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SAMANTEKT
Sveitarfélagið Árborg áformar að reisa hreinsistöð fyrir fráveitu við Sandvik, norðan við flugvöllinn á
Selfossi. Markmið framkvæmdarinnar er að koma á hreinsun skólps frá Selfossi sem uppfyllir skilyrði
laga og reglugerða, en í dag er skólp að mestu losað óhreinsað í Ölfusá. Framkvæmdin er matsskyld
samkvæmt tölulið 11.04 í 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 þar sem um er að
ræða skólphreinsivirki með afkastagetu sem svarar til 50.000 persónueininga eða meira.
Frummatsskýrslu þessari er ætlað að varpa ljósi á fyrirhugaða framkvæmd, grunnástand umhverfis fyrir
framkvæmdir og möguleg umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. Lagt var mat á umhverfisáhrif þriggja
valkosta með útrás í Ölfusá, þ.e. eins þreps hreinsun, tveggja þrepa hreinsun og ítarlegri en tveggja
þrepa hreinsun, og eins valkostar sem felst í grófhreinsun með útrás í sjó utan við Eyrarbakkahöfn.
Metin voru áhrif ofangreindra valkosta á; vatnsgæði viðtaka, lífríki viðtaka, lyktarónæði, sjónræn áhrif,
útivist, gróðurfar, fuglalíf, fornleifar, landnotkun og auðlindanýtingu. Umhverfisáhrif voru metin með
hliðsjón af samþykktri matsáætlun og þeim rannsóknum sem unnar hafa verið í tengslum við matið.
Aðalvalkostur var valinn með hliðsjón af niðurstöðu umhverfismats og samanburði á stofn- og
rekstrarkostnaði allra valkosta. Öllum er heimilt að senda inn umsagnir og athugasemdir við
frummatsskýrsluna á sex vikna kynningartíma.
Aðalvalkostur Sveitarfélagsins Árborgar felst í byggingu tveggja þrepa hreinsistöðvar við Sandvik með
útrás í Ölfusá. Skólphreinsistöðin, samkvæmt þeim valkosti, verður um 700 m2 hús úr bentri
steinsteypu með um 5 m lofthæð. Skólp verður hreinsað með vélrænni síun. Viðtaki skólps hefur hvorki
verið skilgreindur sem síður viðkvæmur né flokkast sem viðkvæmur viðtaki, en um þá viðtaka gilda
almennar kröfur reglugerðar um fráveitur og skólp, þ.e. krafa um tveggja þrepa hreinsun [1]. Hönnun
hreinsistöðvarinnar miðast við að hún geti tekið við öllu skólpi frá Selfossi. Frá hreinsistöðinni verður
lögð útrásarlögn út á Geitanes, þar sem hún verður stefnuboruð út í meginstraum Geitanesflúða.
Leggja þarf slóð að útrásarstað á Geitanesi. Einnig er gert ráð fyrir bílastæði innan lóðar
hreinsistöðvarinnar. Þá verður núverandi útrásarlögn endurnýjuð og nýtt sem neyðaryfirfall.
Stofnkostnaður við framkvæmdina er áætlaður um 1.225 millj. kr. og árlegur rekstrarkostnaður um 5080 millj. kr.
Aðalvalkostur er talinn hafa nokkuð jákvæð áhrif á vatnsgæði viðtaka, lífríki viðtaka, lyktarónæði
útivist, landnotkun og auðlindanýtingu. Byggir sú niðurstaða m.a. á því að tilfærsla á útrás út í meginál
Geitanesflúða og tveggja þrepa hreinsun skólps kemur til með að draga úr mengunaráhrifum frá
skólplosuninni í Ölfusá. Samkvæmt dreifilíkani eru saurkólígerlar eini mengunarþátturinn sem gæti
farið yfir umhverfismörk í ánni, sbr. reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.
Framkvæmdaraðili mun því nota útfjólubláa geislun til að ná styrk saurkólígerla niður fyrir þessi mörk.
Tilfærsla á útrásarlögn og hreinsun skólps dregur einnig úr setmyndun, lífrænu mengunarálagi og bætir
ástand lífríkis í viðtakanum, ekki síst skilyrði fyrir botnlægar lífverur. Talið er að það lyktarónæði sem
getur myndast við núverandi útrás heyri sögunni til þegar útrás hefur verið færð út í meginálinn, en
lítils háttar lyktarónæði getur verið til staðar næst hreinsistöðinni. Þá skapar framkvæmdin
útivistarfólki heilnæmara umhverfi, eykur útivistargildi svæðisins og möguleika til útivistar en getur rýrt
gildi svæðisins sem fuglaskoðunarstaðar. Hafrannsóknastofnun telur að tilfærsla á útrás og hreinsun
skólps geti haft jákvæð áhrif á gönguskilyrði laxa upp Ölfusá og veiðihagsmuni neðan núverandi útrásar.
Bætt vatnsgæði eru einnig talin hafa jákvæð áhrif á áhuga fólks til að stunda veiðar og nýta fisk úr ánni.
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Framkvæmdin er talin hafa óveruleg áhrif á aðra umhverfisþætti, þ.e. gróðurfar, fuglalíf, fornleifar og
sjónræn áhrif.
Sökum mikils kostnaðar við uppbyggingu tveggja þrepa hreinsistöðvar er gert ráð fyrir að áfangaskipta
framkvæmdinni. Í fyrri áfanga yrði komið á eins þreps hreinsun en tveggja þrepa hreinsun í síðari
áfanga. Tímamörk eins þreps hreinsunar verða ákveðin í samráði við veitendur framkvæmda- og
starfsleyfis. Með áfangaskiptingunni má hraða framkvæmdum við uppbygginguna og koma sem fyrst
á hreinsun skólps. Þrátt fyrir að eins þreps hreinsun lækki styrk mengunarefna í frárennsli minna en
tveggja þrepa hreinsun, benda niðurstöður matsins til að umhverfisáhrif þessara hreinsunarstiga séu
sambærileg hvað varðar næringarefni, en bæði hreinsunarstigin krefjast þó útfjólublárrar geislunar til
að halda styrk saurkólígerla innan umhverfismarka. Valkostur með eins þreps hreinsun getur þó ekki
verið valinn sem aðalvalkostur fyrir framkvæmdina, þar sem Ölfusá er venjulegur viðtaki og almenna
krafan um tveggja þrepa hreinsun gildir fyrir slíka viðtaka, óháð því hvort einfaldari hreinsun geti skilað
fullnægjandi hreinsun. Þannig benda niðurstöðurnar til þess að Ölfusá sé öflugur viðtaki og að
takmarkaður umhverfislegur ávinningur felist í aukinni hreinsun skólps umfram eins þreps hreinsun.
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ORÐSKÝRINGAR
Eigin fráveita fyrir
iðnaðarskólp

Eins þrepa hreinsun*

Iðnaðarstarfsemi sem losar skólp sem ekki er leitt í fráveitu fyrir þéttbýli og inniheldur
lífræn efni sem brotna auðveldlega niður í umhverfinu. Slíkar fráveitur eru háðar
ákvæðum um hreinsibúnað í starfsleyfi.
Hreinsun skólps með aflfræðilegum og/eða efnafræðilegum aðferðum þar sem svifagnir
eru botnfelldar eða önnur hreinsun þar sem BOD5-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%.

Framkvæmdaraðili

Aðili sem hyggst hefja framkvæmd, sem lög um mat á umhverfisáhrifum ná til.

Fráveita*

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.
Lífrænt efni (t.d. trjákurl) sem er notað sem síuefni, t.d. til að eyða lykt í lofti.
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.

Frummatsskýrsla
Grófhreinsun*
Lífsía (Biofilter)
Matsáætlun
Matsskýrsla

Mengun*
Mótvægisaðgerðir
Persónueining (pe.)*

Síður viðkvæmur viðtaki*
Síu- og ristarúrgangur*

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
Tveggja þrepa hreinsun*
sandsíu telst t.d. vera tveggja þrepa hreinsun.
Umhverfisáhrif
Áhrif framkvæmdar og þess sem henni fylgir á umhverfi.
Venjulegur viðtaki er viðtaki sem ekki hefur verið skilgreindur sem síður viðkvæmur
Venjulegur viðtaki
viðtaki né flokkast sem viðkvæmur viðtaki.
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
Viðkvæmur viðtaki*
þar sem næringarefnaauðgun hefur orðið eða kann að verða í náinni framtíð ef ekki er
gripið til fyrirbyggjandi ráðstafana.
Viðtaki*
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
Þynningarsvæði*
að mengun megi vera yfir umhverfismörkum eða gæðamarkmiðum.
*sbr. reglugerð nr. 789/1999 um fráveitur og skólp.
Skólp*
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1.1

Um framkvæmdina

Á undanförnum árum hefur Sveitarfélagið Árborg unnið að því að bæta ástand fráveitumála í
sveitarfélaginu. Með það fyrir augum hefur verið ákveðið að byggja hreinsistöð fyrir fráveitu norðan
við flugvöllinn við Sandvik. Meginmarkmið framkvæmdarinnar er að koma á hreinsun skólps frá Selfossi
sem uppfyllir skilyrði laga og reglugerða og verndar almenning og umhverfið gegn mengun af völdum
fráveitu. Aðalvalkostur felst í að byggja tveggja þrepa hreinsistöð við Sandvik með útrás í Ölfusá. Hann
var valinn með hliðsjón af niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum allra valkosta sem teknir voru til mats
og samanburði á stofn- og rekstrarkostnaði þeirra. Aðrir valkostir sem skoðaðir voru matinu, auk
núllkosts, eru; eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá, ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í
Ölfusá og grófhreinsun með útrás í sjó við Eyrarbakkahöfn.
1.2

Af hverju er framkvæmdin matsskyld?

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. Miðað er við að hver
persónueining svari til 60 g BOD5 á dag, skv. reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999. 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.
1.3

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
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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.
1.4

Hverjir vinna umhverfismatið?

Sveitarfélagið Árborg hefur falið verkfræðistofunni EFLU hf. að hafa umsjón með mati á
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. EFLA vinnur helstu skjöl sem framkvæmdaraðila ber að leggja
fram, s.s. tillögu að matsáætlun, frummatsskýrslu þessa og matsskýrslu sem lögð verður fram að loknu
kynningarferli frummatsskýrslu. Sérstök verkefnisstjórn var skipuð um matið (Tafla 1-1), fleiri
starfsmenn Árborgar og EFLU komu jafnframt að matinu auk utanaðkomandi sérfræðinga (Tafla 1-2).
TAFLA 1-1 Verkefnisstjórn við mat á umhverfisáhrifum.
AÐILI

HLUTVERK

STARFSMAÐUR

Sveitarfélagið Árborg

Verkefnisstjóri framkvæmdaraðila

Jón Tryggvi Guðmundsson

EFLA hf.

Verkefnisstjóri umhverfismats og ritstjóri
frummatsskýrslu

Ólafur Árnason

EFLA hf.

Verkefnisstjóri hönnunar

Páll Bjarnason

TAFLA 1-2 Yfirlit yfir þá sérfræðinga sem komu 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

Vatnaskil

Gera dreifingarspá fyrir uppleyst efni í Ölfusá og strandsjó

Mannvit

Vöktun á gerlamagni og efnainnihaldi fráveituvatns
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1.5

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 koma á framfæri
athugasemdum eða ábendingum í matsferlinu. 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
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 í frummatsskýrslu.
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 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.

MYND 1-1 Ferli mats á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000.
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1.6

Hvað hefur gerst í matsferlinu til þessa?

Undirbúningur vegna hreinsistöðvarinnar hefur staðið yfir um nokkurt skeið. Á undirbúningstíma voru
gerðar ýmsar rannsóknir og aflað álits sérfræðinga vegna hugsanlegra umhverfisáhrifa. Rannsóknir
hafa m.a. verið gerðar á vatnsgæðum og lífríki Ölfusár, dreifingu mengunar frá mögulegum útrásum,
gróðurfari, fuglalífi og fornleifum. Einnig hefur gerlamagn og efnainnihald fráveituvatns verið vaktað
frá árinu 2014. Ýmsir sérfræðingar komu að þessum rannsóknum, hver á sínu fagsviði.
Í desember 2017 voru kynnt drög að tillögu að matsáætlun fyrir framkvæmdina. Athugasemdir bárust
frá 10 aðilum og í kjölfar nokkurra athugasemda voru gerðar breytingar á tillögu að matsáætlun. Tillaga
að matsáætlun var lögð fram til Skipulagsstofnunar í nóvember 2018. Skipulagsstofnun leitaði umsagna
leyfisveitenda og annarra aðila um tillöguna og auglýsti eftir athugasemdum almennings. Sveitarfélagið
Árborg fór yfir allar athugasemdir og gerði Skipulagsstofnun grein fyrir afstöðu sinni til einstakra
athugasemda. Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun var birt þann 8. mars 2019.
Skipulagsstofnun féllst á matsáætlunina með athugasemdum.
1.7

Frávik frá matsáætlun

Frummatsskýrsla þessi var unnin samkvæmt samþykktri tillögu að matsáætlun.
1.8

Hver er tilgangur þessarar skýrslu?

