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Greinargerð með deiliskipulagi fyrir fiskeldi á hluta iðnaðarsvæðis i7 í Grindavík ásamt 

umhverfisskýrslu í samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

1 Inngangur 
Greinargerðin er hluti af deiliskipulags tillögu (sjá tillögu að deiliskipulags uppdrætti nr. A100 eftir AVH 

ehf. dags. 25.02.2016) fyrir fiskeldi á hluta iðnaðarsvæðis merkt i7 í aðalskipulagi Grindavíkur 2010-

2030 sjá Mynd 1. Íslandsbleikja áformar að halda áfram uppbyggingu á fiskeldi á umræddu svæði í 

þremur áföngum. Fyrirhuguð er stækkun á eldisrými Íslandsbleikju á svæðinu úr 25.000 rúmmetrum í 

66.000 rúmmetra með fjölgun eldiskerja og framleiðsluaukningu á bleikju úr 1.600 tonn í um 3.000 

tonn.  

Deiliskipulagið er unnið í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 og unnið á grunni gildandi 

aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 og á við um það bil 95 hektara hluta af iðnaðarsvæðinu i7. 

Deiliskipulagsmörk fylgja lóðarmörkum Íslandsbleikju og fjörunni, en austurhluti lóðarinnar ásamt 

nokkrum núverandi mannvirkjum er utan við i7 samkvæmt gildandi aðalskipulagi Grindavíkur 2010-

2030. Því er unnið samhliða að breytingu á aðalskipulaginu þannig að i7 samræmist frekar 

lóðarmörkum, sjá mynd 2.  

Almenn markmið með gerð deiliskipulags samkvæmt gr. 5.1.1. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 er:  

1. að við skipulag svæða og hönnun mannvirkja sé tekið mið af lýðheilsu, fagurfræði, hagkvæmni, 

vistkerfi og þeim arfi sem felst í náttúru, landslagi, sögu og menningu svæðis; 

2. að aðgengi allra að mannvirkjum sé tryggt og að sérstakt tillit sé tekið til þarfa barna, fatlaðra 

og aldraðra við tilhögun og hönnun mannvirkja og almenningsrýma. 

 

Mynd 1. Mörk iðnaðarsvæðis i7 í gildandi aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030. Samhliða þessu deiliskipulagi er unnin 
breyting á aðalskipulaginu. 
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Mynd 2. Tillaga að breytingu á mörkum iðnaðarsvæðis i7 í aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030, sem er auglýst samhliða 
þessari tillögu að deiliskipulagi 

2 Forsendur 

2.1 Staðhættir 

Iðnaðarsvæðið i7 liggur rúmlega 4,5 kílómetra suðvestur af þéttbýlinu í Grindavíkurbæ. Jarðvegurinn á 

svæðinu er að mestu sandorpið hraun með slitróttum mosabreiðum, lynggróðri og stöku grasbölum. 

Suður og austur hluti svæðisins er nokkuð gróf strandlengja. Lóð Íslandsbleikju er við jaðar hraunsins.   

Á lóðinni sem er í eigu Ríkissjóðs er nú þegar til staðar fiskeldisker Íslandsbleikju, seiðastöð 

Íslandsbleikju og rannsóknarstöð Hafrannsóknarstofnunar. 

Í norðurhluta lóðarnnar liggur Nesvegur (nr. 425) en norð-austur af svæðinu er kirkjubærinn Staður. 

Landfræðilegar aðstæður við ströndina á Stað stuðla að mikilli ölduhæð og sterkum straumum sem 

tryggja mikla og hraða endurnýjun vatns. 

2.2 Stefna aðalskipulags Grindavíkur 2010-2030 
Deiliskipulagið er unnið á grundvelli aðalskipulags Grindavíkur 2010-2030 sem var staðfest 25. maí 

2012. Unnið er samhliða að breytingu á aðalskipulaginu þar sem mörk i7 samræmast ekki mörkum 

lóðarinnar samkvæmt gildandi aðalskipulagi. Núverandi mannvirki eru fyrir utan skilgreint 

iðnaðarsvæðið. Breytingin á aðalskipulaginu felur í sér stækkun á iðnaðarsvæðinu i7 um 9,3 ha í norð-

austur og verður því í heildina 123,1 ha.  

Grindavíkurbær hefur mótað stefnu um nýtingu iðnaðarsvæða til að skapa heildarsýn fyrir allt 

sveitarfélagið. Sú starfsemi sem þegar er á lóðinni og er fyrirhuguð samkvæmt deiliskipulagi fellur vel 

að þeim landnotkunar skilgreiningum og ákvæðum enda er matvælaiðnaður fyrirhugaður á 

iðnaðarsvæðið i7 samanber kafla 4.12.2 Athafna- og iðnaðasvæði í Aðalskipulagi Grindavíkur 2010-

2030. 

Samkvæmt aðalskipulaginu er stefnt að því að helmingur af allri framleiddri raforku í sveitarfélaginu 

verði nýtt innan lögsögu Grindavíkur. Því hafa iðnaðarsvæði og hafnarsvæði verið stækkuð frá fyrra 

skipulagi. Stækkun á fiskeldi á Stað og aukning á orkuþörf þar samræmist því stefnu Aðalskipulags 

Grindavíkur 2010-2030.  
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Í umhverfisskýrslu aðalskipulagsins (kafli 6.7.7) stendur að „iðnaðarsvæði fyrir fiskeldi í Staðarhverfi 

hefur verið stækkað norður fyrir veg inn á gróðursnautt svæði og gert ráð fyrir mótun þess samfara 

lokun á námu sem þar er staðsett.“ Í sama kafla kemur einnig fram að „stefna aðalskipulagsins vegna 

iðnaðar og athafnasvæða er talin hafa jákvæð áhrif á samfélag þar sem sú uppbygging hafi jákvæð 

áhrif á uppbyggingu og atvinnustarfsemi og auki fjölbreytni starfa innan Grindavíkur.“ 

2.3 Fyrirliggjandi leyfi 

Íslandsbleikja hefur rekstrarsleyfi frá Fiskistofu til ársins 2027 og starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. 

Íslandsbleikja mun sækja um breytingu á rekstrar- og starfsleyfi vegna fyrirhugaðrar stækkunar. 

Umhverfis- og Auðlindaráðuneytið hefur veitt undanþágu (skv. 12. mgr. 45. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010) frá ákvæði 5.3.2.14. gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013. Með því fæst heimild til þess að 

byggja nær ströndinni en reglugerð segir til um. 

2.4 Verndarákvæði 

Deiliskipulagið nær til svæðis á náttúruminjaskrá og því eru sett sérstök skilyrði á framkvæmdir sem ná 

inn á það svæði. Kerin í áfanga 3 falla innan marka svæðis á náttúruminjaskrá en kerin eru staðsett á 

grasbala milli vegar og fjörukambs sem er þegar raskað svæði. Skráningin á náttúruminjaskrá felur ekki 

í sér verndun samkvæmt lögum heldur tillögur að svæðum sem ber að fara varlega í allar framkvæmdir. 

Minjastofnun Íslands hefur bent á tóft austan við reit 3. Æskilegt er að merkja tóftina áður en 

framkvæmdir hefjast og tryggja þannig að minjunum verði ekki raskað í framkvæmdunum. 

