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Efni: Sjóvarnir við bæinn Hraun, við hús Stofnfisks, við golfvöllinn á Húsatóftum og við
Litlubót Grindavík. Ákvörðun um matsskyldu.
Vísað er til erindis Siglingastofnunar dags. 26. febrúar 2002 þar sem Skipulagsstofnun eru
tilkynntar sjóvarnir við bæinn Hraun,við hús Stofnfisks, við golfvöllinn á Húsatóftum og við
Litlubót Grindavík samkvæmt 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og lið 10h
í 2. viðauka laganna.
Skipulagsstofnun leitaði álits Grindavíkurbæjar, Fornleifaverndar ríkisins og Náttúruverndar
ríkisins.
Umsagnir bárust frá Grindavíkurbæ með bréfi dags. 20. mars 2002, Fornleifavernd ríkisins
með bréfi dags. 11. mars 2002 og Náttúruvernd ríkisins með bréfi dags. 13. mars 2002. Svör
bárust frá framkvæmdaraðila með bréfi dags. 15. mars 2002.
FRAMLÖGÐ GÖGN FRAMKVÆMDARAÐILA
Fyrirhuguð framkvæmd
Í Grindavíkurbæ eru fyrirhugaðar sjóvarnir á fjórum stöðum. Framan við hús
Stofnfisks, í flokki C. Lengd sjóvarnar verður um 80 m og efnisþörf um 1000 m³.
Gert er ráð fyrir að hæð sjóvarnar verði í um +7,5 til +8,5 m. Framan við bæinn Hraun,
í flokki C. Lengd sjóvarnar um 50 m og efnisþörf um 800 m³. Gert er ráð fyrir að hæð
sjóvarnar verði í um +7,5 til +8,5 m. Framan golfvöllin á Húsatóftum, í flokki C.
Lengd sjóvarnar verður um 200 m og efnisþörf um 1800 m³. Þarna er eldri sjóvörn að
hluta. Gert er ráð fyrir að hæð sjóvarnar verði í um +7,0 til +8,0 m. Við Litlubót, í
flokki C. Lengd sjóvarnar verður um 200 m og efnisþörf um 1200 m³. Gert er ráð
fyrir að hæð sjóvarnar verði í um +7,5 til +8,5 m. Fram kemur að þegar bygging
brimvarnargarða við innsiglinguna að Grindavíkurhöfn var boðin út á síðasta ári var
jafnframt boðin út vinnsla á grjóti sem nota á í sjóvarnir og verður grjót til sjóvarna
tekið úr námu í Eldvarpahrauni eldra.

ÁLIT UMSAGNARAÐILA OG SVÖR FRAMKVÆMDARAÐILA
Í umsögn Grindavíkurbæjar kemur fram að sjóvarnirnar séu að mestu leyti endurgerð eldri
sjóvarnarmannvirkja eða viðbætur við eldri garða. Efni til sjóvarnanna verði tekið úr sömu
námum og efni til brimvarnargarða sem nú eru í byggingu við innsiglinguna í Grindavík. Í
ljósi þess sem að framan segir og eðlis og umfangs fyrirhugaðra sjóvarnarframkvæmda mælir
bæjarráð með því að verkið verði undanþegið matsskyldu.
Í umsögn Fornleifaverndar ríkisins kemur fram að á Hrauni hafi staðið guðshús en ekki sé ljóst
hvort um var að ræða kirkju eða bænhús. Svo virðist sem húsið hafi verið reist á 12. eða 13.