Frummatsskýrslunni er ætlað að varpa ljósi á fyrirhugaða framkvæmd, grunnástand umhverfis fyrir
framkvæmdir og möguleg umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. Umhverfisáhrif voru metin með hliðsjón
af samþykktri matsáætlun og þeim rannsóknum sem unnar hafa verið í tengslum við matið.
Þegar frummatsskýrslu hefur verið skilað inn til Skipulagsstofnunar fá umsagnaraðilar þrjár vikur og
almenningur sex vikur til að skila inn umsögnum og athugasemdum. Þegar athugasemdir og umsagnir
hafa borist við frummatsskýrslu er þeim svarað. Svörin eru skrifuð inn í lokaskýrslu, svokallaða
matsskýrslu, sem er send til Skipulagsstofnunar. Stofnunin veitir svo álit sitt á mati á umhverfisáhrifum
byggt á matsskýrslu. Sveitarstjórnum ber að taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar við
útgáfu framkvæmdaleyfa. Að því loknu er framkvæmdaleyfið auglýst og er þá í einn mánuð hægt að
kæra framkvæmdaleyfið.
1.9 Uppbygging þessa skjals
Uppbygging þessa skjals er með eftirfarandi hætti:
•
•
•
•
•
•

Í kafla 2 er fjallað um núverandi fráveitur á Selfossi.
Í kafla 3 er framkvæmdinni lýst.
Í kafla 4 er greint frá aðferðafræði við mat á umhverfisáhrifum.
Í kafla 5 er gerð grein fyrir grunnástandi þeirra umhverfisþátta sem voru skoðaðir og áhrif
valkosta á þá metin.
Í kafla 6 er tekin saman niðurstaða umhverfismatsins.
Í kafla 7 er gerð grein fyrir samráði og kynningu.
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2.1

Núverandi fráveitur á Selfossi

Á seinustu árum hefur Sveitarfélagið Árborg unnið að skipulagningu fráveitumála og lagt fjármagn í
athuganir, rannsóknir og framkvæmdir með það að markmiði að bæta ástand fráveitumála í
sveitarfélaginu. Allir nýir hlutar fráveitukerfisins hafa 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 [2]. 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 (núverandi 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 rotþrær frá stærri hluta íbúðarbyggðar norðan ár (allt Jórutún, Ártún og Miðtún)
(útrás ofan brúar).
S5. Óhreinsað frá litlum hluta íbúðarbyggðar (11 íbúðir í Miðtúni) 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 útrásarlögn
fyrir skólp frá fyrirhugaðri hreinsistöð í Ölfusá skv. aðalvalkosti (S1) og hins vegar möguleg útrásarlögn í sjó við
Eyrarbakka skv. öðrum valkosti sem skoðaður var í matinu (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. Mjólkursamsalan (MS) er með sérstaka hreinsistöð fyrir sína starfsemi og er gert ráð
fyrir að forhreinsað 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. Af þeim sökum
miðast hönnun hreinsistöðvar við Geitanes við að hún geti tekið við öllu skólpi norðan ár.
Sláturfélag Suðurlands svf. (SS) rekur í dag eigin fráveitu, sbr. heimild í 25 gr. rg. 798/1999. Til greina
kemur því að hreinsa skólp frá SS og iðnaðarhverfi norðan ár í hreinsistöð sem SS áformar að byggja
eða í fyrirhugaðri hreinsistöð við Geitanes. Þá er jafnframt til skoðunar að hreinsa skólp frá íbúðarbyggð
norðan ár með eftirfarandi hætti; a) í fyrirhugaðri hreinsistöð SS, b) í fyrirhugaðri hreinsistöð við
Geitanes, c) í rotþróm með siturbeðum eða í litlum hreinsistöðvum sem líklega yrðu staðsettar við
núverandi útrásir frá byggðinni (S4 og S5 á mynd 2-1). Á öðrum staðnum (S4) er nú þegar rotþró. Þar
sem endanleg útfærsla á hreinsun skólps norðan ár liggur ekki fyrir miðast dreifilíkanreikningar í
umhverfismatinu við að allt skólp frá Selfossi (þ.m.t. SS) fari í gegnum hreinsistöðina. Þannig kemur
dreifilíkanið til með að miðast við mestu mögulegu losun frá hreinsistöðinni.
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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
til 60 g BOD5 á dag, skv. reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999. Meðalfjöldi persónueininga frá
íbúum og iðnaði sunnan ár úr 13 mælingum er um 41.400 og innifelur sú tala m.a. skólp frá
Mjólkursamsölunni (MS).
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 [3]. 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.
Meðalfjöldi persónueininga norðan ár er um 3.900, en þar er um að ræða persónueiningar frá rekstri
Sláturfélags Suðurlands svf. og frá öðrum iðnaði norðan ár. Meðalfjöldi heildar persónueininga úr 13
mælingum í þessum tveimur brunnum er um 45.500. Heildarfjöldi persónueininga hefur verið
breytilegur á milli mælinga, eða frá tæplega 8.500 upp í rúmlega 111.500. Í sömu mælingum var
meðalrennslið 198 l/s í brunni sunnan ár og 18 l/s í brunni norðan ár [3].
Þróun í fjölda persónueininga ræðst að talsverðu leyti af því hvaða kröfur verða gerðar til
iðnaðarfyrirtækja varðandi hreinsun fráveituvatns. Í spá Mannvits um þróun í fjölda persónueininga
kemur fram að ef gert er ráð fyrir að MS reki eigin hreinsistöð, persónueiningafjöldi frá öðrum iðnaði
haldist óbreyttur og fjöldi persónueininga aukist með íbúaþróun, megi gera ráð fyrir að meðalfjöldi
persónueininga beggja vegna ár á Selfossi verði nálægt 19.000 árið 2026, en með áhrifum frá aukinni
starfsemi samhliða íbúafjölgun er gert ráð fyrir að meðalfjöldi persónueininga sé nærri 20.000 árið
2026.
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Spá Mannvits um þróun í fjölda persónueininga tekur mið af því að stór matvælafyrirtæki, eins og MS
og Sláturfélag Suðurlands, séu komin með fráveituhreinsun. Verði umrædd fyrirtæki ekki komin með
hreinsun yrði persónueiningafjöldi hærri. Það myndi hins vegar ekki hafa áhrif á stærð eða hreinsigetu
hreinsistöðvar Selfoss þar sem stærð hennar ákvarðast af vökvamagni sem kemur inn á stöðina, ekki
persónueiningafjölda. Hreinsunin fer fram með vélrænum síum og við hönnun hreinsistöðva með
slíkum búnaði þarf að horfa til vatnsmagns en ekki persónueiningafjölda. Slíkar síur þykja henta vel
fyrir mjög vatnsþynnt skólp (t.d. frá vatnsfrekum iðnaði). Hönnun hreinsistöðvarinnar gerir ráð fyrir
meira en 100.000 persónueiningum. Ef hreinsun verður ekki komin á hjá matvælafyrirtækjum á
svæðinu myndi hins vegar magn seyru aukast í hreinsistöð Selfoss.

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) [4] [3] [5] [6].

Dagsetning

Sunnan ár (pe)

Norðan ár (pe)

Samtals

*spá 2026
28.01.2019
22.10.2018
27.8.2018
23.4.2018
8.1.2018
4.9.2017
8.5.2017
27.2.2017
17.10.2016
22.8.2016
23.5.2016
4.4.2016
26.11.2015
18.8.2015
23.6.2015
26.3.2015
18.12.2014
**28.8.2014
***5.6.2014
Meðaltal

50.800
14.000
66.500
33.800
36.200
81.600
54.900
109.961
31.743
63.292
51.188
38.534
11.658
21.963
21.341
5.710
14.386
(74.589)
37.155
41.374

2.000
14.000
2.500
3.000
2.100
2.700
5.400
1.572
11.958
10.644
3.612
2.203
3.594
1.653
3.010
2.742
697
(17.626)
1.089
4.137

20.000
52.800
28.000
69.000
36.800
38.300
84.300
60.300
111.533
43.701
73.936
54.800
40.738
15.252
23.616
24.973
8.452
15.083
(92.215)
38.244
45.546

Meðalrennsli
sunnan ár
(l/s)

Meðalrennsli
norðan ár
(l/s)

202
278
147
138
270
145
178
286
334
91
123
223
253
123
114
305
111
97
266
199

7
21
9
15
17
10
16
12
24
21
8,8
8,5
48
5,6
11
17
11
18
27
16

Fjöldi
saurkóligerla
/100 ml
sólarhring
sunnan ár

Fjöldi
saurkóligerla
/100 ml
sólarhring
norðan ár

170.000
170.000
580.000
520.000
240.000
440.000
200.000
110.000
49.000
8.100
26.000
49.000
40.000
3.200
140.000
31.000
148.000
400.000
120.000
169.128

4.800
1.100.000
430.000
550.000
52.000
110.000
52.000
33.000
700.000
210.000
26.000
38.000
130.000
460.000
17.000
22.000
49.000
853.000
43.000
223.711

*Spá Mannvits um fjölda persónueininga, þar sem gert er ráð fyrir að MS reki eigin hreinsistöð, losun frá öðrum
iðnaðarfyrirtækjum haldist óbreytt og fjöldi persónueininga aukist jafnt við íbúa [5].
**Talið er að blandsýni hafi ekki fengið rétta meðhöndlun og gefi því ekki rétta mynd. Gildi ekki notað í meðaltali.
***Hreinsistöð MS var ekki í rekstri meðan á sýnatöku stóð [5].

21

3 UM FRAMKVÆMDINA

3.1

Markmið

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

Valkostir

Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum ber framkvæmdaraðila að bera saman þá kosti sem
kynntir eru og rökstyðja val sitt að teknu tilliti til umhverfisáhrifa. Val Sveitarfélagsins Árborgar er hér
kynnt sem aðalvalkostur. Hann var valinn með hliðsjón af niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum allra
valkosta sem teknir voru til mats og samanburði á stofn og rekstrarkostnaði þeirra. Aðalvalkostur
verður fyrsta val þegar kemur að því að óska eftir framkvæmdaleyfi.
Valkostum er nánar lýst í kafla 3.4.2.
3.2.1

Aðalvalkostur

Aðalvalkostur felst í að byggja tveggja þrepa hreinsistöð við Sandvik með útrás í Ölfusá.
3.2.2
3.2.2.1

Aðrir valkostir
Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá (1ÞÖ)

Valkosturinn felst í að byggja eins þreps hreinsistöð við Sandvik með útrás í Ölfusá við Geitanes.
Valkosturinn er ekki hugsaður til frambúðar, heldur sem tímabundinn áfangi framkvæmda ef losað er
í Ölfusá. Síðari áfangi fellst í fullbyggðum aðalvalkosti. Á meðan uppbyggingu síðari áfanga stendur
verður full hreinsun skólps með eins þreps hreinsun.
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3.2.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá (3ÞÖ)

Valkosturinn felst í að byggja hreinsistöð með ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa við Sandvik með útrás
í Ölfusá.
3.2.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó (GSJÓ)

Valkosturinn felst í að byggja hreinsistöð með grófhreinsun við Sandvik og dæla skólpi um 14 km langa
lögn með Eyrarbakkavegi og áfram út í sjó 900 m utan við Eyrarbakkahöfn (Mynd 3-1).
3.2.2.4

Núllkostur

Núllkostur miðast við óbreytt ástand, þ.e. að skólpi verði áfram veitt að mestu leyti óhreinsuðu í Ölfusá.
Ekki er lagt sérstakt mat á umhverfisáhrif núllkosts að öðru leyti en því sem fram kemur í lýsingu á
grunnástandi umhverfisþátta fyrir valkosti með útrás í Ölfusá.
3.3

Framkvæmdasvæði

Framkvæmdasvæðið er breytilegt eftir þeim valkostum sem eru í skoðun. 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 [7]. Mynd 3-1 sýnir legu lagna og útrásar í Ölfusá og í sjó.

MYND 3-1 Möguleg lega dælulagnar að sjó við Eyrarbakka (gul lína) meðfram Eyrarbakkavegi. Á myndinni má einnig sjá
staðsetningu þeirra fornleifa (fjólubláar) sem voru skráðar í fornleifakönnun.
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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 [8].

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 [8]. Til hliðsjónar er sýnd staðsetning Selfoss
(blár hringur).

Samkvæmt öllum valkostum er gert ráð fyrir að byggja hreinsistöð við Sandvik, 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 hreinsistöð fyrir fráveitu er hugsuð fyrir þéttbýliskjarnann Selfoss sem staðsettur er á
bökkum Ölfusár í Sveitarfélaginu Árborg (mynd 3-3). Íbúar Árborgar eru um 8.995, þar af búa rúmlega
7.600 manns á Selfossi [9]. Framkvæmdasvæðið er staðsett vestan byggðar, nánar tiltekið á milli
Sandvikur og Selfossflugvallar, rétt austan við Geitanes. Svæðið er í landi Eyði-Merkur, landnr. 194375,
í Árborg.
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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
aðalskipulag. Engin mannvirki eru á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði 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 framkvæmdasvæðinu 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 [10].
Ísstífla getur myndast í Ölfusá við sérstakar aðstæður, norður af svæðinu, 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, sjá mynd 3-5 [11].

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.
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Fyrirhugaður byggingarreitur hreinsistöðvar er sýndur á mynd 3-5.

MYND 3-5 Yfirlitsmynd yfir fyrirhugaðan byggingarreit fyrir hreinsistöð við Sandvik. Myndin miðast við 700 m2 mannvirki
undir hreinsistöð. Ekki eru sýnd hreinsivirki fyrir ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa, sem krefst 1.200 – 1.800 m2
viðbótarbygginga.

3.3.2

Útrás í Ölfusá (aðalvalkostur og valkostir 1ÞÖ og 3ÞÖ)

Til skoðunar er að leggja um 650 m útrásarlögn frá hreinsistöðinni 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 og er áin 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 [12]. 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 þar allmikið
lón áður en áin rennur í Norður Atlantshafið, vestan Eyrarbakka [13].
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. Stangveiði 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 [12]. Auk
stangveiði er veitt í net á mörgum jörðum í Ölfusá, ofan og neðan við Selfoss.
Í reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp eru kröfur til hreinsunar að nokkru tengdar hæfni
viðtakans til þess að taka við skólpi. Það er gert með því að gera mismunandi kröfur til hreinsunar
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skólps frá þéttbýli eftir því hvort viðtakinn er viðkvæmur, venjulegur eða síður viðkvæmur. Almenna
krafan um hreinsun gildir fyrir venjulega viðtaka og er krafa um tveggja þrepa hreinsun [1].
Í samantekt Umhverfistofnunar frá árinu 2017 um stöðu fráveitumála kemur m.a. fram að viðtakinn
Ölfusá sé venjulegur viðtaki [1]. Venjulegur viðtaki af þessu tagi getur hvort heldur sem er verið í
ferskvatni eða sjó. Venjulegur viðtaki er viðkvæmari fyrir mengun af völdum lífrænna efna en síður
viðkvæmur viðtaki. Hann er aftur á móti ekki viðkvæmur fyrir næringarefnum og fellur því ekki í flokk
viðkvæmra svæða/viðtaka.
Engir viðtakar á Íslandi hafa verið skilgreindir viðkvæmir, sbr. II. viðauka A í reglugerð 798/1999 um
fráveitur og skólp. Í sérreglugerðum um verndun Mývatns og Laxár og Þingvallavatns er hins vegar að
finna ákvæði um frekari hreinsun en tveggja þrepa fyrir fyrrgreind vötn sbr. rg. nr. 665/2011 um
verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu og rg. nr. 650/2006 um framkvæmd verndunar
vatnasviðs og lífríkis Þingvallavatns. Auk þess er Þingvallavatn talið viðkvæmt í skilningi síðastnefndu
reglugerðarinnar.
Valkostur með eins þreps hreinsun, 1ÞÖ, uppfyllir kröfur varðandi eins þreps hreinsun, en uppfyllir ekki
kröfur til losunar í venjulegan viðtaka, og kemur af þeirri ástæðu ekki til greina sem aðalvalkostur. Til
að koma megi á hreinsun fráveitu sem fyrst verður framkvæmdin áfangaskipt, þar sem fyrri áfangi felst
í uppbyggingu á eins þreps hreinsun. Því er valkosturinn lagður fram í mati á umhverfisáhrifum og mat
lagt á hreinsunina á sama hátt og aðra valkosti.
3.3.3