2.5 Takmarkanir á landnotkun 

Það er starfrækt fiskeldi á lóðinni og þar er gert ráð fyrir fiskeldi áfram samkvæmt aðalskipulagi 

Grindavíkur 2010-2030. 

2.6 Náttúruvá 

Svæðið er á lágsvæði við sjó og jarðsprungur eru allt í kringum svæðið. Haft var samráð við Siglingasvið 

Vegagerðarinnar um ákvörðun um lægstu gólfhæð mannvirkja. Ekki var unnt að kanna jarðsprungurnar 

nánar við gerð deiliskipulagssins þannig að ef sprungur koma í ljós við framkvæmdir gæti þurft að gera 

breytingar á deiliskipulaginu. 

3 Markmið 
Ekkert deiliskipulag er til fyrir svæðið og því ákveðið að vinna deiliskipulag fyrir fiskeldi á hluta 

iðnaðarsvæðis merkt i7 í aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030.  

Deiliskipulagið á við um það bil 95 hektara hluta af iðnaðarsvæðinu og mörk svæðisins fylgja 

lóðarmörkum Íslandsbleikju og fjörunni sem má sjá á uppdrættinum og er einnig afmarkað á mynd 3. 
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Mynd 3. Lóðarmörk Íslandsbleikju. 

Áformað er að halda áfram uppbyggingu á fiskeldi á umræddu svæði. Fyrirhuguð er stækkun á eldisrými 

Íslandsbleikju úr 25.000 rúmmetrum í 66.000 rúmmetra með fjölgun eldiskerja og framleiðsluaukningu 

á bleikju úr 1.600 tonn í 3.000 tonn.  

Markmiðið er að nýta vatnið í stöðinni sem allra best (bæði varma og magn) en það dregur úr kostnaði 

við dælingu og hefur þannig töluverða hagræðingu í för með sér. Því verður starfsemin með áætlaðri 

stækkun umhverfisvænni en ella. 

Deiliskipulagið felur í sér að setja inn nýja byggingarreiti fyrir ný ker og aðstöðuhús og setja 

byggingarreiti utan um núverandi mannvirki sem eru á svæðinu. Einnig verða merktar inn á svæðið 

fyrirhugaðar og núverandi vatnsborholur. Rannsóknarstöð Hafrannsóknarstofnunar er staðsett á 

lóðinni og er byggingarreitur skilgreindur fyrir núverandi byggingar og fyrirhugaða stækkun á því 

húsnæði. 

4 Skilmálar 

4.1 Byggðamynstur og byggingar 

Hönnun mannvirkja og uppdrættir 

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leiti en því sem mæli- og hæðarblöð, skilmálar þessir, 

byggingarreglugerð nr. 112/2012 og aðrar reglugerðir segja til um. Á aðaluppdráttum skal sýna skipulag 

lóðar í megindráttum og hæðartölur á landi við mannvirki, bílastæði, skjólveggi og girðingar og annað 

sem skiptir máli fyrir útlit og fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni, sbr. byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

Við hönnun mannvirkja skal gæta þess að þau falli sem best að svipmóti lands samkvæmt 69. gr. 

náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Mannvirki skulu staðsett þannig að röskun á hrauni og öðru landslagi 
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sem er áður óraskað verði eins takmörkuð og kostur er. Mannvirki skulu vera í svipuðum litum og eru 

ráðandi á staðnum. 

Vegna aðstæðna á svæðinu er sérstaklega litið á gr. 5.3.2.18 Náttúruvá í Skipulagsreglugerð nr. 

90/2013. Í samráði við Siglingasvið Vegagerðarinnar um ákvörðun um lægstu gólfhæð mannvirkja, 

verða lægstu botnkótar nýrra kera 3,65 (miðað við 0,0 = meðal stórstraums fjara, hæsta sjávargildi sem 

hefur mælst í Grindavík er 4,65, samkvæmt mælingur M&T ehf).  

Mæliblöð og hæðarblöð 

Mæliblöð sýna stærðir lóða, lóðamörk, byggingarreiti mannvirkja, fjölda bílastæða á lóð, kvaðir ef 

einhverjar eru og fleira. Allir meginhlutar mannvirkja skulu standa innan byggingarreita, eins og hann 

er sýndur á mæliblaði fyrir lóðina. 

4.2 Byggingarreitir 

Reitur 1 - áfangi 1 (2,49 ha) 

Á reitnum eru nú þegar áframeldisker og fóðurstöð ásamt vatnsmiðlun. Heimilt er að byggja nýja 

fóðurstöð 150 m2 að hámarki, hæð að hámarki 7,5 m miðað við neðsta gólfkóta og breyta vatnsmiðlun 

á áframeldissvæðinu með því að steypa miðlægar rennur ásamt nýs aðrennslis í stað núverandi 

vatnsmiðlunartanks. Einnig verður heimilt að fjölga eldiskerjum á reitnum og byggja nýja spennistöð.  

Reitur 2 – áfangi 2 (3,65 ha) 

Á reitnum er heimilt að byggja 12 fiskeldisker, hvert um sig 2.000 rúmmetrar og annan tengdan búnað 

og aðstöðuhús með möguleika á að fjölga kerjum. Stærstur hluti mannvirkja skal vera lágreistur. Kerin 

munu standa neðar en núverandi ker á reit 1 þannig að hægt verður að veita vatni á milli eldissvæða. 

Hæð kerja miðað við land í kring sé að hámarki 3 metrar. Gert er ráð fyrir að lægsti botnkóti kerjanna 

verði 3,65 og hæsti kóti keranna verði 8,15. 

Reitur 3 – áfangi 3 (1,27 ha) 

Millistöð er innan reitsins en einnig er heimilt að byggja 8 ný fiskeldisker á reitnum, hvert um sig 2.000 

rúmmetrar og annan tengdan búnað. Stærstur hluti mannvirkja skal vera lágreistur en kerin eru 4,5 

metrar að hæð frá lægsta kóta og verða niðurgrafin, svipað og í áfanga 2.  

Kerin verða staðsett á grasbala (raskað svæði) á milli vegarins fyrir neðan Millistöð og fjörukambs. 

Þarna liggja skurðir og frárennslisrör í dag. Svæðið er á náttúruminjaskrá og því verður að vanda vel til 

verka á framkvæmda tíma og ekki raska því svæði sem hefur ekki áður verið raskað og ekki fara með 

vinnuvélar neðan við fjörukambinn. Frágangur við kambinn skal vera með snyrtilegu móti og tóft sem 

er við fjörukambinn skal ekki raskað. Kerin eru nær sjó (fjörunni) en heimilt er skv. gr. 5.3.2.14 í 

skipulagsreglugerð, og undanþága fyrir fyrirhugaðri staðsetningu liggur fyrir frá umhverfis- og 

auðlindaráðuneytinu. Kerin eru fjær sjó en 50 metrar ef miðað er við 0 í hæðarkerfi Grindavíkur en 

þarna er töluverður munur á flóði og fjöru. Núverandi akstursleið fer í gegnum byggingarreitinn, sjá á 

uppdrætti, en veginum er gefin leiðbeinandi ný lega ofar í landinu. 

