hljótast mengun þrátt fyrir þessar
fyrirhuguðu "umbætur" þetta er of nálægt íbúabyggð. Ég er sammála athugasemdum sem umhverfis og skipulagsráð
Reykjanesbæjar hafa sett fram.

Kv
Guðmundur Hallur Hallsson
Kt: 0111853399
íbúi sem er annt um bæinn sinn. 51Skipulsgssiofm

26. iuni 2020
Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

mummi <gudher@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 18:07
Skipulagsstofnun
Kísilver Í Helguvik

To:
Subject:

Ég mótmæli því aö iönaðaruppbygging á bord viö kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgaröi mínum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styöja ekki
áform Stakksbergs.”

GuðmundurHermannsson 3107553469

Sent frá Póstur fyrir Windows 10 Mótt.:
Málnr.

26. luro 2020

u3&i Qf?
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Guðmundur Ingvar Jónsson <gudmundur.ingvar.jonsson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:31
Skipulagsstofnun
V. Kísilvers Stakkaberg

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Guðmundur Ingvar Jónsson
Kt.0406773649

Mótt.:
Málnr. 26. »um 2020
2o\ 2c\Oyj*,L
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

gudmundur@steinbogi.is
föstudagur, 26. júní 2020 12:31
Skipulagsstofnun
Mótmæli

To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem
umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs."

Guðmundur Magnússon 040581-5969

Mótt.:
Málnr. 26. /uni 2020

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Guðmundur örn Jóhannsson <gudmundur.orn@gmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 15:12
Skipulagsstofnun
Mótmæli v. kísilvers í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að kísilver í Helguvík fái starfsleyfi, vegna þeirra slæmu áhrifa sem það hefur á loftgæði á svæðinu.

Guðmundur Örn Jóhannsson
Skólabraut 12
250 Suðurnesjabæ

Mótt.:
Málnr. 21. ium 2020

20jI

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hafdís Hill <1stapakot@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 09:56
Skipulagsstofnun
Kísilverið í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Guðný Hafdís Hill
Kt 1502664679

Mótt.:
Málnr. 26. lún* 2020 .

i <3^i 21x?\ Q\ 3\Q\S~
\ /

Kveðja
Hafdís.

I

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Guðný Pála <gudnypala@gmail.com>
föstudagur, 26. júni 2020 20:34
Skipulagsstofnun
Til þess er málið varöar

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Guðný Pála Rögnvaldsdóttir, 060882-4289

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

gsf@simnet.is
föstudagur, 26. júní 2020 12:15
Skipulagsstofnun
Kísilver Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmaeli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styflja ekki áform
Stakksbergs."

Guðný Svava Friðriksdóttir
011166-3699

51Skipulagsstoínun
Mótt.:
Málnr.
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26. lúni 2020 .
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Steinþór Jónsson <steini@kef.is>
fimmtudagur, 25. júni 2020 14:22
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipuiagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Guðríður Emma Steinþorsdottir
Kt 300697-3139

51Skipulaossiolnun

Mótt.:
Málnr.

25. iun. 2020

2\C\ 2\0\0\ j\ 0\ó~yL
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Guðríður Þórsdóttir <gurryth77@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:52
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli þvf aö iðnaöaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang I bakgarði mlnum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aöila sem styója ekki áformStakksbergs

Guðríður Þórsdóttir
170177 2909

l



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hotmail <gej1959@hotmail.com>

sunnudagur, 21. júní 2020 18:15
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að kfsilverið í Helguv ík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Guðrún Edda Jóhannsdóttir
Ægisvöllum 14
Keflavík [a
Sent from my iPhone

Mótt.:
Málnr. 21. funi 2020

A£i2io1oí jiD1f]/J
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Lisa Einars <lisaeinars@gmail.com>
föstudagur, 26. júni 2020 12:05
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Góðan dag.

Til þess er málið varðar.

Ég, Guðrún Lísa Einarsdóttir íbúi í Reykjanesbæ, mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs
fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur
skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Ég fann fyrir miklum líkamlegum einkennum þegar kísilverið var starfrækt á sínum tíma. Erfiðleikar við öndun og
óþægindi og sviðatilfinning í augum skertu min lífsgæði og hömluðu mér frá því að vera úti við í minu eigin
bæjarfélagi. Við hjónin eigum tvær dætur en sú yngri er með mjög viðkvæmt ónæmiskerfi og vil ég gera allt sem ég
get til þess að hún þurfi ekki að upplifa þessi óþægindi sem fylgja þessari kísilverksmiðju.

Að auki er húsnæði kísilversins mikið lýti fyrir bæjarfélagið og er því engin prýði. Þvert á móti er það fráhindandi og
fælir frá annars ágætis bæ sem er í stöðugri uppbyggingu en verksmiðjur af þessum toga eiga ekki heima hér.

Með vinsemd og virðingu,

Guðrún Lísa Einarsdóttir
Kt.181285-3469
íbúi við Smáratún í Keflavík.

S1Skípulassslofnun

Mótt.:
Málnr.

i Z i O ,?-, 0,0 , 3 \ 0 ,s, I

26. lúní 2020
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Guðrún Mjöll Stefánsdóttir <gudrunmjolls@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 21:24
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Guðrún Mjöll Stefánsdóttir
111291-3499

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Guðrún Jóhannesdóttir <gsjak.vid@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 10:26
Skipulagsstofnun
Kísilverið í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Góöan daginn
Ég mótmæli því að Kísilveriö í Helguvík fái starfsleyfi.
Kv
Guðrún S. Jóhannesdóttir
kt. 301271-3959

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

gludviks@gmail.com
þriðjudagur, 23. júní 2020 11:49
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég undirrituð mótmæli að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.
Ég tek undir athugasemdir og er algjörlega sammála bréfi Andra Freys Stefánssonar sem hann sendi ykkur 20. júní
2020.

Ég varð fyrir verulegum óþægindum heilsufarslega af rekstri verksmiðjunnar vegna loftmengunar.
Nú hyggst ég skipta um húsnæði fljótlega. Staðsetning á nýju húsnæðimun ráðast að miklu leiti af því hvort
verksmiðjan verði áfram í rekstri enda fylgir henni bæði loft- og sjónmengun. Ég hef búið í Keflavík alia mína tíð og
þykir hart að vera hrakin á brott úr bænum með þessum hætti.

Guðrún Sigurveig Lúðvíksdóttir
Heiðarbraut 7b
230 Reykjanesbær
Sent from my iPad 0Skipulamim

21 turn 2020
Mott.:
Málnr.

l



From: gallerikeflavik@gmail.com <gallerikeflavik@gmail.com>
Sent: 09.06.2020 10:50:26
To: Skipulagsstofnun
Subject: Stakkberg Helguvik

Nei takk

Gudrun Reynisd
Heiðarholt 7
230 Keflavik

Sent from my iPhone



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Guðveig <vegasig@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 14:31
Skipulagsstofnun
Kisilver Stakkavíkur Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Við undirritun mótmælum því að,iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakkabergs í Helguvík fari aftur í
gang.Tökum undir athugasemdir umhverfis og skipulagsráð Reykjanesbæjar .

Virðingar fyllst Guðveig Siguröardóttir Kt 2506625729 Guðjón Þórhallsson Kt 0804574059

Mótt.:
Málnr. 2 6. /un. 2020

L2IQI 2,0^3, QS~J

1



From: kostur <kostur@simnet.is>
Sent: 12.05.2020 23:04:52
To: Skipulagsstofnun
Subject: Athugasemd Kísilverksmiðjan í helguvík

Sæl.ég verð að segja ég er orðin verulega hissa á því að þið séuð enn að biðja íbúa í Reykjanesbæ um
álit þið vitið vel að þetta mun rýra loftgæði í bænum gríðalega mikið þið getið bara skroppið til
húsavíkur í ágætis veðri og andað að ykkur þar ég minni ykkur á ábyrgð ykkar gagnvart íbúum bæjarins
í mínum huga mun þessi starfsemi aldrei eiga heima svo nálægt byggð tala nú ekki um þegar fimm
ofnar verða komnir á svæðið.
Kær kveðja Gunnar

Sent úr Samsung Galaxy snjallsímanum mínum.



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Gunnar Gunnarsson <gunnigunn@rafholt.is>
föstudagur, 26. júní 2020 00:19
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Með kveðju
Gunnar Björn Gunnarsson
Kt.170962-3629

Skipuiamim

26. mm 2020
Móll.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Gunnar Logason <guffi91@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:33
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég er íbúi í Reykjanesbæ og er alfarið á móti meiri meingandi iðnað í bæjarfélagíð, það er alveg nógu slæmt
ástanndið nú þegar.

Gunnar Gústav Logason
Fifumói lb

m
Mótt.:
Málnr. 2 6. »úni 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

gunniola <fasteign@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 20:45
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakkbergs Arion banka

To:
Subject:

Ég mötmæli því að iðnaðar bygging á borð við kísilver Stakkbergs fari aftur í gang í bakgarð mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakkbergs.
Gunnar Ólafsson kt 280446-2899 51Skipulagsstofnun

Mótt.:
Málnr.

2\0 \2\0\ a.?\r>v<r\ / >

Sent from my iPad
25. turn 2020 .

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

gunnaraudunsson <gunnaraudunsson@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 22:29
Skipulagsstofnun
Mótmæli kísilveri

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég undirrítaður er Tbúi í næsta nágrenni við kísilveriðihelguvík. Ég hafna því alfarið að þessi óskapnaður fái
starfsleyfi endurnýjað.
Sent úr Samsung-spjaldi.
Kv Gunnar Sigurbjörn
Auðunsson
Kt 151262 7919

Kirkjuvegur 57 Keflavík

61Skipulagsstofnun

11 mm 2020

2\ Q 2\0\ QJ\0\ 5~
\/

Mótt :
Málnr.

|

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Gunnar thor thorkelsson <gunnthork@gmail.com>
laugardagur, 20. júní 2020 04:57
Skipulagsstofnun
Mótmæli

To:
Subject:

Categories:
One:

Vistað i OneCRM
-1

Góðan daginn
Ég vil ekki að kísilverið í Helguvík verði gangsett aftur

Gunnar þór þorkelsson kt.311257-7069
Vörðubrún 4 Reykjanesbæ

Gunnar Þór Þorkelsson

Skipulagsstofnun
Mótt.:
Málnr. 20. (um 2020

r\ '1 i ' l I

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Gunnhildur Gunnarsdottir <gunngunnars93@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:29
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Gunnhildur Gunnarsdóttir, 270793-2749

Mótt.:
Málnr.

2 6. lúm 2020

i 2-| g> ,a , o, 5 , / ,
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Gunnrun Theodorsdottir <gunnrun@hotmail.com>
föstudagur, 26. júni 2020 14:45
Skipulagsstofnun
Mótmæli vegna kísilvers í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdirsem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Gunnrún Theodórsdóttir Kt: 050470-5399
Sent úr Samsung Galaxy snjallsimanum minum.