Útrás í sjó við Eyrarbakkahöfn (valkostur GSJÓ)

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 afleggjarinn að Eyrarbakka. Auk þess að fylgja Eyrarbakkavegi myndi leiðin
að mestu fylgja núverandi ljósleiðara, hitaveitu og háspennustreng um raskað land. Einkum er um að
ræða tún, mó- og mýrlendi, en næst Eyrarbakka eru gömul námasvæði. Við mat á umhverfisáhrifum
samkvæmt þessum valkosti er gert ráð fyrir að skólp frá Eyrarbakka og Stokkseyri geti tengst inn á
útrásina fyrir þennan valkost. Framkvæmdir við fráveitu frá Eyrarbakka og Stokkseyri eru þó ekki hluti
þessarar framkvæmdar.
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 nýir 1.400 metra varnargarðar byggðir við Eyrarbakka [14].
Fjaran við Eyrarbakka er á náttúruminjaskrá (svæði nr. 750) vegna sérstæðs lífríkis [15]. Jafnframt hefur
Náttúrufræðistofnun Íslands flokkað fjörur og grunnsævi við Eyrarbakka sem mikilvægt fuglasvæði.
Samkvæmt reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp gæti hafsvæðið við Eyrarbakka flokkast undir
síður viðkvæmt svæði. Þegar losun skólps er yfir 10.000 pe. þarf sveitarfélagið að senda lýsingu á
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framkvæmd til Umhverfisstofnunar sem síðan tekur ákvörðun um flokkun viðtakans. Síður viðkvæm
svæði eru meðal annars sjór eða hafsvæði þar sem losun skólps hefur ekki skaðleg áhrif, opnir flóar,
ármynni og strandsjór þar sen endurnýjun vatns er mikil og ekki hætta á ofauðgun eða súrefnisþurrð.
Skv. reglugerð 798/1999 um fráveitur og skólp er skylt að hreinsa með a.m.k. eins þreps hreinsun eða
sambærilegri hreinsun, t.d. með síubúnaði, þegar skólp er losað í síður viðkvæman viðtaka.
3.4
3.4.1

Helstu framkvæmdaþættir
Hreinsistöð

Skólphreinsistöðin er að grunni um 500 m2 hús úr bentri steinsteypu með um 5 m lofthæð (Mynd 3-5
og tafla 3-1) sem miðast við valkosti með eins þreps hreinsun (1ÞÖ) og losun í strandsjó (GSJÓ). Sé bætt
við síubúnaði fyrir tveggja þrepa hreinsun (aðalvalkostur) og ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa (3ÞÖ)
stækkar hreinsistöðin um allt að 200 m2 og getur stærst orðið um 700 m2. Stærð lóðarinnar er um
24.273 m2. Hreinsistöðin samanstendur af móttökubrunni með neyðaryfirfalli, grjótgildru, sveifluþró,
dælurými, vinnslusal, starfsmannarými, töfluherbergi og útrennslisbrunni. Rýmin sem eru neðanjarðar
eru dýpst tæplega 6 m djúp. Hönnun hreinsistöðvarinnar miðast við að þar verði hægt að koma fyrir
lífsíu (e. biofilter) sem dregur úr lyktarmengun ef þörf krefur, t.d. ef kemur til uppbyggingar í
nágrenninu. Mynd 3-5 sýnir afstöðumynd fyrirhugaðra bygginga hreinsistöðvarinnar. Fyrir valkost 3ÞÖ,
með ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa, þarf til viðbótar að koma fyrir sívalningslaga felli- og
fleytitönkum á svæði utan við lóðina. Ef komið væri fyrir tveimur slíkum tönkum, er gróflega áætlað
yfirborðsflatarmál þeirra beggja samanlagt á bilinu 1.200 - 1.800 m2 og vegghæð allt að 5 m. Tafla 3-1
sýnir helstu kennistærðir bygginga fyrir alla valkosti.
TAFLA 3-1 Helstu kennistærðir fyrir fyrirhugaða hreinsistöð við Geitanes.
Stærð hreinsistöðvar – 1 þreps hreinsun (valkostur 1ÞÖ) og
grófhreinsun með losun í strandsjó (GSJÓ)
Stærð hreinsistöðvar – 2ja þrepa hreinsun (aðalvalkostur)
og ítarlegri en 2ja þrepa hreinsun (3ÞÖ)
Hæð byggingar
Stærð lóðar

500 m2
700 m2

Þvermál útrásar

5m
24.273 m2
Yfirborðsflatarmál:1.200 – 1.800 m2
Vegghæð: allt að 5 m
Um 650 m
14 km
Lengd 900 m og dýpi á útrásarstað um 16,5 m miðað við
meðalsjó
800-1.000 mm

Lengd neyðarútrásar
Hámarksrennsli gegnum hreinsisíur, 2mm ristar
Áætlað magn ristarúrgangs

170 m
600 l/s en stækkanleg í 900 l/s
25.000 kg/ári

Felli- og fleytiþrær (eingöngu valkostur 3ÞÖ)
Lengd útrásar (frá hreinsistöð að útrás í Ölfusá)
Lengd útrásar (frá hreinsistöð að útrás við Eyrarbakkahöfn)
Lengd og dýpi útrásar í sjó við Eyrarbakkahöfn (GSJÓ)

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
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efni geta nýst sem næringarefni fyrir ófrumbjarga bakteríur sem geta fjarlægt uppleyst súrefni úr vatni.
Í óhreinsuðu skólpi er einnig að finna ólífræn efni og plastagnir. Hreinsun á skólpi gerist í þrepum og
fer það eftir viðkvæmni viðtakans hversu mikil hversu mikil lækkun á næringarefnum og lífrænu efni á
að vera, skv. reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Við hreinsun skólps fellur til seyra sem þarf
að koma í viðurkenndan farveg. Árborg mun koma seyru í viðurkenndan farveg sem samræmist
gildandi lögum og reglugerð um fráveitur og skólp og reglugerð um meðhöndlun seyru. Á þessu stigi
hefur ekki verið tekin ákvörðun um hvaða leið verður farin, þ.e. hvort hún verði notuð til gasframleiðslu
eða uppgræðslu eða fargað á viðurkenndri förgunarstöð.
3.4.2.1

Aðalvalkostur

Aðalvalkostur felst í að byggja tveggja þrepa hreinsistöð með útrás í Ölfusá. Í tveggja þrepa hreinsun
er skólpið hreinsað með mismunandi hætti umfram eins þreps hreinsun, oft með líffræðilegum
aðferðum, en einnig er hægt að beita viðbótar síulausnum og/eða efnafræðilegum aðferðum. Við
tveggja þrepa hreinsun þarf hreinsun svifagna að hafa náð yfir 90% og lækkun BOD5 að hafa náð 7090%, 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%.
Þar sem fráveitukerfi á Selfossi er að mestu leyti sjálfrennandi að væntanlegri hreinsistöð þarf alltaf að
byggja dælustöð ásamt yfirfalli til að dæla skólpinu upp og inn í stöðina til hreinsunar, óháð aðferð við
hreinsun í framhaldinu.
Hreinsistöð/dælustöð yrði alltaf byggð upp þannig að fyrst væri yfirfall með rist með bursta til þess að
sorp gæti ekki borist með yfirfallsvatninu út í ána. Eftir það kæmi hefðbundið tvískipt grjótfang og í
framhaldi af því sveifluþró/dælupyttur. Úr þessari sveifluþró er neyðaryfirfall í útrásarlögnina sem
liggur út í Ölfusá.
Aðferð sem beitt verður við hreinsun á skólpi til að ná fram kröfu um tveggja þrepa hreinsun er lýst í
upptalningunni að neðan. Mynd 3-6 sýnir fyrirkomulag hreinsunarinnar.

MYND 3-6 Skýringamynd af hreinsiþrepum við tveggja þrepa hreinsun skv. aðalvalkosti.

Hreinsun skv. tveggja þrepa hreinsun má skipta í eftirfarandi þrjú stig:
1. Grófhreinsun, rusl hreinsað úr skólpi: Í þessu fyrsta hreinsiþrepi er óhreinsuðu skólpi dælt upp
á tvær þrepasíur sem fanga allt rusl yfir 2 mm ásamt litlu magni af lífrænu efni. Þessar tvær
síur eiga að anna 600 l/sek hvor og hægt að bæta þriðju síunni við og þá verður
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heildarafkastagetan 900 l/sek. Við 600 l/sek er yfirfall virkt innan við 5% af tímanum (sbr. 9. gr.
reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp) og fimmföld þynning er á fráveituvatninu.
Þetta mikla rúmmál skólps stafar af því að hluti fráveitukerfisins á Selfossi er einfalt, þ.e.
regnvatn af götum og húsþökum fer í skólplagnir. Við það bætist að grunnvatnsstaða er víða
há og veldur það þó nokkru innrennsli grunnvatns inn í kerfið. Ristarúrgangurinn er svo
pressaður þannig að vatnið og mest allt lífrænt efni fer aftur inn í strauminn en ruslið fer í
viðeigandi farveg.
2. Beltasíun: Gert er ráð fyrir að notaðar verði svokallaðar beltasíur (sjá dæmigerða slíka síu á
mynd 3-7). Beltasía samanstendur af gegndræpu belti/dúk með gatastærð 300-500 µm. Gert
er ráð fyrir að við beltasíun náist allt að 50% lækkun svifagna auk þess sem hluti af örplasti (5080%) verður fjarlægður. Seyra sem fellur til í beltasíun er flutt í þykkjara til að hækka
þurrefnisinnihaldið, sjá nánar að neðan.
3. Fínsíun (tromlusíun): Það vatn sem fer í gegnum beltasíurnar og það vatn sem kemur frá
þykkjurum fyrir seyruna sem kemur frá síunum fer svo í lokaþrepið sem eru svokallaðar
tromlusíur með mjög fíngerðum síudúk, oft um 30 µm. Seyra verður einnig eftir á
tromlusíunum, en í mun minna magn en í þrepasíum. Seyra sem fellur til í beltasíum og
tromlusíum er flutt yfir í þykkjara sem auka þurrefnisinnihaldið úr um 2% í um 25%, en
þurrefnisinnihald seyru sem fellur til í beltasíum er um 8%, en 0,5-1% úr tromlusíum. Seyrunni
er síðan komið í viðeigandi farveg, förgun eða endurnýtingu ef kostur er, sbr. 12. gr. rg.
798/1999 um fráveitur og skólp. Áætlað magn seyru er um 15 tonn á ári fyrir hreinsun skv.
aðalvalkosti, en 11-13 tonn skv. grófhreinsun (GSJÓ) og eins þreps hreinsun (1ÞÖ).
Fyrirtækið NordicWater hefur gert mælingar eftir síun í belta- og tromusíum (skref 2 og 3) sem
sýna lækkun svifagna um allt að 90% og BOD allt að 70%,sem eru kröfur reglugerðar um tveggja
þrepa hreinsun. Gerist þess þörf er hægt að bæta kekkjunarefnum (e. polymer) til að auka
hreinsivirknina, en efnið bindur sig og myndar kekki sem í festast smáar agnir, sem annars gætu
sloppið í gegnum síurnar.

MYND 3-7 Dæmi um beltasíu (mynd til vinstri) og fínsíu (mynd til hægri).
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Hreinsistöð með tveggja þrepa hreinsun eins og lýst er að ofan byggir alfarið á vélrænni síun í stað
líffræðilegs niðurbrots næringarefna. Vatnsmagnið á Selfossi gerir líffræðilegu leiðina t.d. með
uppbyggingu hreinsunar með virkri seyruaðferð (e. activated sludge), nær ómögulega, ekki bara vegna
hás kostnaðar, heldur er styrkleiki næringarefna í óhreinsuðu skólpi væntanlega of lítill til að þau
líffræðilegu hreinsiferli sem þurfa að fara fram náist. Rúmmál vatns fyrir hverja persónueiningu á
Selfossi (og víðar á landinu) er um 10 sinnum meira en það sem algengt er t.d. í Þýskalandi, m.a. vegna
mikils jarðvatns (innlekt í lagnir), iðnaðarskólps og affalls hitaveitu, auk regnvatns. Sá síubúnaður sem
til stendur að nota hefur verið þróaður fyrir einmitt þessar aðstæður þar sem skólp er mjög útþynnt og
leysir af hólmi eldri aðferðir.
Aðalvalkostur samræmist almennu kröfunni um tveggja þrepa hreinsun sem gildir fyrir venjulega
viðtaka.
3.4.2.2
3.4.2.2.1

Aðrir valkostir
Valkostur 1ÞÖ

Valkosturinn felst í eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá. Lýsing á virkni búnaðarins er sambærileg
við liði 1 og 2 í lýsingu á aðalvalkosti, þ.e. áætlað er að eins þreps hreinsun í fyrirhugaðri hreinsistöð
verði grófhreinsun með þrepasíum þar sem hreinsað verði burt rusl yfir ca. 2 mm. Þar á eftir fylgir
viðbótar hreinsistig með beltasíum, sem hreinsa hærra hlutfall mengunarefna auk hluta af t.d. örplasti.
Hreinsivirkni eins þreps hreinsunar er áætluð um 20% af BOD og um 50% hreinsun af svifögnum, þ.e.
uppfyllir hreinsivirknikröfur reglugerðar til lækkunar gilda fyrir eins þreps hreinsun. Valkosturinn
samræmist ekki almennu kröfunni um tveggja þrepa hreinsun sem gildir fyrir venjulega viðtaka.
Það er mat framkvæmdaraðila að svo koma megi á hreinsun fráveitu sem fyrst verði uppbygging
hreinsistöðvarinnar áfangaskipt, og að fyrsti áfangi feli í sér uppbyggingu eins þreps hreinsunar
samkvæmt valkosti 1ÞÖ. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir hefjist árið 2020 og að báðir áfangar taki um
tvö til þrjú ár með fullnaðarhönnun til gangsetningar.
3.4.2.2.2

