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ORÐSKÝRINGAR

Eins þrepa hreinsun*
Framkvæmdaraðili
Fráveita*
Frummatsskýrsla
Grófhreinsun*
Matsáætlun

Matsskýrsla

Mengun*

Mótvægisaðgerðir

Persónueining (pe.)*

Síður viðkvæmur viðtaki*
Síu- og ristarúrgangur*
Skólp*
Tveggja þrepa hreinsun*
Umhverfisáhrif

Viðkvæmur viðtaki*

Viðtaki*
Þynningarsvæði*

Hreinsun skólps með aflfræðilegum og/eða efnafræðilegum aðferðum þar sem
svifagnir eru botnfelldar eða önnur hreinsun þar sem BOD 5-gildi skólps er
lækkað um að minnsta kosti 20% áður en það er losað og heildarmagn svifagna
í skólpi er lækkað um að minnsta kosti 50%.
Aðili sem hyggst hefja framkvæmd, sem lög um mat á umhverfisáhrifum ná til.
Leiðslukerfi, þ.m.t. safnræsi og búnaður til meðhöndlunar og hreinsunar
skólps.
Skýrsla framkvæmdaraðila um mat á umhverfisáhrifum sem Skipulagsstofnun
auglýsir til kynningar.
Hreinsun fastra hluta úr fráveituvatni með rist, síu eða öðrum búnaði til að
koma í veg fyrir sjónmengun.
Áætlun framkvæmdaraðila um hvaða þætti framkvæmdar og umhverfis leggja
skuli áherslu á í frummatsskýrslu og um kynningu og samráð.
Lokaskýrsla framkvæmdaraðila um mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar
framkvæmdar og starfsemi sem henni fylgir, ásamt tillögum um
mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Framkvæmdaraðili ber ábyrgð á gerð
matsskýrslu.
Þegar örverur, efni og efnasambönd og eðlisfræðilegir þættir valda
óæskilegum og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífríkis eða
óhreinkun lofts, láðs eða lagar. Mengun tekur einnig til ólyktar, hávaða,
titrings, geislunar og varmaflæðis og ýmissa óæskilegra eðlisfræðilegra þátta.
Aðgerðir til að koma í veg fyrir, draga úr eða bæta fyrir neikvæð
umhverfisáhrif.
Magn lífrænna efna, næringarsalta og annarra efna sem samsvarar því sem
einn einstaklingur er að jafnaði talinn losa frá sér á sólarhring. Ein pe. af lífrænu
efni er það magn lífrænna efna í skólpi sem getur brotnað niður líffræðilega
með 60 g súrefnis á dag mælt með 5 sólarhringa lífefnafræðilegri
súrefnisnotkun.
Ármynni og strandsjór þar sem endurnýjun vatns er mikil og losun tiltekinnar
mengunar er ekki talin hafa skaðleg áhrif á umhverfið.
Fastur úrgangur sem fellur til við grófhreinsun á skólpi.
Húsaskólp og iðnaðarskólp eða blanda húsaskólps eða iðnaðarskólps og/eða
ofanvatns.
Frekari hreinsun skólps en eins þreps með aðferð sem oftast felur í sér
líffræðilega hreinsun sem fylgt er eftir með botnfellingu eða öðru ferli. Rotþró
með siturlögn eða sandsíu telst t.d. vera tveggja þrepa hreinsun.
Áhrif framkvæmdar og þess sem henni fylgir á umhverfi.
Viðtaki sem gæti orðið fyrir áhrifum vegna mengunar sé ekki gripið til
verndaraðgerða eða viðtaki sem hefur orðið fyrir áhrifum vegna mengunar.
Viðkvæmir viðtakar eru m.a. Stöðuvötn mynduð af náttúrunnar hendi, annað
yfirborðsvatn, ármynni og strandsjór þar sem næringarefnaauðgun hefur orðið
eða kann að verða í náinni framtíð ef ekki er gripið til fyrirbyggjandi ráðstafana.
Svæði sem tekur við mengun og þynnir hana eða eyðir
Sá hluti viðtaka þar sem þynning mengunar á sér stað og ákvæði starfsleyfis
kveða á um að mengun megi vera yfir umhverfismörkum eða
gæðamarkmiðum.

*sbr. reglugerð nr. 789/1999 um fráveitur og skólp.
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1 INNGANGUR

1 INNGANGUR

1.1
1.1.1

Tilgangur þessa skjals
Forsaga

Á undanförnum árum hefur Sveitarfélagið Árborg unnið að því að bæta ástand fráveitumála í
sveitarfélaginu. Ákveðið hefur verið að byggja fráveituhreinsistöð norðan við flugvöllin við Sandvík. Til
athugunar er að reisa eins eða tveggja þrepa hreinsistöð eða hreinsistöð með ítarlegri hreinsun. Auk
þess er til athugunar að leggja útrás út í Ölfusá norðvestan við Geitanes eða í sjó við Eyrarbakkahöfn.
Framkvæmdin er matskyld skv. lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum tl. 11.04 í fyrsta
viðauka þar sem um er að ræða skólphreinsivirki frá íbúðarbyggð eða iðnaði með afkastagetu sem
svarar til 50.000 persónueininga eða meira.
1.1.2 Matsáætlun er verkáætlun fyrir komandi matsvinnu
Í þessu skjali er sett fram tillaga að matsáætlun fyrir mat á umhverfisáhrifum hreinsistöðvar fráveitu á
Selfossi. Matsáætlun er verkáætlun fyrir komandi umhverfismat. Þar eru upplýsingar um fyrirhugaða
framkvæmd og þá valkosti sem skoðaðir verða. Lagðar eru fram upplýsingar um umfang og áherslur
mats á umhverfisáhrifum, tilgreint hvaða fyrirliggjandi gögn verði nýtt við matsvinnuna og hvaða
gagnaöflun sé yfirstandandi eða fyrirhuguð.
1.1.3

Óskað er eftir ábendingum og athugasemdum

Tilgangur þess að kynna matsáætlun á vinnslustigi sem „drög að tillögu að matsáætlun“ er að leita
samráðs við almenning, hagsmunaaðila og sérfræðistofnanir eins snemma í ferlinu og kostur er. Er það
gert í samræmi við 16. gr. reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015.
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1.1.4 Kynningartími þessa skjals er tvær vikur
Tillaga að matsáætlun er nú kynnt almenningi og hagsmunaaðilum. Drögin eru kynnt um rúmlega
þriggja vikna skeið, eða frá 13. desember 2017 til 5. janúar 2018, en skv. 16. gr. reglugerðar nr.
660/2015 um mat á umhverfisáhrifum er lágmarks kynningartími tvær vikur.
1.1.5

Allir geta komið með ábendingar og athugasemdir

Allir geta gert skriflegar athugasemdir við tillöguna innan tilgreinds kynningartíma.
Skriflegum athugasemdum við drög þessi að tillögu að matsáætlun skal skila fyrir 5. janúar 2018.
Athugasemdirnar skal merkja „Hreinsistöð fráveitu á Selfossi“ og senda með tölvupósti á netfangið
jon.agust.jonsson@efla.is eða með bréfpósti á:
EFLA verkfræðistofa
Jón Ágúst Jónsson
Höfðabakki 9
110 Reykjavík
1.1.6

Hvað er gert við athugasemdir?

Unnið verður úr öllum innsendum athugasemdum við drögin og gerðar breytingar á tillögu að
matsáætlun eftir því sem við á. Því næst verður tillagan send Skipulagsstofnun til umfjöllunar, ásamt
þeim athugasemdum sem berast og svörum Sveitarfélagsins Árborgar.
1.2 Uppbygging þessa skjals
Uppbygging þessa skjals er eftirfarandi:
•
•
•
•
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Í kafla 2 er fjallað um núverandi fráveitur á Selfossi.
Í kafla 3 er fjallað um framkvæmdina.
Í kafla 4 er fjallað um matsvinnuna og áherslur í umhverfismatinu.
Í kafla 5 er fjallað um það hvernig Árborg hyggst standa að áframhaldandi samráði og kynningu
meðan á matsferlinu stendur.

2 BAKGRUNNUR

2 BAKGRUNNUR
2.1

Núverandi fráveitur á Selfossi

Á seinustu árum hefur Sveitarfélagið Árborg unnið að skipulagningu fráveitumála á breiðum grundvelli
og lagt fjármagn í athuganir, rannsóknir og framkvæmdir með það að markmiði að bæta ástand
fráveitumála í sveitarfélaginu. Allir nýir hlutar fráveitukerfisins hafa verið verið lagðir tvöfaldir frá 1999,
þ.e.a.s. regnvatn fer í aðskildar lagnir. Framkvæmdir við fyrsta áfanga í lagningu sniðræsa á Selfossi
hófust árið 1999 og hefur allt frá því verið unnið að þeirri framkvæmd í áföngum þangað til síðasta
áfanga lauk vorið 2012, þegar sniðræsi var lagt í Árveginum frá Grænumörk að Heiðmörk og lóð
Mjólkursamsölunnar (MS). Á Selfossi hefur tekist að sameina allt fráveitukerfið sunnan ár í eina útrás
fyrir neðan þéttbýlið, þar sem fyrirhugað er að hreinsistöð muni standa (Sveitarfélagið Árborg, 2013).
Alls telur fráveitukerfi Árborgar um 145 þúsund metra.
Í dag eru fimm útrásir fyrir skólp á Selfossi (mynd 2-1);
S2. Óhreinsað frá allri byggð og iðnaðarhverfum sunnan ár (útrás milli Selfoss og Geitaness).
S3. Óhreinsað um neyðarútrás sem staðsett er sunnan ár, rétt neðan við Ölfusárbrú. Skólp er
eingöngu losað um þessa útrás ef saman fer flóð í Ölfusá og mikið rennsli í fráveitunni. Frá
árinu 2000 hefur einungis þurft að veita skólpi um þessa útrás tvisvar.
S4. Um rotþró frá stærri hluta íbúðarbyggðar norðan ár (útrás ofan brúar).
S5. Óhreinsað frá litlum hluta íbúðarbyggðar norðan ár (útrás milli veiðihúss og brúar).
S6. Óhreinsað frá sláturhúsi SS og iðnaðarhverfi norðan ár (útrás við veiðihús neðan brúar).
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MYND 2-1 Staðsetning núverandi útrása fyrir skólp (S2 – S6) og regnvatn (R1 – R7) á Selfossi. Til hliðsjónar er sýnd möguleg
útrásarlögn fyrir skólp frá fyrirhugaðri hreinsistöð í annars vegar Ölfusá (S1) og hins vegar sjó við Eyrarbakka (gul
lína). Í viðauka B má sjá mynd í betri upplausn.