§3Skplaassioinun

Mó«.: 2 6. iun« 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

gylfimarkusson <gylfimarkusson@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 17:00
Skipulagsstofnun
Kísilver Stakksbergs

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Gylfi Þór Markússon
Kt. 270266 5179 51Skipulagssiolnun

Mótt.:
Málnr.

26. ium 2020

2\ Q\ 2\Q\0\<2 ic\5V
Sent from my Samsung Galaxy smartphone.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Hafdís Hafsteinsdóttir <hafdis@kv.is>
föstudagur, 26. júní 2020 22:46
Skipulagsstofnun
Til þeirra er málið varðar

To:
Subject:

Sælir

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Hafdís Hafsteinsdóttir
Kt; 211168-2939 EItopulmtolm

Mótt.:
Málnr. 2 6. (um 2020Get Outlook for iOS

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Hafdis Olafsdottir <ohafdis@hotmail.com>
fimmtudagur, 25.júní 2020 23:06
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

To:
Subject:

Góðan dag

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarðimínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Hafdís Ólafsdóttir
Kt 260678-5829

Get Outlook fvrir Android

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Hafþór Skúlason <hafthorskulason@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 20:32
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvík

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Kv. Hafþór Skúlason
2603813509

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hallveig Fróðadóttir <hallaf76@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:15
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakkbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakkbergs.

Hallveig Fróðadóttir
261076-4899

Með bestu kveðju, Mótt.:
Málnr.

Lj:|g>| Z| Q| g> , 3 |g &

2 6. ium 2020Halla

I
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Haukur Andreasson <haukur@lmsr.is>
föstudagur, 26. júní 2020 11:57
Skipulagsstofnun
Kísilver iHelguvik

To:
Subject:

Kæri viðtakandi

,,Ég mótmæli því að iönaöaruppbygging á borð viö kisilver Stakksbergs fari aftur í gang, að sama skapi tek ég
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aðila sem styöja ekki
áform Stakksbergs.”

Mbk

0Sfcioufaflssíofnun

2 6. ium 2020

Haukur Andreasson
Kt: 260383-4509

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Heba Ingvarsdóttir <hikef59@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:49
Skipulagsstofnun
Mótmælun/Áskorun

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég undirrituð mótmæli þvl harðlega að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur I gang hér í
Reykjanesbæ og tek því undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra
aöila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Með kveðju,
Heba Ingvarsdóttir
010859-2989

Mótt .:
Málnr.

25. funi 2020
2QLAOLQ^QJS]ZJI
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Víkurás <vikuras@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:22
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðarbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarðimínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja EKKI áform
Stakksbergs.

Helga E. Sigurðardóttir, kt. 071055-0009

51Skipulagsstoínun
Mótt.:
Málnr.

25. ium 2020

*?\ Q\ ^\ Q\ Q\3 \ Q \& /L
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Helga Hildur Snorradóttir <helgahildur@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 21:43
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

0SkipulassstoínunHelga Hildur Snorradóttir
090670-2989

Mótt.:
Málnr. 25. iuni 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Helga Jónsdóttir <hjons11@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:53
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæii því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Helga Jónsdóttir
Kt. 200188-3579

SD SkipulagsstofnunSent from my iPhone

Mótt.:
Málnr.

2 6. lum 2020

L
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From: helga hrafnan <palina1937@hotmail.com>
Sent: 10.06.2020 19:02:11
To: Skipulagsstofnun
Subject: Athugasemd Helgu P Hrafnan Karlsdóttur

Ég undirrituð vona innilega og ætlast til , að þeir sem sja um stjórnsyslu hér í Reykjanesbæ

sjá eitthvað annað en mengandi stóriðju,

ég vil ekki anda að  mér eiturlofti, vona að þið viljið það ekki heldur

kær kveðja

Helga P Hrafnan Karlsdottir
Nesvegi 3 Hafnir



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Helga R. Óskarsdóttir <helgaragg@hotmai!.com>
föstudagur, 26. júní 2020 09:41
Skipulagsstofnun
Helguvik

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaöaruppbygging á borö við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgaróiminum
og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað
og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Helga R Óskarsdóttir
261051-2229 I® Skplagssioínun

Mótt.:
Málnr.

2 6. iur» 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Helga Vilbergsdóttir <helgavilbergs@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 22:07
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég mótmæli því að iðnaðarbygging á borð við kísilver Stakkbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugademdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakkbergs.

Helga Vilbergsdóttir
140569-3059

Sfl SkiDulsflssiflínyn
Mótt.:
Málnr. 26. fum 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hera Ketilsdóttir <heraketils@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 14:04
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

[Hera Ketilsdóttir, 0302953239]

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hera Sól Hardardottir <herasol_08@hotmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 15:02
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksberg Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaruppbygging á borð við kísilver Stakksberg fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksberg.

Hera Sól Harðardóttir
240792-3119

0SkiíJulagsslofnunGet Outlook for iOS
Mótt.:
Málnr. 25. »úni 2020 .

L^LQL^ \OIÖ\ 3\C)\ fu )J
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Hermann Karlsson <hermannka@gmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 15:21
Skipulagsstofnun
Kisilver i Helguvik

To:
Subject:

Ég sem íbúi Reykjnesbæjar mótmæli harðlega áframhaldandi starfsleyfi og endurræsingu kísilvers í Helguvik. Einnig
tel ég óráð að samþykkja nokkurskonar stóriðju í Helguvik vegna mengunarhættu og fyrirséð heilsutjóns fyrir íbúa
Reykjnesbæjar. Visa ég ískrif þar að lútandi hjá meðal annars Ellerti Grétarsyni.

Með virðingu og vinsemd
Hermann Árni Karlsson
Kt 241164-5949 SISkipulaflssrolnun

21 |um 2020
Sent from my iPad Mótt.:

Málnr.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hildur Hjartardóttir <hildurbara@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 21:15
Skipulagsstofnun
Athugasemdir v frummatsskýrslu Staklbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við k ísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Hildur Bára Hjartardóttir
Kt. 210271 2959 'S

Mótt
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hildur Hlif Hilmarsdottir <hildurhlif@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:46
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iönaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgarði mínum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs."
Hildur Hlif Hilmarsdóttir kt:260384-2799

51Skipulaossioínun

2 6. ium 2020
L Z I& I L, ó' I O I g , Q [ ^ [ (

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hildur Ágústsdóttir <hildagusta@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:40
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Hildur Rós Ágústsdóttir, 2601773709

Hlýjar SJSkipufagsstofoan

2 6. iuni 2020
ih£L£± c> iOi 2 [ o [ sliJ

Hildur Ágústsdóttir
Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Steinþór Jónsson <steini@kef.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 14:21
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Hildur Sigurðardottir
Kt 110566-4259

HI Skipulaossiolnun

25. lum 2020
LJo?,n,n J.n^/ ,
Mótt.:
Málnr.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hlynur Valsson <hlynurv@hotmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 17:28
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Til þess er málið varðar.
Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í nágrenni mínu og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Hlynur Þór Valsson
Kt: 260278-3209

Sent from my iPad Mótt.:
Málnr. 25. iuni 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Holmfridur Arnadottir <holmfridura@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 08:41
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Hólmfríður Árnadóttir 280373-4279

Mótt.:
Málnr.

26. luni 2020

Ú
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hólmfríður Karisdóttir <holmfridur@mss.is>
föstudagur, 26. júní 2020 18:22
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

,Ég mótmæli því að iönaöaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgaröi minum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aöila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.”

Hólmfríður Karlsdóttir 090977-4829

SSkipiilðflssroínun

26. turn 2020

Kær kveója/Best regards
Hólmfriður Karlsdóttir
Verkefnastjóri/Project manager
412- 5962
holmfridur@mss.is
Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum
Krossmóa 4a. 260 Reykjanesbær
Sími: 421 7500

Mótt.:

mss.is
iM l̂ilírFíCTÍÍliiiW
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Halli Hólmgeirs <halli.holmgeirs@gmail.com>
laugardagur, 20. júní 2020 12:24
Skipulagsstofnun
Vegna kísilversins í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Eg, undirritaður íbúi Reykjanesbæjar vil ekki að kísilverið í Helguvík verði gangsett aftur.
Ég er sammála athugasemdum þeirra Sigurðar T. Garðarssonar og Hannesar Friðrikssonar, sem þeir sendu inn vegna
frummatsskýrslu Stakksbergs og mótmæli að verksmiðjan fái starfsleyfi á ný.

Virðingarfyllst,
Hólmgeir Hólmgeirsson
100170-4939

ED Skiiulaisiiolniji

2»- **M
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Hrönn Stefánsdóttir <hronnstef65@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 17:01
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

El Skipulaosstofnun

26. lúni 2020

2\ P\ 2\0\t?\&C?\&y

Hrönn Stefánsdóttir 0102654289

Mótt . :
Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

hulda hauks <huldahauks@gmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 13:27
Skipulagsstofnun
Kísilverið í Helguvik.

From:
Sent:
To:
Subject:

Til þeirra er málið varðar.

Ég mótmæli því aö kísilverið í Helguvik fái áframhaldandi starfsleyfi.

Virðingarfyllst,
Hulda Hauksdóttir
Brekkustíg 18
260 Reykjanesbæ.

Bl Skipulagsstoinun

21. )un. 2020

2\ Q\ Z\Q\Q\ ^\Q \^\/ 1

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Hulda Sævarsdóttir <huldasa@hotmail.com>
fimmtudagur, 25. júni 2020 21:20
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

To:
Subject:

Sael

Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Sl SkípulsosstofnunHulda Sævarsdóttir
101178-3319

Mótt.:
Málnr.

25. iurii 2020Sent from my iPhone

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ingibjörg Agnes Júlíusdóttir <ingaagnes88@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:52
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Með kveðju, Ingibjörg Agnes Júlíusdóttir, kt . 260488-3339

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

ingibjorg elin bjarnadottir <ellabjarna@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 17:20
SkipulagsstofnunTo:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarðimínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Virðingarfyllst,
Ingibjörg Elín Bjamadóttir
290660-6379

all Skipulaflssiofnuíi

25. juni 2020Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ingibjörg K. Halldórsdóttir <ingibjorg1@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 15:24
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styöja ekki áform
Stakksbergs."

Ingibjörg Halldórsdóttir
0212813609

SSkipulsgsstofnun

l a :ur>. 2020

Y2Q\ 2XOXOX^XQ^/

Mótt.:
Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Inga Kristjánsdóttir <ingibj@hotmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:14
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ingibjörg Krisjánsdóttir kt. 0307774689
Björn Steinar Unnarsson kt 1608733379

Kveðja,
Inga

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ingilaug Gunnarsdóttir <ingilaugg@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:27
Skipulagsstofnun
Kísilver Nei takk

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur igang ibakgarðimínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."
Þetta er í alia staði óhagkvæmt fyrir íbúa. Heilsu, sjón og fjarhaldslegs. Saman ber var verið að loka kísilverinu
á Húsavík vegna rekstra erfiðleika.