Valkostur 3ÞÖ

Ítarlegri hreinsun gengur út á frekari lækkun á styrk næringarefna, þ.e.a.s. köfnunarefnis (N) og fosfórs
(P), samanborið við tveggja þrepa hreinsun. Ef styrkur næringarefna í hreinsuðu fráveituvatni er of hár
þegar það kemur út í viðtakann getur það leitt til ofauðgunar og þörungablóma með tilheyrandi
súrefnisskorti 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 ítarlegri hreinsun en tveggja
þrepa er hægt að minnka styrk köfnunarefnis og fosfórs og er það gert ýmist með efnafræðilegum eða
líffræðilegum aðferðum (með örverum úr skólpinu). Ef styrkur fosfórs 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 [16].
Krafa reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999 um ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa er að nitur
og fosfór lækki um 80%. Hefðbundin hreinsun á köfnunarefni og fosfór í kjölfar tveggja þrepa
hreinsunar felst í notkun á sívalningslaga felli- og fleytitönkum. Í ferlinu er notast við íblöndunarefni,
t.d. kalkstein eða járnsúlfat, sem eru efni sem notuð eru til að fella út fosfór. Miðað við hönnunarrennsli
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stöðvarinnar er gert ráð fyrir að komið verði fyrir tveimur tönkum, og að heildarflatarmál þeirra geti
numið milli 1.200 -1.800 m2 og allt að 5 m háir. Tönkunum verður komið fyrir utandyra við hlið
hreinsistöðvarinnar. Aukið magn seyru fylgir aukinni hreinsun með fellingu og fleytingu miðað við
aðalvalkost, sem eykur rekstrarkostnað stöðvarinnar miðað við aðalvalkost vegna kostnaðar við
meðhöndlun og umsýslu seyru, auk þess sem sinna þarf viðhaldi á tönkum og búnaði.
3.4.2.2.3

Valkostur GSJÓ

Valkosturinn felst í hreinsistöð með grófhreinsun með útrás í sjó við Eyrarbakka, þar sem hreinsað
verður burt rusl yfir ca. 2 mm sem hefur annars lítil áhrif á hreinsun mengunarefna og ekki er gert ráð
fyrir lækkun á BOD og svifögnum. Reist verður hreinsistöð við Geitanesflúðir eins fyrir aðra valkosti, og
er virkni hennar í samræmi við lýsingu skv. lið 1 í lýsingu á aðalvalkosti og eins mun þurfa að vera þar
dælubúnaður til að dæla megi hreinsuðu skólpi eftir 14 km lögn út í sjó. Gert er ráð fyrir að endi
útrásarinnar verði staðsettur rúmlega 900 metra frá landi og um 500 metra frá stórstraumsfjöru á um
16,5 m dýpi miðað við meðalsjó (ÍSN93 hnit 392668, 374709).
Valkostur GSJÓ samræmist kröfum reglugerðar 798/1999 sem lúta að losun á hreinsuðu skólpi í
strandsjó, enda sé sjórinn skilgreindur sem síður viðkvæmur viðtaki.
3.4.3

Lagnir

Í öllum tilvikum er gert ráð fyrir að lagnir frá hreinsistöðinni séu 800-1.000 mm sverar plastlagnir sem
lagðar eru í jörðu (Mynd 3-5). Skurðbreidd er áætluð um 3-5 metrar. 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.
Allir valkostir þurfa neyðarútrás í Ölfusá. Neyðarútrás mun fylgja staðsetningu núverandi útrásar.
Leggja þarf nýja 800-1.000 mm lögn í stað núverandi 600 mm lagnar. Lögnin verður lögð með
sambærilegum hætti og lýst var að ofan frá hreinsistöð að Ölfusá. Lögnin verður síðan grafin niður
undir yfirborð Ölfusár og endinn grjótvarinn til að varna skemmdum á lögninni.
Líkt og áður segir kemur til greina að hreinsa skólp frá SS og iðnaðarhverfi norðan ár í hreinsistöð sem
SS áformar að byggja eða í fyrirhugaðri hreinsistöð við Geitanes. Engar lagnir þarf að leggja ef hreinsa
á skólpið í fyrirhugaðri hreinsistöð SS. Ef hins vegar á að hreinsa skólpið í Geitanesi þarf að dæla því um
lögn sem hengd yrði undir Ölfusárbrú og tengd inn í safnræsið á árbakkanum sunnan ár. Fjórir
möguleikar koma til greina varðandi hreinsun á skólpi frá Íbúðarbyggð norðan ár. Ef nota á fyrirhugaða
hreinsistöð SS þarf að leggja dælulagnir frá útrásunum að stöðinni en ef hreinsa á skólpið á Geitanesi
þarf að dæla því um lögn undir Ölfusárbrú. Engar lagnir þarf hins vegar að leggja ef notast verður við
rotþrær með siturbeðum eða litlar hreinsistöðvar.
3.4.3.1

Útrás í Ölfusá

Fyrir alla valkosti með útrás í Ölfusá þarf að leggja lögn frá fyrirhugaðri hreinsistöð út í Ölfusá (Mynd
3-5). Lögnin liggur fyrstu 350 m á foksandi og moldartipp. Lögnin liggur síðan um Geitanes sem er í
raun hraunkantur og þarf því að sprengja lögnina niður. Gert er ráð fyrir að lögnin yrði stefnuboruð
ofan frá árbakkanum og undir árbotninn út í miðjan meginstaum Geitanesflúða, um 20-25 m frá
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árbakkanum þar sem rennsli Ölfusár er hvað mest. Þannig þarf ekki að raska
árbakkanum/hraunkantinum og útrásarlögnin verður ekki sýnileg. Reiknað er með að bora þrjár til
fjórar lagnir út í ána.
3.4.3.2

Útrás í sjó

Fyrir valkost með útrás í sjó þarf að leggja 800 mm lögn um 14 km leið með Eyrarbakkavegi að
ströndinni (Mynd 3-1). Lögnin yrði grafin milli Selfoss og niður að sjó (sjá lýsingu í kafla 3.4.3). Gert er
ráð fyrir að lögnin yrði stefnuboruð í gegnum jarðlög út í sjó og útrásarendi staðsettur á um 16,5 m
dýpi rúmlega 900 m utan við Eyrarbakkahöfn. Ef dæling niður að sjó liggur niðri, t.d. vegna viðhalds
eða bilana, rennur hreinsað skólp um yfirfallslögn út í Ölfusá.
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 innan lóðar
hreinsistöðvarinnar 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
Sandvikurlandi. Þörf er á um 300 m löngum slóða að útrásarstað við Geitanes til þess að geta lagt lögn
og borað útrás í Ölfusá. Reiknað er með að þessi slóði nýtist sem gönguleið inn á gömlu þjóðleiðina
meðfram ánni að Kotferju.
Vegna nálægðar við veg er ekki talin þörf á að ráðast í slóðagerð í tengslum við lagningu lagna niður að
Eyrarbakka nema á stöku stað neðan Tjarnarbyggðar. Þar sem það reynist nauðsynlegt að gera slóða
vegna aðstæðna, má reikna með að leggja þurfi 3 m breiðan og 40-60 cm þykkan slóða af burðarhæfu
efni. Heildarlengd slóðanna hefur verið áætluð allt að 3 km.
Sökum þess hve sandur vestan við Eyrarbakka er laus og einkorna gæti þurft að leggja slóða vegna
flutninga á grjóti fyrir grjótvörn útrásar niður að útrásarstað við Eyrarbakka.
3.4.5

Efnistaka

Efnistaka vegna verksins verður úr námu við Ingólfsfjall. 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. Áætluð efnisþörf af malarefni er um 2.400 m³ fyrir útrás í Ölfusá og um 26.000
m³ fyrir lögn niður að Eyrarbakka. Auk þess mun þurfa um 1.500 m³ af grjóti í grjótvörn á útrás ef lögn
fer niður á Eyrarbakka og 200 m3 í varnargarð við hreinsistöð vegna flóðahættu. Grjót yrði tekið úr
námu við Þorlákshöfn þar sem grjótnám hefur verið í sjóvarnargarða við Þorlákshöfn, Eyrarbakka og
Stokkseyri.
3.4.6

Förgun úrgangs

Í hreinsivirkinu verður eftir síu- og ristarúrgangur ásamt lífrænu efni, sandi, fitu og aðskotahlutum. Síuog ristarúrgangur og aðskotahlutir fara í förgun hjá viðurkenndum aðilum. Leitast verður við að koma
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nýtanlegri seyru sem safnast fyrir á beltasíum og á tromlusíum og laus er við rusl í endurnýtingu í
uppgræðslu á Suðurlandi eins og kostur er.
3.4.7

Frágangur

Lóðin þar sem hreinsistöð er fyrirhuguð er að mestu leyti raskað svæði. Hreinsistöðin sjálf mun standa
á röskuðum hraunkanti en lóðin er að mestu á moldartipp úr nærliggjandi íbúðahverfum. Þar sem
hraunmyndanir eru ósnertar mun verða reynt að forðast rask þeirra eins og kostur er, og hönnun lóðar
mun reyna að endurspegla það landslag með grjóti og gróðri sem er í nágrenninu.
3.4.8

Aðgerðir til minnkunar á rennsli

Í eldri lagnakerfum á Selfossi eru blandkerfi, þ.e. að ofanvatn og affallsvatn hitaveitu er að stórum hluta
í skólplögnum. Gert er ráð fyrir að tvöfalda lagnakerfið þegar endurnýjun þess fer fram. Samkvæmt
rennslismælingum verkfræðistofunnar Mannvits fyrir Árborg sem gerðar voru áramótin 2007-2008 og
í september 2008 er áætlað mesta þurrviðrisrennsli um 300 l/s. Samkvæmt niðurstöðum Mannvits
nemur innstreymi grunnvatns inn í kerfið um 100-130 l/s. Áform Árborgar gera ráð fyrir að allt skólp
verði leitt inn á fráveitukerfið og inn í hreinsistöðina og er gert ráð fyrir þessu rennsli í hönnun hennar.
Með tíð og tíma mun vera unnið að endurnýjun lagnakerfis á Selfossi og það þétt, en ráðast þarf í
talsverðar endurbætur á kerfinu, sem skemmdist t.d. nokkuð í jarðskjálftum 2000 og 2008. Þessar
aðgerðir munu leiða til þess að magn vatns sem berst til stöðvarinnar minnkar, en jafnframt mun
styrkleiki efna í skólpinu hækka, einnig vegna aukins magns skólps frá heimilum vegna fólksfjölgunar.
Þétting lagnakerfisins mun hafa meiri áhrif til hækkunar á styrkleika heldur en fólksfjölgun. Einnig er
gert ráð fyrir því að lækkun á rennsli vegna þéttingar vegi meira en aukning vegna fólksfjölgunar.
3.5

Leyfi sem framkvæmdin er háð

Eftir atvikum getur framkvæmdin verið háð eftirfarandi leyfum:
•

•
•

•
•
•
•
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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 reglugerða nr. 550/2018 um
losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.
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.
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•

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 landsskipulagsstefnu 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 vel landskipulagsstefnunni, enda er
markmið framkvæmdarinnar að vernda almenning og umhverfið gegn mengun.
3.6.2

Aðalskipulag

Í gildandi aðalskipulagi Árborgarar 2010-2030 er fjallað um fráveitu á Selfossi. Þar segir [17]: „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.“
Í almennri umfjöllun um fráveitur í sveitarfélaginu kemur einnig fram að [17]: „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.“
Skipulagsvæði hreinsistöðvar er skv. aðalskipulagi Árborgar 2010-2030 á skilgreindu iðnaðarsvæði þar
sem gert er ráð fyrir dælu- og hreinsistöð. 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.
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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 Sandvik í Árborg með útrás við Geitanes hefur verið lögð
fram og á eftir að samþykkja hana. Framkvæmdin fyrir eins þreps hreinsun er í samræmi við þá tillögu.
Tillaga að deiliskipulagi fyrir hreinsistöð verður endurskoðuð þegar frekari upplýsingar liggja fyrir um
framkvæmdina.
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 AÐFERÐAFRÆÐI
4.1

Forsendur 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 með sama nafni og reglugerð um mat á
umhverfisáhrifum nr. 660/2015. Markmið laganna er:
•

•
•
•

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,
að draga eins og kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdar,
að stuðla að samvinnu þeirra aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig málið varða vegna
framkvæmda sem falla undir ákvæði laganna,
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.

Mat á umhverfisáhrifum felst í að spá fyrir um og leggja vægi á möguleg áhrif sem framkvæmd kann
að hafa á umhverfi sitt, með tilliti til hvernig og hversu mikið hún mun mögulega breyta grunnástandi.
Margvíslegar aðferðir eru til að vega og meta umhverfisáhrif, en ekki er til staðar nein viðurkennd
aðferð sem sannmælst hefur verið um að nota. Flestar aðferðirnar ganga út á að vega með ýmsum
hætti saman umfang framkvæmdarinnar og gildi og viðkvæmni viðkomandi umhverfisþáttar/svæðis.
Það er mismunandi eftir aðferðum með hvaða hætti grunnástand og áhrif eru lögð fram í matinu og
getur meðal annars verið gert með því að nota töluleg gildi, tákn, hugtök eða litamerkingar [18] [19].
Mikilvægt er að mat á umhverfisáhrifum byggi á fyrirframgefnum viðmiðum fyrir hvern umhverfisþátt.
Það ræðst af umhverfisþættinum, umfangi framkvæmdar og staðsetningu hennar hvaða viðmið er
réttast að leggja á vogarskálar matsins hverju sinni. Þá er mikilvægt að aðferðafræðin sem er beitt við
umhverfismatið sé gegnsæ, þannig að það sé augljóst hvernig komist var að rökstuddri niðurstöðu um
vægi áhrifa [20]. Óháð því hvaða aðferð er beitt, þá þarf að hafa í huga að matið getur sjaldnast byggst
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á auðmælanlegum viðmiðum eða breytum með skýr forspárgildi og niðurstaðan verður því að
einhverju marki matskennd.
Stuðst er við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar, annars vegar um mat á umhverfisáhrifum [21] og hins
vegar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa [22]. Rétt er að geta þess
að í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar kemur fram að þrátt fyrir tillögur sem þar eru um hugtakanotkun
fyrir vægiseinkunnir, þá hafi aðilar sem koma að matinu eftir sem áður frjálsar hendur um að nota
önnur hugtök með viðeigandi rökstuðningi [21].
Ætlunin er að aðferðin varpi á skýran hátt ljósi á hvernig komist er að niðurstöðu um vægi áhrifa af
framkvæmdum á einstaka umhverfisþætti. Leitast er við að viðmiðin sem lögð eru til grundvallar
hverjum umhverfisþætti séu skýr og undirbyggi rökstuðning fyrir niðurstöðunni.
Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir helstu viðmiðum fyrir mat á grunnástandi umhverfisþátta,
helstu viðmiðum fyrir mat á einkennum áhrifa og hvernig staðið er að mati á vægi áhrifa. Nánari
upplýsingar um aðferðafræði við mat á einstökum umhverfisþáttum er að finna í viðeigandi köflum.
Aðferðalýsingar vegna rannsókna sem unnar voru í tengslum við matið má finna í viðkomandi
sérfræðiskýrslum sem fylgja í viðaukahefti með þessari frummatsskýrslu.
4.2

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar

Aðferðafræðin sem notuð er við mat á umhverfisáhrifum þessarar framkvæmdar byggir í grunninn á:
•
•

Viðmiðum fyrir grunnástand umhverfisþátta (t.d. gróðurs, fugla eða fornminja).
Viðmiðum fyrir einkenni áhrifa (t.d. varanleiki, bein eða óbein áhrif) vegna framkvæmdarinnar
á viðkomandi umhverfisþátt.

