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1. Inngangur 
Skipulag- og matslýsing er vegna deiliskipulags fyrir fiskeldi á fiskeldisreit i6 í Húsatóftum vestan  
Grindavíkur og í samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 2. mgr. 6.gr. laga um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

Tilgangur þessa deiliskipulags er fyrst og fremst að skilgreina núverandi starfsemi í Húsatóftum á 
skipulagsform og skilgreina í leiðinni mögulegar byggingar sem tengjast stoðþjónustu og tengdri 
starfsemi. Ekki er verið að óska eftir auknu fiskeldi umfram núverandi leyfi. 

Lýsing þessi mun lýsa og skýra starfsemi og landnotkun í Húsatóftum þar sem fiskeldi hefur verið 
starfrækt í áratugi. Aldrei hefur verið unnið deiliskipulag fyrir umrædda starfsemi eða lóð og hér er 
verið að setja núverandi starfsemi inn í deiliskipulag auk þess sem byggingareitum fyrir tengda þjónustu 
er skilgreind. Tengd þjónusta eru t.d. byggingar fyrir stoðþjónustu, starfsmannarými, tækja- og 
tæknirými. Fiskeldisstöðin í Húsatóftum er með starfsleyfi fyrir allt að 200 tonna eldi gefið út af 
Umhverfisstofnun. Frekari uppbygging á fiskeldi umfram núverandi leyfi er ekki á dagskrá eins og sakir 
standa. Verði frekari áform um aukningu í eldi verður unnið að breytingu á deiliskipulagi, 
Skipulagsstofnun send matsskyldufyrirspurn og leyfisumsóknir til Umhverfisstofnunar og 
Matvælastofnunar.  

Lýsing þessi lýsir verkefninu, helstu forsendum, áherslum og skipulagsferli. 

2. Skipulagsferli 
Skipulagsferlið er þannig að deiliskipulag er unnið af viðurkenndum skipulagsfræðingi hjá 
Tækniþjónustu Sigurðar Ásgrímssonar í samráði við starfsmenn Matorku.   

Í upphafi skipulagsferilsins er lögð fram lýsingu á verkefninu skv. 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 
123/20110. Gefinn er tveggja  vikna frestur til að skila inn athugasemdum. Jafnframt verður 
skipulagslýsing send Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun, Mast og Fiskistofu til umsagnar. 
Skipulagslýsingin verður auglýst á heimasíðu Sveitarfélagsins Grindavíkur (www.grindavik.is) og í 
staðarblaði. Einnig verður skipulagslýsingin aðgengileg á skrifstofu sveitarfélagsins að Víkurbraut 62, 
240 Grindavík. Almenningi gefst kostur á að kynna sér lýsingu á auglýsingatíma og koma með 
athugasemdir.  

Í aðalskipulagi er tilgreint sérstaklega að á reit i6 er starfsemi fyrir fiskeldi. Af þeim sökum er það mat 
rekstraraðila að allar megin forsendur liggi fyrir í aðalskipulagi og því sé ekki þörf á sérstakri kynningu 
á almennum fundi, enda er verið að setja fram deiliskipulag um starfsemi sem staðið hefur á þessari 
lóð í áratugi.  

Tíma- og verkáætlun:  

Júní 2017: Skipulagslýsing lögð fyrir bæjarstjórn Grindavíkur. Skipulagslýsingin auglýst og send 
umsagnaraðilum til umsagnar.  

Júlí 2017: Tillaga að deiliskipulagi kynnt í bæjarstjórn og skipulagsnefnd. Deiliskipulagstillaga auglýst til 
kynningar sbr. 41. gr. skipulagslaga og gefinn verður 6 vikna frestur til að skila inn athugasemdum. 

September 2017: Yfirferð athugasemda, tillaga afgreidd í bæjarstjórn (að undangenginni umræðu í 
skipulagsnefnd) með breytingum sem athugasemdir kunna að gefa tilefni til og send Skipulagsstofnun 
skv. skipulagslögum nr. 123/2010. Svör við athugasemdum send þeim sem gerðu athugasemdir.  
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September/október 2017: Gildistaka deiliskipulags, afgreiðsla Skipulagsstofnunar og birting í B-deild 
Stjórnartíðinda. 

