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Reykjavík, 19. mars 2008
Efni: Efnistaka Jarðefnaiðnaðar ehf. úr námu Sveitarfélagsins Ölfuss í Lambafelli.
Ákvörðun um tillögu að matsáætlun.
Í samræmi við 8. gr. laga nr. 106/2000 m.s.b. um mat á umhverfisáhrifum er hér kynnt
niðurstaða Skipulagsstofnunar um tillögu Jarðefnaiðnaðar ehf. að matsáætlun um efnistöku í
námu Ölfuss í Lambafelli.
Skipulagsstofnun barst með bréfi Bölta ehf. dags. 6. febrúar 2008 tillaga fyrirtækisins að
matsáætlun:
Jarðefnaiðnaður ehf. Efnistaka í Lambafelli í landi Sveitarfélagsins Ölfus. Bölti ehf.
5. febrúar 2008.
Skipulagsstofnun leitaði umsagnar um tillögu framkvæmdaraðila hjá eftirtöldum aðilum í
samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum: Sveitarfélaginu Ölfusi, Fornleifavernd
ríkisins, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, iðnaðarráðuneyti og Umhverfisstofnun.
Skipulagsstofnun kynnti tillöguna einnig með fréttatilkynningu og á heimasíðu stofnunarinnar.
Skipulagsstofnun bárust umsagnir og athugasemdir frá eftirtöldum aðilum: Sveitarfélaginu
Ölfusi með bréfi dags. 6. mars 2008, Fornleifavernd ríkisins með bréfi dags. 18. febrúar 2008,
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands með bréfi dags. 18. febrúar 2008, iðnaðarráðuneyti með bréfi
dags. 12. mars 2008 og Umhverfisstofnun með bréfi dags. 5. mars 2008. Skipulagsstofnun
bárust einnig frekari upplýsingar frá framkvæmdaraðila í kjölfar umsagna með bréfi dags. 11.
mars 2008.
NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR
Í samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum hefur Skipulagsstofnun farið yfir f
ramlagða tillögu Jarðefnaiðnaðar ehf. að matsáætlun ásamt þeim umsögnum og
athugasemdum sem borist hafa stofnuninni. Skipulagsstofnun fellst á tillögu

framkvæmdaraðila að matsáætlun með þeim viðbótum sem koma fram í bréfi
framkvæmdaraðila dags. 11. mars 2008 og með eftirfarandi athugasemdum.
Umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum
Efnistaka Jarðefnaiðnaðar ehf. úr námu Sveitarfélagsins Ölfus og efnistaka Árvéla sf. úr
námunni Hjallatorfa liggja saman við Þrengslaveg í Lambafelli. Skipulagsstofnun telur
nauðsynlegt að fyrirtækin greini sameiginlega frá sjónrænum áhrifum efnistökunnar, áhrifum
hennar á landslag og hvernig frágangi verði háttað í verklok.
Haugsetning og landmótun
Í kafla 4.4 í tillögu að matsáætlun er fjallað um landslag og sjónræna þætti. Í frummatsskýrslu
þarf að koma fram hvort áformað er að setja í námuna aðflutt efni og þá hvernig verði staðið
að haugsetningu þess sem og úrkasts sem fellur til við námuvinnsluna.
Geymsla og meðferð hættulegra efna
Í kafla 4.8 í tillögu að matsáætlun er fjallað um vatnafar. Í frummatsskýrslu þarf að koma fram
hvernig verði háttað meðferð og geymslu eldsneytis og hættulegra efna á starfstíma. Í
frummatsskýrslu þarf að gera grein fyrir áætluðu magni hættulegra efna og hvaða ráðstafanir
verði gerðar til að koma í veg fyrir og bregðast við mengunarslysum af völdum hættulegra
efna sem geymd eru á framkvæmdasvæðinu.
Eignarhald og leyfisveitingar
Í frummatsskýrslu þarf að koma fram hvort náman eða hluti hennar sé á þjóðlendu og ef svo er
þarf jafnframt að koma fram að efnistakan er háð leyfi iðnaðarráðuneytisins skv. 6. gr. laga um
rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998.
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Fylgiskjöl: Afrit umsagna
Afrit: Sveitarfélagið Ölfus, Fornleifavernd ríkisins, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, iðnaðarráðuneyti,
Umhverfisstofnun og Bölti ehf.
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