Viðmið fyrir einstaka umhverfisþætti eru breytileg, en öll eiga þau það sameiginlegt að hafa verið
mótuð með hliðsjón af 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Eftir atvikum taka þau jafnframt
mið af niðurstöðum sérfræðinga, lögum og öðrum útgefnum opinberum gögnum/viðmiðum sem eiga
við um viðkomandi þátt.
Grunnástand einstakra umhverfisþátta á hverju svæði var metið á fimm þrepa skala. Við matið var
gjarnan horft til mikilvægis umhverfisþáttarins á viðkomandi stað. Þannig var t.d. mikilvægi
umhverfisþátta metið hátt ef þeir nutu lögbundinnar verndar eða opinberir aðilar/sérfræðingar töldu
þá hafa hátt verndargildi. Að sama skapi var mikilvægi umhverfisþátta metið lægra ef ekkert slíkt átti
við. Við mat á grunnástandi var einnig gjarnan horft til viðkvæmni umhverfisþáttarins, þ.e. getu hans
til að ná grunnástandi að nýju. Þar sem horft var til fleiri en eins viðmiðs var heildargildi grunnástands
metið með hliðsjón af öllum viðmiðum.
Með hliðsjón af eðli framkvæmdar var einnig lagt mat á einkenni áhrifa hennar á einstaka
umhverfisþætti innan svæðis á tíu þrepa skala, allt frá miklum jákvæðum áhrifum til mikilli neikvæðra
áhrifa. Við matið var gjarnan horft til beinna og óbeinna áhrifa framkvæmdarinnar á viðkomandi
umhverfisþátt og varanleika áhrifa. Þar sem horft var til fleiri en eins viðmiðs var heildargildi áhrifa
metið með hliðsjón af öllum viðmiðum.
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Við mat á því hversu mikil áhrif framkvæmdin gæti haft í för með sér var vegin saman greining á
grunnástandi og helstu einkennum áhrifa sem hlotist geta af framkvæmdinni á viðkomandi
umhverfisþátt. Niðurstöður greiningarinnar má setja inn í vægiseinkunnagraf, sem byggir á fyrirmynd
frá norsku Vegagerðinni [23]. Það ræðst af viðmiðum hvers umhverfisþáttar hvaða mælikvarðar eru
settir á ása grafsins. Á grundvelli samspils grunnástands og einkenna áhrifa fæst mat á vægi áhrifanna,
svokallaðra vægiseinkunna, með því að finna næsta skurðpunkt grunnástands og einkenna áhrifanna.
Dæmi um framsetningu vægismats má sjá á mynd 4-1.

MYND 4-1 Dæmi um framsetningu á niðurstöðu umhverfismats. Viðmið fyrir grunnástand og áhrif eru breytileg eftir
umhverfisþáttum.
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Í þessari aðferðafræði er búið að skilgreina viðeigandi viðmið fyrir grunnástand hvers umhverfisþáttar
sem tekinn er til mats til að meta gildi þess og viðkvæmni fyrir breytingum. Jafnframt er búið að setja
viðmið fyrir einkenni og umfang áhrifa af framkvæmdinni (sjá viðmið á x og y ás á mynd 4-1). Viðmiðin
fyrir hvorn ás eru nokkur og er hvert þeirra kvarðað á skalanum lítið til mikið. Niðurstaða matsins, þ.e.
vægiseinkunn fyrir áhrif á hvern umhverfisþátt, er heildarsamantekt af þessum undirliggjandi
viðmiðum. Sú samantekt byggir á mati sérfræðinga. Hún er ekki meðaltal heldur er lagt mat á innbyrðis
vægi þessara viðmiða á hvorum ás fyrir sig.
Á mynd 4-1 er endanleg vægiseinkunn skurðpunktur á mati á viðkvæmni grunnástands (x-ás) og
umfangi áhrifa (y-ás). Til að einfalda framsetningu niðurstaðna hefur vægiseinkunnum verið skipt í
flokka á bilinu „Engin áhrif“ yfir í „Veruleg áhrif“ til einföldunar í umræðu um niðurstöðu
umhverfismatsins. Litakvarðinn á mynd 4-1 sýnir þetta róf.
Skilgreining á mismunandi flokkum vægiseinkunna er eftirfarandi:
Vægi áhrifa telst verulega neikvætt þegar framkvæmdin leiðir til grundvallarbreytinga á grunnástandi
þar sem saman fer að gildi svæðis og/eða einstaka umhverfisþáttar er mjög hátt; viðkvæmni vegna
gildis eða næmni er mjög mikið og umhverfisþátturinn eða svæðið á enga eða mjög takmarkaða
möguleika til endurnýjunar. Umfang áhrifanna er mjög mikið, tekur til mjög stórs svæðis og/eða margir
verða fyrir áhrifum. Áhrifin eru bæði bein og óbein, og meiri hluti þeirra er óafturkræfur.
Vægi áhrifa telst talsvert neikvætt þegar framkvæmdin leiðir til töluverðra breytinga á grunnástandi
þar sem saman fer að gildi svæðis og/eða einstaka umhverfisþáttar er frekar hátt; viðkvæmni vegna
gildis eða næmni er mikil og umhverfisþátturinn eða svæðið á frekar takmarkaðan möguleika til
endurnýjunar. Þá er umfang áhrifanna allmikið, tekur til frekar stórs svæðis og/eða allmargir verða fyrir
áhrifum. Áhrifin geta verið bein eða óbein, og stór hluti þeirra er óafturkræfur.
Vægi áhrifa telst nokkuð neikvætt þegar framkvæmdin leiðir til nokkurra breytinga á grunnástandi þar
sem saman fer að gildi svæðis og/eða einstaka umhverfisþáttar er nokkuð hátt; viðkvæmni vegna gildis
eða næmni er allnokkur og umhverfisþátturinn eða svæðið á frekar góða möguleika til endurnýjunar.
Umfang áhrifanna er ekki mikið, tekur til takmarkaðs svæðis og fáir verða fyrir áhrifum. Áhrifin geta
verið bein eða óbein, og stór hluti þeirra er afturkræfur.
Vægi áhrifa telst óverulega neikvætt þegar framkvæmdin leiðir til minniháttar breytinga á
grunnástandi þar sem saman fer að gildi svæðis og/eða einstaka umhverfisþáttar er lítið; viðkvæmni
vegna gildis eða næmni er lítið og umhverfisþátturinn eða svæðið á góða möguleika til endurnýjunar.
Umfang áhrifanna er lítið, tekur til mjög lítils svæðis og mjög fáir verða fyrir áhrifum. Áhrifin geta verið
bein eða óbein, og stærsti hluti þeirra er afturkræfur.
Framkvæmdin hefur engin áhrif á tiltekinn umhverfisþátt. Í sumum tilvikum geta aðstæður hagað því
þannig að framkvæmdin snertir viðkomandi umhverfisþátt ekki að neinu leyti.
Vægi áhrifa telst óverulega jákvætt þegar framkvæmdin leiðir til minniháttar breytinga á grunnástandi
þar sem saman fer að gildi svæðis og/eða einstaka umhverfisþáttar er lítið. Umfang áhrifanna er lítið,
tekur til mjög lítils svæðis og mjög fáir verða fyrir áhrifum. Áhrifin geta verið bein eða óbein, og vara í
stuttan tíma.
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Vægi áhrifa telst nokkuð jákvætt þegar framkvæmdin leiðir til breytinga á grunnástandi þar sem saman
fer að gildi svæðis og/eða einstaka umhverfisþáttar er nokkuð hátt. Umfang áhrifanna er ekki mikið,
tekur til takmarkaðs svæðis og fáir verða fyrir áhrifum. Áhrifin geta verið bein eða óbein, og áhrifin
vara í nokkuð langan tíma.
Áhrifin eru talsvert jákvæð þegar framkvæmdin leiðir til talsverðra breytinga á grunnástandi þar sem
saman fer að gildi svæðis og/eða einstaka umhverfisþáttar er frekar hátt. Umfang áhrifanna allmikið,
tekur til frekar stórs svæðis og/eða allmargir fyrir áhrifum. Áhrifin geta verið bein eða óbein, og vara
lengi.
Áhrifin eru verulega jákvæð þegar framkvæmdin leiðir til verulegra breytinga á grunnástandi þar sem
saman fer að gildi svæðis og/eða einstaka umhverfisþáttar er mjög hátt. Umfang áhrifanna er mjög
mikið, tekur til mjög stórs svæðis og/eða margir sem verða fyrir áhrifum. Áhrifin eru bæði bein og
óbein, og vara í mjög langan tíma.
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5 UMHVERFISMAT
5.1

Vatnsgæði viðtaka

5.1.1
5.1.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Möguleg áhrif framkvæmdarinnar á vatnsgæði viðtaka tengjast einkum efnum, lífrænum og
ólífrænum, ásamt gerlum sem kunna að berast með skólpi í viðtaka.
5.1.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

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 og nærliggjandi
strandsvæði.
5.1.1.3

Hvað er lagt til grundvallar þegar umhverfisáhrifin eru metin?

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
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?
Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á vatnsgæði eru eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•
•
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Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999.
Reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999.
Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004.
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
Lög um stjórn vatnamála nr. 36/2011.
Reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun.

5 UMHVERFISMAT

5.1.1.4

Gögn og rannsóknir

Til grundvallar mati á vatnsgæðum liggja annarsvegar mælingar Hafrannsóknarstofnunar á styrkleika
mengunarefna í Ölfusá og hinsvegar dreifingarlíkansreikningar verkfræðistofunnar Vatnaskila sem
gerðir voru til að meta dreifingu mengunar fyrir losun í Ölfusá og losun í sjó og samanburð við
núverandi ástand.
Til að svara matsspurningum sem lýst er í 5.1.1.3 var í rannsókn Hafrannsóknarstofnunarinnar ýmist
gerðar mælingar eða unnið úr fyrirliggjandi gögnum til að svara hver áhrif fráveituhreinsunarinnar eru
á magn uppleystra efna. Þar var horft til megin skólpútrásar við Geitanesflúðir, en í dag eru alls fimm
útrásir frá byggðinni á Selfossi, þ.e. útrás og tvær neyðarútrásir sunnan ár, og norðan ár tvær minni
útrásir auk útrásar frá Sláturfélagi Suðurlands. Við upplegg rannsóknarinnar er markmið
Sveitarfélagsins Árborgar um að ástand árinnar geti flokkast sem gott að framkvæmdum loknum haft í
huga.
Hafrannsóknarstofnun safnaði efnasýnum á fjórum stöðum í Ölfusá þann 7. nóvember 2017, þ.e. við
1) Ölfusárbrú, 2) stöð 530 á austurbakka ofan núverandi útrásar, 3) núverandi útrás og 4) stöð 540
neðan núverandi útrásar (Mynd 5-1). Mælingar fóru fram á sýrustigi (pH), leiðni, og styrk næringarefna,
aðalefna og snefilefna í vatni, sem og heildarstyrk lífræns kolefnis (TOC) og hormóna (17-beta-östradiol
og 17-alfa-etinylöstradiol). Stofnunin lagði jafnframt mat á áhrif einstakra valkosta á vatnsgæði Ölfusár
með hliðsjón af þessum niðurstöðum. Nánari upplýsingar um aðferðafræði má finna í skýrslu
Hafrannsóknastofnunar [24] (sjá viðauka C).

MYND 5-1 Sýnatökustaðir Hafrannsóknastofnunar við rannsóknir á vatnsgæðum og lífríki Ölfusár. Sýnum af vatni, fiskum,
þörungum og botndýrum var safnað á stöðvum 530 og 540 sem eru merktar með rauðum hringjum. Stöð 530 er
um 1,5 km ofan við skólpútrás við Geitanes (rauð stjarna) og stöð 540 er um 500 m neðan hennar. Eldri seiðagögn
voru greind af öllum stöðvunum þremur (520, 530 og 540). Rauð ör sýnir hvar fyrirhugað er að setja nýja útrás og
rauður þríhyrningur sýnir hvar sýnum af vatni hefur verið safnað frá árinu 1996 [24].
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Verkfræðistofan Vatnaskil vann dreifingarspá fyrir uppleyst efni (líffræðilega súrefnisþörf (BOD),
svifagnir, heildar köfnunarefni, heildar fosfór og saurkólígerla) í Ölfusá og sjó og lagði mat á áhrif
valkostanna á vatnsgæði viðtaka. Við ákvörðun forsenda um magn mengunar sem er losuð í viðtakann
voru hafðar til hliðsjónar reglulegar vöktunarmælingar á styrkleika efna í núverandi útrás og í Ölfusá,
sem Mannvit hefur annast frá árinu 2013. Fjöldi saurkólígerla og styrkur líffræðilegrar súrefnisþarfar
(BOD) og svifagna var metinn út frá meðaltali mælinga frá september 2017 til janúar 2019 en styrkur
köfnunarefnis og fosfórs byggir á eldri mælingum. Mikil sveifla reyndist vera mældum gildum saurgerla,
sem er óútskýrð, og því er mikil óvissa sem fylgir vali á forsendum fyrir styrkleika saurkólígerla (Mynd
5-2). Í skýrslu Vatnaskila kemur fram að samanburður mælinga og reikninga bendi til þess að líkanið
líki að mestu vel eftir dreifingu gerlanna, en vanmeti styrkinn við syðri bakka árinnar, milli Geitaness
og Fluguness. Mælingar Mannvits voru notaðar eftir fremsta megni til að leiðrétta fyrir misræmi í
líkanniðurstöðum, en þó ber að hafa í huga að ekki eru til mælingar neðan Fluguness utan stakra
mælinga við Auðsholt (2 km neðar í ánni) og við ósa árinnar, þ.e. óvissa ríkir um dreifieiginleika árinnar
neðan Fluguness.