2.2

Skólp sem umhverfismatið nær til

Sú framkvæmd sem hér er til skoðunar nær til alls skólps frá Selfossi sunnan Ölfusár, þ.e. bæði íbúðarog iðnaðarhverfa. MS er með sérstaka hreinsistöð fyrir sína starfsemi og er gert ráð fyrir að hreinsað
skólp frá MS fari í fráveitukerfið, og þar af leiðandi í gegnum fyrirhugaða hreinsistöð við Geitanes. Á
þessu stigi liggur ekki fyrir hvort framkvæmdin nái jafnframt til skólps frá íbúða- og iðnaðarhverfum
norðan ár eða hvort meðferð þeirrar losunar verði með öðrum fullnægjandi hætti. Iðnaðarskólp frá
sláturhúsi Sláturfélags Suðurlands mun ekki verða hluti af þessari framkvæmd þar sem Sláturfélagið
hyggst hreinsa það sjálft. Hvað annað skólp frá þéttbýli norðan ár varðar, eru þrír kostir ennþá í skoðun.
Í fyrsta lagi kemur til greina að flytja allt skólpið yfir ána í fyrirhugaða hreinsistöð við Geitanes og er því
gert ráð fyrir þessum kosti í mati á umhverfisáhrifum. Í öðru lagi að veita öllu skólpi frá iðnaðarsvæði
norðan ár í fyrirhugaða hreinsistöð Sláturfélags Suðurlands og veita skólpi frá íbúðabyggð norðan ár í
rotþrær með siturbeðum sem líklega yrðu staðsettar við núverandi útrásir frá byggðinni (S4 og S5 á
mynd 2-1), en á öðrum staðnum (S4) er nú þegar rotþró. Í þriðja lagi gæti mögulega komið til greina að
samnýta hreinsistöð norðan ár fyrir bæði byggð og Sláturfélagið. Nánar verður greint frá þessu í
frummatsskýrslu.
2.3

Persónueiningar í skólpi

Frá árinu 2014 hefur Mannvit framkvæmt reglulegar mælingar á gerlamagni og efnagreint fráveituvatn
á Selfossi. Mælingar hafa verið gerðar í tveimur brunnum sem staðsettir eru annars vegar sunnan ár
við flugvöllinn (S2 á mynd 2-1) og hins vegar norðan ár við veiðihúsið (S6 á mynd 2-1). Persónueiningar
hafa verið reiknaðar út frá magni BOD5 í þessum mælingum. Miðað er við að hver persónueining svari
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2 BAKGRUNNUR

til 60 g BOD5 á dag, skv. reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999. Meðalfjöldi persónueininga úr
11 mælingum í þessum tveimur brunnum er um 40.900. Fjöldi persónueininga hefur verið breytilegur
á milli mælinga, eða frá tæplega 8.500 upp í rúmlega 111.500. Í sömu mælingum var meðalrennslið
194 l/s í brunni sunnan ár og 18 l/s í brunni norðan ár (Mannvit, 2017b).
Í dag er hreinsistöð MS ekki í stöðugum rekstri, en gert er ráð fyrir að hreinsistöð MS verði í fullum
rekstri í framtíðinni og því er reynt að gera mælingar þegar hreinsistöðin er í gangi. Í ágúst 2014 voru
mælingar gerðar þegar hreinsistöð MS var ekki í rekstri og mældust persónueiningar þá mun fleiri en
áður hafði mælst. Fjöldi persónueininga skv. mælingum árið 2016 og 2017 var töluvert hærri en árin á
undan. Þannig var fjöldi persónueininga um 15.300 í nóvember 2015 en í apríl 2016 var hann um 40.700
og fór hækkandi í mælingum þar á eftir, allt upp í 111.500 í febrúar 2017 (Mannvit, 2017b). Mögulega
hefur hreinsistöð MS ekki virkað sem skyldi þegar mælingar voru gerðar vegna breytinga sem hafa
orðið á starfsemi MS á Selfossi á undanförnum árum. Hvað sem því líður er ljóst að iðnaður hefur mikil
áhrif á reiknaðan fjölda persónueininga. Þróun í fjölda persónueininga ræðst því að talsverðu leyti af
því hvaða kröfur verða gerðar á iðnaðarfyrirtæki varðandi hreinsun fráveituvatns.

TAFLA 2-1 Fjöldi persónueininga (PE) út frá magni BOD5 og meðalrennsli (l/s) í brunnum sunnan ár við flugvöllinn (S2 á mynd
2-1) og norðan ár við veiðihús (S6 á mynd 2-1) (Mannvit 2017a, 2017b, 2016a, 2016b).

DAGSETNING

SUNNAN ÁR
(PE)

NORÐAN ÁR
(PE)

*Spá 2026

SAMTALS

MEÐALRENNSLI
SUNNAN ÁR
(L/S)

MEÐALRENNSLI
NORÐAN ÁR
(L/S)

20.000

27.2.2017

109.961

1.572

111.533

286

12

17.10.2016

31.743

11.958

43.701

334

24

22.8.2016

63.292

10.644

73.936

91

21

23.5.2016

51.188

3.612

54.800

123

8,8

4.4.2016

38.534

2.203

40.738

223

8,5

26.11.2015

11.658

3.594

15.252

253

48

18.8.2015

21.963

1.653

23.616

123

5,6

23.6.2015

21.341

3.010

24.973

114

11

26.3.2015

5.710

2.742

8.452

305

17

18.12.2014

14.386

697

15.083

111

11

**28.8.2014

(74.589)

(17.626)

(92.215)

97

18

***5.6.2014

37.155

1.089

38.244

266

27

37.050

3.889

40.939

194

18

Meðaltal

*Gert er ráð fyrir að MS keyri sína hreinsistöð, losun frá öðrum iðnaðarfyrirtækjum haldist óbreytt og fjöldi PE aukist jafnt
við íbúa (Mannvit, 2016b).
**Talið er að blandsýni hafi ekki fengið rétta meðhöndlun og gefi því ekki rétta mynd. PE gildi ekki notað í meðaltali.
***Hreinsistöð MS var ekki í rekstri meðan á sýnatöku stóð (Mannvit, 2016b).
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3.1

Markmið

Framkvæmdaraðili er Sveitarfélagið Árborg. Meginmarkmið framkvæmdarinnar er að koma á hreinsun
skólps frá Selfossi til að vernda almenning og umhverfið gegn mengun af völdum fráveitu frá Selfossi.
3.2

Valkostir

Eftirfarandi valkostir verða lagðir fram til mats á umhverfisáhrifum:
a) Núllkostur. Hann miðast við óbreytt ástand, þ.e. að skólpi verði áfram veitt að mestu leyti
óhreinsuðu í Ölfusá.
b) Að byggja eins þreps hreinsistöð við Sandvík með útrás í Ölfusá.
c) Að byggja tveggja þrepa hreinsistöð við Sandvík með útrás í Ölfusá.
d) Að byggja hreinsistöð með ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa við Sandvík með útrás í Ölfusá.
e) Að byggja eins þreps hreinsistöð við Sandvík og dæla skólpi um lögn með Eyrarbakkavegi og
áfram út í sjó við Eyrarbakkahöfn.
Á þessu stigi liggur aðalvalkostur ekki fyrir. Mat á umhverfisáhrifum verður nýtt til að bera saman
umhverfisáhrif allra valkosta og leggja þær upplýsingar, ásamt samanburði á stofn- og rekstrarkostnaði
þeirra, til grundvallar þegar að ákvörðun verður tekin um hvaða leið verður farin.
3.3

Framkvæmdasvæði

Framkvæmdasvæðið er breytilegt eftir þeim valkostum sem eru í skoðun (mynd 3-1). Allt liggur það á
forsögulegu hrauni, Þjórsárhrauninu mikla sem kom upp á Veiðivatnasvæðinu fyrir um 8.000 árum.
Þjórsárhraunið er stærsta hraun á Íslandi og stærsta hraun sem vitað er að hafi komið í einu gosi á
jörðinni frá lokum síðasta jökulskeiðs fyrir 10.000 árum (Árni Hjartarson, 1988).
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MYND 3-1 Möguleg lega dælulagnar að sjó við Eyrarbakka (gul lína) og Ölfusá (rauð lína). Til hliðsjónar er sýnd núverandi
lega háspennustrengs (græn lína), stofnlagna hitaveitu (rauð brotalína) og stofnlagna vatnsveitu (ljósblá lína). Í
viðauka A má sjá mynd í betri upplausn.

Framkvæmdasvæðið er jafnframt allt innan svæðis sem Náttúrufræðistofnun Íslands hefur skilgreint
sem votlendi og önnur svæði inn til landsins sem eru mikilvæg fyrir fugla. Fuglasvæðið er víðfeðmt og
nær frá Hellisheiði austur að Markarfljóti við Landeyjasand. Samtals spannar það 3.476 km2
(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2017).

MYND 3-2 Suðurlandsundirlendi. Rauðar línur marka það svæði sem Náttúrufræðistofnun Íslands hefur skilgreint sem
votlendi og önnur svæði inn til landsins sem eru mikilvæg fyrir fugla (Náttúrufræðistofnun Íslands, 2017).
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Samkvæmt öllum valkostum er gert ráð fyrir að byggja hreinsistöð við Sandvík, en ýmist er gert ráð
fyrir að veita skólpi í Ölfusá eða sjó við Eyrarbakka. Hér að neðan verður gerð nánari grein fyrir
staðháttum á þessum svæðum.
3.3.1

Svæði undir hreinsistöð

Fyrirhuguð fráveituhreinsistöð er hugsuð fyrir þéttbýliskjarnann Selfoss sem staðsettur er á bökkum
Ölfusár í Sveitarfélaginu Árborg (mynd 3-3). Íbúar Árborgar eru um 8.850, þar af búa tæplega 7.200
manns á Selfossi (Hagstofa Íslands, 2017). Skipulagssvæðið er staðsett vestan byggðar, nánar tiltekið á
milli Sandvíkur og Selfossflugvallar, rétt austan við Geitanes. Svæðið er í landi Eyði-Merkur, landnr.
194375, í Árborg.

MYND 3-3 Yfirlitskort. Staðsetning fyrirhugaðrar hreinsistöðvar er merkt með rauðum hring.

Bygging hreinsistöðvar er á skipulögðu iðnaðarsvæði, og er fyrirhuguð nýting lóðarinnar í samræmi við
skipulag. Engin mannvirki eru á fyrirhuguðu skipulagssvæði og eru núverandi íbúðarhús á Selfossi í um
600 m fjarlægð. Norðan og vestan svæðisins er landfylling sem tengist núverandi fráveituútrás. Búið er
að leggja fjarskiptalagnir ásamt lögnum fyrir hitaveitu og kalt vatn að svæðinu. Aðkoma að
skipulagssvæðinu er frá Hagalæk og er uppbyggður vegur með bundnu slitlagi kominn að fyrirhugaðri
hreinsistöð. Á Flugunesi, á austurbakka Ölfusár vestan Geitaness, er að finna vatnsverndarsvæði (mynd
3-4). Svæðið er austan Kotferju og er í yfir 1 km fjarlægð frá fyrirhugaðri hreinsistöð (Sveitarfélagið
Árborg, e.d).

