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Efni: Efnistaka í Höfðafjöru - matsáætlun 

 

 

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 30. nóvember 2022, þar sem óskað er eftir umsögn 

Hafrannsóknastofnunar vegna matsáætlunar um ofangreinda framkvæmd. Skipulagsstofnun óskar 

eftir því að Hafrannsóknastofnun gefi umsögn um meðfylgjandi matsáætlun framkvæmdarinnar 

skv. 21. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021.  

 

Í umsögninni skal koma fram eftir því sem við á, hvort Hafrannsóknastofnun hafi athugasemdir 

við það hvernig framkvæmdaraðili hyggist vinna að umhverfismati framkvæmdarinnar, út frá sínu 

starfssviði, svo sem um skilgreiningu valkosta, gagnaöflun, úrvinnslu gagna, umhverfismat og 

framsetningu umhverfismatsskýrslu. Einnig, ef á skortir, hvaða atriðum Hafrannsóknastofnun telji 

að gera þurfi frekari skil eða hafa sérstaklega í huga við umhverfismat framkvæmdarinnar.  

 

Lava Concept Iceland hyggur á efnistöku og forvinnslu á sandi í Höfðafjöru á Kötlutanga sunnan 

Hjörleifshöfða og er fyrirhugað að taka um 35.000 m3 (50.000 tonn) á ári næstu 15 árin eða 525.000 

m3 - 850.000 m3 í heildina. Sandinn á að taka í fjöruborðinu syðst á Kötlutanga. Framkvæmdaraðili 

telur að holur sem myndast við efnistöku fyllist fljótt upp eftir efnistökuna. Í heildina er 

efnistökusvæðið um 30 ha, en unnið verður á hluta svæðisins hverju sinni.  

 

Sá hluti framkvæmdarinnar sem tengist starfssviði Hafrannsóknastofnunar er fjaran og lífríki 

hennar. Ekki er tilgreint hvort rannsaka eigi eða leita að fyrirliggjandi þekkingu um lífríki fjörunnar 

sem mun raskast. Hafrannsóknastofnun bendir á að á vefsíðu Náttúrufræðistofnunar Íslands1 er 

fjallað um sandfjörur og vísað í heimildir sem Náttúrufræðistofnunin byggir umfjöllun sína á. Þessi 

umfjöllun og heimildir hennar gætu komið að gagni við mat á umhverfisáhrifum.  

 

Samkvæmt mynd 3.6. er eins og efnistakan fari ekki fram úr sjónum heldur á landi. Þó er fjallað 

er um að efnistakan verði í fjöruborðinu í texta matsáætlunarinnar. Mikilvægt er að það sé 

skilgreint hversu langt út í sjó grafið verður eftir efni ef það er ætlunin. Þekkt er að loðna hrygni 

grunnt við fjöruborðið í sandfjörum á suðurlandi og að búsvæði fiska eins og sandsílis og 

 
1 https://www.ni.is/is/grodur/vistgerdir/fjara/brimasamar-sandfjorur 
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uppeldissvæði flatfiska eru í fjörum sem þessari. Sé ætlunin að taka efni úr sjó þarf að kanna 

möguleg áhrif af framkvæmdinni á hrygningu og afkomu þessara fiska.  

 

Strandrof er nú þegar vandamál  við Vík og er fjöruborðið sífellt að færast norður nær þjóðveginum 

og þorpinu. Í matsáætluninni er talið að áhrif efnistökunnar séu hverfandi og að holurnar í 

ströndinni fyllist fljótlega á ný. Ef efnistakan er í sjó má það vera en skv. mynd 3.6. í matsáætlun 

virðist efnistakan vera á landi. Sýna þarf fram á hvort og þá hvernig strandrof verður vegna 

framkvæmdarinnar.  

Þó efnið í Kötlutanga komi aðallega frá Kötlugosinu 1918 má benda á að flest af efninu við 

Suðurströndina berst þangað með jökulám. Mögulega minnkar standflutningur til stranda með 

hörfun jökla og myndun lóna. Því gæti strandrof orðið enn meira þegar fram í horfir en nú er og 

því mikilvægt að meta umfang þess sé verið að nýta efni úr fjörum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.h. Hafrannsóknastofnunar 

 

 
Rakel Guðmundsdóttir 
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Efni: Efnistaka í Höfðafjöru. Tillaga að matsáætlun 
 
Vegagerðin hefur farið yfir tillögu að matsáætlun dags. 30. nóv 2022.  
 