MYND 5-2 Forsendur um gerlaflæði bornar saman við mælingar. Óútskýrð sveifla er í mældum gildum. Á mynd 2-1 má sjá
staðsetningu útrásar við SS (auðkennd sem S6) og Sandvik (auðkennd sem S2).

Bakgrunnsstyrkur Ölfusár var metinn út frá mælingum við golfvöllinn Svarfhólsvöll, en staðsetning hans
er ofan við byggðina á Selfossi. Ekki er tekið tillit til bakgrunnsgilda í sjó þegar losað var til sjávar.
Tafla 5-1 sýnir yfirlit yfir forsendur fyrir mengunarefni frá Selfossi sem notaðar voru í dreifingarspánni.
Fyrir valkost GSJÓ var bætt við gildin áætluðum styrkleika mengunarefna í skólpi frá Stokkseyri og
Eyrarbakka til að leggja mat á samlegðaráhrif þess að skólp frá 2.500 persónueiningum geti tengst inn
á útrásina í framtíðinni. Áætlunin byggir á þegngildum, sem eiga uppruna sinn í rannsóknum í Reykjavík,
þar sem m.a. gert er ráð fyrir að fjöldi saurkólígerla sé 107 saurkólígerlar pr. 100 ml skólps.
Nánari upplýsingar um aðferðafræði má finna í skýrslu Vatnaskila [25] (Viðauki B).
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TAFLA 5-1 Forsendur fyrir bakgrunnsgildi og styrkleika mengungarefna í fráveituvatni frá Selfossi.
BAKGRUNNSGILDI Í
ÖLFUSÁ
BOD (mg/l)

ÓHREINSAÐ/
GRÓFHREINSUN
(GSJÓ)

EINS ÞREPS
HREINSUN (1ÞÖ)

TVEGGJA ÞREPA
HREINSUN
(AÐALVALKOSTUR)

ÍTARLEGRI EN
TVEGGJA ÞREPA
HREINSUN (3ÞÖ)

119

95 (20% hreinsun)

24 (80% hreinsun)

24 (80% hreinsun)

Saurkólígerlar
(fjöldi í 100 ml)

14

224.700

224.700

224.700

224.700

Svifagnir (mg/l)

-

69

35 (50% hreinsun)

7 (90% hreinsun)

7 (90% hreinsun)

Heildar
köfnunarefni (mg/l)

0,06

7,9

7,9

4,9

1,6

Heildar fosfór
(mg/l)

0,028

1,7

1,7

1,2

0,3

*Reglugerð kveður á um takmarkanir í aukningu svifagna, en ekki heildarstyrk og því ekki notaður bakgrunnsstyrkur.
5.1.2

Grunnástand

Við mat Hafrannsóknarstofnunarinnar á núverandi gæðum vatns í Ölfusá voru tekin sýni úr ánni, af
Ölfusárbrú, af bakka á stöð 530 sem liggur ofan núverandi útrásar og stöð 540 sem liggur neðan við
útrásina (Mynd 5-1). Sýnin voru tekin 7. nóvember 2017. Rennsli í ánni var ekki mælt, heldur var miðað
við óstaðfestar mælingar Veðurstofu Íslands. Samanburður á styrk efna í sýnunum gefur til kynna að
styrkur næringarefna í sýnum sem tekin voru ofan útrásar sé sambærilegur við sýnaseríu sem til er úr
Ölfusá af Ölfusárbrú fyrir árin 1995-2015. [24]. Styrkur flestra efna var hærri í sýni sem safnað var á
stöð 540, neðan útrásar, sérstaklega styrkur næringarefna. Hlutfallslega var hækkun fosfórs mest á
milli stöðva, en styrkur fosfórs mældist 16 sinnum hærri neðan útrásar (í stöð 540) en ofan hennar.
Í rannsókn Hafrannsóknarstofnunar er notast við heildarstyrk lífræns kolefnis (TOC) til að meta
mengunarálag í ferskvatni, þ.e. mælingarnar sýna það lífræna efni sem var á svifi í ánni, en ekki það
lífræna kolefni sem var á svifi í ánni í stærri ögnum, en þar er um að ræða óhreinindi (t.d. saur og
klósettpappír). Styrkur TOC í svifi í sýnum af Ölfusárbrú og stöð 530 (sýni I og II), ofan við útrás, var
undir greiningarmörkum (<0,5 mg/l) en mældist 0,69 mg/l á stöð 540 neðan við útrásina (sýni III) og 96
mg/l í vatni úr útrásinni sjálfri (sýni IV). Samkvæmt reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns
voru sýni I – III í flokki I (næringarefnafátækt) en sýni IV úr útrásinni féll í flokk V (ofauðugt). Hins vegar
endurspegla sýnin sem safnað var ofan og neðan ræsis einungis það lífræna kolefni sem var í svifögnum
í ánni, þar sem þau náðu ekki að fanga allt það lífræna kolefni sem barst niður eftir ánni í stærri ögnum,
s.s. saur í óhreinsuðu skólpi. Það er því ljóst að meira er af lífrænu kolefni en niðurstöður úr sýnatökum
gefa til kynna. Allar niðurstöður mælinga í sýnum úr Ölfusá má sjá í skýrslu Hafrannsóknarstofnunar í
viðauka C.
Samkvæmt umhverfismörkum reglugerðar nr. 796/1999 fellur styrkleiki heildar fosfórs (Ptotal og fosfats
(PO4-P)) neðan skólprásar í flokk E (ófullnægjandi vatn), ammóníum (NH4) í flokk C (nokkuð snortið
vatn) en önnur næringarefni falla í flokk A (ósnortið vatn).
Rannsókn Hafrannsóknarstofnunarinnar náði einnig yfir mælingar á kvenhormónum. Hormónin
Ethylenestradiol (17α) og estradiol (17β) mældust í fráveituvatni í skólprásinni við Geitanes en einungis
var estradiol (17β) mælanlegt í sýnum frá stöðvum 530 (0,036 ng/l) og 540 (0,040 ng/l), ofan og neðan
við útrásar. Styrkur estradiol (17β) var 28 sinnum hærri í núverandi útrás (2,5 ng/l) en í ánni. Þrátt fyrir
það mældist ekki aukning á hormónum í Ölfusá við Sandvik. Mælingar á hormónum í holdi laxaseiða
sem veidd voru á stöðvum 530 og 540, ofan og neðan útrásar, sýndu að styrkur hormóna var alltaf
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undir greiningarmörkum. Því má draga þá ályktun að ekki hafði orðið uppsöfnun á kvenhormónum í
seiðunum [24]. Til samanburðar mældist estradiol 17β í dælustöð við Klettagarða í Reykjavík <208 ng/l
(ca. 5.200-5.800 sinnum hærri styrkur) og í skólpi Landspítala Háskólasjúkrahúss í Fossvogi 473 ng/l (
ca, 11.825 – 13.100 sinnum hærri styrkur). Styrkur kvenhormóna var einnig mældur í holdi tólf seiða
sem voru veidd í rannsóknarskyni árið 2017á rafveiðistöðvum í Ölfus á stöð 530 og á stöð 540.
Mælingar voru gerðar tvisvar, og mældist ekkert sýni ofan við greiningarmörkin. Í seinni mælingunni
var beitt næmari aðferð sem þó sýndi heldur ekki fram á mælanlegan styrk hormóna í fiskseiðum.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mengun frá núverandi útrás á Selfossi hafi áhrif á
efnastyrk margra aðal‐ og snefilefna (Na, K, Ca, Mg, SO4, Cl, F, Mn og Sr). Áhrifin koma fram á stöð 540,
neðan skólprásar við Geitanes, en ekki er hægt að fullyrða á grundvelli mælinganna um hve langt niður
eftir ánni áhrifa af fráveitunni gætir. Til að svara því þyrfti frekari sýnasöfnun meðfram bakkanum
neðan skólprásarinnar, en í þessu mati var mat lagt á hvernig áhrifin dreifast niður með ánni með
dreiflíkansreikningum. Tafla 5-2 sýnir mældan styrkleika og flokkun vatnsgæða skv. rannsókn
Hafrannsóknarstofnunar.
TAFLA 5-2 Umhverfismörk fyrir málma og næringarefni í yfirborðsvatni til verndar lífríkis (A og B) samkvæmt 9. grein
reglugerðar nr. 796/1999 og flokkun vatns í Ölfusá í nóvember 2017 [24].

Verkfræðistofan Vatnaskil lagði mat á dreifingu mengunar frá fráveitu fyrir alla framlagða valkosti til
að meta áhrif á vatnsgæði viðtaka og því einnig fyrir grunnástand þegar skólpi er sleppt án hreinsunar
miðað við núverandi útrás í Sandvik og vegna losunar í nýrri útrás í við Geitanes. Fyrir saurkólígerla
voru reiknuð 90% hlutfallsmörk styrks saurkólígerla í 100 ml. Bakgrunnsgildi saurkólímengunar í Ölfusá
eru á mörkum umhverfisflokks I og II skv. reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns, en
umhverfisflokkur II telst vera lítil saurmengun.
Reiknuð 90% hlutfallsmörk á styrk saurkólígerla neðan útrásarinnar sýna mikla hækkun saurgerla og er
styrkur þeirra í flokki V sem telst vera ófullnægjandi alla leið niður að Straumnesi (mynd 5-3). Líkt og
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greint var frá í kafla 5.1.1.4 er óvissa meiri um dreifingu í ánni neðan Fluguness vegna skorts á
mælingum. Samkvæmt reglugerð 796/1999 skal styrkur saurkólígerla í a.m.k 90% tilfella vera undir
1000 pr. 100 ml, nema þar sem útivistarsvæði eru við fjörur eða matvælaiðnaður í grennd, þar skal
fjöldi vera undir 100 pr. 100 ml utan þynningarsvæðis. Hæsti reiknaði styrkur er næst útrásinni sjálfri,
eða um 1.550 gerlar pr. 100 ml. Gerlamengun var einnig skoðuð með sömu forsendun, en fyrir
núverandi útrás í Sandvik, rétt ofan við Geitanesið, þar sem núverandi aðalútrás liggur (mynd 5-4).
Reiknaður styrkur nærri útrás er verulega aukinn samanborið við útrás í Geitanesi, en hæsti reiknaður
styrkur er um 1.464.500 gerlar pr. 100 ml. Vatnsgæði eru ófullnægjandi í báðum tilfellum og uppfylla
þau hvorugt kröfur reglugerðar 796/1999 hvað varðar fjölda saurkólígerla, en þynning er aukin nánast
1.000 falt á nærsvæði útrásar með því að flytja hana í Geitanes, þar sem vatn er lygnara í Sandvik sem
er óæskilegt fyrir útrás fráveitu.

MYND 5-3 90% hlufallsmörk dreifingar saurkólígerla frá nýrri útrás í Geitanesi. Rauður litur sýnir umhverfismörk skv. flokki V
í reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns, sem samsvarar ófullnægjandi ástandi sem nær frá útrásinni
að Straumnesi.
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MYND 5-4 90% hlufallsmörk dreifingar saurkólígerla frá núverandi útrás í Sandvik ofan Geitanesflúða. Rauður litur sýnir
umhverfismörk skv. flokki V í reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatn

Reiknuð lífræn súrefnisþörf (BOD5) í óhreinsuðu skólpi er töluvert undir umhverfismörkum reglugerðar
798/1999 um fráveitur og skólp, en hæsti reiknaði styrkur BOD5 er reiknaður 1,0 mg/l nærri útrásinni,
en má ekki fara yfir 4 mg/l skv. reglugerð. Endurnýjun súrefnis í ánni er fyrst og fremst háð straumhraða
árinnar. Vindur bætir jafnframt súrefnisstyrkinn, en áhrif þessa voru ekki metin heldur eingöngu áhrif
straums. Súrefnismettun á jaðri og súrefnisþörf á botni eru ráðandi varðandi súrefnismettun í ánni. Ef
miðað er við 75% mettun á jaðri líkansins fer súrefnismettun lægst í um 70,1% miðað við óhreinsað
skólp, en í 74,3% sé litið framhjá súrefnisþörf við botn árinnar. Áhrifa gætir um innan 500 metra neðan
útrásarinnar.
Reiknaður styrkur köfnunarefnis bendir til að lítil eða óveruleg áhrif séu á ánna vegna köfnunarefnis í
óhreinsuðu skólpi frá útrásinni. Mældur bakgrunnsstyrkur ofan við Selfoss er um 0,06 mg/l en hæsti
reiknaður styrkur í óhreinsuðu skólpi er 0,12 mg/l. Gagnvart köfnunarefni reiknast áin því í flokki I
(næringarfátækt) skv. reglugerð 769/1999. Mældur bakgrunnsstyrkur fosfórs er 0,028 mg/l sem fellur
undir flokk II (lágt næringarefnagildi) skv. reglugerð. Hæsti reiknaði styrkur fyrir óhreinsað skólp er
tvöfalt hærri eð 0,042 mg/l. Þynning er hröð vegna mikils rennslis og hefur styrkur náð
bakgrunnsgildinu við Flugunes. Áin reiknast í flokki II fyrir öll stig, nema rétt við útrásina þar sem hún
fellur í flokk III (næringarefnarík) fyrir óhreinsað skólp. Fyrir óhreinsað skólp reiknast styrkaukning
svifagna mest 0,6 mg/l, sem er um fjórðungur af hámarksaukningu sem skilgreind er í
umhverfismörkum reglugerðar 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.
Niðurstöður mats á grunnástandi sýnir að lífræn súrefnisþörf (BOD), styrkur köfnunarefnis, fosfórs og
svifagna er undir viðmiðunarmörkum reglugerðar 796/1999 og vegna sterkrar dreifingar og blöndunar
í ánni hefur losunin lítil áhrif á súrefnistöðu árinnar og styrkaukning næringarefna og svifagna er að
sama skapi lág. Reiknaður styrkur BOD, köfnunarefnis, fosfórs og svifagna má sjá á myndum að neðan
(mynd 5-5 til mynd 5-8).
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MYND 5-5 Hæsti reiknaði styrkur BOD þegar óhreinsuðu skólpi er veitt í Ölfusá. Öll gildi falla innan 1. flokks umhverfismarka
reglugerðar 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Hæsta reiknað gildi er 1,0 mg/l.