Reitur 4 (3.633 m2) 

Reiturinn er innan lóðar Hafrannsóknarstofnunnar (1,37 ha) og þar stendur rannsóknarstöð 

Hafrannsóknarstofnunnar. Þar er gert ráð fyrir viðbyggingu og nýju húsi.  
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Heimilt verði að stækka núverandi hús um allt að 300 fermetra og byggja nýtt hús allt að 700 fermetra. 

Mænishæð verði að hámarki 6,2 metrar. Útlit og form sé í samræmi við núverandi byggingar. 

Reitur 4b (1.200 m2)  

Reiturinn er innan lóðar Hafrannsóknarstofnunnar og þar eru 8 ker og tengd mannvirki sem kallast 

Hreiður. 

Reitur 5 (9.452 m2) 

Á reitnum er Seiðastöð. Þar er leyfilegt að stækka núverandi húsnæði þannig að það verði allt að 2.200 

fermetrar auk vatnshúss sem er 45 fermetrar. Hámarks vegghæð verður 4,8 metrar og hámarks 

mænishæð 8,0 metrar. Gólfkóti á jarðhæð er 11,0 metrar og 15,8 metrar á efri hæð.   

 

4.3 Nýtingarhlutfall (landnýting á byggingarreit) 

Nýtingarhlutfall er eftirfarandi eftir reitum: 

 Reitur 1: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1. 

 Reitur 2: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1. 

 Reitur 3: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1. 

 Reitur 4: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1. 

 Reitur 4b: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1. 

 Reitur 5: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1. 

4.4 Landmótun, efnistaka og efnislosun 

Frágangur lóða 

Almennt skal frágangur lóðar vera í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012. Lóðarhafi sér sjálfur 

um framkvæmdir á sinni lóð og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi við reglugerðir og lög. 

Frágangur við borholur skal vera góður og þannig úr garði gerður að enginn hætta geti skapast. 

Malarplön slétt kringum svæðin, holuendi snyrtur og frágenginn með öruggum hætti. 

Íslandsbleikja hefur gert athugun og telja ekki þörf á grjótvörn sem hluta af frágangi áfanga 3 við 

ströndina. Það er enginn ágangur sjávar á þessum stað þar sem Stekkjarnef tekur að sér hlutverk 

sjóvarnar. Gert er ráð fyrir göngustíg á milli kerja og strandlengjunnar. Fjörukambinum og svæðinu 

neðan hans verður ekki raskað. 

Ekki er heimilt að moka eða ryðja jarðvegi út fyrir lóðamörk. Ekki skal raska meira landi í hverjum 

byggingaráfanga en fyrirhugað er að nýta í viðkomandi áfanga undir byggingar og athafnasvæði. Leggja 

skal áherslu á góða ásýnd lóða. 

Efnistaka 

Efnistaka verður að mestu leiti á lóðinni en skal vera í samræmi við 47. gr. laga um náttúruvernd nr. 

44/1999. 

4.5 Landnotkun 
Það er aðeins gert ráð fyrir fiskeldi innan svæðisins samkvæmt aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 og 

er starfsemi Íslandsbleikju og Hafrannsóknarstofnunnar á svæðinu í samræmi við þau ákvæði.  
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4.6 Samgöngur 

Gönguleiðir 

Göngu- og hjólaleið er skilgreind í aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 í gegnum svæðið. Gert er ráð 

fyrir leiðbeinandi staðsetningu stígsins inn á deiliskipulagsuppdráttinn. Samráð skal hafa við fulltrúa 

Grindavíkurbæjar, lóðarhafa og aðra aðila sem eiga hagsmuna að gæta. Gert er ráð fyrir staðsetningu 

milli byggingarreits 3 og fjörukambsins og þar með er komið við móts við gr. 5.3.2.14. í 

skipulagsreglugerð. 

Akvegir og aðkoma 

Aðkoma að nýjum byggingarreitum verður um núverandi veg að fiskeldiskerjum og fóðurstöð. Heimilt 

verður að leggja bráðabirgðaveg að framkvæmdasvæðum. 

Bílastæði 

Fjöldi bílastæða innan lóðar skal miðast við skilyrði í byggingarreglugerð nr. 112/2012 og skulu 

bílastæði anna þeirri starfsemi sem verður á lóðinni á mestu annatímum.  

Samgöngur á sjó 

Við framkvæmdir verður þess gætt að ekkert sé byggt sem skyggt geti á leiðarmerki frá sjó og að þess 

sé gætt að ekki séu sett upp ljós eða önnur merki sem villt geta um fyrir sjófarendum. 

4.7 Verndarákvæði 

Eins og áður hefur komið fram þá nær deiliskipulagið til svæða á náttúruminjaskrá. Svæðið þar sem 

kerin eru staðsett er þegar raskað eins og fyrr segir og það má betur sjá á myndum í umhverfis-

skýrslunni.  

Í „Menningarminjar í Grindavíkurkaupstað. Svæðisskráning“ (2001) frá Fornleifastofnun Íslands er gerð 

grein fyrir skráningu innan jarðarinnar á Stað sem er hliðin á lóð Íslandsbleikju. Á athafnasvæði 

Íslandsbleikju er skráð heimild um stekk Staðarprests. Minjastofnun Íslands hefur bent á tóft austan 

við reit 3. Æskilegt er að merkja tóftina áður en framkvæmdir hefjast og tryggja þannig að minjunum 

verði ekki raskað í framkvæmdunum. Komi fleiri fornleifar í ljós síðar í skipulagsferlinu eða þegar 

framkvæmdir hefjast mun Minjastofnun Íslands verða gert viðvart um leið samkvæmt lögum um 

menningaminjar nr. 80/2012 2. mgr. 24. gr. 

4.8 Takmarkanir/sérstakir skilmálar 

Frárennsli 

Gert er ráð fyrir að frárennsli frá fiskeldinu verði veitt út í sjó eins og það er í dag. Leyfilegt er að leggja 

lagnir fyrir affallsvatn og/eða jarðsjó út í sjó samkvæmt reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp 

og ákvæðum í starfsleyfi viðkomandi fyrirtækis. Endurbætur voru gerðar á frárennsli árið 2013 með 

samþykki Heilbrigðisstofnunnar Suðurnesja (HES) eftir jákvæða umsögn frá Umhverfisstofnun. 

Skolp skal leitt í rotþró eða tengt frárennsliskerfi Grindavíkurbæjar. Staðsetning og frágangur rotþróa 

skal vera samkvæmt gildandi reglugerðum og í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja. 

Borholur 

Heimilt er að bora eftir jarðsjó og/eða ferskvatni innan lóðar samkvæmt 14. gr. laga nr. 57/1998 um 

rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. Samkvæmt 2. kafla 1. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á 

umhverfisáhrifum þarf lóðarhafi að tilkynna framkvæmd til Skipulagsstofnun ef gert er ráð fyrir að 
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vinna að minnsta kosti 100 lítrum/sekúndu. En í matskyldu fyrirspurn ákvarðaði Skipulagsstofnun að 

áformuð stækkun hafi líklega ekki í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á 

umhverfisáhrifum framkvæmda. Ætli lóðarhafi að dæla upp meira en 500 lítrum/sekúndu skal hann 

standa fyrir vöktun á áhrifum dælingarinnar og grunnvatnsyfirborð með það að markmiði að lágmarka 

áhrif hennar á flæði grunnvatns til sjávar. Vöktunaráætlun skal gerð í samráði við Grindarvíkurbæ og 

Orkustofnun. 