16

3 UM FRAMKVÆMDINA

MYND 3-4 Vatnsverndarsvæði og flóðasvæði í grennd við fyrirhugaða hreinsistöð. Staðsetning hreinsistöðvar er merkt með
gulum lit. Mynd fengin úr aðalskipulagi Árborgar 2010-2030.

Ísstífla getur myndast í Ölfusá við sérstakar aðstæður, norður af skipulagssvæðinu, sem getur valdið
flóði. Í aðalskipulagi Árborgar má finna flóðakort þar sem sjá má að fyrirhugað skipulagssvæði er innan
flóðasvæðis (mynd 3-4). Vegna flóðahættu verður byggður varnargarður, grjótvörn norðan
fyrirhugaðrar hreinsistöðvar (Verkfræðistofa Suðurlands, 2013).
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MYND 3-5 Yfirlitsmynd yfir fyrirhugaðan byggingarreit fyrir hreinsistöð við Sandvík. Blá lína afmarkar skipulagssvæðið, rauð
lína er valkostur að legu útrásarlagnar út í Ölfusá og svört þykkari lína er yfirfallslögn. Gul lína afmarkar lóð
hreinsistöðvarinnar við Sandvík og byggingarreiturinn er afmarkaður með hvítri brotalínu. Ljósblá lína er
fráveitustofnlögn. Gul lína út frá hreinsistöð sýnir fyrirhugaða útrásarlínu út í sjó. Ekki er sýnd staðsetning á
hreinsivirkjum fyrir tveggja þrepa hreinsun en reiknað er með að hreinsivirki verði staðsett milli flugbrautar og
Ölfúsár vestan við byggingareit hreinsistöðvar.

3.3.2

Útrás í Ölfusá

Til skoðunar er að leggja um 650 m útrásarlögn frá hreinsistöðinni, með mismikilli hreinsun eftir
valkostum, út í Ölfusá við Geitanes. Ölfusá er um 25 km löng á. Upptök hennar eru við ármót Hvítár og
Sogsins, þar sem tært lindarvatn blandast við jökulvatn. Áin er oft lituð vegna aurburðar úr Hvítá. Ölfusá
er vatnsmesta á landsins með meðalrennsli yfir 400 m3/s en meðalrennsli við Selfoss er um 373 m3/s
og vatnasvið Ölfusár er um 6.100 km2 (Magnús Jóhannesson og Sigurður Guðjónsson, 2012). Skammt
frá Ölfusárbrú rennur megnið af ánni í djúpri straumharðri gjá og mætir þverhníptu bergi neðan við
Selfosskirkju. Við Selfoss er árfarvegurinn um 25 metra breiður og 9 metrar á dýpt. Þegar nær dregur
sjó breiðir áin úr sér. Ósasvæði árinnar er um 5 km á breidd og myndast allmikið lón áður en áin rennur
í Norður Atlantshafið vestan Eyrarbakka (EDS, 2004).
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Á vatnasviði Ölfusár lifa allar tegundir laxfiska sem finnast í fersku vatni hér á landi. Lax er ríkjandi
tegund en jafnframt er þar að finna urriða og bleikju. Veiði er stunduð í Ölfusá. Helstu laxveiðisvæðin
eru í landi Tannastaða, Laugarbakka og Hellis-Fossnes, gengt aðalbyggðinni á Selfossi. Að auki er veitt
neðar í Ölfusá fyrir löndum Eyrarbakka, Hrauns og Árbæjar en þau svæði eru að mestu silungssvæði.
Mest er veitt af laxi í landi Hellis-Fossness sem er fyrir neðan Ölfusárbrú (Magnús Jóhannsson og
Sigurður Guðjónsson, 2012). Samkvæmt reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp flokkast Ölfusá
sem viðkvæmt svæði. Viðkvæm svæði eru meðal annars ármynni, flóar og annar strandsjór þar sem
endurnýjun vatns er lítil eða aðflutningur næringarsalta mikill. Strangari kröfur gilda um hreinsun
skólps þegar um viðkvæman viðtaka er að ræða. Skv. reglugerð 789/1999 er skylt að hreinsa skólp með
ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa ef viðtaki er viðkvæmur eða nýtur sérstakrar verndar.
3.3.3

Útrás í sjó við Eyrarbakkahöfn

Í skoðun er einnig að leggja útrásarlögn meðfram Eyrarbakkavegi og út í sjó við Eyrarbakkahöfn (mynd
3-1). Sú leið myndi liggja suður fyrir flugvöll að Eyrarbakkavegi og með honum vestanverðum að
Hafnarbrú, sem er vestasti afleggjarinna að Eyrarbakka. Auk þess að fylgja Eyrarbakkavegi myndi leiðin
að mestu fylgja ljósleiðara, hitaveitu og háspennustreng um raskað land. Einkum er um að ræða tún,
mó- og mýrlendi, en næst Eyrarbakka eru gömul námasvæði.
Þjórsárhraunið mikla myndar ströndina við Eyrarbakka og teygir sig víða mörg hundruð metra út fyrir
fjöruborðið. Útrásarlögnin myndi liggja út í Norður-Atlantshafið við Eyrarbakkahöfn þar sem oft er
mikill öldugangur. Eyrarbakki hefur lengst af verið verslunarstaður og útgerðarstöð en á undanförnum
árum hefur mikilvægi sjávarútvegs fyrir íbúa minnkað. Höfn var aflögð 1988 þegar ný brú við Ölfusárósa
var tekin í notkun. Í gegnum söguna hafa orðið mikil sjávarflóð við Eyrarbakka sem valdið hafa verulegu
tjóni á mannvirkjum og fénaði. Fyrstu sjóvarnargarðarnir við Eyrarbakka voru byggðir af
verslunareigendum árið 1788. Í kjölfar öflugs sjávarflóðs, sem olli miklu tjóni á varnargörðum,
byggingum og eignum árið 1990, voru nýjir 1.400 metra varnargarðar byggðir við Eyrarbakka
(Sveitarfélagið Árborg, 2017). Fjaran við Eyrarbakka er á náttúruminjaskrá (svæði nr. 750) vegna
sérstæðs lífríkis (Umhverfisstofnun, 2017). Jafnframt hefur Náttúrufræðistofnun Íslands flokkað fjörur
og grunnsævi við Eyrarbakka sem mikilvægt fuglasvæði. Samkvæmt reglugerð nr. 798/1999 um
fráveitur og skólp flokkast hafsvæðið við Eyrarbakka undir síður viðkvæmt svæði. Síður viðkvæm svæði
eru meðal annars sjór eða hafsvæði þar sem losun skólps hefur ekki skaðleg áhrif, opnir flóar, ármynni
og stransjór þar sen endurnýjun vatns er mikil og ekki hætta á ofauðgun eða súrefnisþurrð. Skv.
reglugerð er skylt að hreinsa með a.m.k. eins þreps hreinsun þegar skólp er losað í síður viðkvæman
viðtaka.
3.4
3.4.1

Helstu framkvæmdaþættir
Hreinsistöð

Skólphreinsistöðin verður um 335 m2 hús úr bentri steinsteypu með um 5 m lofthæð (mynd 3-5 og tafla
3-1). Áætlaður grunnflötur byggingar er um 280 m2 og stærð lóðar um 24.273 m2 Hreinsistöðin
samanstendur af móttökubrunni með neyðaryfirfalli, grjótgildru, sveifluþró, dælurými, vinnslusal,
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starfsmannarými, töfluherbergi og útrennslisbrunni. Rýmin sem eru neðanjarðar eru dýpst tæplega 6
m djúp.
TAFLA 3-1 Helstu kennistærðir fyrir fyrirhugaða hreinsistöð við Geitanes.
Stærð hreinsistöðvar
Stærð lóðar

335 m2
24.273 m2

Lengd útrásar (frá hreinsistöð að útrás í Ölfusá)
Lengd útrásar (frá hreinsistöð að útrás við Eyrarbakkahöfn)
Þvermál útrásar

Um 650 m
12,5 km
600-800 mm

Lengd neyðarútrásar
Hámarksrennsli gegnum hreinsisíur

170 m
600 l/s en stækkanleg í 900 l/s

Áætlað magn ristarúrgangs

25.000 kg/ári

3.4.2

Hreinsun skólps

Í dag er skólp sem kemur frá Selfossi að mestu losað óhreinsað í Ölfusá og miðast núllkostur við óbreytt
ástand. Óhreinsað skólp inniheldur mikið af bakteríum og lífrænum efnum, auk næringarefna. Þessi
efni geta nýst sem næringarefni fyrir ófrumbjarga bakteríur sem geta fjarlægt uppleyst súrefni úr vatni.
Hreinsun á skólpi gerist í þrepum og fer það eftir viðkvæmni viðtakans hversu mikil hreinsun er
nauðsynleg.
3.4.2.1

Eins þreps hreinsun

Einn valkosturinn sem lagður verður fram til mats á umhverfisáhrifum er eins þreps hreinsistöð, með
útrás annað hvort í Ölfusá við Geitanes eða í sjó við Eyrarbakkahöfn. Áætlað er að eins þreps hreinsun
í fyrirhugaðri hreinsistöð verði grófhreinsun þar sem hreinsað verði burt rusl yfir ca. 2 mm. Hreinsunin
hefur lítil áhrif á losun mengunarefna.
3.4.2.2

Tveggja þrepa hreinsun

Annar valkosturinn sem lagður verður fram til mats á umhverfisáhrifum er tveggja þrepa hreinsistöð
með útrás í Ölfusá. Samkvæmt reglugerð nr. 789/1999 um fráveitur og skólp telst rotþró með siturlögn
eða sandsíu vera tveggja þrepa hreinsun. Slíkt fyrirkomulag hentar hins vegar ekki þegar gegnumrennsli
er orðið mjög mikið. Þess í stað er notast við stórar felli- og fleytiþrær þar sem seyra fellur til botns og
fitu er fleytt ofan af. Eftir þá hreinsun er skólpið hreinsað með mismunandi hætti þar sem örverur eru
nýttar til að brjóta niður lífrænt efni og taka upp næringarefni. Við tveggja þrepa hreinsun þarf hreinsun
svifagna að hafa náð yfir 90% og lækkun BOD5 að hafa náð 70-90%, samkvæmt reglugerð um fráveitur
og skólp nr. 798/1999. Nitur og fosfór lækka einnig við tveggja þrepa hreinsun en lækkunin er minni en
í tilviki svifagna og BOD5, gjarnan um 20-40%.
3.4.2.3

Ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa

Ítarlegri hreinsun gengur út á frekari lækkun á styrk næringarefna, þ.e.a.s. köfnunarefnis (N) og fosfórs
(P). Ef styrkur næringarefna í hreinsuðu fráveituvatni er of hár þegar það kemur út í viðtakann getur
það leitt til ofauðgunar í þörungavexti og súrefnisþurrðar í viðtakanum sem hefur slæm áhrif á lífríki
hans. Þess utan er nítrít (NO2-, ákveðið form köfnunarefnis) eitrað fyrir fisk, jafnvel þótt styrkleiki þess
sé lágur. Með þriðja stigs hreinsun er hægt að minnka styrk köfnunarefnis og fosfórs og er það gert
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ýmist með efnafræðilegum eða líffræðilegum aðferðum (með örverum úr skólpinu) . Ef styrkur fosfats
í hinu óhreinsaða skólpi er hár getur verið erfitt að lækka styrk þess með líffræðilegum aðferðum
eingöngu. Ef þetta er tilfellið er hægt að fella út fosfór með efnafræðilegum aðferðum að lokinni
líffræðilegri hreinsun, en efnafræðilegar aðferðir geta verið kostnaðarsamar vegna innkaupa á efnum
til útfellingar fosfórs. (Winther et al., 1998).
Krafa reglugerðar um fráveitur og skólp um ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa er að nitur og fosfór
lækki um 80%.
Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir því hvernig staðið verður að ofangreindum hreinsunum
og hvernig þær lausnir samræmast lögum og reglugerðum.
3.4.3

Lagnir

Núverandi fráveitukerfi liggur að fyrirhugaðri hreinsistöð. Núverandi útrásarlögn liggur í norður frá
stofnfráveitulögninni um landfyllingu út í Ölfusá og verður sú lögn notuð sem yfirfallslögn eftir að ný
útrásarlögn hefur verið lögð. Ekki er því um að ræða rask vegna tengingar við núverandi fráveitukerfi.
Tveir útrásarvalkostir eru í skoðun, þ.e. annars vegar í Ölfusá og hins vegar í sjó við Eyrarbakkahöfn. Í
báðum tilvikum er gert ráð fyrir að grafa niður í jörðu 600-800 mm svera útrásarlögn úr plasti.
Umhverfis lögnina verður 150 mm þykkt lag úr mulningi (0-25 mm). Uppgrafna efnið verður sett ofan
á mulningslagið. Við framkvæmdir verður leitast við að varðveita svarðlag og leggja það ofan á raskaða
svæðið í lok framkvæmdar.
3.4.3.1

Útrás í Ölfusá

Þessi valkostur felur í sér að leggja útrás frá fyrirhugaðri hreinsistöð út í Ölfusá. Geitanes er í raun
hraunkantur og þarf því að sprengja lögnina niður. Gert er ráð fyrir að lögnin yrði boruð ofan frá
árbakkanum og undir árbotninn út í miðjar Geitanesflúðir, um 20 m frá árbakkanum þar sem megnið
af rennsli Ölfusár er. Þannig þarf ekki að raska árbakkanum/hraunkantinum og útrásarlögnin verður
ekki sýnileg. Reiknað er með að bora tvær pípur út í ána. Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein
fyrir hvernig staðið verður að lögn útrásar í Ölfusá.
3.4.3.2

Útrás í sjó

Reiknað er með að skólp muni renna út um útrásarlögn við Eyrarbakkahöfn. Í frummatsskýrslu verður
gerð nánari grein fyrir hvernig staðið verður að lögn útrásar í sjó.
3.4.4

Vegagerð

Aðkoma að hreinsistöðinni er frá Hagalæk um núverandi 6 m breiðan veg með bundnu slitlagi.
Vegurinn er kominn alla leið að hreinsistöðinni. Gert er ráð fyrir að leggja plan sem verður nýtt sem
athafnasvæði vegna starfseminnar. Jafnframt er gert ráð fyrir a.m.k. 3 bílastæðum ásamt gönguleið
um svæðið sem nær frá þéttbýli Selfoss og vestur á gamla leið í Sandvíkurlandi. Vegna nálægðar við
veg er ekki talin þörf á að ráðast í slóðagerð í tengslum við lagningu lagna niður að Eyrarbakka. Ef það
reynist nauðsynlegt að gera slóða vegna aðstæðna á einstökum stöðum, má reikna með að leggja þurfi
3 m breiðan og 40-60 cm þykkan slóða af burðarhæfu efni úr Ingólfsfjalli.
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3.4.5

Efnistaka

Efnistaka vegna verksins verður úr námu við Ingólfsfjall, bæði mulningur og burðarlagsefni. Gert er ráð
fyrir að uppgrafið efni úr lagnaskurðum verði endurfyllt í skurðina og umframefni jafnað á staðnum
og/eða flutt brott á móttökustað jarðvegs. Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir efnisþörf.
3.4.6

Förgun úrgangs

Í hreinsivirkinu verður eftir síu- og ristarúrgangur ásamt lífrænu efni, sandi, fitu og aðskotahlutum.
Úrgangurinn verður hreinsaður úr þróm hreinsistöðvar og komið í förgun hjá viðurkenndum aðilum.
3.5

Leyfi sem framkvæmdin er háð

Eftir atvikum getur framkvæmdin verið háð eftirfarandi leyfum:
•

•
•

•
•
•
•
•

Framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar samkvæmt 13. gr. í skipulagslögum nr. 123/2010.
Sveitarstjórnir hafa jafnframt lögsögu innan netlaga sem eru 115 metra út frá
stórstraumsfjöruborði.
Byggingarfulltrúar veita byggingarleyfi skv. 9. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010.
Heilbrigðisnefnd veitir starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun skv.
6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og 9. gr. reglugerðar nr. 785/1999
m.s.br. um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.
Starfsleyfi heilbrigðisnefndar samkvæmt 14. gr. reglugerðar 798/1999 um fráveitur og skólp.
Samkvæmt 2. mgr. 9. gr. laga nr. 33/2004, varnir gegn mengun vatns og stranda þarf
Umhverfisstofnun að samþykkja lagningu neðansjávarleiðslna, en útrás í sjó fellur þar undir.
Fiskistofa veitir leyfi til framkvæmda sem geta haft áhrif á fiskgengd skv. 33. gr. laga um lax- og
silungsveiði nr. 61/2006.
Ef hrófla þarf við fornleifum þarf samþykki Minjastofnunar Íslands samkvæmt 21. gr. laga um
menningarminjar nr. 80/2012.
Vegna breytingar á aðalskipulagi þarf að sækja um leyfi til að taka land úr landbúnaðarnotum
samkvæmt 6. gr. jarðalaga nr. 81/2004.

Framkvæmdin er einnig háð ýmsum leyfum er snúa að verktökum, svo sem vegna aðbúnaðar á
vinnustöðum, sprengivinnu og fleiru.
3.6
3.6.1

Samræmi við skipulag
Landsskipulag

Í landskipulagsstefnu 2015-2026 er sett fram stefna um að við skipulagsgerð sveitarfélaga verði stuðlað
að heilnæmi umhverfis með viðeigandi ráðstöfunum varðandi m.a. vatnsvernd og fráveitu. Áhersla er
lögð á umhverfisvænar lausnir. Þá er tekið fram að huga þurfi að áhrifum fráveitu frá landi á vistfræði
strandsvæða. Framkvæmdin er talin samræmast ágætlega landskipulagsstefnunni, enda er markmið
framkvæmdarinnar að vernda almenning og umhverfið gegn mengun.
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3.6.2

Aðalskipulag

Í gildandi Aðalskipulagi Árborgarar 2010-2030 er fjallað um fráveitu á Selfossi. Þar segir: „Búið er að
sameina allar útrásir sunnan Ölfusár í eina útrás, sem staðsett er vestan byggðar og neðan flugvallar.
Við þessa útrás er gert ráð fyrir hreinsun og dælustöð þar sem fráveituvatni verði dælt áfram í
fyrirhugaða útrás vestan Geitaness. Land er tekið frá þar sem hægt verður að hreinsa fráveituvatn. Ekki
er endanlega búið að taka ákvörðun um umfang hreinsunar, hvorki hvaða aðferð verður notuð eða
tímasetning hreinsunar. Norðan Ölfusár eru þrjár útrásir sem samkvæmt núverandi áætlun verða
sameinaðar og dælt yfir Ölfusá í safnræsi á suðurbakka árinnar. Ekki er búið að ákveða gerð og legu
þeirra lagna og verður aðalskipulagi breytt þegar sú ákvörðun liggur fyrir“. (Vinnustofan Þverá ehf.,
2011, bls. 51-52).
Í almennri umfjöllun um fráveitur í sveitarfélaginu kemur einnig fram að: „Unnið er að
framtíðarlausnum í fráveitumálum sveitarfélagsins, sbr. reglugerð 798/1999 um fráveitur og skólp.
Stefnt er að því að hreinsa allt skólp áður en því er veitt í viðtaka. Eldri útrásir verða sameinaðar í eina
útrás í hreinsi- og dælistöðvar sem verða reistar við hvern þéttbýlisstað. Í byrjun verður um síun grófra
efna úr skólpinu að ræða en pláss verður tekið frá fyrir lífræna hreinsun.“ Ennfremur er tekið fram að:
„Unnið er að því að öllu frárennsli og skólpi frá íbúum og fyrirtækjum Árborgar sé fundinn viðunandi
farvegur. Með þessu verki tryggjum við hreinni ár, árbakka, sjó og fjörur og stuðlum að bættu og enn
meira aðlaðandi umhverfi í Árborg. Hreinar fjörur munu laða að sér fleira fólk og svæðið í heild sinni
fær hlýlegri ásýnd.“ (Vinnustofan Þverá ehf., 2011, bls. 52).
Skipulagsvæði hreinsistöðvar er skv. Aðalskipulagi Árborgar 2010-2030 á skilgreindu iðnaðarsvæði þar
sem gert er ráð fyrir dælu- og hreinsistöð. Svæðið er afmarkað með gráum lit og merkt s30. Ekki er gert
ráð fyrir lagnaleið og útrás að Eyrarbakkahöfn í gildandi aðalskipulagi. Jafnframt er fyrirhuguð lagnaleið
að útrás við Geitanes lítillega breytt miðað við gildandi aðalskipulag. Mögulega þarf stærra svæði undir
starfsemi hreinsistöðvar, sér í lagi ef ákveðið verður að byggja hreinsistöð með tveggja þrepa eða
ítarlegri hreinsun. Aðalskipulag verður endurskoðað með hliðsjón af niðurstöðu umhverfismats.
3.6.3

Deiliskipulag

Á svæðinu þar sem fyrirhugað er að hreinsistöð muni rísa er ekkert deiliskipulag í gildi. Tillaga að
deiliskipulagi fyrir hreinsistöð fráveitu við Sandvík í Árborg með útrás við Geitanes hefur verið lögð
fram og á eftir að samþykkja hana. Framkvæmdin er í samræmi við þá tillögu. Deiliskipulagið gerir hins
vegar ekki ráð fyrir útrás við Eyrarbakkahöfn.
Ef útrás verður út í sjó við Eyrarbakka er gert ráð fyrir að grafa lögnina frá hreinsistöð suður með
flugvellinum að Eyrarbakkavegi og vestan hans að Eyrarbakka. Þar er fyrir háspennustrengur og aðrar
lagnir þannig að um er að ræða svæði sem þegar hefur verið raskað.
Eitt deiliskipulag er í gildi á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Meðfram veginum við Tjarnarbyggð er í
gildi deiliskipulag með skipulagsnúmer 7553. Hugsanleg lagnaleið lendir á jaðrinum á deiliskipulaginu
vestan og norðan megin. Á ofangreindu deiliskipulagi er ekkert annað skipulagt á því svæði sem
hugsanleg lagnaleið myndi liggja og er því framkvæmdin í samræmi við deiliskipulag.