MYND 5-6 Hæsti reiknaði styrkur köfnunarefnis þegar óhreinsuðu skólpi eða skólpi frá eins þreps hreinsun er veitt í Ölfusá.
Öll gildi falla innan 1. flokks umhverfismarka skv. reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Hæsta
reiknað gildi er 0,12 mg/l.
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MYND 5-7 Hæsti reiknaði styrkur fosfórs þegar óhreinsuðu skólpi eða skólpi frá eins þreps hreinsun er veitt í Ölfusá. Öll gildi
falla innan 2. flokks umhverfismarka skv. reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns, nema rétt í næsta
nágrenni við útrásina þar sem gildi falla innan 3. flokks. Hæsta reiknað gildi er 0,042 mg/l.

MYND 5-8 Hæsti reiknaði styrkur svifagna þegar óhreinsuðu skólpi er veitt í Ölfusá. Öll gildi eru lægri en viðmið reglugerðar.
Hæsta reiknað gildi er 0,56 mg/l.

5.1.2.1

Útrás í sjó (valkostur GSJÓ)

Ekki var tekið tillit til bakgrunnsstyrks í sjó þegar losað var til sjávar.
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5.1.3
5.1.3.1

Lýsing á áhrifum
Aðalvalkostur; tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Eins og fram kemur umfjöllun um grunnástand, hefur hreinsun takmörkuð áhrif á fjölda saurkólígerla
og áhrifin því þau sömu og í grunnástandi, sem gildir jafnframt fyrir alla framlagða valkosti.
Lífræn súrefnisþörf (BOD) er undir viðmiðunum í Ölfusá fyrir öll tilvik en töluverð lækkun verður þó á
reiknuðum styrk þegar skólpi frá tveggja þrepa hreinsun er veitt til Ölfusár samanborið við losun
óhreinsaðs skólps eða skólps frá eins þreps hreinsun. Við eins þreps hreinsun og tveggja þrepa
hreinsun, auk ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun, er hæsti reiknaði styrkur BOD í líkani 0,8 mg/l og 0,2.
Til viðmiðunar er hæsti reiknaði styrkur fyrir óhreinsað skólp 1,0 mg/l, en má ekki fara yfir 4 mg/l skv.
reglugerð. BOD frá útrásinni í Ölfusá hefur þó lítil áhrif á súrefnisstöðu árinnar þegar losað er óhreinsað
skólp eða frá eins þreps hreinsun en óveruleg áhrif þegar losað er frá tveggja þrepa eða ítarlegri
hreinsun en tveggja þrepa. Kröfur reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp varðandi lífræna
súrefnisþörf (BOD) eru því uppfylltar fyrir alla fjóra valkosti hreinsunar þegar útrás er í Ölfusá.
Reikningar benda jafnframt til þess að áhrif lífrænnar mengunar á súrefnisstyrk séu lítil þegar losar er
óhreinsað skólp eða frá eins þreps hreinsun, en óveruleg þegar hreinsun er tveggja þrepa eða ítarlegri
en tveggja þrepa.
Styrkur köfnunarefnis í Ölfusá er um tvöfalt hærri en bakgrunnsgildið þegar óhreinsað skólp er losað í
ánna, eða 0,12 mg/l. Við tveggja þrepa hreinsun og ítarlegri hreinsun lækkar styrkur köfnunarefnis í
útrásinni og reiknast þá hæsti styrkur í líkaninu 0,10 mg/l, en hækkunin er óveruleg fyrir ítarlegri
hreinsun. Gagnvart köfnunarefni er áin í flokki I fyrir alla valkosti, utan valkosts með ítarlegri hreinsun
en tveggja þrepa, þá eru áhrifin óveruleg.
Bakgrunnsstyrkur fosfórs í Ölfusá fellur undir flokk II en fyrir óhreinsað skólp hækkar reiknaður styrkur
um 50% samanborið við bakgrunnsstyrk eða 0,042 mg/l. Vegna rennslis í ánni er talsverð þynning í ánni
og fellur styrkur hratt undir 0,04 mg/l, þegar vatnið flokkast í flokk II, og er styrkleiki nærri
bakgrunnsgildi við Flugunes. Samkvæmt reikningum fellur styrkur fosfórs í ánni innan flokks II fyrir öll
stig hreinsunar.
Styrkaukning svifagna fer aldrei yfir viðmið reglugerðar en mesta styrkaukning í Ölfusá er um
fjórðungur af viðmiðum reglugerðar þegar óhreinsað skólp er losað, eða aukning sem nemur 0,56 mg/l
en má mest vera 2,0 mg/l. Eins þreps hreinsun lækkar styrk svifagna töluvert og lækkar þá
styrkaukningin í um 0,3 mg/l og lækkar enn frekar við tveggja þrepa hreinsun, eða í 0,1 mg/l. Kröfur
reglugerðar eru uppfylltar fyrir alla valkosti hreinsunar með útrás í Ölfusá.
Reiknuð dreifing BOD, köfnunarefnis og fosfórs skv. dreifingarlíkani er sýnd á myndum að neðan (mynd
5-9 til mynd 5-11).
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MYND 5-9 Hæsti reiknaði styrkur BOD þegar hreinsuðu skólpi eftir tveggja þrepa og ítarlegri hreinsun er veitt í Ölfusá. Öll
gildi falla innan 1. flokks umhverfismarka skv. reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Hæsta reiknað
gildi er 0,2 mg/l.

MYND 5-10
Hæsti reiknaði styrkur köfnunarefnis þegar hreinsuðu skólpi eftir tveggja þrepa hreinsun er veitt í Ölfusá. Öll
gildi falla innan 1. flokks umhverfismarka skv. reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Hæsta reiknað
gildi er 0,10 mg/l.
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MYND 5-11
Hæsti reiknaði styrkur fosfórs þegar hreinsuðu skólpi eftir tveggja þrepa hreinsun er veitt Í Ölfusá. Öll gildi
falla innan 2. flokks umhverfismarka. Hæsta reiknað gildi er 0,038 mg/l.

5.1.3.2
5.1.3.2.1

Aðrir valkostir
Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá

Almennt séð er minni lækkun á lífrænni súrefnisþörf (BOD) og styrkleika næringarefna og svifagna við
eins þreps hreinsun en tveggja þrepa hreinsun. Hins vegar er sterk blöndun í viðtakanum og fer
styrkleiki þessara efna aldrei yfir viðmið reglugerðar. Eins þreps hreinsun hefur því nokkuð sambærileg
áhrif og tveggja þrepa hreinsun. Slík hreinsun samræmist ekki almennu kröfunni um tveggja þrepa
hreinsun sem gildir fyrir venjulega viðtaka.
Reiknuð dreifing BOD og svifagna skv. dreifingarlíkani er sýnd á myndum að neðan (mynd 5-12 og mynd
5-13). Dreifing köfnunarefnis og fosfórs er sýnd í kafla um grunnástand.
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MYND 5-12
Hæsti reiknaði styrkur BOD þegar hreinsuðu skólpi eftir eins þreps hreinsun er veitt í Ölfusá. Öll gildi falla innan
1. flokks umhverfismarka reglugerðar 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Hæsta reiknað gildi er 0,8 mg/l.

MYND 5-13
Hæsti reiknaði styrkur svifagna þegar hreinsuðu skólpi eftir eins þreps hreinsun er veitt í Ölfusá. Öll gildi falla
undir viðmið reglugerðar 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Hæsta reiknað gildi er 0,3 mg/l.

5.1.3.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun er talin hafa nokkuð sambærileg áhrif á vatnsgæði viðtaka og
aðalvalkostur, en áhrifin eru þó meiri hvað varðar alla hreinsun, sérstaklega á næringarefnum og
svifögnum. Samkvæmt því eru minni hætta á óæskilegum umhverfisáhrifum, en ítarlegri hreinsun
hefur ekki áhrif á flokkun vatnsgæða skv. reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.
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Reiknuð dreifing fosfórs skv. dreifingarlíkani er sýnd á mynd 5-14 að neðan. Áhrif eru eingöngu sýnileg
næst útrásinni (blá lína).

MYND 5-14
Hæsti reiknaði styrkur fosfórs þegar hreinsuðu skólpi eftir ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun er veitt í Ölfusá.
Öll gildi falla innan 2. flokks umhverfismarka skv. reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Hæsta
reiknað gildi er 0,030 mg/l.

5.1.3.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó

Gera má ráð fyrir að áhrif núverandi skólplosunar á vatnsgæði Ölfusár gangi að mestu til baka ef skólpi
yrði dælt um lögn niður að sjó við Eyrarbakka. Á móti kann losunin að hafa staðbundin áhrif á vatnsgæði
sjávar.
Í skýrslu Hafrannsóknarstofnunar er mat lagt á nauðsynlegar forsendur og áhrif hreinsunar skv. þessum
valkosti. Þar kemur fram að þessi leið krefst þess að skólpi verði dælt niður á nokkurt sjávardýpi til þess
að blöndun verði sem best. Gera megi ráð fyrir góðri blöndun á um 25–30 m dýpi, sem er svipað dýpi
og er við útrás vestur af Reykjavík. Á þessum slóðum er meðalstraumur vestur með landinu en
straumur er afar breytilegur ef vindar blása kröftuglega með tilheyrandi öldugangi og brimi. Ekki er
líklegt að fráveituvatn sem dælt yrði á nægilegt blöndunardýpi, eftir eins þreps hreinsun, hefði neikvæð
áhrif á efnastyrk eða lífríki sjávarins. Til að fullyrða nokkuð frekar um þennan valkost þyrfti að gera
dýptar‐ og straumamælingar á svæðinu. Dæling á öllu skólpi um lögn og útrás í sjó myndi koma í veg
fyrir að fyrrgreind neikvæð áhrif kæmu fram á vatnsgæðum, lífríki og veiðinýtingu í Ölfusá.
Í dreifingarspá Vatnaskila voru reiknuð 90% hlutfallsmörk styrks saurkólígerla í 100 ml frá útrás út frá
Eyrarbakkahöfn sem uppfyllir kröfur reglugerðar miðað við forsendur um losun saurkólígerla sem
uppfyllir kröfur reglugerðar miðað við forsendur um losun saurkólígerla sbr. kafla 5.1.1.4. Mynd 5-15
sýnir 90% hlutfallsmörk dreifingar saurkólígerla frá útrásarenda. Hæstur reiknaði styrkur er um 600
gerlar pr. 100 ml og liggur jafngildislín fyrir 90% hlutfallsmörk 100 gerla pr. 100 ml um 70 metra frá
stórstraumsfjörumörkum. Endi útrásarinnar liggur á 16,5 m dýpi miðað við meðalsjó í rúmlega 900 m
fjarlægð frá landi og um 500 m fjarlægð frá stórstraumsfjöru (ÍSN93 hnit 392668, 374709). Við
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endanlega hönnun útrásarinnar þarf að huga að mögulegri tilfærslu útrásarinnar komi til breytinga á
forsendum um losun saurkólígerla. Niðurstöður líkanreikninga gefa þó til kynna að unnt verði í hverju
falli að finna þessari útrás stað sem uppfyllir kröfur reglugerðar.
Hæsta reiknaða gildi lífrænnar súrefnisþarfar fyrir valkost GSJÓ er 1,1 mg/l. Almennt gildir að
endurnýjun súrefnis í sjó er háð vindi, og eykur aukinn vindur styrk súrefnis í sjó nokkuð hratt. Eingöngu
þarf um 3-5 m/s vindhraða til að viðhalda fullri súrefnismettun. Ólíklegt er því að útrásin hafi teljandi
áhrif á súrefnisstöðu í sjónum. Mesta reiknaða styrkaukning köfnunarefnis er 0,01 mg/l og reiknuð
styrkaukning vegna fosfórs er óveruleg. Búast má við litlum áhrifum á styrk næringarefna ef
grófhreinsuðu skólpi er veitt til sjávar. Á flóðasvæði við byggðina á Eyrarbakka eru lagnir sem liggja frá
ræsum og út í sjó sem liggja líklega um 0,5 m hærra en meðalstórstraumsflóð, byggt á gögnum úr
rannsókn flóðasvæðsins frá 2007. Mögulega getur sjór því borist inn á flóðasvæðið í sterkum
suðvestlægum áttum þegar áhlaðandi og öldur koma saman með stórstraumsflóði. Tíðni slíkra
aðstæðna er þó tiltölulega lág. Komist sjór hins vegar inn á flóðasvæðið með þessum hætti má búast
við að sjórinn verði þá með um eða yfir 160 saurkólígerla pr. 100 ml miðað við þessa staðsetningu
útrásarinnar og núverandi forsendur. Verði af frekari hönnun þessa valkostar, þarf að staðfesta
framangreindan möguleika um flæði sjávar inn á flóðasvæði um ræsi, og þá huga að mögulegri færslu
útrásarenda utar eftir þörfum til að lækka styrk saurkólígerla í þessum óhagstæðu aðstæðum.

MYND 5-15
90% hlutfallsmörk dreifingar saurkólígerla frá útrásarenda út frá Eyrarbakkahöfn sem uppfyllir kröfur
reglugerðar 796/1999 um varnir gegn mengun vatns miðað við forsendur um losun saurkólígerla.
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5.1.3.3

Samanburður hæstu reiknaðra gilda og flokkun vatnsgæða fyrir valkosti með losun í Ölfusá.