Lýsing 

Lóðarhafa er frjálst að lýsa upp lóð og mannvirki innan sinnar lóðar en ljósmagn skal vera sambærilegt 

við ný ker eins og er fyrir. Litið skal til þess að velja lýsingu við hæfi og lágmarka ljósmagn eins og hægt 

er.  

4.9 Áfangaskipting 

Fyrirhugað er að halda áfram uppbyggingu og bæta við alls 20 steyptum hringlaga kerjum hvert um sig 

2.000 rúmmetrar í þremur áföngum (sjá uppdrátt). Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir að byggja nýja 

fóðurstöð og breyta vatnsmiðlun á áframeldissvæðinu með því að steypa miðlægar rennur í stað 

núverandi vatnsmiðlunartanks. Með því að lækka vatnshæð miðlunartanka er hægt að minnka kostnað 

við dælingu. Í öðrum áfanga er svo gert ráð fyrir að steypa 12 ker vestan við áframeldiskerin sem fyrir 

eru á svæðinu. Þessi ker munu standa lægra en núverandi ker þannig að hægt verður að veita vatni á 

milli eldissvæða og endurnýta þannig hluta af eldisvatninu án þess að kosta miklu til við dælingu. Þriðji 

áfangi gerir svo ráð fyrir 8 kerjum neðan við svokallað Hreiður og millistöð. Sú staðsetning gerir 

endurnýtingu mögulega frá þessum eldiseiningum og einnig frá seiðastöð. Markmiðið er að nýta vatnið 

í stöðinni sem allra best (bæði varma og magn) en það dregur úr kostnaði við dælingu og hefur þannig 

töluverða hagræðingu í för með sér. 

5 Umhverfisskýrsla 

5.1 Inngangur  

Þessi umhverfisskýrsla er unnin af AVH ehf. sem hluti deiliskipulags fyrir fiskeldi innan iðnaðarsvæðis 

i7 vestan við Grindavík. Ekki er til deiliskipulag fyrir svæðið en fyrirhuguð breyting felst í stækkun á 

eldisrými á vegum Íslandsbleikju úr 25.000 rúmmetrum í 66.000 rúmmetra. Eldiskerum verður fjölgað 

og framleiðsla bleikju verður aukin úr 1.600 tonnum í allt að 3.000 tonn. 

Megin tilgangur umhverfisskýrslunnar er að greina annars vegar frá helstu umhverfisáhrifum sem 

deiliskipulagstillagan gæti leitt til, ásamt mótvægisaðgerðum og tillögu á vöktun ef þörf er á samkvæmt 

6. gr. laga nr. 105/2006 um mat á umhverfisáhrifum áætlana. Markmiðið með matsvinnunni er einnig 

að sýna fram á að við gerð deiliskipulagsins hafi verið litið til helstu afleiðinga fyrir umhverfið, byggt á 

fyrirliggjandi gögnum. 

Markmið laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 er að stuðla að sjálfbærri þróun, draga úr 

neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að því að við gerð framkvæmda- og skipulagsáætlana sé tekið 

tillit til umhverfissjónarmiða.  

5.1.1 Tilkynning og matskylda   

Framkvæmdaraðili tilkynnti Skipulagsstofnun um fyrirhugaða framkvæmd þann 20. mars 2014 

samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og óskaði eftir ákvörðun um matskyldu.  
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Niðurstaða Skipulagsstofnunar vegna erindisins var að stækkun á fiskeldi Íslandsbleikju úr 1.600 

tonnum í 3.000 tonn væri ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki 

háð mati á umhverfisáhrifum framkvæmda. 

5.1.2 Tengsl við aðrar áætlanir  

Svæðið sem deiliskipulagið nær til er skilgreint sem „iðnaðarsvæði“ í aðalskipulagi Grindavíkur 2010‐

2030. Sú starfsemi sem fyrirhuguð er samkvæmt deiliskipulagi fellur vel að þeim landnotkunar 

skilgreiningum og ákvæðum enda er iðnaðarsvæðið i7 gagngert fyrir fiskeldi. 

Unnið er samhliða að breytingu á aðalskipulaginu þar sem mörk i7 samræmast ekki mörkum lóðarinnar 

samkvæmt gildandi aðalskipulagi. Breytingin á aðalskipulaginu felur í sér stækkun á iðnaðarsvæðinu i7 

um 9,3 ha í norð-austur og verður því í heildina 123,1 ha.  

Heiti áætlunar Samræmi 

Aðalskipulag Grindavíkur 2010-2030 Deiliskipulagið er partur af iðnaðarsvæði i7 

 

Það er viðkennt að stefnumið aðalskipulagsins á iðnaðarsvæðum eru talin hafa jákvæð áhrif á 

samfélagið en geta haft neikvæð áhrif á umhverfisþættina lífríki og náttúru og menningarminjar og 

landslag. 

5.2 Áherslur og aðferðafræði  

Umhverfisskýrslan er unnin í samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Einnig var 

stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar, annars vegar um umhverfismat áætlana (2007) og hins 

vegar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa (2005). Umhverfismatið 

byggir á vettvangsathugunum og fyrirliggjandi upplýsingum um grunnástand umhverfis ásamt gögnum 

sem aflað var vegna fyrirspurnar um matsskyldu. 

Forsendur við mat á umhverfisáhrifum byggja á tveimur megináttum: 

1. Viðmið í lögum og reglugerðum, stefnumótun stjórnvalda og skuldbindingar á alþjóðavísu. 

2. Greining sérfræðinga á einkennum og vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti á áhrifasvæði. 

Vægi áhrifa og vægiseinkunn er samkvæmt leiðbeiningum Skipulagsstofnunar um umhverfismat 

áætlana og flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni vægi umhverfisþátta. 

5.3 Grunnástand 
Deiliskipulagið á við um það bil 95 hektara hluta af iðnaðarsvæðinu i7. Aðkoma að svæðinu er um veg 

númer 425 að norðan. 

5.3.1 Staðhættir 

Iðnaðarsvæðið i7 er suðvestur af þéttbýlinu í Grindavíkurbæ. Jarðvegurinn á svæðinu er að mestu 

sandorpið hraun með slitróttum mosabreiðum, lynggróðri og stöku grasbölum. Suður og austur hluti 

svæðisins er nokkuð gróf strandlengja. Lóð Íslandsbleikju er við jaðar hraunsins.  

Á lóðinni sem er í eigu Ríkissjóðs er nú þegar til staðar fiskeldisker Íslandsbleikju, seiðastöð 

Íslandsbleikju og rannsóknarstöð Hafrannsóknarstofnuninnar er einnig staðsett á lóðinni. 
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Í gegnum norðurenda lóðarinnar liggur Nesvegur (nr. 425) en norð-austur af svæðinu er kirkjubærinn 

Staður. Landfræðilegar aðstæður við ströndina á Stað stuðla að mikilli ölduhæð og sterkum straumum 

sem tryggja mikla og hraða endurnýjun vatns.  