23

3.7

Eignarhald á landi

Landið þar sem hreinsistöðin mun rísa er í eigu Árborgar. Ef útrás verður út í sjó við Eyrarbakka mun
lögnin fara bæði um land í einkaeigu og land í eigu sveitarfélagsins.
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4 MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM
4.1

Forsendur mats á umhverfisáhrifum

4.1.1

Tilgangur mats á umhverfisáhrifum

Mat á umhverfisáhrifum er ferli þar sem á kerfisbundinn hátt eru metin þau áhrif sem framkvæmd
kann að hafa á umhverfið, áður en tekin er ákvörðun um hvort umrædd framkvæmd skuli leyfð. Mat á
umhverfisáhrifum er unnið í samræmi við lög nr. 106/2000. Matinu er ætlað að tryggja að
umhverfisáhrif framkvæmda séu innan ásættanlegra marka. Nánar tiltekið eru markmið laganna:
a. að tryggja að áður en leyfi er veitt fyrir framkvæmd, sem kann vegna staðsetningar, starfsemi
sem henni fylgir, eðlis eða umfangs að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, hafi farið
fram mat á umhverfisáhrifum viðkomandi framkvæmdar,
b. að draga eins og kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdar,
c. að stuðla að samvinnu þeirra aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig málið varða vegna
framkvæmda sem falla undir ákvæði laganna,
d. að kynna fyrir almenningi umhverfisáhrif framkvæmda sem falla undir ákvæði laganna og
mótvægisaðgerðir vegna þeirra og gefa almenningi kost á að koma að athugasemdum og
upplýsingum áður en álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar liggur
fyrir.
4.1.2

Ástæða umhverfismats

Í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eru tilgreindar þær framkvæmdir sem ávallt skulu
háðar mati á umhverfisáhrifum. Samkvæmt tölulið 11.04 í 1. viðauka laganna eru skólphreinsivirki frá
íbúðabyggð eða iðnaði, þ.m.t. stöðvum með þaulnýtnum landbúnaði með afkastagetu sem svarar til
50.000 persónueininga eða meira, ávallt háð mati á umhverfisáhrifum. Þar sem fjöldi persónueininga í
því skólpi sem hér um ræðir hefur í sumum tilfellum verið að mælast yfir þessum mörkum telst
framkvæmdin matsskyld. Framkvæmdaraðila ber því að lýsa grunnástandi umhverfis og meta á
kerfisbundinn hátt þau áhrif sem framkvæmd kann að hafa á umhverfið, áður en stjórnvöld geta tekið
ákvörðun um hvort umrædd framkvæmd skuli leyfð.
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4.1.3

Hverjir vinna umhverfismatið

Sveitarfélagið Árborg hefur falið EFLU hf. verkfræðistofu að hafa umsjón með mati á umhverfisáhrifum.
Sérstök verkefnisstjórn hefur verið skipuð um matið (tafla 4-1), en að matsvinnunni koma jafnframt
fleiri starfsmenn EFLU. Þá hefur sjálfstæðum sérfræðingum verið falið að annast rannsóknir á vissum
umhverfisþáttum, s.s. vatnsgæðum, lífríki viðtaka, gróðurfari og fuglalífi (tafla 4-2). Nánari upplýsingar
um aðkomu utanaðkomandi sérfræðinga og framkvæmd matsins má finna í kafla 4.5.
TAFLA 4-1 Verkefnisstjórn við mat á umhverfisáhrifum.
AÐILAR

HLUTVERK

STARFSMENN

Sveitarfélagið Árborg

Verkefnisstjóri framkvæmdaraðila

Jón Tryggvi Guðmundsson

EFLA hf.

Verkefnisstjóri umhverfismats og ritstjóri
frummatsskýrslu

Ólafur Árnason

EFLA hf.

Verkefnisstjóri hönnunar

Páll Bjarnason

TAFLA 4-2 Yfirlit yfir þá sérfræðinga sem koma að rannsóknum vegna mats á umhverfisáhrifum.
AÐILI

HLUTVERK

Hafrannsóknastofnun

Rannsóknir á vatnsgæðum og lífríki Ölfusár

Dr. Ólafur Einarsson náttúrufræðingur og
Jóhann Óli Hilmarsson

Rannsóknir á fuglalífi og gróðurfari

Margrét Hallmundsdóttir fornleifafræðingur

Fornleifakönnun

NN (liggur ekki fyrir)

Gera dreifingarspá fyrir uppleyst efni í sjó

4.2

Matsferlið

Matsferlinu má í grófum dráttum skipta í tvennt, annars vegar vinnu áætlunar um gerð
umhverfismatsins sem er kynnt í matsáætlun og hins vegar vinnslu umhverfismatsins sjálfs sem kynnt
er í frummatsskýrslu. Almenningi og umsagnaraðilum gefast nokkur tækifæri til að leggja fram
athugasemdir eða ábendingar í matsferlinu.
4.2.1

Matsáætlun: Óskað er eftir ábendingum fyrir komandi matsferli

Það er mikilvægt fyrir framkvæmdaraðila að fá sem fyrst fram ábendingar og umræðu um hvernig á að
standa að mati á fyrirhugaðri framkvæmd. Ábendingar um mögulega valkosti, umhverfisþætti sem
tilefni er til að leggja til grundvallar í matinu eða upplýsingar um grunnástand svæðisins eru dæmi um
gagnlegar upplýsingar í upphafi matsferlisins.
Tillaga að matsáætlun er fyrsta skref matsferlisins, en í henni er að finna áætlun um þá þætti
framkvæmdar og umhverfis sem lögð verður áhersla á við matsvinnuna og fjallað verður um í
frummatsskýrslu. Áætlunin er nokkurs konar verkáætlun fyrir framkvæmdaraðila, Skipulagsstofnun,
umsagnaraðila og almenning til að vinna eftir og fylgjast með hvort fullnægjandi upplýsingar muni komi
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fram í frummatsskýrslu um framkvæmd, starfsemi sem henni fylgir og áhrif á umhverfið. Í tillögu að
matsáætlun er gerð grein fyrir framkvæmdinni, þeim valkostum sem á því stigi hafa komið til umræðu
og framkvæmda- og áhrifasvæði, ásamt þeim þáttum umhverfisins sem taldir eru geta orðið fyrir
áhrifum. Í tillögu að matsáætlun er því jafnframt lýst hvernig staðið er að rannsóknum og mati á
áhrifum.
Tillaga að matsáætlun er kynnt tvisvar. Í fyrra skiptið sem drög að tillögu að matsáætlun skv. 16. gr.
reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015, sem gerir ráð fyrir að framkvæmdaraðili leiti
samráðs eins snemma og kostur er. Tillagan sem hér er kynnt er drög að tillögu matsáætlunarinnar og
gefst almenningi og lögbundnum umsagnaraðilum tækifæri til að senda Sveitarfélaginu Árborg
athugasemdir.
Þegar Sveitarfélagið Árborg hefur unnið úr þeim ábendingum sem berast við drögin verður tillagan
send til Skipulagsstofnunar, sem kynnir hana á vef sínum og leitar eftir umsögnum. Að loknum fjögurra
vikna kynningartíma tekur Skipulagsstofnun ákvörðun um matsáætlunina. Stofnunin getur fallist á
matsáætlunina með athugasemdum, sem verða þá hluti af matsáætluninni. Það þýðir að Sveitarfélagið
Árborg þarf að vinna umhverfismatið í samræmi við tillöguna sem sveitarfélagið lagði fram og þær
viðbætur sem Skipulagsstofnun gerir í ákvörðun sinni.
4.2.2

Frummatsskýrsla: Óskað verður eftir athugasemdum og ábendingum við niðurstöðu mats á
umhverfisáhrifum

Mat á umhverfisáhrifum á að veita yfirsýn yfir grunnástand umhverfis án framkvæmdar og sýna hvaða
breytingar geti orðið ef af framkvæmd verður. Í frummatsskýrslu er fylgt eftir þeim rannsóknum og
athugunum sem framkvæmdar voru vegna mats á umhverfisáhrifum og greint var frá í matsáætlun. Ef
vikið er frá matsáætlun í frummatsskýrslunni þarf framkvæmdaraðili að gera nákvæma grein fyrir því í
hverju frávikið felst og rökstyðja það sérstaklega. Í frummatsskýrslu eru borin saman umhverfisáhrif
þeirra valkosta sem að til greina koma. Gerð og kynning frummatsskýrslu er því mikilvægur liður í að
greina virkni mismunandi valkosta til að uppfylla markmið þessarar framkvæmdar, og bera saman
umhverfisáhrif þeirra.
Þegar athugasemdir og umsagnir hafa borist við frummatsskýrslu er þeim svarað. Svörin eru skrifuð
inn í lokaskýrslu, sk. matsskýrslu sem svo er send til Skipulagsstofnunar. Byggt á matsskýrslu veitir
Skipulagsstofnun svo álit sitt á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Sveitarstjórnum ber að taka
rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar við útgáfu framkvæmdaleyfa.
Þær aðferðir sem beitt er við mat á umhverfisáhrifum eru í samræmi við lög um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. og reglugerð nr. 660/2015. Matsferlið skv. lögunum má sjá á
mynd 4-1. Nánari upplýsingar um matsferlið má finna á vef Skipulagsstofnunar (www.skipulag.is).
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MYND 4-1 Ferli mats á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000 m.s.br.
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4.3 Framkvæmdaþættir sem hafa áhrif á umhverfið
Helstu þættir framkvæmdar sem talið er að geti valdið umhverfisáhrifum eru:
•
•
•
•

Meðhöndlun og losun skólps í viðtaka
Bygging hreinsistöðvar
Lagnagerð
Vegagerð

Áhrif vegna byggingar hreinsistöðvar, lagnagerðar og vegagerðar eru að mestu bundin við
framkvæmdatíma en áhrif losunar skólps í viðtaka við rekstrartíma.
4.4

Umhverfisþættir sem geta orðið fyrir áhrifum

Þeir umhverfisþættir sem talið er að geti mögulega orðið fyrir áhrifum vegna framkvæmdarinnar, á
framkvæmda- eða rekstrartíma, eru:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vatnsgæði viðtaka
Lífríki viðtaka
Lykt
Sjónræn áhrif
Útivist
Gróðurfar

Fuglalíf
Landnotkun
Fornleifar
Jarðmyndanir
Vatnsverndarsvæði
Landslag

TAFLA 4-3 Yfirlit yfir möguleg umhverfisáhrif helstu framkvæmdaþátta.