Ingilaug H Gunnarsdóttir
250865 4659

Mótt.:
Málnr. 2 6. ium 2020
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í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Ingunn Rögnvaldsdóttir <ingadora61@gmail.com>
miövikudagur, 24. júní 2020 11:56
Skipulagsstofnun
Helguvik

To:
Subject:

Sæl ! Sem íbúi hér iReykjanesbæ vil ég segja ykkur að mér hugnast ekki að þessi verksmiðja s.s Kísilverksmiðjan fariaf stað aftur .Svona verksmiðja á auðvitað ekki að vera svona nærri byggð,verksmiðja sem notar kol við brennslunaég segji NEI TAKK Ijúkið þessum kafla sem er búin að vera alltaf lengi.Sjáið nú sóman í ykkur og lokið/rifið hana niður.Allt þetta ferli er búið vera bara ykkur til vansa .
Virðingarfyllst
Ingunn Halldóra

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

ise <ise@simnet.is>
laugardagur, 20. júní 2020 09:14
Skipulagsstofnun
Athugasemd varðandi kisilver.

To:
Subject:

Ég er sammála athugasemdum þeirra Sigurðar T. Garðarssonar og Hannesar Friðrikssonar, sem þeir sendu inn vegna
frummatsskýrslu Stakksbergs og mótmæli að verksmiðjan fái starfsleyfi á ný.

Ingvi Eðvarðsson kt 3004695159
Krossmóa 3 Njarðvik.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

íris Helga <iris_helga@hotmail.com>
föstudagur, 26.júní 2020 23:48
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

íris helga kt 270887-4069

Sent from Outlook Mobile

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

íris Thordersen <iristhordersen@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 17:01
Skipulagsstofnun
Kísilver Stakksbergs

From:
Sent:
To:
Subject:

Til þess er málið varðar.
Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbaejar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.
Kveðja,
íris Thordersen, kt 090982-3469
íbúi í Reykjanesbæ

Mótt.:
Málnr. 26. luní 2020

Ao\ 2\c\0\3 \ C\ ry\; ^

Sent from my iPhone

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

J. Alex Pálmason <j.alexp92@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 16:09
Skipulagsstofnun
Kísilver i Helguvik

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgarði mínum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.

kv.Alex Pálmason, 081192-3169

Mótt.:
Málnr.

26. lúni 2020
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í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Richard Middleton <richardi@simnet.is>
laugardagur, 20. júní 2020 16:20
Skipulagsstofnun
Helguvik

To:
Subject:

Saell

Ég er sammála athugasemdum þeirra Sigurðar T. Garðarssonar og Hannesar Friðrikssonar, sem þeir sendu inn vegna
frummatsskýrslu Stakksbergs og mótmæli að verksmiðjan fái starfsleyfi á ný. Ég vil ekki að kísilverið í Helguvík verði
gangsett aftur.

J. Richard Middleton
010559-2199
Hafnargötu 4A
Reykjanesbær

Mótt :
Málnr. 20. iuni 2020
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Jóhanna Perla <johannaperla1996@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:39
Skipulagsstofnun
Athugasemdir viö frummatsskýrslu Stakkbergs Aríon banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskiiað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakkbergs.

Jóhanna Perla Gísladóttir, kt 031196-2729

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Johannes Hólm Bjarnason <joiholm@gmail.com>
föstudagur, 26.júní 2020 09:46
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Johannes Hólm Bjarnason, 240586-3399

[ SI
Kær kveðja
Johannes Holm Bjarnason
Byggingafræðingur B.sc
Lögg. málarameistari
s:847-6022

Mótt.:
Málnr. 26. ium 2020
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í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Jon Fannar Karlsson Taylor <jfktaylor@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:40
Skipulagsstofnun
Athugasemdir v.iðnaðaruppbyggingu í Helguvik

To:
Subject:

Sem íbúi í Reykjanesbæ sem fann vel fyrir áhrifum af starfssemi kísilvers iHelguvik áður en því var lokað MÓMÆLI
þeirri iðnaðaruppbyggingu þeirri sem Stakksberg stendur fyrir á við bæjarræturnar. Ljóst þykir að
frummatsskýrsla Sakksbergs sýnir ekki fullkomna mynd af því sem lagt varðandi starfssemina er til auk þess að
reynsla undanfarinna ára sýnir að þessi starfssemi á ekki heima svona nálæg byggð.
Þykir mér Ijóst að þessi starfssemi, sem og önnur fyrirhuguð svipuð iðnaðaruppbygging í Helguvik komi til með að
rýra lífsgæðiminnar fjölskyldu og annarra sem hér búa. Ég tek fyllilega undir allar þær ahugasemdir sem sendar hafa
verið inn af umhverfis- og skipulagsráði Reykjanesbæjar og annarra sem mótmæli áformum Stakksbergs.
Kær kveðja,
Jón Fannar Karlsson Taylor
Langholt 15, Reykjanesbær
kt.1507764309

Mótt.:
Málnr. 26. lúni 2020 .
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Jön Helgason <helgason69@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 16:26
Skipulagsstofnun
Athugasemd

To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

SI Skipulagsstofnun

2 6. rum 2020

ZO\ 2x 0x 0^ a$\/

Jón Helgason
300169-5899

Mótt.:
Málnr.

L

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Jón Kristinn Jónsson <jonkrjons@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 20:36
Skipulagsstofnun
Mótmæli vegna kísilvers Stakksbergs

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag.

Ég, Jón Kristinn Jónsson, mótmæli því og er algjörlega á móti því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver
Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð
Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Jón Kristinn Jónsson, kt 2706835259

Kveðja,
Jón Kristinn Jónsson

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Jóna Kr.Olsen <jona_olsen@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:06
Skipulagsstofnun
Mótmæli kísilveri !!!!!

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgaröi minum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Jóna Kr Olsen
1812853899

Get Outlook for Android

SISkipulsg . i i i

Mótt.:
Malnr. 26. ium 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Jóna Ósk Jónasdóttir <jonaoskj@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 23:54
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Anon banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Til þess sem málið varðar.

Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Jóna Ósk Jónasdóttir
180375-4149

fafl îpulagsslflfinjn
Mótt •

Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Jónas Þór Jónasson <jonasjo@icelandair.is>
föstudagur, 26. júní 2020 15:54
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Jónas jónasson 2307714999

Get Outlook fyrir Android

Mótt.:
Málnr. 26. ium 2020

L

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Nallarinn slf. <arniogjulla@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 15:38
Skipulagsstofnun
Arhugasemdir við frummatskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mfnum og tek undir
athugasemdirsem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Júlíana Guðrún Júlíusdóttit
240866 5529

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Karen Lind Tómasdóttir < klt2@hi.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 10:58
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áformStakksbergs.

Kv. Karen Lind
061084-2909

Get Outlook for iOS

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

knlr283h <knlr283h@gmail.com>
fóstudagur, 26. júní 2020 12:32
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Góðan daginn

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Karen Ósk Logadóttir
ktl209972039

El Sklpulagssiofnun
Sent from my Samsung Galaxy smartphone. Mótt.:

Málnr. 26. lum 2020

L l l O l Z i O f C s^ i ó^ . i
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Karl Einar Óskarsson <karleinar@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 15:19
Skipulagsstofnun
Kislilver mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

,Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Skipiilamlm

26. rum 2020

Kær kveðja
Karl Einar Óskarsson
020863-7819
Heiðarhorni 3
230 Keflavík
847-2514
423-7873
Löggildur ökukennari
Hafnsögumaður Reykjaneshöfn
arney@simnet.is
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/7urhhttp%3A%2F%2Fwww.arney.is%2F&amp;data=02%7C01%7Csk
ipulag%40skipulag.is%7Cd4c3a974c4ed4bl9775d08d819e444ed%7C8d3d9dd0653749bca6e93cdfa82a403d%7C0%7
Cl%7C637287815482017561&amp;sdata=pgtBWZlHrfqf%2BaSIJXFtlv5a98WyZe%2FNCBVYmx2x%2F%2Bo%3D&am
p;reserved=0

Mótt.:
Máfnr.

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Katrín Helga Steinþórsdóttir <katrinsteinthors@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 15:11
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frumnatsskýtslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Til þeirra sem þetta varðar,

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Katrín Helga Steinþórsdóttir,
Kt 210989-3669

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Katrín Júlía Júlíusdóttir <katrinjuliajuliusdottir@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:39
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég undirrituð mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarðimínum og
tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.

Við erum nú þegar með loftmengun frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar svo ekki er á það bætandi að setja
mengunarverksmiðjuna aftur í gang með tilheyrandi heilbrigðisvá fyrir íbúana á svæðinu. Skoð ið tölurnar fólk varð í
alvörunni veikt af útblæstrinum.

Virðingarfyllst, mKatrín Júlía Júlíusdóttir, 070178-4439
Mótt.:
Málnr.

2 6. lúni 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

katab@simnet.is
sunnudagur, 21. júní 2020 21:06
Skipulagsstofnun
Mótmæli á því að kísilverið í Helguvík verði ræst

To:
Subject:

Góða kvöldið

Ég mótmæli því að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi. Það verðurað stoppa þetta brjálæði.

Virðingarfyllst,
Katrín K. Baldvinsdóttir
Brekkustíg 19
260 Reykjanesbær SlStipuligssiilim

21 iuni 2020
Q\ 2\ <9|Q\<3 /1

Mótt.:
Málnr.
9
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Ketill Gunnarsson <ketill17@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:29
Skipulagsstofnun
Mótmæli vegna kisilver Stakksbergs

To:
Subject:

Bt. er málið varðar.

Ég mótmæii því að iðnaðaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Virðingarfyllst,
Ketill Gunnarsson, 170670-5909

Mótt.:
Málnr. 26. ium 2020

li2\°\ Ao,QZiOjfl

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Kolbrún Sveinsdóttir <kolbrunbjork@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 10:23
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég mótmæli að kísilverið í Helguvik fái áframhaldandi starfsleyfi.

Kolbrún B Sveinsdóttir
Holtsgata 1
260 Njarðvík

1



íris Hliðkvist Bjarnadóttir

Kolbrun Ottosdottir <kolbrunottos@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 20:37
Skipulagsstofnun
Mótmæli Kísilveri í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Kolbrún Ottósdóttir kt 050777-4489
Og Ólafur Geir Guttormsson 210274-4059

26. iúni 2020kveðja
Kolbrún og Ólafur.

jr,

X



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Kolfinna Njálsdóttir <kolfnjal@gmail.com>
föstudagur, 26. júni 2020 14:55
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvík - nei

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Kolfinna Njálsdóttir, 200271-4839

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

konnyhaind@hotmail.com
föstudagur, 26. júní 2020 09:24
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs

Konný Hrund Gunnarsdótti 100880-5479

SSkipuiamim
Mótt . :

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Kristbjörg Níelsdóttir <krissabech@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:08
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag,

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang og tek undir athugasemdir semumhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.
Kveðja
Kristbjörg S. Bech Níelsdóttir
030780-3969.