Við austur enda deiliskipulagsins fer reitur 3 inn á svæði sem skilgreint er á Náttúruminjaskrá. Það 

svæði er hins vegar grasbali sem er nú þegar raskað svæði og sú staðsetning á kerjum hefur í för með 

sér umtalsverða hagræðingu. Þar liggja skurðir og frárennslislagnir. Grófa staðsetningu kerjanna (hvítur 

ferhyrningur) má sjá á eftirfarandi myndum: 

  

Mynd 4. Gróf staðsetning reits 3 séð frá Stekkjarnefi 

  

Mynd 5. Horft beint frá enda Stekkjarnefs í átt að Millistöð 

 

Mynd 6. Horft í norður frá vegi við Hreiður 

 

Mynd 7. Horft í suður frá aðkomuvegi 

 

5.3.2 Án framfylgdar áætluninnar 

Ef ekki verður ráðist í framkvæmdir samkvæmt deiliskipulaginu mun það ekki breyta aðstæðum á 

svæðinu mikið til langs tíma litið. Ef starfsemi Íslandsbleikju verður ekki stækkuð á svæðinu mun 

rekstur fyrirtækisins væntanlega ekki vera eins samkeppnishæfur og hann gæti orðið með 

breytingunum. Svæðið er nú þegar raskað og þá á sér stað frárennsli næringarefna frá framleiðslunni.  

Á því tímabili sem Íslandsbleikja hefur stundað bleikjueldi hefur Umhverfisstofnun aldrei gert alvarlegar 

athugasemdir við starfsemina og losun lífrænna efna hefur alltaf verið undir settum mörkum. Árið 2014 

ákvað Umhverfisstofnun að heimila fækkun eftirlitsferða í áframeldisstöðvar Íslandsbleikju (á Stað og 

Vatnsleysuströnd) þar sem þær höfðu starfað án frávika í fjögur ár í röð. 
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5.4 Umfang 

Í upphafi vinnu við deiliskipulagsgerðina var lagt mat á hvaða umhverfisþætti væri nauðsynlegt að 

skoða með tilliti til umhverfisáhrifa, hversu ítarlegt matið skyldi vera og hvaða viðmið yrðu lögð til 

grundvallar við mat á umhverfisáhrifum áætlunarinnar. 

Í þessu umhverfismati voru metin þau stefnumið (framkvæmdaþættir) sem talin voru líkleg til að hafa 

áhrif í mati á umhverfisáhrifum og þar með hugmyndum um sjálfbæra þróun.  

Þeir umhverfisþættir sem taldir eru geta orðið fyrir áhrifum við framfylgd skipulagsáætlunar verða 

einnig metnir. Við val á umhverfisþáttum sem lagðir eru til grundvallar við umhverfismat áætlunarinnar 

er tekið tillit til viðfangsefna deiliskipulagsins og umhverfisaðstæðna á áætlunarsvæði. 

5.4.1 Framkvæmdaþættir 

Framkvæmdaþættir eru þær athafnir sem farið verður í samkvæmt deiliskipulaginu sem geta haft áhrif 

á umhverfi. Til dæmis má nefna byggingarframkvæmdir, jarðrask og aðrar athafnir af mannavöldum.  

Þeir þættir framkvæmda sem fylgja þessu deiliskipulagi sem gætu valdið jákvæðum eða neikvæðum 

umhverfisáhrifum eru: 

 uppbygging mannvirkja, eldiskerja 

 nýjar borholur 

 áhrif frárennslis frá fyrirhuguðum eldiskerjum til sjávar 

 aukning í framleiðslu og hagræðing í rekstri 

5.4.2 Umhverfisþættir 

Samkvæmt leiðbeiningariti frá Skipulagsstofnun (2005) geta umhverfisþættir verið flokkaðir niður í átta 

mismunandi flokka:  Andrúmsloft og veðurfar, vatn og sjór, land/sjávarbotn, vistkerfi, heilsa og öryggi, 

hagrænir og félagslegir þættir, náttúru- og menningarminjar og landslag. 

Þeir umhverfisþættir sem helst gætu orðið fyrir áhrifum af völdum skipulagsins eru:  

 Vatn og sjór 

 Land/sjávarbotn 

 Vistkerfi  

 Hagrænir og félagslegir þættir  

 Náttúru- og menningarminjar 

 Landslag  

Um viðeigandi umhverfisþætti er fjallað um hér á eftir. Flokkarnir andrúmsloft og veðurfar annars 

vegar og heilsa og öryggi hins vegar eiga ekki við um þetta deiliskipulag.  

5.4.3 Umhverfisviðmið 

Í deiliskipulaginu eru ákveðin umhverfisviðmið lögð til grundvallar. Þau umhverfisviðmið sem notuð 

eru við umhverfismat hvers umhverfisþáttar fyrir sig eru listuð hér að neðan í töflunni. Önnur viðmið 

sem höfð voru til hliðsjónar auk aðalskipulags Grindavíkur 2010-2030 voru:  

 Skipulagslög nr. 123/2010  

 Skipulagsreglugerð, 5. Kafli Deiliskipulag nr. 90/2013 
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 Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 

 Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 

 

Umhverfisþættir Stefnuskjöl og viðmið 

Vatn og sjór Vatnalög nr. 20/2006 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 

Reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp 

Lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998  

Land/sjávarbotn Lög um náttúruvernd nr. 44/1999, (kaflar V og VI og 37. gr. ) 

Náttúruminjaskrá, 7. Útgáfa, 1996, með síðari viðbótum 

Náttúruverndaráætlun 2009-2013 

Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020 

Vistkerfi Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 (sjá 1. gr. og 37. gr.) 

Náttúruminjaskrá, 7. Útgáfa, 1996, með síðari viðbótum 

Náttúruverndaráætlun 2009-2013 

Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020 

Hagrænir og félagslegir þættir Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020 

Náttúru- og menningarminjar Lög um náttúruvernd nr. 44/1999, kaflar 7 og 8 

Þjóðminjalög nr. 107/2001 

Lög um menningarminjar nr. 80/2012  

Landslag Lög um náttúruvernd nr. 44/1999 

Náttúruminjaskrá, 7. Útgáfa, 1996, með síðari viðbótum 

Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, stefnumörkun til 2020 

 

5.4.4 Vægi umhverfisáhrifa 

Vægi umhverfisáhrifa er mælikvarði (huglægur eða mælanlegur) á umhverfisáhrif, til dæmis hvort þau 

eru talin óveruleg, talsverð eða veruleg. Vægið er metið samkvæmt viðmiðum í 10. gr. laga um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Framsetningin er í samræmi við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar 

um umhverfismat áætlana. 

Vægi / einkunn Skýring 

++ Verulega jákvæð 

+ Talsvert jákvæð 

0 Óveruleg 

- Talsvert neikvæð 

-- Verulega neikvæð 

? Óvissa 

 

5.5 Umhverfismat 

Hér verður fjallað um þau áhrif sem framfylgd deiliskipulagsins gæti valdið á ákveðna umhverfisþætti. 