Vatnsgæði viðtaka
Lífríki viðtaka

MEÐHÖNDLUN
OG LOSUN SKÓLPS
Í VIÐTAKA
X
X

BYGGING
HREINSISTÖÐVAR

LAGNAGERÐ

VEGAGERÐ

Lykt
Sjónræn áhrif
Útivist

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Gróðurfar
Fuglalíf

X
X

X
X

X
X

X
X

Landnotkun
Fornleifar
Jarðmyndanir

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Vatnsverndarsvæði
Landslag

X

X
X

X
X

X
X

4.5 Umhverfisþættir sem fjallað verður um í frummatsskýrslu
Hér á eftir verður stuttlega fjallað um þá umhverfisþætti sem talin er ástæða til að fjalla um í
frummatsskýrslu. Gerð verður grein fyrir þeim rannsóknum sem þegar hafa verið framkvæmdar eða
eru fyrirhugaðar og áætlaðri umfjöllun í frummatsskýrslu.
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Mat á áhrifum framkvæmdarinnar á einstaka umhverfisþætti kemur til með að byggja á framlögðum
matsspurningum, viðmiðum úr stefnuskjölum stjórnvalda, lögum og reglugerðum, fyrirliggjandi
gögnum sem og nýjum sem aflað verður í matsferlinu. Mat á einkennum og vægi áhrifa mun byggja á
leiðbeiningum Skipulagsstofnunar þar um.
4.5.1
4.5.1.1

Vatnsgæði viðtaka
Áhrif framkvæmdar

Möguleg áhrif framkvæmdarinnar á vatnsgæði viðtaka tengjast einkum efnum, lífrænum og
ólífrænum, ásamt gerlum sem kunna að berast með skólpi í viðtaka.
4.5.1.2

Áhrifasvæði

Við afmörkun áhrifasvæðis vegna áhrifa á vatnsgæði viðtaka er miðað við annars vegar vatnasvið
Ölfusár neðan útrásar í ána og hins vegar sjó umhverfis mögulega útrás í sjó.
4.5.1.3

Matsspurningar

Matinu er ætlað að svara:
a. Hver er styrkur efna í vatni (pH, leiðni, uppleyst næringarefni, -aðalefni, -snefilefni, lífrænt
kolefni og hormón) ofan og neðan núverandi útrásar í Ölfusá?
b. Hvaða áhrif hefur framkvæmdin, m.v. framlagða valkosti, á vatnsgæði viðtaka?
4.5.1.4

Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir

Hafrannsóknarstofnun mun annast rannsóknir á mögulegum áhrifum framkvæmdarinnar á vatnsgæði
með áherslu á ofangreind efni. Jafnframt verður stuðst við önnur fyrirliggjandi gögn, s.s. niðurstöður
reglubundinnar vöktunar á gerlamagni og efnainnihaldi fráveituvatns sem Mannvit hefur annast frá
árinu 2014 (Mannvit 2014, 2016a, 2016b, 2017a og 2017b), efnavöktun Jarðvísindastofnunar og
Veðurstofunnar í Ölfusá 1996–2016 (Sigurður Reynir Gíslason o.fl. 2017) og mengunarflokkun Ölfusár
frá 2010 (Tryggvi Þórðarson, 2010). Loks verða þar til bærir sérfræðingar fengnir til að vinna
dreifingarspá fyrir uppleyst efni í sjó við útrás hjá Eyrarbakkahöfn.
4.5.1.5

Aðferðafræði rannsókna og mats

Samkvæmt áætlun Hafrannsóknarstofnunar er gert ráð fyrir að mæla styrk uppleystra efna í Ölfusá í
útrás frárennslisins, ofan og neðan við útrás frárennslis við Sandvík og beint úr vatnsflaumi Ölfusár af
brú við Selfoss. Nánar, að mælt verði pH, leiðni, næringarefni, aðalefni, snefilefni, heildarstyrkur lífræns
kolefnis (TOC) og hormóna (17-beta-östradiol og 17-alfa-etinylöstradiol) í vatni. Sýnum til mælinga á
uppleystum efnum og TOC er safnað á öllum fjórum sýnatökustöðunum en sýni til mælinga á
hormónum eru tekin á þremur stöðum, í útrás frárennslisins og ofan og neðan við útrás frárennslis við
Sandvík.
Lagt verður mat á möguleg áhrif útrásar í sjó á vatnsgæði sjós út frá dreifingarspám um þynningu
uppleystra efna.
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4.5.1.6

Framsetning í frummatsskýrslu

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna, mat lagt á áhrif framkvæmdar á vatnsgæði og
fjallað um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á.
4.5.2
4.5.2.1

Lífríki viðtaka
Áhrif framkvæmdar

Möguleg áhrif framkvæmdarinnar á lífríki viðtaka tengjast einkum áhrifum skólplosunar á
frumframleiðendur, smádýr og fiska.
4.5.2.2

Áhrifasvæði

Við afmörkun áhrifasvæðis vegna áhrifa á lífríki viðtaka er miðað við annars vegar vatnasvið Ölfusár
neðan útrásar í ána og hins vegar sjó umhverfis mögulega útrás frá Eyrarbakka.
4.5.2.3

Matsspurningar

Matinu er ætlað að svara:
a. Hver er lífmassi blábaktería ofan og neðan núverandi útrásar í Ölfusá?
b. Hver er samsetning, fjölbreytni, þéttleiki og lífmassi þörunga ofan og neðan núverandi útrásar
í Ölfusá?
c. Hvert er magn blaðgrænu ofan og neðan núverandi útrásar í Ölfusá?
d. Hver er samsetning, fjölbreytni, þéttleiki og lífmassi hryggleysingja ofan og neðan núverandi
útrásar í Ölfusá?
e. Hver er lífmassi, fjölbreytni, þéttleiki og ástand laxfiskaseiða ofan og neðan núverandi útrásar
í Ölfusá?
f. Er magn hormóna (17-beta-östradiol og 17-alfa-etinylöstradiol) meira neðan útrásar fráveitu
en ofan hennar?
g. Hver er styrkur ofangreindra hormóna í seiðum laxafiska úr Ölfusá, ofan og neðan fráveitu?
h. Hvaða áhrif hefur framkvæmdin, m.v. framlagða valkosti, á lífríki viðtaka?
4.5.2.4

Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir

Hafrannsóknastofnun mun annast rannsóknir á mögulegum áhrifum framkvæmdarinnar á lífríki
Ölfusár. Einnig verður stuðst við fyrirliggjandi gögn stofnunarinnar um laxfiskaseiði í Ölfusá og veiði. Þá
verða þar til bærir sérfræðingar fengnir til að vinna dreifingarspá fyrir uppleyst efni í sjó við útrás hjá
Eyrarbakkahöfn.
4.5.2.5

Aðferðafræði rannsókna og mats

Lífríki Ölfusár: Gert er ráð fyrir að lífmassi þörunga og blábaktería verði mældur á 10 steinum sem
safnað verður af botni út frá tilviljunarkenndu úrtaki á tveimur stöðvum, ofan og neðan núverandi
útrásar, þar sem vöktun seiða hefur farið fram. Fjölbreytni og þéttleiki þörunga verður mældur af
þremur steinum sem safnað verður af botni út frá tilviljunarkenndu úrtaki á hvorum stað. Blaðgræna
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verður mæld, þörungar greindir og gerður samanburður á milli stöðva ofan og neðan frárennslis. Einnig
er gert ráð fyrir að mæla fjölbreytni, þéttleika og lífmassa hryggleysingja með því að safna 10 steinum
af botni á tilviljunarkenndan hátt af hvorum stað. Allt sem á steinunum er verður vandlega burstað af
og sýnin varðveitt í 70% etanóli til frekari skoðunar. Ofanvarp hvers steins verður rissað upp til að
reikna megi fjölda dýra á flatareiningu. Smádýr verði greind til hópa og tegunda, eftir atvikum. Lífmassi,
fjölbreytni, þéttleiki og ástand laxfiskaseiða hefur verið mældur á fjórum stöðum frá 1985. Stuðst
verður við þessi gögn auk upplýsinga um veiði í Ölfusá. Sýni verða tekin úr vefjum seiða til mælinga á
hormónum. Sýna var aflað haustið 2017 en ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort farið verði í aðra
sýnatöku árið 2018. Mat verður lagt á möguleg áhrif framkvæmdarinnar á lífríki Ölfusár með hliðsjón
af niðurstöðum ofangreindra rannsókna og rannsókna á vatnsgæðum.
Lagt verður mat á möguleg áhrif útrásar í sjó á lífríki hans út frá dreifingarspám um þynningu uppleystra
efna.
4.5.2.6

Framsetning í frummatsskýrslu

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna, mat lagt á áhrif framkvæmdar á lífríki viðtaka
og fjallað um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á.
4.5.3
4.5.3.1

Lyktarónæði
Áhrif framkvæmdar

Hreinsun og losun skólps geta haft í för með sér lyktarónæði, þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir að allt loft
frá fyrirhugaðri hreinsistöð fari í gegnum síubúnað, sem dregur verulega úr lykt.
4.5.3.2

Áhrifasvæði

Lyktarmengun er líklega bundin við næsta nágrenni hreinsistöðvar og útrása.
4.5.3.3

Matsspurningar

Matinu er ætlað að svara:
a. Hvar má gera ráð fyrir að lyktarónæðis gæti?
b. Hverjir eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af lyktarónæði?
4.5.3.4

Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir

Byggt verður á upplýsingum frá staðkunnugum og Heilbrigðiseftirliti Suðurlands um núverandi ástand.
Við mat á mögulegum áhrifum framkvæmdar verður stuðst við upplýsingar um lyktardreifingu frá
sambærilegum hreinsistöðvum í rekstri og upplýsingum um ríkjandi vindáttir úr næstu veðurstöð
Veðurstofunnar.
4.5.3.5

Aðferðafræði rannsókna og mats

Ekki er gert ráð fyrir því að líkanreikna dreifingu lyktar. Þess í stað verður horft til staðsetningu
hreinsistöðvar m.t.t. landnýtingar á aðliggjandi svæðum og upplýsinga úr öðrum sambærilegum
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verkum. Lýsing á núverandi ástandi kemur m.a. til með að byggja á upplýsingum um fjölda kvartana
vegna lyktar til Heilbrigðiseftirlits Suðurlands og upplýsingum frá staðkunnugum.
4.5.3.6

Framsetning í frummatsskýrslu

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindrar könnunar, mat lagt á lyktarónæði og fjallað um
mótvægisaðgerðir eftir því sem við á.
4.5.4
4.5.4.1

Sjónræn áhrif
Áhrif framkvæmdar

Áhrif framkvæmdar tengjast einkum mannvirkjum og losun skólps í viðtaka.
4.5.4.2

Áhrifasvæði

Hreinsistöðvarbyggingar munu sjást frá aðliggjandi svæðum og er áhrifasvæði vegna breytinga á ásýnd
því umfangsmeira en sem nemur beinum áhrifum. Jafnframt kann að gæta sjónrænna áhrifa í næsta
nágrenni útrása í viðtökum og lagna á landi.
4.5.4.3

Matsspurningar

Matinu er ætlað að svara:
a. Hvaðan verða mannvirki og ummerki losunar skólps sýnileg?
b. Hverjir eru það sem helst munu sjá ummerki framkvæmdarinnar?
4.5.4.4

Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir

Byggt verður á framkvæmdalýsingu, vettvangsferð um svæðið, ljósmyndum af svæðinu og
upplýsingum frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands um sjónræn ummerki skólps í Ölfusá við núverandi
ástand.
4.5.4.5

Aðferðafræði rannsókna og mats

Stuðst er við aðferðafræði sem lögð er fram í leiðbeiningum um mat á áhrifum á landslag og ásýnd
(Landscape Institute og Institute of Environmental Management, 1995, 2002, 2013). Áhersla verður á
áhrif á ásýnd. Lagt er mat á umfang framkvæmdarinnar og áhrif hennar og þau borin saman við
viðkvæmni svæðisins m.t.t. breytinga á ásýnd.
4.5.4.6

Framsetning í frummatsskýrslu

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindrar könnunar, mat lagt á sjónræn áhrif framkvæmdarinnar
og fjallað um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á.
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4.5.5
4.5.5.1

Útivist
Áhrif framkvæmdar

Lyktarmengun og sjónræn áhrif kunna að hafa áhrif á áhuga fólks til að stunda útivist , s.s. stangveiði,
í námunda við framkvæmdasvæðið.
4.5.5.2

Áhrifasvæði

Áhrifasvæði þessa umhverfisþáttar tekur til árbakka og farvegar árinnar og losunarsvæða, sérstaklega
í næsta nágrenni við útrásir og hreinsistöð.
4.5.5.3

Matsspurningar

Matinu er ætlað að svara:
a. Hvaða útivist er helst stunduð við bakka Ölfusár og þá sérstaklega í grennd við hreinsistöð og
útrásir?
b. Hvaða áhrif hefur framkvæmdin á útivist fólks?
4.5.5.4

Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir

Byggt verður á upplýsingum úr aðalskipulagi, útgefnum veiðitölum og samtölum við staðkunnuga.
4.5.5.5

Aðferðafræði rannsókna og mats

Ekki er lagt til að fara í sérstakar rannsóknir á þessum þætti umfram yfirferð á fyrirliggjandi gögnum og
viðtölum við staðkunnuga.
4.5.5.6

Framsetning í frummatsskýrslu

Í frummatsskýrslu verður lagt mat á hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á útivist. Fjallað verður um
markverða staði og reynt að leggja mat á nýtingu mismunandi svæða. Lagðar verða til
mótvægisaðgerðir ef þörf þykir.
4.5.6
4.5.6.1

Gróðurfar
Áhrif framkvæmdar

Möguleg áhrif framkvæmdarinnar tengjast einkum beinni skerðingu og raski á gróðurlendum en
framkvæmdin kann einnig að hafa óbein áhrif á fjöru- og/eða bakkagróður. Í því samhengi er vert að
benda á að fjörur við Stokkseyri og Eyrarbakka eru á náttúruminjaskrá vegna sérstæðs lífríkis (svæði
nr. 750) og Kaldaðarnesengjar og Kaldaðarneseyjar vegna fjölbreytts votlendis með gróskumiklum
gróðri og fjölbreyttu fuglalífi (svæði nr. 775). Framkvæmdin kann því að hafa áhrif á forsendur friðunar
og/eða verndargildi svæðanna.
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4.5.6.2

Áhrifasvæði

Framkvæmdin kemur einkum til með að hafa áhrif á gróðurfar innan framkvæmdasvæðis, þ.e. þar sem
gera má ráð fyrir einhverju beinu raski á yfirborði, s.s. við lagnagerð og byggingu hreinsistöðvar. Einnig
kann framkvæmdin að hafa áhrif á fjöru- og/eða bakkagróður í næsta nágrenni við útrásir.
4.5.6.3

Matsspurningar

Matinu er ætlað að svara:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

4.5.6.4

Hvaða vistgerðir eru á áhrifasvæði framkvæmdarinnar?
Hversu varanleg verða áhrif framkvæmdarinnar á gróður?
Verða áhrif á vistkerfi sem njóta verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd?
Verða áhrif á bakkagróður sem skv. 62. gr. laga um náttúruvernd skal leitast við að viðhalda?
Verða áhrif á skóga og kjarr sem njóta verndar skv. 6. og 7. gr. laga um skógrækt?
Finnast sjaldgæfar tegundir, eða tegundir sem hafa verið friðlýstar eða settar á válista
Náttúrufræðistofnunar Íslands innan áhrifasvæðis framkvæmdarinnar?
Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir

Dr. Ólafur Einarsson og Jóhann Óli Hilmarsson voru fengnir til að lýsa gróðurfari á byggingarreit
hreinsistöðvar. Sérfræðingar verða einnig fengnir til að vinna dreifingarspá fyrir uppleyst efni í sjó við
útrás hjá Eyrarbakkahöfn. Að auki verður byggt á vistgerðaflokkun Náttúrufræðistofnunar Íslands (Jón
Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir, 2016) og upplýsingum sem aflað var í
tengslum við lagningu 66 kV jarðstrengs og ljósleiðara milli Selfoss og Þorlákshafnar (EFLA, 2013).
4.5.6.5

Aðferðafræði rannsókna og mats

Haustið 2017 kannaði náttúrufræðingur gróðurfar á því svæði á Geitanesi þar sem til stendur að reisa
fyrirhugaða hreinsistöð. Gróðurfari var lýst, plöntutegundir skráðar og teknar myndir af gróðri og landi.
Þekja og tegundasamsetning háplantna var könnuð á 11 stöðum, til þess að fá ítarlegri mynd af
gróðrinum en plöntulisti gefur. Við þekjumælingu voru plöntur greindar til tegunda og þekja plantna
metin sjónrænt, þá var notaður rammi 50 x 50 cm að stærð. Þekja var metin í prósentum (%).
Gróðurfari á milli hreinsistöðvar og útrásar við Eyrarbakkahöfn verður lýst með hliðsjón af
vistgerðakortum og upplýsingum sem aflað var í tengslum við jarðstrengsgerð. Þá verða möguleg áhrif
útrásar í sjó á fjörugróður metin með hliðsjón af dreifingarspá fyrir uppleyst efni í sjó.
4.5.6.6

Framsetning í frummatsskýrslu

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindrar rannsóknar, mat lagt á áhrif á gróður og plöntutegundir,
varanleika áhrifa og fjallað um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Þar sem fyrirhuguð lögn frá
hreinsistöð að útrás við Eyrarbakkahöfn liggur að mestu á landi sem hefur verið raskað og til eru
upplýsingar um gróðurfar á leiðinni er ekki talin þörf á að kanna gróðurfar sérstaklega í vettvangsferð.
Af sömu ástæðu er ekki talin þörf á að birta gróðurkort í frummatsskýrslu.
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4.5.7
4.5.7.1

Fuglalíf
Áhrif framkvæmdar

Möguleg áhrif framkvæmdar á fuglalíf tengjast einkum losun skólps í viðtaka, skerðingu búsvæða vegna
framkvæmda og truflun á framkvæmdatíma. Á náttúruminjaskrá eru þrjú svæði sem mögulega geta
orðið fyrir beinum eð óbeinum áhrifum af framkvæmdinni. Í fyrsta lagi fjörur við Stokkseyri og
Eyrarbakka vegna sérstæðs lífríkis (svæði nr. 750), í öðru lagi Varmá og Ölfusforir vegna fjölskrúðugs
fuglalífs (svæði nr. 751) og í þriðja lagi Kaldaðarnesengjar og Kaldaðarneseyjar vegna fjölbreytts
votlendis með gróskumiklum gróðri og fjölbreyttu fuglalífi (svæði nr. 775). Á austurbökkum Ölfusár er
einnig fuglafriðland í Flóa sem í aðalskipulagi er skilgreint sem hverfisverndarsvæði. Framkvæmdin
kann að hafa áhrif á forsendur friðunar og/eða verndargildi þessara svæða. Þá hefur
Náttúrufræðistofnun Íslands jafnframt skilgreint bæði Suðurlandsundirlendið og fjörur og grunnsævi
við Eyrarbakka sem mikilvægt fuglasvæði.
4.5.7.2

Áhrifasvæði

Framkvæmdin kemur einkum til með að hafa áhrif á fuglalíf í næsta nágrenni útrása í viðtökum og
innan framkvæmdasvæðis, þ.e. þar sem gera má ráð fyrir einhverju raski á yfirborði, s.s. við lagnagerð
og byggingu hreinsistöðvar.
4.5.7.3

Matsspurningar

Matinu er ætlað að svara:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4.5.7.4

Hvaða fuglategundir finnast á áhrifasvæði framkvæmdarinnar?
Hver eru hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á fugla?
Mun framkvæmdin hafa áhrif á stofnstærðir helstu fuglategunda á svæðinu?
Hver eru hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á lykil- og ábyrgðartegundir fugla á
áhrifasvæðinu?
Hver eru hugsanlega áhrif framkvæmdarinnar á fugla á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands?
Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir

Dr. Ólafur Einarsson og Jóhann Óli Hilmarsson voru fengnir til að rannsaka fuglalíf á fyrirhuguðu
framkvæmdasvæði. Einnig verður stuðst við önnur fyrirliggjandi gögn, s.s. árlegar vetrartalningar.
4.5.7.5

Aðferðafræði rannsókna og mats

Reglubundnar fuglatalningar voru gerðar á Ölfusá við núverandi útrás frá sumri og fram á haust 2017.
Varpfuglar voru kortlagðir á því svæði sem fer undir hreinsistöð og sniðtalningar framkvæmdar á
fyrirhugaðri lagnaleið milli hreinsistöðvar og mögulegrar útrásar í sjó við Eyrarbakkahöfn auk þess sem
gerð var könnun á fuglalífi við fyrirhugaða útrás í sjó. Mat á mögulegum áhrifum framkvæmdarinnar á
fuglalíf kemur til með að byggja á þessum talningum og öðrum fyrirliggjandi gögnum.
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4.5.7.6

Framsetning í frummatsskýrslu

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindra rannsókna, mat lagt á áhrif á fugla og fjallað um
mótvægisaðgerðir eftir því sem við á.
4.5.8
4.5.8.1

Landnotkun
Áhrif framkvæmdar

Möguleg áhrif framkvæmdarinnar tengjast einkum veiðihagsmunum í Ölfusá. Jafnframt er sölvataka
við ósa Ölfusár og sæbjúgnaeldi á Eyrarbakka sem fjallað verður um í frummatsskýrslu.
4.5.8.2

Áhrifasvæði

Á landi einskorðast áhrifasvæði vegna landnotkunar við helgunarsvæði framkvæmdarinnar, svokallað
byggingarbann, en áhrifasvæði vegna landnotkunar nær einnig til Ölfusár og sjávar.
4.5.8.3

Matsspurningar

Matinu er ætlað að svara:
a. Hver er árleg stang- og netveiði í Ölfusá?
b. Hver eru möguleg áhrif framkvæmdarinnar á veiðihagsmuni í Ölfusá?
c. Hver eru áhrif valkosta á sölvatöku við ósa Ölfusár og sæbjúgnaeldi á Eyrarbakka?
4.5.8.4

Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir

Byggt verður á niðurstöðum rannsókna Hafrannsóknarstofnunar á áhrifum framkvæmdar á lífríki og
vatnsgæði Ölfusár og upplýsingum um stang- og netaveiði. Jafnframt er litið til útreikninga á þynningu
við umfjöllun um sölvatöku og sæbjúgnaeldi.
4.5.8.5

Aðferðafræði rannsókna og mats

Mat á mögulegum áhrifum valkosta á veiðihagsmuni í Ölfusá kemur einkum til með að byggja á
niðurstöðum rannsókna Hafrannsóknarstofnunar á laxfiskum og smádýrum og upplýsingum um
veiðitölur. Möguleg áhrif valkosta á sölvatöku og sæbjúgnaeldi verða m.a. skoðuð með því að bera
saman staðsetningu þessara staða við dreifingarspá um þynningu uppleystra efna.
4.5.8.6

Framsetning í frummatsskýrslu

Greint verður frá niðurstöðum ofangreindra athugana, mat lagt á áhrif á veiðihagsmuni og fjallað um
mótvægisaðgerðir eftir því sem við á.
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4.5.9

Fornleifar

4.5.9.1

Áhrif framkvæmdar

Möguleg áhrif framkvæmdarinnar á fornleifar afmarkast fyrst og fremst af beinu raski vegna
framkvæmdarinnar.
4.5.9.2

Matsspurningar

Matinu er ætlað að svara:
a. Eru þekktar fornleifar á áhrifasvæði framkvæmdarinnar?
b. Stafar fornleifum hætta af fyrirhuguðum framkvæmdum?
4.5.9.3

Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir

Margrét Hallmundsdóttir, fornleifafræðingur, hefur verið fengin til að rannsaka fornleifar á svæðinu.
4.5.9.4

Aðferðafræði rannsókna og mats

Farið verður yfir örnefnaskrá og fyrirliggjandi skráningar um fornminjar. Athugunarsvæðið verður
gengið og leitað að fornleifum. Öllum fornleifum verður lýst og þær staðsettar með GPS-hnitum. Lagt
verður mat á það hvort fornleifum stafi hætta af fyrirhuguðum framkvæmdum.
4.5.9.5

Framsetning í frummatsskýrslu

Í frummatsskýrslunni verður greint frá niðurstöðum skráninga, lagt mat hversu mikil hætta skapast á
að minjar raskist og lagðar til mótvægisaðgerðir ef nauðsynlegt er.
4.6
4.6.1

Umhverfisþættir sem ekki er talin þörf á að skoða nánar í frummatsskýrslu
Jarðmyndanir

Áætlað framkvæmdasvæði sem fer undir hreinsistöð og lagnir er á Þjórsárhrauninu mikla sem kom upp
á Veiðivatnasvæðinu fyrir um 8.000 árum þar sem sléttir helluhraunsflákar og úfið apalhraun skiptast
á. Bergtegund hraunsins er þóleít sem er eitt algengasta basaltafbrigði hér á landi (Árni Hjartarson,
1988). Svæðið er þakið lausum jarðefnum, sandi og lífrænum jarðvegi. Ekki er vitað til þess að
verndaðar jarðminjar séu á svæðinu. Svæðið er þegar gróið og lagnaleiðir fara að mestu um svæði sem
þegar hefur verið raskað. Með hliðsjón af ofanrituðu er ekki talin þörf á að rannsaka sérstaklega
jarðmyndanir á svæðinu eða fjalla um áhrif framkvæmdarinnar á jarðmyndanir í frummatsskýrslu.
4.6.2

Vatnsverndarsvæði

Engin vatnsverndarsvæði er að finna á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Næsta vatnsverndarsvæði í
grennd við framkvæmdarsvæðið er vatnsverndarsvæði á Flugunesi, grannsvæði og fjarsvæði (mynd
4-2). Grannsvæðið er í yfir 1 km fjarlægð frá framkvæmdasvæðinu og næstu mörk fjarsvæðis eru í yfir
1 km fjarlægð frá hreinsistöð og yfir 600 m fjarlægð frá fyrirhugaðri staðsetningu útrásarlagnar við
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Geitanes. Þá er annað vatnsverndarsvæði að finna suðaustan við hreinsistöð, sem er í yfir 3,5 km
fjarlægð frá fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Vegna legu vatnsverndarsvæðanna og fjarlægðar frá
framkvæmdasvæði er ekki talið að framkvæmdin geti haft áhrif á ofangreind vatnsverndarsvæði.

MYND 4-2 Vatnsverndarsvæði í grennd við framkvæmdasvæði. Rauður hringur sýnir staðsetningu hreinsistöðvar. Mynd
fengin úr aðalskipulagi Árborgar 2010-2030.

Vatnsverndarsvæði í Sveitarfélaginu Ölfusi voru jafnframt skoðuð. Svæðin eru staðsett í yfir 11 km
fjarlægð frá fyrirhuguðu framkvæmdasvæði, fyrir ofan Þorlákshafnarveg (nr. 38). Vegna legu
vatnsverndarsvæðanna og fjarlægðar frá fyrirhuguðu framkvæmdasvæði er ekki talið að framkvæmdin
muni hafa nokkur áhrif á vatnsverndarsvæði í Ölfusi.
Með hliðsjón af ofanrituðu er ekki talin þörf á að fjalla um áhrif framkvæmdarinnar á
vatnsverndarsvæði í frummatsskýrslu.
4.6.3

Landslag

Ekki er talin þörf á sérstakri umfjöllun um bein áhrif mannvirkja á landslag í frummatsskýrslu, þar sem
umfang áhrifanna á þennan umhverfisþátt er lítið.
4.7

Umfjöllun um valkosti í frummatsskýrslu

Á þessu stigi liggur aðalvalkostur ekki fyrir. Mat á umhverfisáhrifum verður nýtt til að bera saman
umhverfisáhrif allra valkosta og leggja þær upplýsingar, ásamt samanburði á stofn- og rekstrarkostnaði
þeirra, til grundvallar þegar að ákvörðun verður tekin um hvaða leið verður farin.
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5.1

Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun

Almenningi, hagsmunaaðilum og lögbundnum umsagnaraðilum gefst nú tækifæri til að kynna sér
framkvæmdina og koma með athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun áður en þeim verður
skilað inn til Skipulagsstofnunar til formlegrar umfjöllunar. Í samræmi við 16. gr. reglugerðar nr.
660/2015 um mat á umhverfisáhrifum er tveggja vikna frestur gefinn til að skila inn athugasemdum við
drög að tillögu að matsáætlun.
Kynning á drögum að tillögu að matsáætun var auglýst í Dagskránni á Suðurlandi og Fréttablaðinu og
birtist auglýsing í þessum miðlum 13. desember 2017. Tillagan er aðgengileg á vef EFLU verkfræðistofu
(www.efla.is).
Skriflegum athugasemdum við drög þessi að tillögu að matsáætlun skal skila fyrir 5. janúar 2018.
Athugasemdirnar skal merkja „Hreinsistöð fráveitu á Selfossi“ og senda með tölvupósti á netfangið
jon.agust.jonsson@efla.is eða með bréfpósti á:
EFLA verkfræðistofa
Jón Ágúst Jónsson
Höfðabakki 9
110 Reykjavík

5.2 Tillaga að matsáætlun
Eftir að Sveitarfélagið Árborg hefur uppfært tillögu að matsáætlun með hliðsjón af athugasemdum sem
berast við drög tillögunnar verður tillaga að matsáætlun send til Skipulagsstofnunar. Þaðan verður
tillagan send lögbundnum umsagnaraðilum til umsagnar og þurfa svör þeirra að berast innan þess
frests sem stofnunin veitir. Allir hafa rétt til að senda Skipulagsstofnun skriflegar athugasemdir við
tillögu að matsáætlun innan gefins frests. Að kynningartíma loknum tekur Skipulagsstofnun ákvörðun
um matsáætlunina með eða án athugasemda.
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5.3 Kynning á frummatsskýrslu
Þegar Sveitarfélagið Árborg hefur lagt mat á umhverfisáhrif í samræmi við endanlega matsáætlun er
gerð grein fyrir niðurstöðum matsins í frummatsskýrslu. Áætlað er að skila frummatsskýrslu til
meðferðar hjá Skipulagsstofnun haustið 2018. Niðurstöður matsvinnunnar verða kynntar almenningi í
samráði við Skipulagsstofnun á kynningartíma frummatsskýrslunnar. Frummatsskýrslan verður auglýst
og gerð aðgengileg á opinberum stöðum auk þess að vera aðgengileg á veraldarvefnum.
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