Vegagerðin óskar eftir upplýsingum um tengingar vegslóða við Miðkvísl við Þjóðveg 1 m.t.t. 
aukinnar þungaumferðar. Einnig óskar Vegagerðin eftir upplýsingum um tengingar við 
lagersvæði við Þorlákshöfn. 
 
Vegagerðin óskar eftir að fá skipulagið til umsagnar á öllum stigum hönnunar.  
 
 
Virðingarfyllst 
f.h. Vegagerðarinnar 
Rannveig María Jóhannesdóttir 
Landfræðingur 
Suðursvæði Vegagerðarinnar 
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Efni: Efnistaka i Hiif0a{iiiru - umsiign um mats{etlun

bann 29. n6vember 2022 m6tt6k Heilbrig6iseftirlit Su6urlands t6tvup6st frri
Skipulagsstothun par sem 6ska6 er eftir umsdgn embaettisins um till6gu a6 mats6eetlun
vegna forirhugadar elnistriku i Hiif6a{<iru i Mlirdalshreppi.

Um er ad re6a efnist6ku og fbrvinnslu ii sandi i Hril6afj6ru ii Kdtlutanga sunnan
Hjdrleifsh6f-6a. Gert er rrid f,rir ad taka um 35.000 mr af sandi [r fi6runni iirlega
nrstu | 5 iirin. alls um 525.000 ml, en i mati A umhverfisiihrifum ver6ur fialla6 um
rihrif pess a6 tjarlaegja allt a6 850.000 mr af elni af svedinu. i heildina er gert riid forir
ad raska um 30 ha svedi, en einungis er unni6 ri litlum hluta sve6isins i einu. Skv.
matsiiatlun ver6ur efni6 teki6 rir !<irubor6inu. pvi moka6 beint ri flutningabila og fluft
ii vinnslusvae6i vi6 Uxal-6tarlek par sem pa6 er gr6fharpa6. sigta6 og skolad ii6ur en
pad er flutt d geymslusve6i f gamalli grj6tniimu i landi Hrauns i Oltusi um 5 km frd
itskipunarstad f Forkikshdfn.

Heilbrigdiseftirlit Sudurlands hefur fari6 yfir olangreinda till<igu a6 mat6setlun ryrir
td6a framkvemd og gerir eftirfarandi athugasemdir:

l. i matsrietluninni er ekki gert rd6 ftrir um!6llun um vinnslusve6i efnisins vi6
Uxaf6tarlek. en a6 mati HSL er naudsynlegt a6 falla um vinnslusve6i6 i
umhverfismati framkve mdarinnar par sem pa6 er mikilvegur hluti hennar,

b.m.t. val 6 sta6setningu. magn efnis til vinnslu ei hverjum tima. magn
haugsetts efnis sem bi6ur flutnings til geymslusveedis/irtskipunarhafnar ii
hverjum tima, rri6stafanir til ad kigmarka hettu e foki irr efnishaugum. 6hrif ii
hlj66vist og loftge6i i niigrenni vinnslusvae6isins o.fl.

2. i matsii.e tluninni er ekki gert rri6 forir umldllun um geymslusve6i i landi
Hrauns i Olfusi. en a6 mati HSL er naudsynlegt a6 tjalla um geymslusvedid i
umhverfismati framkvemdarinnar par sem geymslusvedi6 er mikilvegur hluti
hennar, p.m.t. hversu mikid magn efnis ver6ur geymt par ii hverjum tfma,
r:idstafanir til a6 ldgmarka haenu ri foki [r efnishaugum. dhrif 6 hlj66vist.
loftse6i o.fl.



3. I iietluninni er gert rri6 frir a6 umf rillun um iihrif sandflutninga frd
elnistcikusve6inu ad Dorkikshtifh taki a6eins til 6 fer6a daglega ii dagvinnutfma
300 daga iirsins um 160 km lei6. Mi6ad vi6 pa6 er ekki teki6 tillit til pess a6
bilamir purta a6 keyra t6mir til baka og a6 flutingur geti furft a6 fara fram ii
66rum timum en dagvinnutima. bd er heldur ekki gert rii6 furir ad meta
sdrstaklega iihrif aksturs flutningabila frii efnist<ikusvedinu i H<ifbafidru a6
vinnslusvedi vi6 Uxaf6tarlek n6 akstur flutningabila frii geymslusve6i i landi
Hrauns i Olfusi ad ftskipunarst<id i Forlikshcifh, en mi6a6 vi6 pad sem kemur
fram i matseietluninni mri gera rri6 S,rir mun fleiri fer6um il dag paer stuttu
lei6ir en pegar veri6 er a6 keyra efni6 fni vinnslusva6inu vi6 Uxaf6tarlek a6
geymslusve6inu vi6 Hraun. ,4.6 mati HSL parf a6 gefa sdrstaklega gaum
samlegdariihrif um vegna annarra efnisflutninga ri Forliikshafnarvegi ri lei6inni
frii Hrauni a6 ritskipunarsta6 i Forlaikshdfn.