5.5.1 Vatn og sjór 

Grunnvatn 

Bætt verður við fleiri borholum fyrir jarðsjó í samráði við Orkustofnun og fylgst verður reglulega með 

seltu og dælumagni í holum, eins og gert hefur verið hingað til. Ekki er gert ráð fyrir að aukin vatnstaka 

hafi afgerandi áhrif á grunnvatnsstöðu þar sem mest aukning verður í dælingu á 7-8 gráðu heitum 

jarðsjó með hárri seltu eða 22-26 ‰. 
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Orkustofnun hefur gert nokkrar athuganir á vatnsbúskapnum á svæðinu og gerði til dæmis úttekt á 

Staðargjá 1986 með tilliti til laxeldis. Jarðvegurinn sem þekur vesturhluta Reykjanesskaga einkennist af 

mjög gegndræpu hrauni. Flóð og fjara hefur því töluverð áhrif á vatnsbúskapinn í jarðlögunum. 

Ferskvatnslag flýtur ofan á þyngra lagi af saltvatni og því dýpra sem borað er, því saltara verður vatnið.  

Ferskvatnslagið er þykkast um miðbik skagans þar sem það er um 50 metrar á þykkt. Lagið þynnist 

þegar nær dregur ströndinni og er um 25 metrar við Lambagjána á Stað. Heildarnotkun stöðvarinnar á 

jarðsjó í dag er um 1.400 lítrum/sekúndu en það má reikna með að sú notkun aukist í heildina um 

1.400-1.600 lítrum/sekúndu þegar búið er að ljúka öllum viðbótum og ársframleiðslan er komin í 3.000 

tonn. Hversu mikil aukningin verður vatnstökunni fer eftir því hversu mikið vatnsmagn verður mögulegt 

að endurnýta, stefnt er á að ná að minnsta kosti 50 % endurnýtingu í nýjum einingum með loftun á 

milli eininga. Reiknað er með að heildar vatnsþörf í fullri framleiðslu verði um 2.500 – 2.700 

lítrum/sekúndu. Íslandsbleikja er með gildandi leigusamning við Landbúnaðarráðuneytið (sem heitir 

nú Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið) um leigu á landinu og vatns- og sjótöku á svæðinu. Í 

samningi þessum kveður á um að rekstraraðili hagi vatnstöku sinni í samræmi við ábendingar 

Orkustofnunar og hefur það verið gert. 

Framkvæmdaraðili mun tilkynna Orkustofnun og óska leyfis til nýtingar vatns úr borholum eins og 

ætlast er til samkvæmt lögum. Áhrif á grunnvatn á svæðinu eru talin verða óveruleg en gert er ráð fyrir 

að áhrifin verði vöktuð í samráði við Orkustofnun og Grindavíkurbæ. 

Frárennsli 

Við framleiðslu á 3.000 tonnum á bleikju er gert ráð fyrir að heildarlosun lífrænna úrgangsefna í föstu 

formi sem berast til sjávar sé tæp 400 tonn. Skipulagsstofnun tekur undir mat Fiskistofu og 

Umhverfisstofnunar að styrkur næringarefna þynnist hratt út og lítil hætta sé á uppsöfnun 

næringarefna í sjó. Landfræðilegar aðstæður við ströndina á Stað eru þannig að þar er mikil ölduhæð 

og sterkir straumar sem tryggja mikla og hraða endurnýjun vatns. Þess vegna er hverfandi hætta á 

uppsöfnun næringarefna við frárennsli eldisins.  

Áhrif Skýring Vöktun 

0 Óveruleg áhrif á grunnvatn þar sem 

aukningin verður í dælingu á jarðsjó 

með hárri seltu. Einnig eru áhrifin 

óveruleg vegna aukningar á frárennsli. 

Vöktun verður í samráði við 

Orkustofnun og Grindavíkurbæ. Einnig 

verður haft samráð við 

Umhverfisstofnun vegna frárennslisins. 

 

5.5.2 Land/sjávarbotn 

Jarðmyndanir 

Lóð fiskeldisstöðvarinnar er við jaðar á sandorpnu lítt grónu nútímahrauni. Nútímahraun nýtur 

sérstakrar verndar samkvæmt 57. grein náttúruverndarlaga nr. 60/2013. Ekki er um röskun á ósnortnu 

landi að ræða heldur aðeins viðbót við þá starfssemi sem er fyrir á lóðinni. Staðsetning kerja í 3. áfanga 

uppbyggingarinnar eru nálægt grófum fjörukambi en honum verður ekki raskað og áhrifin eru talin 

óveruleg neikvæð. 

Fallegi hraunkanturinn við ströndina sem talað er um í Náttúruminjaskrá, svæði 105 undir aðrar 

náttúruminjar, er ekki við strandlengjuna á lóðinni, heldur frá Gerðistanga og austur að þéttbýlinu í 

Grindavík. 

Áhrif Skýring Vöktun 
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0 Áhrifin eru óveruleg af því að svæðið er 

nú þegar raskað og stækkunar áform 

eru ekki viðamikil. 

Vöktun verður á framkvæmdatíma. 

 

5.5.3 Vistkerfi 

Gróðurfar 

Á lóðinni er gróður nokkuð rýr en þarna er sandorpið hraun með slitróttum mosabreiðum, lynggróðri 

og stöku grasbölum. Lóðin er mest gróin syðst og austast og dregur úr gróðri til norðurs. Iðnaðarsvæðið 

er lítill hluti af mjög stórri hraunbreiðu með svipuðu gróðurfari en lóðin er í raun við jaðar þess og 

áhrifin því minniháttar með tilliti til umfangs. Ekki er vitað til þess að á svæðinu sé að finna 

gróðurtegundir á válista. Áhrif á gróður eru bundin við hluta lóðarinnar og því óveruleg.  

Áhrif Skýring Vöktun 

0 Mjög lítill gróður er á svæðinu. Óþarfi 

 

Lífríki 

Ekki hefur verið gerð úttekt á fuglavarpi innan lóðarinnar en Náttúrufræðistofnun gerði athuganir á 

fuglavarpi í Eldvörpum sem sem liggja aðeins norðar. Ekki er vitað til þess að fuglategundir á válista 

verpi á lóðinni. Ætla má að áhrif á varp verði staðbundin og þá mest tímabundin vegna truflunar á 

framkvæmdatíma.  

Rekstraraðili telur að þrátt fyrir að vatnsmagn frá eldinu muni tvöfaldast, muni það ekki hafa teljandi 

áhrif á lífríki fjörunnar fyrir neðan stöðina þar sem hitastig og selta affallsvatns frá nýjum kerum verði 

ekki mjög frábrugðin umhverfishita og seltu sjávar. Eins og áður var nefnt eru aðstæður í fjörunni við 

Stað þannig að þar er mikil ölduhæð og sterkir straumar sem tryggja mikla og hraða blöndun vatns og 

því eru hverfandi líkur á uppsöfnun næringarefna við útrás. Því kemur ekki á óvart að Umhverfisstofnun 

hefur aldrei gert athugasemdir um slíkt í eftirlitsskýrslum sínum. Truflun á framkvæmdatíma verður 

tímabundin og áhrif því óveruleg. 