3. Tengsl við aðrar skipulagsáætlanir 
3.1 Landsskipulagsstefna 
Með landsskipulagsstefnu 2015-2026 er verið að setja fram leiðarljós um landnotkun, nýtingu lands og 
landgæða sem tryggir öryggi og heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og stuðlar að sjálfbærri 
þróun og skilvirkri áætlanagerð. Samþættar eru áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, 
náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun. Í landsskipulagsstefnu er 
sérstaklega fjallað um svæði fyrir fiskeldi og er svæðið vestan Grindavíkur þar tilgreint sem 
strandeldissvæði.  

 

Mynd 1. Staðsetning fiskeldis við strandir og í fjörðum. Landsskipulagsstefna 2015-2026. 

Landsskipulagsstefna leggur áherslu á að svæðisbundin skipulagsgerð fjalli um einstök landssvæði sbr. 
svæðisskipulag Suðurnesja og fjalli ítarlegar um nýtingu einstaka svæða t.d. undir fiskeldi eða annað 
atvinnulíf, verndarsvæði, orkunýtingu og aðra megin þætti í gerð skipulagsáætlana og leggi fram 
framtíðarsýn svæða.  

3.2 Svæðisskipulag Suðurnesja 
Svæðisskipulag Suðurnesja 2008-2024 er unnin af öllum sveitarfélögum á Suðurnesjum og samræmir 
áherslur fyrir samfélag, orkunýtingu, landnotkun, athafnasvæði og fleiri þætti sem hefur áhrif gerð 
skipulagsáætlana hvers sveitarfélags. Svæðisskipulag tekur á einstaka þáttum sem 
landsskipulagsstefna fjallar um. Hvað varðar starfsemi fiskeldisstöðvarinnar í Húsatóftum og lýsingu á 
deiliskipulagi þá fellur lýsing og tillaga að deiliskipulagi vel að svæðisskipulagi Suðurnesja.  

3.3 Aðalskipulag 
Deiliskipulag þetta er fyrir svæði vestast á landi merktu i6 í aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2013. Landið 
sem skipulagssvæðið nær til er á 28 ha. lóð úr landi Húsatófta, í daglegu tali nefnt Húsatóftir.  

Í aðalskipulagi er svæðið merkt sem svæði fyrir fiskeldi. Í greinargerð með aðalskipulagi segir m.a: 

Iðnaðarsvæði fyrir fiskeldi eru sitt hvoru megin við Staðarhverfi, merkt i6 (12,5 ha) og i7 (113,8 ha). 
Vestara svæðið er stækkað norður fyrir þjóðveginn, inn á gróðursnautt svæði merkt i8 (36,6 ha), þar 
sem efnistaka er víkjandi og verður aflögð á skipulagstímabilinu sbr. námu 6 á skýringaruppdrætti 4. 
Þar er fyrirhugaður matvælaiðnaður. Bent er á að í deiliskipulagi þarf að afmarka vatnsból 
fiskeldisstöðvanna, en það hefur ekki verið gert í aðalskipulaginu. Eins þarf eftirlitsaðili að skilgreina í 
deiliskipulagi þynningarsvæði við útrásir frárennslis sbr. kafla 4.9.10 um strendur. 
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Mynd 2. Úr aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030. 

Aðalskipulag fyrir þetta svæði er í samræmi við svæðisskipulag og landsskipulagsstefnu þar sem á þessu 
svæði er skilgreint svæði fyrir fiskeldi.  

3.4 Deiliskipulag aðliggjandi svæða 
Aðliggjandi svæði eru tvö, lóð Matorku á skipulagssvæði merktu i5 í aðalskipulagi og svæði Golfklúbbs 
Grindavíkur.  

Matorka er með fiskeldi neðst og vestast á svæði i5 og gilt deiliskipulag og starfsleyfi. Deiliskipulag í 
Húsatóftum styrkir starfsemi Matorku bæði á þeim reit og á reit i5.  

Golfklúbbur Grindavíkur hefur verið nágrenni fiskeldisstöðvarinnar í Húsatóftum um langt árabil. Ekki 
hafa komið upp aðstæður eða vandamál sem snertir starfsemi Golfklúbbsins.  