SJSkipulagssioínun

25. ium 2020
Mótt.:
Málnr.

L
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Kritinn Thomar <thormar@vortex.is>
föstudagur, 26. júní 2020 17:27
Skipulagsstofnun
Mótmæli við kísilver

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Kristinn G.Þormar. Kt.2504542609

IsWith regards, kær kveðja
Kristinn Þormar

Mótt.:
Málnr. 26. luní 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Kristin Hjartardóttir <kristin.hjartardottir@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 20:18
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég Kristin Hjartardóttir kt.2806834189 mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í
gang í heimabyggð minni og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og
þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Kristin Hjartardóttir
Kt.2806834189

Mótt.:
Málnr.

26. ium 2020

2\ 0\'<A0\'D\ <3\ C\5\ / \
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Kristin Sig. <kristinsig@internet.is>
mánudagur, 22. júni 2020 10:18
Skipulagsstofnun
Kísilverið í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

"Ég mótmæli að Kísilverið ( Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi"

Það tók 3mín og minn texti til Skipulagsstofnunar skipulag@skipulag.is hljómaði svona ásamt nafni og heimilisfangi.

Kristin Reykdal Sigurðardóttir
Sjafnarvöllum 2
230 Reykjanesbær

Mótt .:
Málnr.

22. iunt 2020

L^I^I 2\ OiO\ 3\OiS\ / |
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Kristin Guðlaugsdótir <kristinrosny@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 23:18
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég undirrituð mótmæli harðlega að kísilverjsmiðja Stakksbergs verði gangsett að nýju og eins þvi að veitt verði
Kristin Rósný Guðlaugsdóttir ktstarfsleyfi fyrir þessari verksmiðju.

0507624679
Virðingafyllst

m
Mótt.:
Málnr. 25. runi 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Kristin Þórarinsdóttir <kristinstefania@gmail.com>
laugardagur, 20. júní 2020 09:28
Skipulagsstofnun
Athugasemd við frummatsskýrslu

From:
Sent:
To:
Subject:

Til þess er málið varðar,

Ég er mótfallinn því að kísilver United Silicon verði gangsett aftur í Helguvík svo nærri heimili mínu og annarra.

Kveðja,

Kristin Stefanía Þórarinsdóttir
Heiðarholti ld
Reykjanesbæ

0Skipulagsstofnun

20. lum 2020Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Laeila Friðriksdottir <laeilafri@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:00
Skipulagsstofnun
Mótmæli

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Laeila Jensen Friðriksdóttir
íbúi í Heiðarholti
170674-3169

Mótt.:
Málnr.
J L i Q i Z i&i O t Z t V £> i

2 6. ium 2020
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

lauma@simnet.is
sunnudagur, 21. júní 2020 19:23
Skipulagsstofnun
Mótmæli opnun kisilvers

To:
Subject:

Sael

Ég mótmæli því að kísilverið I Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Laufey Einarsdóttir
Borgarvegi 33
Reykjanesbæ

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Lilja Karen Steinþórsdóttir < lk@kef.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 14:12
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgarði mínum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áformStakksbergs.

Kind regards / Kær kveðja,
Lilia Karen Steinthorsdottir
Kt 2909873859

> Sent from my mobile

'5J Skipulaosstolnun

25. ium 2020

^LQJ?lOiO,Jpl^/ l

Mótt.:
Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Lilja Tómasdóttir <liljatomm@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 21:04
Skipulagsstofnun
Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

S3 Skipulagssioínun
Mótt.:
Málnr.

Liija Þorsteina Tómasdóttir
kt 280966-3719

25. ium 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Logi Hörgdal Guömundsson <logi.h.gudmundsson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:35
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við klsilver Stakksbergs fari aftur i gang ibakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Logi H Guðmundsson
280558 3119

51Skipulausstoínijn

2 6. luni 2020
I Z I Q I Z , 0 , 0 ,1 ,o. 5 ( I

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Magnea Jonsdottir < magneaosk92@gmail.com>
fostudagur, 26. júní 2020 14:04
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Magnea Ósk Jónsdóttir, 300892-2809

0Skipulagssiofn
Mótt.:
Málnr. 2 6. font 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

magnusrikhards@hotmail.com
sunnudagur, 21. júní 2020 13:03
Skipulagsstofnun
Kísiliver í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli harðlega að kísilverið í Helguvík fá áframhaldandi starfsleyfi.
Ég kæri mig ekki um að búa lengur á svæðinu ef kísilverið fer aftur í gang, heilsan mín og minna nánustu fær að njóta
vafans.

Magnús Ríkharðsson
Kt: 280595-2849
Norðurgata 52 Sandgerði

07
Málnr. ‘ l •Uru 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

margit hafsteinsdóttir <margithafst@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:47
SkipulagsstofnunTo:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Margit Lína Hafsteinsdóttir
Kt.0405705869
Heiðarholt 18
Keflavík fM

Mótt.:
Málnr. 2 6. iun/ 2020 .

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Margrét Haraldsdóttir <margretbryndis@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 10:49
Skipulagsstofnun
Athugasemd við kísilver Stakksbergs

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Með bestu kveðju
Margrét B. Haraldsdóttir
0604574849
Birkitún 6
250 Garður

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

maggae62 <maggae62@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 10:44
Skipulagsstofnun
Kísilver i Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég undirrituö mótmæli að kisilverið í Helguvík fái endurnýjað starfsleyfi. Ég er búsett í því hverfi sem mengun lá alltaf
yfir og starfa í Heiðarskóla í því hverfi. Þar er einnig leikskóli og mér er umhugað um framtíð míns hverfis og
fjölskyldna sem þar búa og starfa.

Margrét Eðvaldsdóttir, Norðurvöllum 12, Reykjanesbæ.

Sent úr Samsung Galaxy snjallsímanum minum.

[M
Mótt.:
Málnr.

2 Z iunt 2020

í^J_££ J101£/I

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Margrét Helga Jóhannsdóttir <mhj@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 13:12
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gangIbakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Margrét Helga Jóhannsdóttir
281163-3029

Mótt.:
Málnr.

25. iuni 2020

L-3OI Piö iOiJiOisy

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Margret Sif <maggasif71@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:26
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion Banja

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áformStakksbergs.

Margrét Sif Sigurðardóttir Kt.0605713929

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Sossa <sossa@sossa.is>
föstudagur, 26. júní 2020 20:00
Skipulagsstofnun
Helguvik

To:
Subject:

Ertu á móti kísilverinu í Helguvik og menguninni sem það skapar? Þú hefur út daginn til að senda athugasemd eða til
loka dags þann 26. júní.

Sendu þá eftirfarandi á skipulag@ skipulag.is

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."
Margrét Soffía Björnsdóttir 090254-5299

SSkipulaMnuo

26. ium 2020
Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Margrét Sturlaugsdóttir <mstkef@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 08:35
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég vil ekki að kísilverið í Helguvík verði gangsett aftur.
Ég er sammála þeim athugasemdum sem hafa borist vegna frummatsskýrslu Stakksbergs og mótmæli því að
verksmiðjan fái starfsleyfi á ný.

Kveðja
Margrét Sturlaugsdóttir
Miðgarður 3
230 Reykjanesbæ

51Skipulagsstofnun

I I lorn 2020Mótt :
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Maria Guðgeirsdóttir <nmistp@yahoo.com>
föstudagur, 26. júní 2020 21:28
Skipulagsstofnun
Kisilver

To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Maria Guðgeirsdóttir 2801873809 B] Skipulaflsstoínun
Sent from Yahoo Mail on Android

Mótt.:
Málnr. 2 a luni 2020 .
2&21oLoi31oi5]/

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

maria Arnardottir <maja1965@live.com>
föstudagur, 26. júní 2020 22:32
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgaröi mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Maria Juliana Arnardóttir
Kt.0907654269 a
Get Outlook for iOS Mótt . :

Máínr

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Maria Lindal <maja.lindal.j@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 07:39
Skipulagsstofnun
Mótmæli

To:
Subject:

Ég mótmæli að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Kveðja,
María Líndal, Heiðarholti

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Maria Olsen <mariaolsen@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 21:43
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frumskýrslu Stakksbers Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

|0
Kærleikskveðja, Mótt:

Málnr. 25. IUOI 2020

\ L2LQL2\ OI G Du^/ 1

Maria Magdalena Birgisdóttir Olsen
Kt:1310625839

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

María Pálsdóttir <mariapalsdottir@icloud.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:31
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Maria Pálsdóttir kt 200580-4519, íbúi í Reykjanesbæ

Sent from my iPhone

Mótt.:
Málnr. 26. lum 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Markús Arnar Finnbjörnsson <krusi79@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:40
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir athugasemdir sem umhverfis-
og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað.

Markús Arnar Finnbjörnsson, 121179-4319
S] Skipulagsslafnun

2 6. turn 2020

h.
&iZiC> ,0 t 3 ,0,5

Mótt.:
Málnr.

/1

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Marteinn Einarsson <marteinne@gmail.com>
miðvikudagur, 24. júní 2020 10:35
Skipulagsstofnun
Kísilver i Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Nú er nóg komið af þessari vitleysu. Það er erfitt að skilja hvernig þetta gat allt gerst, að það sé risin verksmiðja í
Reykjansebæ sem stefnir í að hækka útblástur gróðurhúsalofttegunda á landsvísu um 10%. Ef báðir ofnar fara í gang
tvöfaldast mengunin. Öll framkvæmd í kringum þetta kísilver hefur einkennst af virðingarleysi gagnvart bæjarbúum
og græðgi einhverra þekktra fjárglæframanna. Sjónmengunin er gríðarleg og þetta ferlíki er það fyrsta sem maður
sér þegar keyrt er að bænum. Ég lenti heldur betur í einu af mengunarslysunum þegar ég vaknaði um morgun og
fannst ég hafa reykt haug af viðarkolum með pípu. Þá hafði einn ofninn bilað um nóttina og ég andað af mér
reyknum sem streymdi inn um svefnherbergisgluggann. Ef ég þarf að fara að sofa með gasgrímu til að lifa af nóttina
þá neyðist maðurtil að flytja úr landi. Ég mótmæli þessu kísilveri í Helguvik og þessu skipulagsslysi í heild.

Kveðja,

Marteinn Einarsson

SI Skipulagsstofnuíikt. 0608842189

Mótt.:
Málnr. 2 h. lúni 2020 .

.*> 1 / .