Þar sem um er að ræða landeldi í steyptum kerum og allt frárennslisvatn stöðvarinnar fer í gegnum 

stálgrindur (tvöfalt kerfi) sem varna því að fiskur sleppi í gegn er hætta á sleppingum nánast engin.  

Fiskistofa tók undir þetta mat í umsagnarferlinu. Ekki hefur orðið vart við að fiskur hafi sloppið úr 

stöðinni til sjávar öll þau ár sem Íslandsbleikja hefur starfað á svæðinu.  

Áhrif Skýring Vöktun 

0 Truflun á framkvæmdatíma verður 

tímabundin á fuglalíf og áhrif á villta 

fiskistofna talin hverfandi. Því eru áhrif 

á vistkerfi óveruleg. 

Umhverfisstofnun framkvæmir vöktun 

vegna starfsleyfis Íslandsbleikju. 

 

5.5.4 Hagrænir og félagslegir þættir 

Atvinnulíf og efnisleg verðmæti 

Stækkun og aukin framleiðslugeta Íslandsbleikju ásamt betri nýtingu núverandi mannvirkja mun hafa 

jákvæð og langvarandi áhrif á nær umhverfi félagsins. Störfum mun fjölga hjá félaginu tímabundið á 

framkvæmdatíma en varanlega að framkvæmdartíma loknum. Væntanleg fjölgun er um 15% þegar að 

öll mannvirki eru komin í fulla nýtingu.  
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Öruggari og hagkvæmari rekstur fyrirtækisins skilar bættum framtíðarhorfum starfsmanna. Öll 

þjónusta sem félagið kaupir í dag mun aukast umtalsvert. Mikið af vörukaupum tvöfaldast og þjónusta 

mun aukast mikið frá því sem nú er. Það hefur jákvæð áhrif samfélagið á Suðurnesjum.  

Gjaldeyristekjur félagsins munu tvöfaldast en sá gjaldeyrir mun verða til úr framleiðslu á innlendum 

hráefnum að stórum hluta. Gjaldeyrisskapandi framleiðsla er eitt af því sem nauðsynlega þarf að auka 

á Íslandi til að byggja upp okkar samfélag til framtíðar. Stærðargráðan á auknum umsvifum þegar öllum 

framkvæmdum er lokið er meira en milljarður árlega án þess að taka tillit til stærra viðhalds og 

nýfjárfestinga sem væntanlega eru meira en 100 milljónir árlega. 

Áhrif Skýring Vöktun 

+ Jákvæð áhrif á atvinnulíf og efnisleg 

verðmæti vegna framkvæmda og 

aukinna umsvifa í fiskeldi. 

Óþarfi 

 

5.5.5 Náttúru- og menningarminjar 

Fornleifar 

Á lóð Íslandsbleikju er skráð heimild um stekk Staðarprests. Minjastofnun Íslands hefur bent á tóft 

austan við reit 3. Æskilegt er að merkja tóftina áður en framkvæmdir hefjast og tryggja þannig að 

minjunum verði ekki raskað í framkvæmdunum. Komi fleiri fornleifar í ljós síðar í skipulagsferlinu eða 

þegar framkvæmdir hefjast mun Minjastofnun Íslands verða gert viðvart um leið samkvæmt lögum um 

menningaminjar nr. 80/2012 2. mgr. 24. gr 

Áhrif Skýring Vöktun 

0 Lítil tóft fannst á svæðinu en verður 

ekki raskað. 

Vöktun verður á framkvæmdatíma. 

 

5.5.6 Landslag 

Landslag og ásýnd 

Sjónræn áhrif eru metin óveruleg vegna þess að á þessum tiltekna stað eru mannvirki þegar til staðar 

og landsvæðið er raskað. Mannvirkin sem áætlað og er leyfilegt samkvæmt deiliskipulaginu eru lægri 

en þau sem fyrir eru (fyrir utan fóðurstöð í áfanga 1). Við hönnun fóðurstöðvarinnar verður þess gætt 

að hún falli sem best að umhverfinu.  

Ný mannvirki á svæðinu verða frekar lágreist og vegna landfræðilegra aðstæðna ekki áberandi frá 

nálægum svæðum eru áhrif á landslag og ásýnd því staðbundin og á heildina litið óveruleg. Það verður 

að taka tillit til þess að svæðið er skilgreint sem iðnaðarsvæði í aðalskipulagi og miðað við starfsemi á 

iðnaðarsvæði verður fyrirhuguð uppbygging innan deiliskipulagssvæðisins frekar lág byggð. Ekki er um 

röskun á ósnortnu landi að ræða heldur aðeins viðbót við þá starfssemi sem er fyrir á lóðinni.   

Kerin í 3. áfanga eru talin hafa óveruleg neikvæð áhrif á ásýnd strandlengjunnar, sjá myndir 4.-7. Miðað 

við þau mannvirki sem eru nú þegar til staðar, umfang og staðbundin áhrif frá stækkuninni eru áhrifin 

í heildina litið talin óveruleg. 

Áhrif Skýring Vöktun 

0 Áhrif á landslag og ásýnd verða 

óveruleg þar sem fyrir eru mannvirki og 

Óþarfi 
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stækkunin verður lágreistari en þau 

sem fyrir eru. 

 

5.5.7 Umfang umhverfisáhrifa og mótvægisaðgerðir 

Umfang umhverfisáhrifanna er óverulegt að mestu leyti. Ekki er hægt að sjá að það verði 

samlegðaráhrif á umhverfisáhrifunum frá deiliskipulaginu. Þar sem svæðið er við sjó og á 

jarðsprungusvæði, verður þó að gera ráð fyrir vissum hættum. Ekki er átt við sérstök umhverfisáhrif 

vegna deiliskiplagsins en vegna aðstæðna á svæðinu er sérstaklega litið á gr. 5.3.2.18 Náttúruvá í 

skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Haft var samráð við Siglingasvið Vegagerðarinnar um ákvörðun um 

lægstu gólfhæð bygginga þar sem við á. Grunur leikur á að sprungur séu á svæðinu en ekki er að hægt 

að kanna það við gerð deiliskipulagsins. Því er fyrirvari í deiliskipulagið svo ef sprungur koma í ljós við 

framkvæmdir gæti þurft að gera breytingar á deiliskipulaginu. 

5.6 Vöktun 

Íslandsbleikja er með virka vöktunaráætlun sem er í samræmi við kröfur gildandi starfsleyfis og 

erlendra kaupenda af bleikju. Vöktun í sambandi við helstu umhverfisáhrif verða:  

 Grunnvatn: Áhrifin verða vöktuð í samráði við Orkustofnun og Grindavíkurbæ. Einnig verður 

haft samráð við Umhverfisstofnun vegna frárennslisins. 

 Jarðmyndanir: Almenn vöktun verður á framkvæmdatíma af framkvæmdaaðilum. 

 Lífríki: Umhverfisstofnun framkvæmir vöktun vegna starfsleyfis Íslandsbleikju. 

 Fornleifar: Almenn vöktun verður á framkvæmdatíma af framkvæmdaaðilum. 