4. Umhverfi og aðstæður 
Lóðin á reit i6 liggur meðfram ströndinni við Arfdalsvík, er að mestu grasbakkar og sandmelar. Ekkert 
nútímahraun er á lóðinni. Frárennslislögn frá iðnaðarsvæðinu merktu i5 og og orkuverinu í Svartsengi 
liggur í gegnum lóðina til sjávar í Arfdalsvík. 

Deiliskipulagið tilgreinir núverandi starfsemi sem hefur verið á þessari lóð í áratugi. Jafnframt er verið 
að skilgreina byggingareiti fyrir mögulega byggingu fasteigna fyrir stoðþjónustu og tengda starfsemi. 
Ekki er talið að framkvæmdir hafi í för með sér mikla röskun á ósnortnu landi. 

Lóðin er í eigu ríkissjóðs og er Matorka með samning um notkun á landi og vatnstöku.  

Ekki er skilgreind náttúruvá á lóðinni þó að sjógangur getur orðið ansi mikill í verstu veðrum. Selta af 
völdum sjávar er töluverð en núverandi starfsemi hefur staðið af sér veður og afleiðingar þess.  
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5. Viðfangsefnið og meginmarkmið 
Meginmarkmið með deiliskipulagsáætlun er að skilgreina núverandi starfsemi á lóð Húsatófta auk setja 
nýja byggingareiti fyrir byggingar. Á meðfylgjandi mynd er afmörkun lóðar Matorku. Afmörkun lóðar 
er Nesvegur að norðan, ströndin, að landi Golfklúbbs Grindavíkur að vestan og að landi Húsatófta að 
austri.  

 

Deiliskipulagið nær til nokkurra reita innan lóðar Matorku. Aðkoma að svæðinu er um veg frá Nesvegi 
(nr 425).  

 

Mynd 3. Afmörkun lóðar Matorku í Húsatóftum, merkt i6 á aðalskipulagi Grindavíkur. 

 

Skipulagssvæðið Húsatóftir, merkt i6  á aðalskipulagi Grindavíkur er skilgreint svæði fyrir fiskeldi. Um 
áratugaskeið hefur þar verið starfrækt fiskeldisstöð með frárennsli til sjávar.  

Í tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir umrætt svæði er verið að setja niður núverandi byggingar og 
starfsemi, jafnframt að skilgreina byggingareiti fyrir nýjar byggingar t.d. fyrir stoðþjónustu.  

Á eftirfarandi mynd eru sýndar núverandi byggingar auk þess sem byggingareitir eru skilgreindir.  
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Mynd 4. Deiliskipulagstillaga, núverandi starfsemi auk nýrra byggingareita. Nýir byggingareitir sem 
skilgreindir eru á uppdrætti eru 1800 -2000 m2 að stærð. Þar er gert ráð fyrir nýtingarhlutfalli 1,0. 

6. Húsakönnun 
Ekki er þörf á húsakönnun á svæðinu þar sem um dreifbýli er að ræða, aðeins nokkrar byggingar á 
svæðinu og þær falla ekki undir húsfriðunarskilmála. 

7. Áherslur í umhverfisskýrslu 
Núverandi starfsemi í Húsatóftum hefur verið starfrækt í áratugi og núverandi starfsleyfi nær til allt að 
200 tonna framleiðslu. Ekki er talið að þessi starfsemi hafi neikvæð áhrif á umhverfið. Fjölmörg dæmi 
eru um að Skipulagstofun hafi metið starfsemi mun stærri eldisstöðva, með frárennsli í sjó, hafi ekki 
umtalsverð neikvæð áhrif á umhverfið og skuli því ekki lúta mati á umhverfisáhrifum. Deiliskipulagið er 
eingöngu að kveða á um núverandi starfsemi og skilgreinignu á byggingareitum fyrir stoðþjónustu.  
Megin tilgangur umhverfisskýrslu er að greina annars vegar frá helstu umhverfisáhrifum sem 
deiliskipulagstillagan gæti leitt til. Helstu áhrifavaldar af starfsemi fiskeldisins er vatnstaka, frárennsli, 
áhrif framkvæmda nýrra bygginga á umhverfi, ásýnd lands, gróður og lífríki svæðis.  