öld og að það hafi staðið fram yfir 1600 og þar hafi einnig verið kirkjugarður. Þetta hafi allt
verið sléttað út og byggð fjárhús og hlaða sem enn standa en ljóst sé að um merkilegan stað sé
að ræða. Hafi verið bænhús og kirkjugarður á staðnum í nokkrar aldir verði að teljast sennilegt
að jörðin geymi bæði grafir og hugsanlega leifar fleiri en eins bænhúss. Það sé fagnaðarefni að
setja eigi sjóvarnargarð fyrir framan sjávarkambinn en fara þurfi mjög gætilega við
framkvæmdina og tryggja að ekkert jarðrask verði henni samfara á svæðinu þar sem bænhúsið
og kirkjugarðurinn stóðu. Við Litlubót og við hús Sofnfisks séu engar sýnilegar fornleifar og
því ekki gerðar athugasemdir við sjóvarnargarð. Framan við golfvöllinn á Húsatóftum sunnan
við núverandi sjóvarnargarð sjáist leifar mannvirkja sem tengdust verslun. Það væri minjunum
til góðs ef sjóvarnargarðurinn yrði framlengdur til suðurs en haga yrði framkvæmdum þannig
að tryggt væri að rústarbrotin sem standa fremst á sjávarkambinum rskist ekki. Fornleifavernd
ríkisins telur ekki þörf á að ofangreindar framkvæmdir verði háðar mati á umhverfisáhrifum
en leggur ríka áherslu á að varlega verði farið þannig að fornleifum stafi ekki hætta af
framkvæmdunum.
Í svörum framkvæmdaraðila kemur fram að haft verði samband við Fornleifavernd ríkisins um
fyrirkomulag framkvæmda og leitast við að haga þeim þannig að fornleifum stafi ekki hætta
af.
Í umsögn Náttúruverndar ríkisins kemur fram að fjaran austan og vestan Grindavíkur sé á
náttúruminjaskrá, en fyrirhugaðar sjóvarnir á þessu svæði felist ýmist í endurgerð eldri garða
eða í viðbótum við garða sem fyrir eru. Því verði um óverulegt rask á náttúruminjum að ræða.
Náttúruvernd ríkisins telur að framkvæmdirnar skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum en
bendir á að leita eigi umsagnar Náttúruverndar ríkisins áður en framkvæmdir hefjast skv. 38.
gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd.
Í svörum framkvæmdaraðila kemur fram að haft verði samráð við Náttúruverndi ríkisins um
hvernig að framkvæmdum verður staðið.
NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR
Um er að ræða sjóvarnir við bæinn Hraun, við hús Stofnfisks, við golfvöllinn á Húsatóftum og
við Litlubót, Grindavík. Framkvæmdin er tilkynningarskyld til ákvörðunar um matsskyldu
samkvæmt 6. gr. og lið 10h í 2. viðauka í lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

Fyrirhugaðar framkvæmdir taka til afmarkaðs svæðis og munu ekki hafa verulegt rask á
fornminjum eða náttúruminjnum í för með sér enda staðið að þeim eins og gerð er grein fyrir í
svörum framkvæmdaraðila.
Í samræmi við 6. grein laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 hefur Skipulagsstofnun
farið yfir þau gögn sem lögð voru fram af hálfu framkvæmdaraðila við tilkynningu, umsagnir
og svör framkvæmdaraðila við þeim. Á grundvelli þessara gagna er það niðurstaða
Skipulagsstofnunar að fyrirhugaðar sjóvarnir við bæinn Hraun, við hús Stofnfisks, við
golfvöllinn á Húsatóftum og við Litlubót, Grindavík séu ekki líklegar til að hafa í för með sér
umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háðar mati á umhverfisáhrifum.
Skipulagsstofnun vekur athygli á að framkvæmdirnar eru háðar framkvæmdarleyfi
Grindavíkurbæjar skv. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.b.
Framkvæmdirnar eru utan þess svæðis sem gildandi aðalskipulag Grindavíkur nær til og því
þarf sveitarfélagið að leita meðmæla Skipulagsstofnunar með veitingu framkvæmdaleyfis
nema nýtt aðalskipulag Grindavíkur, sem nú er í vinnslu, hafi tekið gildi.
Samkvæmt 6. grein laga nr. 106/2000 má kæra ákvörðun Skipulagsstofnunar til
umhverfisráðherra. Kærufrestur er til 22. apríl 2002.
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