
 
 

 

Skipulagsstofnun 

Egill Þórarinsson 

Borgartún 7b 

105  Reykjavík 

 
Reykjavík, 26. júlí 2022 

UST202207-061/B.S. 

10.05.01 
 

 

Efni: Mat á umhverfisáhrifum - Dýpkun á Grynnslunum – Hornafjörður. Umsögn 

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 5. júlí sl. þar sem óskað er umsagnar 

Umhverfisstofnunar um hvort og á hvaða forsendum ofangreind framkvæmd skuli háð 

mati á umhverfisáhrifum. 

Ráðgert er að dýpka grynningar framan við Hornafjarðarós. Ráðist er í þessa framkvæmd 

til að kanna hvort dæling þarna tryggi siglingar um þetta svæði til frambúðar, en einnig 

vegna þess að ný fiskiskip eru orðin það stór að þau eiga í erfiðleikum með að komast í 

höfnina að öllu óbreyttu. Fyrirhugað er að taka um 300.000 m3 af sandi og verður þessu 

efni varpað í hafið. 

Fram kemur í greinargerð að á efnislosunarsvæðinu sé fábreytt botndýralíf enda eru þarna 

miklir efnisflutningar og öldurót sem valda því að  botndýr eiga erfitt uppdráttar. 

Gert er ráð fyrir að sótt verði um leyfi Umhverfisstofnunar vegna varps í hafið.  

Umhverfisstofnun telur að miðað við aðstæður á dýpkunar- og efnislosunarsvæðum sé 

ekki líklegt að framkvæmdin muni hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér. 

 

 

 

Virðingarfyllst 

 

Björn Stefánsson, 
sérfræðingur 

Agnes Þorkelsdóttir, 
sérfræðingur 

 



 

Hafrannsóknastofnun ǀ Kt: 470616-0830 ǀ Fornubúðir 5 ǀ 220 Hafnarfjörður 
Sími: 575 2000 ǀ Fax: 575 2001 ǀ hafogvatn@hafogvatn.is 

 

Skipulagsstofnun 

Sigurður Ásbjörnsson 

Borgartún 7b 

105 Reykjavík 

 

            

          Hafnarfirði, 18.07.2022 

             MFRI: 2022-07-0457 

 

Efni: Dýpkun Grynnslanna Hornafirði 

 

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 5. júlí 2022, þar sem óskað er eftir umsögn 

Hafrannsóknastofnunar vegna tilkynningar sveitafélagsins Hornafjarðar um framkvæmd sem kann 

að vera háð mati á umhverfisáhrifum, skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og 

áætlana nr. 111/2021.  

 

Í umsögninni skal koma fram eftir því sem við á, hvort Hafrannsóknastofnun telji að nægjanlega 

sé gerð grein fyrir framkvæmdinni, umhverfi hennar, umhverfisáhrifum, mótvægisaðgerðum og 

vöktun eftir því sem við á. Einnig hvort Hafrannsóknastofnun telji að einhver atriði þarfnist frekari 

skýringa og ef svo er, hvaða atriði það eru og hvort þau kalli á að framkvæmdin fari í umhverfismat 

að teknu tilliti til viðmiða í 2. viðauka laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. 

 

Hornafjarðarhöfn áformar að dýpka siglingaleið um Grynnslin við Hornafjarðarós. Grynnslin eru 

sandrif sem hafa myndast fyrir framan sjávarfallaósa og hafa mikil áhrif á siglingar á svæðinu. 

Þessi framkvæmd sem er til umfjöllunar er annars vegar dýpkun og hins vegar efnislosun í sjó. Til 

stendur að hafa þessa framkvæmd sem staka framkvæmd þar sem áætlað efnismagn sem á að 

fjarlægja verði um 300.000 m3. Tilgangur framkvæmdarinnar er að dýpka siglingarás um 

Grynnslin niður í – 11m til þess að skip sem rista djúpt geti nýtt siglingarleiðina. Losun á 

dýpkunarefninu er fyrirhuguð á 150 × 150 m svæði um 5 km frá Hornafjarðarósi.  

Samkvæmt tilkynningunni var ekki talin þörf á sýnatöku botndýra á dýpkunarsvæði vegna 

stöðugra sandflutninga þar. Úttekt á botndýralífi á losunarstað fór fram árið 2022 og kom í ljós 

fremur fábrotið botndýralíf sem talið er að megi skýra með því að á svæðinu er töluvert öldurót og 

setflutingar.  

 

Út frá starfssviði sínu telur Hafrannsóknastofnun að nægjanlega sé gerð grein fyrir 

framkvæmdinni, umhverfi hennar og umhverfisáhrifum.  

 

F.h. Hafrannsóknastofnunar 

 

 
Rakel Guðmundsdóttir 
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