5.7 Samantekt 

Fyrirhugað deiliskipulag felur í sér stækkun á eldisrými á vegum Íslandsbleikju á iðnaðarsvæði i7 vestan 

Grindavíkur úr 25.000 rúmmetrum í 66.000 rúmmetra. Eldiskerjum verður fjölgað og framleiðsla bleikju 

verður aukin úr 1.600 tonnum í allt að 3.000 tonn. Skipulagsstofnun telur að stækkun á fiskeldi 

Íslandsbleikju sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati 

á umhverfisáhrifum framkvæmda nr. 106/2000. Þessi umhverfisskýrsla er hluti af deiliskipulagi 

svæðisins. 

Svæðið er innan skilgreinds iðnaðarsvæðis í aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030 og samræmist þeirri 

áætlun vel. 

Án framfylgdar deiliskipulagsins munu aðstæður á svæðinu ekki breytast mikið. Ef starfsemi 

Íslandsbleikju verður ekki stækkuð á svæðinu mun rekstur fyrirtækisins líklega ekki vera eins 

samkeppnishæfur og hann gæti orðið með fyrirhuguðum breytingum. Svæðið er nú þegar raskað og 

frárennsli frá framleiðslunni eykst við stækkunina en mun ekki hafa neikvæð áhrif á umhverfið. 

Þeir þættir framkvæmda sem fylgja þessu deiliskipulagi og gætu valdið jákvæðum eða neikvæðum 

umhverfisáhrifum eru uppbygging mannvirkja og eldiskerja, nýjar borholur, áhrif frárennslis frá 

fyrirhuguðum eldiskerjum til sjávar, aukning í framleiðslu og hagræðing í rekstri. 

Helstu neikvæðu umhverfisáhrifin af framfylgd deiliskipulagsins felast í að meira magn næringarefna 

muni berast til sjávar miðað við núverandi starfsemi. Áhrifin eru metin óveruleg vegna aðstæðna við 

frárennslið. Fráveitan rennur beint í hafið þar sem styrkur næringarefna þynnist hratt út og lítil hætta 
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er á uppsöfnun. Áhrif á vistkerfi eru einnig óveruleg þar sem lítill sem enginn gróður er á svæðinu sem 

og fuglalíf. Þá eru hverfandi líkur á smithættu út í villta fiskistofna frá eldisstöðinni. Staðsetning kerja 

samkvæmt þriðja áfanga eru talin hafa óverulega neikvæð áhrif þar sem þau eru á grasbala sem er 

þegar raskað svæði en fjörukambnum verður ekki raskað. Einnig eru áhrif á grunnvatn og jarðmyndanir 

óveruleg.  

Jákvæð áhrif verða á atvinnulíf og efnisleg verðmæti vegna framkvæmda, aukinna umsvifa og 

hagræðingu í rekstrarskilyrðum í fiskeldinu. Væntanleg fjölgun atvinnu er um 15% þegar að öll 

mannvirki eru komin í fulla nýtingu. Öruggari og hagkvæmari rekstur fyrirtækisins skilar bættum 

framtíðarhorfum starfsmanna. Öll þjónusta sem félagið kaupir í dag mun aukast umtalsvert. Mikið af 

vörukaupum tvöfaldast og þjónusta mun aukast mikið frá því sem nú er. Gjaldeyristekjur félagsins 

munu tvöfaldast en sá gjaldeyrir mun verða til úr framleiðslu á innlendum hráefnum að stórum hluta. 

 Vatn og sjór Land/sjávar-

botn 

Vistkerfi Hagrænir og 

félagslegir þættir 

Náttúru- og 

menningar-

minjar 

Landslag 

 

Grunnvatn 

Jarð-

myndanir Gróðurfar Lífríki 

Atvinnulíf og 

efnisleg verðmæti Fornleifar 

Landslag og 

ásýnd 

Áhrif 0 0 0 0 + 0 0 

 

Íslandsbleikja stefnir á að vera áfram með sjálfbæra, vistvæna framleiðslu þar sem engin sýklalyf eða 

önnur efni eru notuð við eldið. Íslandsbleikja mun leitast við að haga allri verktilhögun og 

framkvæmdum með þeim hætti að þær valdi ekki verulegum eða óafturkræfum áhrifum á umhverfið. 

Íslandsbleikja notar öflugt framleiðslustýringarkerfi sem gegnir lykilhlutverki í vöktun í öllu ferli eldisins. 

6 Samráð og kynning 
Skipulags- og matslýsing dagsett september 2014 var samþykkt til kynningar í bæjarstjórn 

Grindavíkurbæjar 30. september 2014 og var send til Skipulagsstofnunar í október 2014 samkvæmt 3. 

mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Samhliða óskaði Grindavíkurbær eftir samráði við eftirfarandi umsagnaraðila, samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006 um lögbundna umsagnaraðila: 

• Skipulagsstofnun, um áherslur og umfang umhverfismats vegna skipulagsins. 

• Umhverfisstofnun, vegna mögulegra umhverfisáhrifa. 

Athugasemdir/umsagnir bárust frá Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Vegagerðinni, Minjastofnun, 

Hafrannsóknarstofnun, MAST og HES. 

Deiliskipulagstillagan ásamt meðfylgjandi greinargerð og umhverfisskýrslu var auglýst samkvæmt 41. 

gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Öllum var heimilt að gera athugasemd við tillöguna innan auglýsts 

athugasemdafrests. 

Athugasemdir/umsagnir eftir auglýstan frest komu frá Siglingasviði Vegagerðarinnar, 

Skipulagsstofnun, Samgöngustofu, Orkustofnun og Umhverfisstofnun. 

Samhliða þassari tillögu að deiliskipulagi er auglýst tillaga að breytingu á aðalskipulagi Grindavíkur 

2010-2030 þar sem mörk i7 samræmast ekki mörkum lóðarinnar samkvæmt gildandi aðalskipulagi. 
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Núverandi mannvirki eru fyrir utan skilgreinda iðnaðarsvæðið. Breytingin á aðalskipulaginu felur í sér 

stækkun á iðnaðarsvæðinu i7 um 9,3 ha í norð-austur og verður því í heildina 123,1 ha. 

Samráðsfundur var haldinn með Náttúrufræðistofnun Íslands og Skipulagsstofnun í sambandi við svæði 

á Náttúruminjaskrá og áfanga 3, þann 24. Feb 2016. Í framhaldi var bætt inn ákvæði þar sem tryggt er 

að fjöruborði verði ekki raskað og að sérstaklega verði gætt að fjörukambi á framkvæmdatíma. 

Heimildir: 

 Aðalskipulag Grindavíkurbæjar 2010-2030 

 Matskyldufyrirspurn Íslandsbleikju ehf. til Skipulagsstofnunar mars 2014 

 Menningarminjar í Grindavíkurkaupstað. Svæðisskráning (2001) frá Fornleifastofnun Íslands 
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Þessi greinargerð og umhverfisskýrsla var unnin af Arnþóri Tryggvasyni skipulagsfræðingi, Önnu 

Margréti Hauksdóttur arkitekt og Fanneyju Hauksdóttur arkitekt hjá AVH ehf. arkitektúr verkfræði 

hönnun fyrir Íslandsbleikju ehf. Grindavík. 
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