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Martha Jensdóttir <martha.olina@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 07:57
Skipulagsstofnun
Kisilver

To:
Subject:

Ég mótmæli því að Kísilverið í Helguvík verði gangsett á nýjan leik. Það olli miklum óþægindum og jafnvel veikindum
hjá fjölda folks í námunda versins meðan það var í gangi. Ekki var hægt að vera úti eða hafa glugga opna.
Martha Jensdóttir

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

hunpetrea@hotmail.com
fimmtudagur, 25. júní 2020 10:18
Skipulagsstofnun
Kísilverið í Helguvík

To:
Subject:

Ég geri athugasemd við að kísilverið fái starfsleyfi. Of nálægt byggð.

SJ
Mótt.:
Málnr. 25. iuni 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Oddný Þóra Kristjánsdóttir <oddny11@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 09:33
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag

Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka
Ég mótmæli þvi ad iönaöaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur i gang og tek undir athugasemdir sem
umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs. Oddný
Þóra Kristjánsdóttir
kt: 110484-3569

I 51Skipulagssiofnun

2 6. iuni 2020

L2\ P\ ?. ao, J, o,s. / . J
Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

derby@visir.is
fostudagur, 26. júní 2020 09:13
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakkbergs Arion Banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakkbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeir aðilar sem styðja ekki áform
Stakkbergs

Oddur Friðriksson
2606563929

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ólafur Guðmundsson <outlook_513bd0ff43660a07@outlook.com>
föstudagur, 26. júni 2020 15:17
Skipulagsstofnun
Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ólafur Guðmundsson
290185-3949

S] Skipulagssiata
Mótt.:
Málnr.

2 6. fún, 2020

\_2\ Q\ 3\Q \Q\ c?| 0\S~/ |

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ómar Borgthorsson <omarb64@idoud.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 23:26
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég mótmæli frekari áform um kísilver i Helguvík

SJttwiwsiolm
Móft. : 25. nm, 2020Málnr.

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

patksp . <patksp658@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 13:30
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áformStakksbergs.

Patrycja Sobczak, 0506822939

Mótt.:
Málnr. 25. iuní 2020

2iQ \^\OiOlJ ,o,̂ y
lL
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Páll Árnason <brandt@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 12:37
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Páll Árnason. kt. 100363-5859

S1 Skipulaasstolnun

Mótt.:
Málnr.

26. lum 2020
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Pálmi Ketilssonu <pketilsson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 09:22
Skipulagsstofnun
V/kísilvers Stakksbergs

To:
Subject:

Góðan daginn.
Ég mótmæii því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
allar þær athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.

Með kveðju,
Pálmi Ketilsson,
Kennitala: 290886-3339

E1 Skipulagssiolnun

2 6. ium 2020

2\ Q\ 2\ 0 \ Q\ '3\ Ð\ ó \ / \

Mótt ,:
Málnr.

I
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ragnheiður Ása <locost@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 00:52
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði minum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Bestu kv,
Ragnheiður Ása Ingiþórsdóttir
Knt: 300766-5369

Mótt.:
Málnr.

Sent from my iPhone 26. /urn 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ragnheidur Olafsdottir < ragnheidur1966@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 15:09
Skipuiagsstofnun
Ekkert kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ragnheiður Ólafsdóttur
190666-3449

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ragnhildur Olafsdottir <olafsdottir93@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:16
Skipulagsstofnun
Nei takk

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Ragnhildur l.ólafsdóttir
0709933259

Flo Sk/pulaflssiofnun

26. ium 2020
L̂ î ig-i &jQ , 3,o[ S| i j

Mótt.:
Málnr.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Rakel Gunnarsdóttir <rkg1718@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:32
Skipulagsstofnun
Stóriðja í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarðimínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Rakel K.Gunnarsdóttir
1708572169



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Rakel Ósk Eiríksdóttir < rakele@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:21
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Rakel Ósk Eiríksdóttir kt.1502806139

SISkipulagssiolnun

25. turn 2020

i2\0 \ 2\ 0 í aðxr>.SJ

Mótt.:
Málnr.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Rakel Steinthorsdottir <rakel.stein@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:26
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli !

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Rakel S Steinþorsdottir 1406754159

0^ipulegssioínunBestu kveðjur Rakel Steinþórsdóttir

Mótí.:
Málnr

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Rannveig Lilja Garðarsdóttir <nanny723@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 09:47
Skipulagsstofnun
Mótmæli áframhaldandi starfsleyfi Kísilveriö í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli að Kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Rannveig Lilja Garðarsdóttir 0204575549
Lindarbraut 635
262 Reykjanesbæ SI Skipulagsstofnun

Mótt.:
Málnr.

2IOI2AOIO\ 3IOI5|/

2 2. luni 2020
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Rósa Guðmundsdóttir <rosaleg@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 22:37
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kfsilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

SISkipulaoísiofnun
Rósa Guðmundsdóttir, 0702735789

Mótt :
Málnr.

26. runi 2020
L

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Rosant - Casa <rosant@casa.is>
föstudagur, 26. júní 2020 13:39
Skipulagsstofnun
Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion Banka

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Rósant Friðrik Skúlason
150389-3059
Grænalaut 15
230 Reykjanesbær

S1 SWipulaQSStotnun
Mótt.: 26. ium 2020 •
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Rúna Björt Garöarsdóttir <runa.bjort@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 15:57
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Rúna Björt Garðarsdóttir, 140883-5069

0Mipulaflsstflínun
26. H)ni 2020

Mótt.:
Málnr.

L
J

í



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Rúnar Bjarnason <runarbj@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 18:04
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég undirritaður Rúnar Már Bjarnason kt. 1104637669 mótmæli harðlega að kísilverksmiðja Stakksbergs
Verði gangsett að nýju og eins því að veitt verði starfsleyfi fyrir þess verksmiðju

Viðingarfyllst
Rínar Már Bjarnason
Sent frá Póstur fyrir Windows 10

BlSkípulagsstGfnun

25. iun. 2020

^\ CK 2\Oxa3xQyS'

x / \

Mótt. :
Málnr.

I

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Runar Sverrisson <runarsv@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 17:04
Skipulagsstofnun
Kísilver....

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði|
mínum og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað o<
þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.HHHHHHHjHHHMHjj^Hjj^H^Hjl
Kveðja Rúnar Sverrisson kt. 2301593359

Mótt.:
Málnr. 26. funi 2020

2o\ Z\OO^c\ /rx/

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Salbjörg Björnsdóttir <salbjorg@vr.is>
föstudagur, 26. júní 2020 14:01
Skipulagsstofnun
mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum
og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem
styðja ekki áform Stakksbergs."

Salbjörg Björnsdóttir kt. 1411614589

Skilmálar/Disclaimer.
SSkinuiagssiofnun

2 6. iun. 2020

L2CU,0,0,3 ,o,sr/ ,
Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sara Hardardottir <sarahardar52@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:49
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Égmótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gangí bakgarðimínum
og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað ogþeirra aðila
sem styðja ekki áform Stakksbergs.
Sara Harðardóttir 1209523079

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sara Ross Bjarnadóttir <sararossb@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 08:45
Skipulagsstofnun
Kísilverið iHelguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iönaöaruppbygging á borö viö kísilver Stakksbergs fari aftur i gang Ibakgaröi mínum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.

Sara Ross Bjarnadóttir
3009786069

SISkyuifi
Mótt.:
Málnr. 26. ium 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

sigga2424@talnet.is
föstudagur, 26. júní 2020 13:11
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðarbygging á borð við kísilver Stakkbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum.

Og tek undir athugasemdir sem umhverfis og skipulags ráð Reykjanesbæjar og þeirra aðila sem styðja
ekki áform Stakksbergs.

Sigríður Ágústa Þórólfsdóttir

íbúi í Heiðarholti

090944-2269

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sigridur Bjornsdottir <siggabirnabjorns@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 00:29
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Kveðja

0Sigríður B. Björnsdóttir
Kt.100864-3209

Mótt.:
Málnr.

2 6. iuni 2020
L.^Oi JiO\ Q, Jj j

i



iris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sigríður Einarsdóttir <sigga.e@mitt.is>
miðvikudagur, 24. júní 2020 22:21
Skipulagsstofnun
Mótmæli.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli að kísilverið í Helguvík
fái áframhaldandi starfsleyfi.

Kv. Sigríður Einars bókhald
Bergvegur 7,
230 Reykjanesbær

Sent úr Samsung Galaxy snjallsfmanum mínum.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

inga <inga@casa.is>
fdstudagur, 26. júní 2020 14:00
Skipulagsstofnun
Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion Banka

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.

Sigríður Inga Svavarsdóttir
300190-2009
Grænalaut 15
230 Reykjanesbær 0Skipulaasslofnun I

Mótt.:
Málnr. 2 6. »un. 2020

i2t &J,0,q3lqS'/

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Rósa Laufeyjardóttir <srl12008@live.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:12
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvik

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég vil koma því á framfæri við þann sem málið varðar að ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver
Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð
Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Sigríður Rósa Laufeyjardóttir kt. 101176-4879 Birkiteig 31, 230 Keflavík

Sent úr Samsung Galaxy snjallsímanum minum.

51SkipuiagsstofnM

Mótt.:
Málnr. 26. Rjni 2020

^\Q\^\0\0\^\0\S\/ 1

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Sigrún Helgadóttir <sigrun.helgadottir@bluelagoon.is>
laugardagur, 20. júní 2020 09:27
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvík

To:
Subject:

Categories:
One:

Vistað í OneCRM
-1

Ég vil ekki aö kísilverið í Helguvík verði starfrækt aftur.

Sigrún Helgadóttir kt.060953-2019
Heiðarbóli 6
Reykjanesbae

Sækja Outlook fyrir iOS
<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/7urhhttps%3A%2F%2Faka.ms%2Fo0ukef&data=02%7C01%7Cskip
ulag%40skipulag.is%7C0cc57bd433dd45dbb4fl08d814fc2832%7C8d3d9dd0653749bca6e93cdfa82a403d%7C0%7Cl
%7C637282420532865582&sdata=%2B6l292rN4KYIDvY3AE38RO6THEF%2FLpbegEyfol5glOk%3D&reserved=0>

0/Si:e*minc,
Mótt. :
Máinr. ‘ 0- 'uni 2020

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Sigrun Osk Magnusdottir <sigrunoskm@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 22:42
SkipulagsstofnunTo:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."
Sigrún Ósk Magnúsdóttir
070492-3269 mSent from my iPhone

Mótt.:
Málnr. 26. (uni 2020



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

sigurbjorg@internet.is
föstudagur, 26. júní 2020 09:47
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég vil koma eftirfarandi á framfæri:

Ég mótmæli því að iönaðaruppbygging á borö við kisilver Stakksbergs fari aftur í gang i bakgaröi minum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.
Sigurbjörg Ása Óskarsdóttir
Kt. 200258-3479

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þórleifur U Ásgeirsson. <leifur@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 14:28
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Importance: High

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver
Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar
hefur skilaö og þeirra aöila sem styöja ekki áform Stakksbergs.