Embetti6 telur ad tillagan geri a6 <i6ru leyti negianlega grein forir e6li. umfangi og
umhverfi framkve mdarinnar, sem og peim umhverfispiittum og valkostum sem mati6
skal taka til. Fri gerir embetti6 ekki athugasemdir vi6 hvemig til stendur a6 vinna rir
gdgnum til ad meta umhverfis6hrif, n6 heldur |rirhugada framsetningu peirra i
frummatssklirslu. Embetti6 iiskilur s6r hinsvegar rett til a6 koma fram me6 dbendingar
og athugasemdir 6 sidari stigum vid me6fer6 miilsins.

Heilbrig6iseftirlit Su6urlands veitir starfsleyfi forir vinnslu jar6elha skv. vi6auka IV.
me6 l6gum nr.7ll998 um hollustuhetti og mengunan,amir og regluger6 nr. 550/2018
um losun fr6 atvinnurekstri og mengunarvamaeftirlit.

F.h. Heilbrigdiseftirlits Su6urlands.

f/ula,4,o'ro,.
Stella Hrdnn J6hannsd6ttir.
heilbris6isfulltr[i
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Efni: Umsögn um matsáætlun vegna efnistöku í Höfðafjöru. 

 

Vísað er í tölvupóst frá Skipulagsstofnun, dags. 30. nóvember 2022, þar sem óskað er eftir umsögn 

Náttúrufræðistofnunar Íslands, um matsáætlun vegna efnistöku í Höfðafjöru, í samræmi við 21. gr. 

laga um umhverfismat framkvæmd og áætlana nr. 111/2021 og 12. gr. reglugerðar nr. 1381/2021 um 

umhverfismat framkvæmda og áætlana.  

Náttúrufræðistofnun hefur kynnt sér matsáætlunina og telur að í henni sé að mestu vel gert grein fyrir 

helstu framkvæmdaþáttum og líklegustu umhverfisáhrifum.  

 

Vinna á sand til útflutnings úr fjöruborðinu syðst á Kötlutanga suðvestan við Hjörleifshöfða. Áætlað er 

að vinna 35 000 m3 á ári í 15 ár, samtals 525 000 m3. Sótt er um leyfi fyrir 850 000 m3 efnistöku ef til 

kæmi viðbótareftirspurn. Stærð efnistökusvæðis er 30 ha en einungis verður unnið á litlum hluta í einu, 

allt eftir því hvar kornastærð er hentugust hverju sinni. 

Efnið verður flutt að vinnslusvæði við Uxafótarlæk þar sem sandurinn verður skolaður og sigtaður. 

Byggður verður upp vegslóði við Miðkvísl vestan við vegin að Hjörleifshöfða frá efnistökusvæðinu upp 

á þjóðveg en vegur er nú þegar frá þjóðvegi að vinnslusvæðinu við Uxafótarlæk. 

Eftir vinnslu við Uxafótarlæk verður ekið með sandinn á geymslusvæði í gamalli námu í landi Hrauns 

en þar verður efnið geymt þar til því verður skipað út í Þorlákshöfn. 

Reiknað er með sex ferðum á dag með efni þá daga sem efni verður flutt frá Uxafótarlæk. 

 

Í viðbót við þær matspurningar sem nefndar eru í matsáætluninni væri æskilegt að mati 

Náttúrufræðistofnunar að skoða hvort hætta sé á áfoki frá geymslusvæðinu í námunni við Hraun. Einnig 

þyrfti að skoða áhrif framkvæmdarinnar á fuglalíf meðfram veginum frá vinnslusvæðinu að 

hringveginum. 

 

 

Virðingarfyllst,  

 

Snorri Sigurðsson 

Sviðsstjóri náttúruverndarsviðs 
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