Umhverfisþættir, stefnuskjöl og viðmið sem umhverfisskýrslan tekur mið af eru: 

Vatn og sjór: 

Vatnalög nr. 20/2006 
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 
Reglugerð nr. 798/1999 um fráveitu 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 
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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 
 

7.1 Fráveita 
Fráveita frá núverandi fiskeldisstarfsemi er lögð út í sjó sbr. ákvæðum starfsleyfis fyrir við komandi 
starfsemi. Þynningarsvæði við útrás frárennslis er sjórinn í og utan við Arfdalsvík. Starfsleyfi gefin út af 
Umhverfisstofnun skilgreinir mörk mengunar og þynningarsvæðis og heilbrigðiseftirlit veitir um það 
umsögn.  

Skólp er leitt í rotþró. Staðsetning og frágangur rotþróa skal vera skv. gildandi reglugerðum og í samráði 
við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja.  

7.2 Vatnstaka 
Vatnstaka fyrir fiskeldið hefur um áratugaskeið verið annars vegar úr Baðstofugjá og liggur leiðsla úr 
gjánni og að fiskeldinu og hins vegar úr borholum sem staðsettar eru á lóðinni og eru í tengslum við 
núverandi fiskeldi. Heimild er fyrir borun og dælingu á 350 l/s af jarðsjó skv. lóðarleigusamningi. 
Vatnsból og borholur eru merktar inn á skipulagsuppdrátt. Verði að frekari vatnstöku til fiskeldis verður 
unnið eftir 6.gr. laga um rannsóknir og nýtingu  á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 og óskað eftir 
nýtingarleyfi frá Orkustofnun. 

Allt vatn sem nýtt er til fiskeldis er saltblandað. Nánast ómögulegt er að dæla upp fersku vatni á 
svæðinu. Sökum fjarlægðar þá mun vatnstaka á lóðinni ekki hafa áhrif á vatnsból í Lágum. Því eru áhrif 
á grunnvatn á svæðinu talin vera óveruleg. Neysluvatn er flutt á staðinn í vatnsbrúsum. 

7.3 Gróðurfar 
Ekki er vitað til þess að sjaldgæfar tegundir plantna vaxi á lóðinni eða að þar séu plöntur sem njóti 
sérstakra verndar. Ekki eru til heimildir fyrir því að á svæðinu sé að finna tegundir á válista.  
 
7.4 Lífríki 
Fjörur vestan Grindavíkur eru á náttúrumynjaskrá Umhverfisstofnunar m.a. vegna fjölbreytts lífríkis. 
Aftur á móti er fuglalíf með ströndinni vestan Grindavíkur breytilegt eftir árstíðum og er mest á sumrin 
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eins og almennt er á öðrum svæðum á Reykjanesskaganum. Vaðfuglar nýta svæðið meðfram ströndinni 
og í þeim hópi eru tegundir sem stoppi einungis í nokkrar vikur hvert vor og haust á ferðum síðum til 
og frá landinu.  
Frárennsli frá iðnaðarsvæðinu i5 og orkuverinu í Svartsengi liggur til sjávar í Arfdalsvík. Áhrif frárennslis 
frá fiskeldi eru annars vegar lítilsháttar lækkun seltu og hins vegar aukin næringaefni, þessi áhrif eru 
þó mjög staðbundin við frárennslisopið og blandast fjótt Atlantshafinu og því talin hafa óveruleg áhrif 
á lífríki.  
 
7.5 Náttúra 
Lóðin á reit i6 liggur meðfram ströndinni við Arfdalsvík, er að mestu grasbakkar og sandmelar. Ekkert 
nútímahraun er á lóðinni. Frárennslislögn frá iðnaðarsvæðinu merktu i5 og og orkuverinu í Svartsengi 
liggur í gegnum lóðina til sjávar í Arfdalsvík.  
 
7.6 Fornleifar 
Heimildir eru fyrir því að fornminjar hafa fundist vestan megin við gólfvöllinn en ekki á lóð i6. Verði vart 
við fornminjar við framvkæmdir á lóð skal stöðva allar framkvæmdir og hafa samráð við Minjastofnun 
Íslands og fylgja eftir öllum þeim tilmælum sem sú stofnun leggur fyrir skv. lögum um menningarminjar. 
 
 