Sigurbjörg Pétursdóttir 180852 4689

Þórleifur U Ásgeirsson 111258 4579

S] Skipulagsstoínun

25. iur>i 2020

^0,^,0 ,aJ.Q.if/,
Mótt. :
Málnr.

L

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sigurbjörg Sigurðardóttir <sigurbjorg69@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 08:51
Skipulagsstofnun
Kíslilver

From:
Sent:
To:
Subject:

,,Ég mótmæli því að iönaðaruppbygging á borö við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgaröi mínum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.
Sigurbjörg Sigurðardóttir kt. 0205694419

5I Skipuiagsstofnun

26. ium 2020

Q *3\ Q\S\ / 1

Mótt.:
Málnr.

l



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Siguröur Friðrik Gunnarsson <siddi.f.gunnarsson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 17:29
Skipulagsstofnun
Mótmæli við kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi aö iönaðaruppbygging á borö við kisilver Stakksbergs fari aftur í gang f bakgarði minum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aöila sem styöja ekki
áform Stakksbergs.

Siguröur Friðrik Gunnarsson
190985-3349

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sigurdur Helgi <sigurdurhelgi53@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 15:23
Skipulagsstofnun
helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

ég á barn og barnabörn sem búa í keflavík. ég á 20 ár og 5 mán. eftir lifandi og vil fá að sjá þaug heil heilsu. stoppum
stakkberg í helguvík. kv. sigurður helgi þórisson.

Mótt :
Málnr.

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Gunnar thor thorkelsson <gunnthork@gmail.com>
laugardagur, 20. júní 2020 04:59
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn

Ég vil ekki að kísilverið í Helguvík verði gangsett aftur

Sigurveig Sigurðardóttir kt.281059-7699
Vörðubrún 4.Reykjanesbæ

Gunnar Þór Þorkelsson

SISkipolaflssioínufi
Mótt.: 20. ium 2020Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sigurvin Ægir Sigurvinsson <aegir56@gmail.com>
laugardagur, 20. júní 2020 11:11
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn
Ég mótmæli að þetta kísilver verði gangsett aftur
Við fundum vel fyrir því þegar þetta var í gangi
Þvílíka mengun getur ekki nokkur lifandi vera þolað
Kveðja
Sigurvin Ægir Sigurvinsson
Greniteig 38
230 Reykjanesbæ

Mótt.:
Málnr. 20. iuni 2020

I i

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Silja Siguröardóttir <siljasigurdardottir@live.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 15:26
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áformStakksbergs.

Silja Sigurðardóttir kt 1412903129

Sent from my iPhone

Mótt.:
Málnr.

25. iun. 2020
úLo\2\ Q\ Vy



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Skúli Freyr Brynjólfsson < skubry2@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:55
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag.

Ég mótmæli því harðlega að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs (Arion Banka ) verði gangsett á ný íHelguvík, bæði vegna nálægðar við byggð og vegna þeirrar mengunar sem óhjákvæmilegt er að slík starfsemi skili frásér.

Ég tek heilshugar undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðilasem styðja ekki áform Stakksbergs.

Virðingarfyllst
Skúli Freyr Brynjólfsson
kt. 200676-3949

0SkiDuIöBsstcfnun

25. fttn. 2020
12\ P\ 2\ Q\0\3\ Q\ ö \ / 11

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Anastasiya <anyastacia@hotmail.com>
fostudagur, 26. júní 2020 20:29
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

> Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mfnum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.
>

> Kv. Skúli Hafþór Hermannson
> 0909562139 ^Mpulamfntin

26- lúnl 2020
Mótt .:
Má/nr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Smári Ketilsson <smariketilsson@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:07
Skipulagsstofnun

From:
Sent:
To:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Smári Ketilsson,0505882629

ft/lótt.:
Málnr. 26. IUDI 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sonja Ósk Karlsdóttir <sosk@mail.holar.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 19:15
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iönaðaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur i gang i bakgaröi mlnum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Sonja Ósk Karlsdóttir
Kt: 040365-5759 0SíoíJu/agssícfnun

25. turn 2020
Mótt.:
Málnr.

L

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sonja Sigurjónsdóttir <sonjasigurjonsdottir@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 16:31
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Sonja Sigurjónsdóttir
Heiðarbakki 5
Reykjanesbær
270278-4429

BlSkipulagsstofnun

26. iuni 2020

/?iQ\ i

Mótt.:
Málnr.

L

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Sólveig Helga Hjaltadóttir < sollahh@gmail.com>
föstudagur, 26. júni 2020 12:14
SkipulagsstofnunTo:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Bestu kveðjur
Sólveig Helga Hjaltadóttir
181179-3689

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

solveigs@simnet.is
föstudagur, 26. júní 2020 10:15
Skipulagsstofnun
Kísilverið í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Sólveig Silfá karlsdóttir
Kt 090977-4909

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Stefania Agusta Palsdottir <stefania.agusta@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 13:18
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við fajmmatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mfnum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áformStakksbergs.

Kv,
Stefanía Ágústa Páls, kt. 2004933709

Mótt.:
Málnr. 25. íúm 2020

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Stefanía Helga Björnsdóttir <stebbab@simnet.is>
sunnudagur, 21. júní 2020 13:44
Skipulagsstofnun
Mótmæli v/ kísilvers

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég vil ekki að kísilverið í Helguvík verði endurræst

Stefanía Helga Björnsdóttir
Melavegi 13
260 Reykjanesbæ 0Skipulagsstofnun

Mótt .:
Málnr.

21. ium 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Stefán Arnbjörnsson <864.2740@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:51
Skipulagsstofnun
Kísilver i Helguvík

To:
Subject:

Mótmæli að kisilverið fái að ausa yfirokku íbúa meinguðum loftegundum „.„þarsem eg er íbúi nálægt hef eg ekki
áhug að þessi verksmiðja fari í gang.
Kv:Stefán Arnbörnsson
Birkiteig 12
Reykjanesbær

Kv. Stefán Arnbjörnsson. E-Mail. 864.2740(5)email.com

® ttimiimioim
26. mm 2020

Mótt. r
Máfrir.

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Eydís Eyjólfsdóttir <eydis@mss.is>
föstudagur, 26. júní 2020 20:52
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði minum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Stefán G. Einarsson
kt. 240957-3299 S]Skipulagssi

Mótt.:
Málnr. 26. >um 2020



Iris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Steinþór Jónsson <steini@kef.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 14:18
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Steinþór Jónsson
Kt 221063-2369

Skipulagssiofnun
Mótt :
Málnr.

25. run. 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sumarrós Sigurðardóttir < sumarros.sigurdardottir@fss.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 19:37
Skipulagsstofnun
Varðandi áform í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Sæl

Sem ábyrgur íbúi Reykjanesbæjar mótmæli ég áformum ykkar í Helguvík. Þetta er allt of nærri byggð!
Setjið ykkur i okkar spor og svarið heiðarlega spurningunni um hvort þið mynduð vilja hafa eiturspúandi
verksmiðju við bæjardyrnar hjá ykkur. Meðvirkir íbúar Reykjanesbæjar þykjast ekki verða varir við mengun
frá þessu, eiga eflaust annaðhvort vildarvinatengsl við einhverja eða eru að gæta eigin hagsmuna! Svei
attan ! Þetta bákn BURT!

S)Skmuiamim
25. iuru 2020

2i ®i2£>iQy dxo^ /

Kv. Sumarrós Sigurðardóttir.

Mótt.:
Málnr.

L

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Svanhildur Skúladóttir <Svanhildur.Skuladottir@Myllubakkaskoli.is>
miðvikudagur, 24. júní 2020 23:25
Skipulagsstofnun
Athugasemdir vegna kísilvers í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Keflavík 24. júní 2020

Við viljum mótmcEla því að Stakksberg reisi 52 metra háan skorstein við kísilverksmiðjuna.
Verksmiðjan er mjög mikið lýti eins og hún er og það œtti að jafna hana við jörðu. Þessar
byggingar eru hœrri en þœr át+u að vera og því ólöglegar.
Verksmiðjan er mjög ndlœgt byggð og við höfum miklar áhyggjur af menguninni frá henni. Við
viljum ekki búa við skert loftgœði vegna kísilryks og ólyktar.
Við viljum ekki þessa verksmiðju yfir okkur aftur. Þrátt fyrir nýja matsskýrslu og fögur
fyrirheit um að þetta verði be+ra en síðast.

Það verður að taka heilsu og lífsgœði íbúa bœjarins fram yfir peningalega hagsmuni.

® ttiMamtm
fúru 2020

Svanhildur Skúladóttir og Hörður Jóhann Geirsson
Mótt ;
Málnr.

Týsvöllum 6 Kef lavík



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Svava Thordersen <svavath@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 16:56
Skipulagsstofnun
Kisilver

To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

SItticulamím

2 G. iuni 2020

Kveðja,
Svava Thordersen
Kt 160387-4249 Mótt.:

Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sveinbjörg Saevarsdottir <sweinka@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:44
Skipulagsstofnun
Mómæli - kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdirsem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefurskilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Bestu kveðjur
Sveinbjörg Sævarsdóttir - 040987-4449

IU0
Mótt.:
Málnr. 26. 'uni 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sveindis Gudmundsdottir <Sveindisg@hotmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:16
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Sveindis Guðmundsdóttir kt.130592-3179

Mótt.:
Málnr.

26. lúni 2020

ÁO\ c?\ Q\3\/ 1L
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sveindís Valdimarsdóttir < sv@mss.is>
föstudagur, 26. júní 2020 23:48
Skipulagsstofnun
Kísilverksmiðja í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

,,Ég mótmæli því að iönaðaruppbygging á borð viö kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgaröi mínum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs."
Vegna reynslu minnar af því að hafa unniö með kísilduft er ég fullviss um aö þaö veldur stórhættulegri mengun,
sem hefur alvarleg áhrif á menn og umhverfiö allt
Ég leggst því alfariö á móti þessari starfsemi svo nálægt byggö.

Meö bestu kveðju/Best regards
Sveindís Valdimarsdóttir

SJSkipufðgsstoín
Kt. 140258-6289

:n
Mótt.:
Málnr. 2 6. mn. 2020

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Holmfridur Arnadottir <holmfridura@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 08:39
Skipulagsstofnun
Mótmæli vegna stóriðjuframkvæmda í Helguvík

To:
Subject:

Góðan dag.

Við mótmælum framkvæmdum vegna stóriðju í Helguvík og hvetjum til að leitað verði umhverfisvænni kosta ef
uppbygging heldur þar áfram.

Fyrir hönd svæðafélags Vinstri Grænna á Suðurnesjum.

Hólmfríður Árnadóttir, formaður

Mótt.:
Málnr. 26. iuni 2020 .

& i &\ ^iI
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Særun Astthorsdottir <saerunrosa@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:06
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Særún Rósa Ástþórsdóttir
0811795659

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sæunn Alda Magnúsdóttir <saeunnalda@me.com>
föstudagur, 26. júní 2020 21:21
Skipulagsstofnun
Á móti kísilveri

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Sæunn Alda Magnúsdóttir
3105942619

S] Sfcipulagsstoínun

2 6. iunt 2020

\ \J\Q\ Z \ Ox

Kveðja Sæunn
Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Margrét Helga Jóhannsdóttir <mhj@simnet.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 13:14
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undirathugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áformStakksberg.

Sævar Vatnsdal Rafnsson
190963-4549

Mótt.:
Málnr.

^\Q\ 2\ Q\ 3\Q iS~
\/

25. turn 2020
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Sölvi Rafn Rafnsson <solvirr@gmail.com>
mánudagur, 22. júní 2020 08:28
Skipulagsstofnun
Mótmæli-Kísilveriö Helgivík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég er sammála athugasemdum þeirra Sigurðar T. Garðarssonar og Hannesar Friðrikssonar, sem þeir sendu inn vegna
frummatsskýrslu Stakksbergs og mótmæli að verksmiðjan fái starfsleyfi á ný.

Sölvi Rafn Rafnsson
Skólavegi 42
230 Reykjanesbæ

51Skipulagsstoím
Mótt .:
Málnr.

21 >um 2020

2\ c\ ?i îc3 \Q \ f5if \



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Teitur Albertsson <teitura88@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 19:19
Skipulagsstofnun
Kísilver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Teitur Ólafur Albertsson, 0411883839

Mótt.:
Málnr.

2 6. ujni 2020
2\ P\ ^\Q \Q\^sOV^/
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Thelma Björk Jóhannesdóttir <Thelma.B.Johannesdottir@Holtaskoli.is>
mánudagur, 22. júní 2020 10:08
Skipulagsstofnun
Nikki Badlove
Kísilver í Helguvík - athugasemd.

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Skipulagsstofnun:
Til þeirra sem máliö varðar, þá skrifa ég sem íbúi I Reykjanesbæ athugasemd við framkvæmdir/keyrslu á
Kísilverinu i Helguvík.
Ég mótmæli að Kísilverið í Helguvik fái áframhaldandi starfsleyfi.

Thelma Björk Jóhannesdóttir
Myntmenntakennari
Holtaskólí
Sunnubraut 32. 230 Keflavík
Sími *-354 420 3500. Gsm 863 4696
www.holtaskoli.is

Mótt.:
Málnr.

22. rúni 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Tinna Hilmarsdóttir <tinnabjorghilmarsdottir@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:39
Skipulagsstofnun
Mótmæli kísilvers

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðann daginn.

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði foreldra minna og
tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.

Kveðja,
Tinna Björg Hilmarsdóttir
Kt. 1106882969

Mótt.:
Málnr.

2 6. iuni 2020
1^1 1̂ 1̂ 0 ,3 ,Q,£ f
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ulrike Schubert <ulrike.schubert@akademia.is>
föstudagur, 26. júní 2020 09:26
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmaeli því að iðnaðaruppbygging á borð við kisilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Ulrike Schubert, 1907812169

mMipulaflssioffiuíi

2 6. funi 2020

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Una Dís Fróðadóttir <unadis@icelandair.is>
föstudagur, 26. júní 2020 11:52
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli kísilverinu

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

[Una Dís Fróðadóttir, kt 1508853029]

Best regards
Una Dís Fróðadóttir
Account Manager
lcelandair
tel +354 868 4524
unadis@icelandair.is

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Unnar Ólafsson <olafsson.unnar@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 10:24
Skipulagsstofnun
Kísilver í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn,

Ég mótmæli þv( að iönaöaruppbygging á borð viö kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgaröi minum og tek
undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs

Mbk,
Unnar Örn Ólafsson
291183-2399

l



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Steinþór Jónsson <steini@kef.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 14:21
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Unnur Maria Steinþórsdottir
Kt 061195-2700

51Skipulagsstofnun

Mótt . :
Mólnr.

25. tun. 2020

30\ 2\0\ 0\3 \0\5'
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Ulfhildur Sigurðardóttir <ullasig1964@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:01
Skipulagsstofnun
Kísilver Stakkabergs Helguvík.

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum ( Helguvík
og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja
ekki áform Stakksbergs.

Virðingar fyllst.
Úlfhildur Sigurðardóttir
0103647879 51Skipulagssioínun

26. ium 2020

I 3-1 S| 2,g> , / ,

Mótt.:
Málnr.

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

valdimargret@simnet.is
mánudagur, 22. júní 2020 12:26
Skipulagsstofnun
Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Við mótmælum þvi harðlega að Kisilmálmverksmiðja Stakksberg fái starfsleyfi. Það hefur þegar sýnt sig að þetta á
ekki heima nálagt byggðu bóli. Lögmaður Arion banka sagði á fundi í Stapa að sá sem gæfi út leyfi fyrir starfsemi
þessari bæri ábyrgð á öllum þeim kröfum sem nágrannar þessarar verksmiðju gætu borið fram t.d. vegna lækkaðs
fasteignaverðs og heilsutjóni.
Valdimar Þorgeirsson 2808543369
Margrét Karlsdóttir 0802564349
Heiðarbóli 63.
Reykjanesbæ.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

vika@visir.is
fimmtudagur, 25. júní 2020 16:14
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem
umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Vigdís Karlsdóttir
0805563819

BJSlcipolaossíoíniin

25. tun; 2020
Mótt.:
Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Vigdís Pétursdóttir <vpeturs@simnet.is>
sunnudagur, 21. júní 2020 20:19
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Sæl

Ég mótmæli þvi að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Kv
Vigdís Pétursdóttir
Klettás 19
260 Reykjanesbæ

Mí 2020Main,,

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Viggó Helgi Viggósson < viggohelgi@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 14:18
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styöja ekki áform
Stakksbergs.

Ég á langveikt barn sem að er að kljást við lungnavandamál. Ég sé fram á heilsubrest hjá barni mínu ef að áform um
opnun og framtíðar stækkun þessa iðnaðar ná fram að ganga.

Ég og fjölskyldan mín sjáum okkur ekki annars kost en að flytja úr Keflavík ef svo fer að verksmiðjan verður
endurræst.

Kveðja,
Viggó Helgi Viggósson
Kennitala 111087-2969
Suðurgarði 12, 230

51Skipulagsstofnun
Mótt.:
Málnr.

\J\ Q\ 2\'frö\ 3\ OxS[ / i

25. iunt 2020
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Vignir Elisson <vignir.elisson@me.com>
föstudagur, 26. júní 2020 12:35
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Vignir Elisson, 100776-3249

Kveðja Vignir
Sent from my iPhone SISkimilagsstofnun

26. Him 2020
Mótt .:
Málnr.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Vikar Sigurjonsson <vikarsig@gmail.com>
föstudagur, 26. júni 2020 09:43
Skipulagsstofnun
Hugum að heilsunni

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdirsem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Vikar Sigurjonsson
151272-3399

QJSkipulagssioíniiii
Mótt.:
Málnr.

2 6. runi 2020

i



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Vilborg Reynisdóttir <vilborgreynis@simnet.is>
þriðjudagur, 23. júní 2020 20:04
Skipulagsstofnun
Athugasemd varðandi skýruslu um endurbætur á kísilverksmiðju Stakksbergs í
Helguvík

To:
Subject:

Góðan daginn,

ég segi nei við því að kísilverksmiðja Stakksbergs í Helguvík verði endurbætt og gangsett á ný. Mengandi verksmiðja á
ekki að vera i nágrenni við byggö. Hún hefur slæm áhrif á heilsu fólks, heilsan er það dýrmætasta sem við eigum.
Mengandi iðnaður er ekki í takt við markmið þjóða um að minnka kolefnisspor jarðar. Þessi tiltekna verksmið ja er
sjónmengun fyrir byggöalagið og nágrenni þess. Ég segi nei takk. Reykjanesbær gefur sig út fyrir að vera heilsueflandi
samfélag og þar á kísilversmiðjan ekki heima né annar mengandi iðnaður.

Bestu kveðjur,
Vilborg Reynisdóttir
kt. 1007617349 0Skipulagsstcínuíi

23. IODI 2020
Mótt.:
Málnr.

1



í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Vilhjalmur Stefansson <villitillivilli@gmail.com>
föstudagur,26. júní 2020 13:19
Skipulagsstofnun
Nauðsynlegt

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Vilhjalmur Stefansson kt:290473-5279

B] Skipulagssioínun

2 6. iun. 2020
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Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Vilmundur Fridriksson <villif@gmail.com>
miðvikudagur, 24. júní 2020 09:01
Skipulagsstofnun
Kísilverksmiðja Stakksbergs í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Til þeirra er málið varðar

Ég er sammála athugasemdum þeirra Sigurðar T. Garðarssonar og Hannesar Friðrikssonar, sem þeir sendu inn vegnafrummatsskýrslu Stakksbergs og mótmæli að verksmiðjan fái starfsleyfi á ný. Enda tel ég að þessi verksmiðja, aðteknu tilliti til allra þátta, sé ekki íbúum Reykjanesbæjar til hagsbóta.

Vilmundur Friðriksson
Skólavegi 46
230 Keflavík

Mótt.:
Málnr. H lúm 2020 .

i .30.3 )0 /3 i

Sent from my iPhone

i



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Thorbjorg Gardarsdottir <obbagardars@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:47
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

To:
Subject:

Ég mótmæli að kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi.

Kær kveðja
Þorbjörg Garðarsdóttir
Vallarbraut 10
260 Reykjanesbær
obbagardars@gmail.com

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þorbjörg Óskarsdóttir <tobyoskars@gmail.com>
laugardagur, 20. júní 2020 09:29
Skipulagsstofnun
Kísilverið í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ágæti viðtakandi
Ég vil ekki að kísilverið í Helguvík verði gangsett aftur.
Kveðja,
Þorbjörg Óskarsdóttir
Heiðarbraut 18
230 Keflavík

Sent from my iPhone 5USkioulagssicfnun

20. iuni 2020Mott.:
Málnr.

I
I
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þóra Björg Einisdóttir <diddaeinis@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 22:15
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksberg Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aöila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

SJÞóra Björg Einisdóttir kt. 0412602549 ttipulamim

l



íris Hliðkvist Bjarnadóttir

thora@mitt.is
föstudagur, 26. júní 2020 15:33
Skipulagsstofnun
Vegna kísilvers

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði
mínum og tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og
þeirra aðila sem styðja ekki áform Stakksbergs.

Þóra Brynjarsdóttir

0304774729

SlSkipulagssloííiuít

26. mm 2020Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þóra Sigrún <thorash77@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 13:24
Skipulagsstofnun
kísilver Stakkabergs-nei takk

From:
Sent:
To:
Subject:

,Ég mótmæli þvi aö iðnaðaruppbygging á borö við kisilver Stakksbergs farí aftur i gang i bakgarðimlnum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráö Reykjanesbæjar hefur skilaö og þeirra aöila sem styöja ekki áform Stakksbergs

Þóra Sigrun Hjaltadóttir

Sl Skipulagssiof

Mótt :
Málnr.

liC- . JL.á'. O.l. o.S, /

2 6. ium 2020
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Thordur Kjartansson <thordur.kjartansson@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 16:03
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion Banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging eins og kísilver Stakksbergs fari aftur í gang !bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og jafnframt þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.

Virðingarfyllst,

Þórður Magni Kjartansson,
kt. 230258-7169
Heiðarholti lf, 230 Keflavík.

0SkiöulagssiDÍnui)

25. iuni 2020
Mótt.:
Málnr.

l



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þórður Friðjónsson <tordur24@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 15:55
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Þórður Rúnar Friðjónsson
120192-2569

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þórey Garðarsdóttir <Thorey.Gardarsdottir@Heidarskoli.is>
mánudagur, 22. júní 2020 13:22
Skipulagsstofnun
Mótmæli vegna Kísilvers

From:
Sent:
To:
Subject:

"Ég mótmæli að Kísilverið í Helguvík fái áframhaldandi starfsleyfi".

Þórey Garðarsdóttir
Gónhóll 15

Get Outlook for iOS

D StipiiligsMliun

22. iuni 2020
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Mótt.:
Málnr.

I

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þórey Guðný Marinósdóttir <thoreygudny@simnet.is>
sunnudagur, 21. júní 2020 13:46
Skipulagsstofnun
Umsögn vegna Kísilvers Stakkbergs í Helguvík

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég undirrituðu mótmæli harðlega öllum áætlunum um gangsetningu kísilvers í Helguvík. Verksmiðja á þessum stað
veldur áhrifum á u.þ.b 20.000 íbúa sem ekki eru boðleg.
Ekkert kfsilver í Helguvík

Virðingarfyllst
Þórey Guðný Marinósdóttir kt:241076-3189 Vatnsholti 3c
230 Reykjanesbær
Sími 8665612 51Skipulagsstoínun

21. iuni 2020

2\Q\Q\ <3\01S\f

Mótt.:
Málnr.

Sent from my iPhone

I -
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þórhallur Guðjónsson <thorhallur.gudjonsson@isavia.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 11:17
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli þvi að iönaöaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur i gang í bakgaröi mlnum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

mbk,
Þórhallur Guðjónsson
200987-2769

Fvrirvari/clisclaimer

s
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

From:
Sent:

Þórhildur Eva Jónsdóttir < thorhildur@hsveitur.is>
fimmtudagur, 25. júní 2020 12:16
Skipulagsstofnun
Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

To:
Subject:

Góðan dag,

Ég mótmæli því harðlega að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarðimínum og
tek undir athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki
áform Stakksbergs.
Þórhildur Eva Jónsdóttir
0703815759

EU Skipiilaosstoínun

25. ium 2020
2QL2AO\Q\

Mótt.:
Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Thorolfur Beck <totibeck1969@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 18:42
Skipulagsstofnun
Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka

From:
Sent:
To:
Subject:

Efni: Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.
Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur igang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Þórólfur Beck
3003693089

Mótt.:
Málnr.

26. ium 2020
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í ris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þórunn Benediktsdóttir <totaben1950@gmail.com>
sunnudagur, 21. júní 2020 11:23
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

Undirrituð mótmælir því að kísilverið í Helguvík verði gangsett aftur! Eg er sammála athugasemdum SigurðarT.
Garðarssonar og Hannesar Friðrikssonar sem þeir sendu inn vegna frummatsskýrslunnar. Eg bendi einnig á
athugasemdir Reykjanesbæjar vegna sömu skýrslu.

Þórunn Benediktsdóttir, íbúi í Reykjanesbæ.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Pórunn Björk Tryggvadóttir <thorunnbtryggva@gmail.com>
fostudagur, 26. júní 2020 13:51
Skipulagsstofnun
Athugasemdir Athugasemdir við frummatsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Þórunn Björk Tryggvadóttir 1812517519

0Mipi/lagssmffiiw

2 6. /un. 2020
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Móti.:
Málnr.
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íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þórunn Kristin Kjærbo <thorunn87@hotmail.com>
fimmtudagur, 25. júní 2020 13:19
Skipulagsstofnun
Mótmæli Kísilverinu

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan daginn

Ég mótmæli Kísilverinu í Helguvík.
Nafn: Þórunn Kristin Kjærbo
Kennitala: 261087-2869

Bestu kveðjur, Mótt.:
Málnr. 25. Mini 2020

Þórunn Kristin Kjœrbo
Sjúkraþjálfari BSc.
s: 698-8917

í



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Þórunn M Þorbergsdóttir <tota59@simnet.is>
föstudagur, 26. júní 2020 16:51
Skipulagsstofnun
Kísliver

From:
Sent:
To:
Subject:

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Ini] Skipulagsstofnun

26. lum 2020

Zo\ 2xOxa^ \sry

Virðingarfyllst
Þórunn María Þorbergsdóttir 020759-4889 Mótt.:

Málnr.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Thorunn Sigurdardottir <tysvellir1901@gmail.com>
fimmtudagur, 25. júni 2020 13:07
Skipulagsstofnun
Athugasemd við faimmarsskýrslu Stakksbergs Arion banka.

From:
Sent:
To:
Subject:

Góðan dag...

Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mfnum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs.

Þórunn Sigurðardóttir kt 190157-2299

Sent from my iPad

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

totathelma . <totathelma@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 16:09
Skipulagsstofnun
Ég mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Þórunn Thelma Sigurðardóttir
131183-2599

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

Pröstur Leó Jóhannsson <trollileo@gmail.com>
þriðjudagur, 23. júní 2020 16:48
Skipulagsstofnun
Áfram með þróun kísilversins

From:
Sent:
To:
Subject:

Það skal ekki á neinn hátt breyta útaf þróun starfssemi ( kísilverinu í Helguvík. Byrjaði sem góð hugmynd henni
hrakaði svo og var svo orðin að hörmung í framkvæmd. Dó að lokum og hefur hugmyndin fengið að rotna þarna í þó
nokkurn tíma. Eina rétta í stöðunni er að fjarlægja hræið svo að hægt sé að hafa smá snyrtilegt þarna í kring. Læra afmistökum og síðast en alls ekki síst hugsa um fólkið sem á sumt hvert líf sitt undir í þessu vegna mengunarinnar semhlýst af þessu. Ekki debit kredit útkomu hjá bannsettum aulunum sem hreint út sagt létu gabba sig I að gefa
skrímslinu að borða í upphafi þróunarinnar.

1



íris Hlíðkvist Bjarnadóttir

ospbirgis . <ospbirgis@gmail.com>
föstudagur, 26. júní 2020 11:36
Skipulagsstofnun
Mótmæli

From:
Sent:
To:
Subject:

„Ég mótmæli því að iðnaðaruppbygging á borð við kísilver Stakksbergs fari aftur í gang í bakgarði mínum og tek undir
athugasemdir sem umhverfis- og skipulagsráð Reykjanesbæjar hefur skilað og þeirra aðila sem styðja ekki áform
Stakksbergs."

Ösp Birgisdóttir
1203714019.

Sl Skipulagsstolnun

Mótt.:
Málnr.
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2 6. iuni 2020
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Á Facebook-síðu Skipulagsstofnunar birtist eftirfarandi athugasemd þann 24. júní 2020:

Inn á samráðsgátt Stakksbergs (samrad.stakksberg.is/kynning/) bárust eftirfarandi tvær
athugasemdir og þar voru einnig birt viðbrögð:

Magnús Þór, 2020-05-12 08:56:50, Loftgæði
hverni getur framkvæmdin stórbætt loftgæði frá því sem nú er ???
Viðbrögð Stakksbergs:
Þegar talað er um að lofgæði stórbatni með endurbótum er átt við verksmiðju í rekstri með
endurbótum í samanburði við verksmiðju í rekstri án endurbóta, eins og hún var á fyrri rekstrartíma,
sem stóð frá nóvember 2016 til september 2017.

Jakob Ingi Jakobsson lögmaður, 2020-05-12 00:00:02, Loftgæði
Hvet ykkur til að láta það koma skýrt og oft fram opinberlega, að meðan US rak verksmiðjuna 2017 var
tekin mæling/sýni er send var til greiningar í Svíþjóð. Í árslok 2017 kom niðurstaðan fram í flestum
fjölmiðlum er sagði að mengun á arseni væri rétt undir viðmiðunarmörkum. Þessar ítrekuðu fréttir um
að þarna væri hætta á ferð, varð hvatinn að öllu brjálæðinu sem á eftir fór. Í mars/apríl 2018 birtust
síðan tvær smáfréttir er sögðu Svíana hafa gert mannleg mistök við greiningu á innsendum sýnum og
væri raunverulega mengun 6 sinnum minni en mælingar hefðu sýnt þarna í árslok 2017. Aldrei var
fjallað um það neitt. Ég sá ekki að farið hefði verið að stjórnsýslulögum er forstjóri skipulagsstofnunar
og eins umhverfisstofnunar, vildu meina að fólkið ætti að njóta vafans og því bæri að loka
verksmiðjunni. Þó ég sé hlutlaus sé ég hrópandi misræmi og ákveðið ranglæti þarna og tel að
verksmiðjan hafi í raun aldrei verið sannanlega mengandi. Því ef á að leggja til grundvallar huglæga
mælikvarða eins og "lykt" til grundvallar svona opinberum aðgerðum, erum við komin á hættulega
braut. ÞAð eru einfaldlega skilyrði sem þarf að uppfylla og þau eru hlutlæg. Flónara er það ekki. Annar
kunna ríki og bær að verða skaðabótaskyld. Vildi bara segja þetta. JJ
Viðbrögð Stakksbergs:
Í tillögu að matsáætlun, k. 6.2.1.2 var fjallað um mælingar á arseni (As) og þau mistök sem gerð voru
við meðhöndlun á sýnum sem leiddi til þess að um tíma var haldið að styrkur efnisins hefði mælst mun
hærri en reyndin var. Þetta var leiðrétt með fréttatilkynningu Umhverfisstofnunar í byrjun apríl 2017
en málið hafði verið nokkuð til umfjöllunar þar á undan. Í frummatsskýrslu (k. 8.1.1.2) kemur fram að
samkvæmt vöktunarskýrslu Orkurannsókna mældist styrkur arsens í ryki í öllum tilfellum undir 2% af
umhverfismörkum.
Rétt er að benda á að kynningarvefur Stakksbergs og fyrirspurnir á honum er hugsaðar til að veita
frekari upplýsingar um efni frummatsskýrslu. Öllum almennum athugasemdum varðandi
frummatsskýrslu skal beina til Skipulagsstofnunar.