Tafla 5-3 sýnir samanburð hæstu reiknaðar gilda fyrir hreinsun skv. framlögðum valkostum með losun
í Ölfusá og núllkost (óhreinsað leitt í núverandi og nýja útrás fyrir fjölda saurkóligerla). Flokkur I er
litaður blár, flokkur II er grænn, flokkur III er gulur og flokkur V er rauður.
TAFLA 5-3 Samanburður hæstu reiknaðra gilda fyrir mismunandi stig hreinsunar í Ölfusá litað eftir umhverfisflokkum fyrir
ástand vatns skv. reglugerð 796/1999. Flokkur I (ósnortið vatn) er litaður blár, flokkur II (lítið snortið vatn) er
grænn, flokkur III (nokkuð snert vatn) er gulur og flokkur V (ófullnægjandi vatn) er rauður.
ÓHREINSAÐ Í
SANDVIK (NÚV.
ÚTRÁS)

ÓHREINSAÐ/
GRÓFHREINSUN
(NÝ ÚTRÁS)

EINS ÞREPS
HREINSUN (1ÞÖ)

TVEGGJA ÞREPA
HREINSUN
(AÐALVALKOSTUR)

ÍTARLEGRI EN
TVEGGJA ÞREPA
HREINSUN (3ÞÖ)

BOD (mg/l)

Ekki metið

1,0

0,8

0,2

0,2

Saurkólígerlar
(fjöldi í 100 ml)

1.464.500

1.550

1.550

1.550

1.550

Köfnunarefni (mg/l)

Ekki metið

0,12

0,12

0,10

0,06

Fosfór (mg/l)

Ekki metið

0,042

0,042

0,038

0,030

Svifagnir (mg/l)

Ekki metið

0,6

0,3

0,1

0,1

5.1.4

Mótvægisaðgerðir

Niðurstöður dreifingarlíkans sýna að fjöldi saurkólígerla í 100 ml sýnum er ekki ákjósanlegur fyrir neinn
þeirra valkosta sem lagður hafa verið fram og byggja á losun í Ölfusá, þ.m.t. aðalvalkost
framkvæmdaraðila. Því þurfa að koma til mótvægisaðgerðir til að stemma stigu við fjölda saurkólígerla
í frárennsli frá stöðinni. Framkvæmdaraðili hyggst nota útfjólubláa geislun (UV-ljós) til að fækka gerlum
eftir að annarri hreinsun er lokið til þess að styrkleiki gerla í Ölfusá sé ásættanlegur, þ.e. undir 100
gerlar pr. 100 ml í amk. 90% tilfella, það er þar sem útivistarsvæði eru við fjörur eða matvælaiðnaður í
grennd. Í skýrslu Hafrannsóknarstofnunarinnar er einnig lýst að hægt sé að notast við geislun að
undangenginni tveggja þrepa geislun til að stemma stigu við fjölda gerla.
Framkvæmdaraðili mun standa að áframhaldandi vöktun vatnsgæða í Ölfusá. Fyrirkomuleg vöktunar
verður ákveðið í samráði við leyfisveitendur.
5.1.5
5.1.5.1

Mat á áhrifum og niðurstaða
Aðalvalkostur

Með hliðsjón af ofanrituðu er það mat framkvæmdaraðila að áhrif aðalvalkostar á vatnsgæði viðtaka
séu nokkuð jákvæð.
5.1.5.2

Aðrir valkostir

1ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa nokkuð jákvæð áhrif á vatnsgæði viðtaka. Þar sem valkostinum fylgir
meiri hætta á óæskilegum áhrifum á vatnsgæði er hann talinn hafa heldur neikvæðari áhrif en
aðalvalkostur.
3ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa nokkuð jákvæð áhrif á vatnsgæði viðtaka. Þar sem valkostinum fylgir
minni hættu á óæskilegum áhrifum á vatnsgæði er hann talinn hafa heldur jákvæðari áhrif en
aðalvalkostur.
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GSJÓ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
5.2

Lífríki viðtaka

5.2.1
5.2.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Möguleg áhrif framkvæmdarinnar á lífríki viðtaka tengjast einkum áhrifum skólplosunar á
frumframleiðendur, smádýr og fiska.
5.2.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

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 og nærliggjandi
strandsvæði.
5.2.1.3

Hvað er lagt til grundvallar þegar umhverfisáhrifin eru metin?

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
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?
Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á lífríki eru eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•
•
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Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999.
Reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999.
Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004.
Lög um stjórn vatnamála nr. 36/2011.
Reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun.
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5.2.1.4

Gögn og rannsóknir

Hafrannsóknastofnun annaðist rannsóknir á mögulegum áhrifum framkvæmdarinnar á lífríki Ölfusár.
Einnig var stuðst við fyrirliggjandi gögn stofnunarinnar um laxfiskaseiði í Ölfusá og veiði. Í nóvember
2017 var sýnum safnað af botnlægum hryggleysingjum, þörungum og laxfiskaseiðum á tveimur
stöðum, fyrir ofan skólprás (stöð 530) og neðan hennar (stöð 540) (Mynd 5-1). Á báðum stöðum var
lagt mat á fjölbreytni, þéttleika og samsetningu þörunga og blaðgræna ɑ mæld. Einnig var lagt mat á
fjölbreytni, þéttleika og lífmassa hryggleysingja ofan og neðan frárennslis. Loks var gerð úttekt á
þéttleika, tegundasasetningu og fæðu laxfiska. Nánari upplýsingar um aðferðafræði má finna í skýrslu
Hafrannsóknastofnunar [24] (sjá viðauka C).
Dr. Ólafur Einarsson og Jóhann Óli Hilmarsson könnuðu fjöruþörunga á tveimur sniðum í
Eyrarbakkafjöru og skráðu fjörudýr sem sáust [26]. Dreifingarspá Vatnaskila [25] fyrir uppleyst efni í sjó
var notuð til að meta möguleg áhrif framkvæmdarinnar á lífríki sjávar (Viðauki B).
5.2.2
5.2.2.1

Grunnástand
Útrás í Ölfusá (aðalvalkostur og valkostir 1ÞÖ og 3ÞÖ)

Í skýrslu Hafrannsóknastofnunar [24] er helstu áhrifum núverandi losunar skólps í Ölfusá á lífríkið lýst
sem: „ … minni lífmassi þörunga og blábaktería (blaðgræna), minni fjölbreytileiki grænþörunga og
blábaktería auk minni þéttleika kísilþörunga. Fjölbreytileiki kísilþörunga var svipaður ofan og neðan
skolprásar. Fráveituvatn úr skolprásinni hefur áhrif á botnlæga hryggleysingja sem lýsir sér helst í meiri
fjölbreytileika en minni þéttleika rykmýs, og auknum þéttleika ána neðan skolprásar. Á árunum 1985–
2017 hefur seiðaþéttleiki laxfiska lækkað á rafveiðistöðum í Ölfusá, bæði ofan og neðan skolprásar.
Mest er minnkunin á þéttleika laxaseiða neðan skolprásar en hún er ríflega tvöfalt meiri en á
rafveiðistöðvum ofan hennar. Neðan skolprásar hefur hlutfallslegur þéttleiki urriðaseiða hins vegar
aukist.“ Áhrif fráveitunnar koma fram á stöð 540, neðan útrásar við Geitanes en erfitt er að segja til
um hversu langt niður með ánni áhrifin ná. Nánar er fjallað um áhrif núverandi fráveitu á botnlæga
þörunga, blábakteríur, hryggleysingja og fiska hér að neðan.
Botnlægir þörungar og blábakteríur
Mosar sem uxu á steinum virtust vera líkir að magni á milli sýnatökustöðva, en þeir voru ekki greindir
til tegunda. Magn lífrænna efna var marktækt meira á steinum neðan skólprásar (stöð 540) en ofan
hennar (stöð 530), bæði í seti sem skolað var af steinum og því sem skolað var úr mosa á steinum.
Neðan útrásar var setlagið þykkara og hafði ólíka ásýnd. Þar sem hlutföll lífrænna efna voru lík á milli
sýnatökustöðva virðist skólpið ekki hafa leitt til hækkunar á hlutfalli lífrænna efna í seti [24].
Magn blaðgrænu er notað sem mælikvarði á lífmassa þörunga. Fyrir neðan skólprásina í Ölfusá (stöð
540) mældist magn blaðgrænu 2,0 µg/cm², eða um þriðjungur af því sem það mældist á steinum ofan
hennar (stöð 530; 6,3 µg/cm²). Þéttleika kísilþörunga neðan skólprásar var einnig um þriðjungur af
meðalfjölda á steinum ofan hennar (tæplega 1,3 milljón frumur/cm2 á stöð 530 og tæplega 0,5 milljón
frumur/cm2 á stöð 540). Tegundasamsetning og þar með fjölbreytileiki þeirra var hins vegar svipaður
á stöðvunum. Algengustu tegundahóparnir á báðum stöðum voru Fragilaria og Staurosira pinnata.
Aukið næringarefnaframboð neðan skólprásarinnar virðist ekki hafa valdið því að ákveðnar
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kísilþörungategundir hafi náð sér á strik og orðið ríkjandi. Tegundasamsetning kísilþörunga á steinum
fyrir ofan og neðan útrásina gaf til kynna að áhrif af seti sem barst með skólpinu hafi haft meiri áhrif á
samfélag kísilþörunga en aukið næringarframboð sem þó hafði líka einhver áhrif. Helstu áhrif af
innstreymi skólps á þörungaflóru var á fjölda ættkvísla grænþörunga og blábaktería og samsetningu
þeirra. Neðan við skólprásina voru færri ættkvíslir grænþörunga og blábaktería, þar sem ein ættkvísl
blábaktería (Leptolyngbya) var ríkjandi en sást ekki ofan hennar [24].
Þörungar og blábakteríur þrífast við mismunandi aðstæður og því hefur umhverfið mikil áhrif á það
hvaða tegundir og ættkvíslir geta þrifist á hverjum stað. Þörungar eru því oft hentugir til að meta áhrif
mengunar og annarra álagsþátta á lífverur en þessir álagsþættir geta einnig verið af náttúrunnar
völdum. Ofan skólprásar voru kísilþörungar og blábakteríur í nokkuð jöfnum hlutföllum en
grænþörungar í minna mæli. Neðan skólprásar fundust kísilþörungar og blábakteríur en engir
grænþörungar. Þar voru köfnunarefnisbindandi blábakteríur af ættkvíslinni Leptolyngbya langstærsti
hluti af fjölda og þekju þörunga og blábaktería (~90% af þörungaþekju) en þessi ættkvísl finnst víða í
ofauðguðum vötnum, meðal annars í affallsvötnum ýmisskonar iðnaðar. Sú staðreynd að eingöngu
fannst ein ættkvísl blábaktería (Leptolyngbya) neðan útrásar, auk þess sem að grænþörungar voru ekki
til staðar, gæti bent til þess að áhrif fráveituvatnsins gæti fyrir vöxt og viðgang botnlægra þörunga.
Framboð fosfórs og köfnunarefnis var mun meira neðan skólprásarinnar en ofan hennar og var styrkur
fosfórs hlutfallslega hærri en styrkur köfnunarefnis, miðað við næringarefnaþörf grænþörunga (1P:16N
mól). Það gæti skýrt hvers vegna köfnunarefnisbindandi blábakteríur af Leptolyngbya ættkvísl hafi náð
sér svo vel á strik og orðið ríkjandi. Þær geta nýtt sér aukið fosfór og bundið köfnunarefni sem upp á
vantar úr andrúmslofti, en það geta grænþörungar ekki gert [24].
Botnlægir hryggleysingjar
Rykmýslirfur einkenndu samfélög hryggleysingja í Ölfusá og var hlutfall þeirra mjög hátt á báðum
sýnatökustöðum. Þéttleiki rykmýslirfa var þó töluvert hærri ofan skólprásar (stöð 530), eða að
meðaltali rúmlega 122 þúsund lirfur á hverjum fermetra samanborið við rúmlega 68 þúsund neðan
skólprásar (stöð 540). Eins og áður hefur komið fram var mikið set á steinum neðan við skólprásina
sem að öllum líkindum hefur áhrif á uppbyggingu samfélaga hryggleysingja. Vitað er að uppsöfnun á
seti breytir aðgengi að ljósi ásamt því að mýkja undirlag botnsins, sem gæti haft áhrif á samsetningu
og fjölda hryggleysingja. Aðrir algengir hryggleysingjar á báðum stöðum voru bitmýslirfur og sniglar,
sem bæði eru algeng fæða fiska, en þéttleiki þeirra var mun minni neðan skólprásarinnar en ofan
hennar. Niðurstöðurnar eru í samræmi við eldri rannsóknir á vatnakerfi Ölfusár sem herma að
yfirgnæfandi meirihluti hryggleysingja tilheyri lirfum mýflugna, þ.e. bitmýs (Simulium) og rykmýs
(Chironomidae). Fjöldi rykmýstegunda var hærri neðan skólprásarinnar (stöð 540) en ofan hennar (stöð
530). Algengustu rykmýstegundirnar á báðum stöðunum voru Eukiefferiella minor og Orthocladius (O.)
frigidus. Báðar tegundir þrífast vel í mosagrónum ám. Tegundin Cricotopus (I.) sylvestris fannst einungis
neðan skólprásar. Tegundin þrífst við breytilegar aðstæður og finnst m.a. í menguðum straumhörðum
ám og þar sem jarðhita gætir. Rannsóknir benda til þess að þéttleiki tegundarinnar aukist eftir því sem
neðar dregur í ám sökum viðbættra næringarefna, m.a. frá landbúnaði. Tilvist C. (I.) sylvestris stafar því
hugsanlega af auknum næringarefnastyrk í árvatninu neðan við skólprásina. Þrátt fyrir marktækt minni
þéttleika rykmýslirfa neðan skólprásar var fjölbreytileiki rykmýslirfa þar meiri en ofan skólprásar. Það
skýrist af miklum tegundafjölda ásamt jafnri dreifni á rykmýstegundum neðan skóprásar [24].
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Ánar hafa lengi verið notaðir sem líffræðilegur gæðaþáttur í ferskvatni (e: bioindicator) varðandi
lífræna mengun í vatnakerfum. Ánar voru áberandi á báðum sýnatökustöðvunum og var þéttleiki þeirra
(byggt á sjónrænu mati) margfalt meiri neðan skólprásar (stöð 540) en ofan hennar (stöð 530). Meiri
þéttleiki ána neðan skólprásar endurspeglast í háu hlutfalli ána í magasýnum laxfiska á stöð 540, neðan
skólprásar, samanborið við magasýni laxfiska á stöð 530, ofan skólprásar, þar sem vorflugulirfur voru
ríkjandi fæða. Talið er að hlutföll ána aukist á botni mengaðra vatnakerfa, meðal annars vegna þess að
þeir þoli lágan styrk súrefnis í vötnum þar sem rotnun er mikil sökum lífrænnar mengunar. Mikil
uppsöfnun á lífrænu‐ og ólífrænu seti neðan skólprásarinnar gæti því skapað heppilegar aðstæður fyrir
ýmsar tegundir ána, þar sem þeir eru með blóðrauða (haemoglobin) sem gerir þeim kleyft að þola
súrefnisskort betur [24].
Vorflugulirfur fundust í nokkru mæli á stöð 530, ofan skólprásar, en voru afar fátíðar neðan hennar
(stöð 540) í þeim sýnum sem voru unnin. Vorflugulirfur eru hluti af svokölluðum ETP hópi skordýra sem
er notaður sem vísitala á gæði vatna og er tilvist þeirra og fjölbreytni yfirleitt vísbending um ágætis
vatnsgæði. Bæði vorflugulirfur og gyðlur steinflugna var að finna á stöð 530 ofan skólprásar en ekki
eða í litlu magni neðan hennar. Út frá því má álykta að vatnsgæðin séu betri ofan skólprásar en neðan
hennar. Steinflugugyðlur eru almennt taldar viðkvæmar fyrir lífrænni mengun. Loðmý eða fiðrildamý
(Psychodidae) fannst einungis neðan skólprásarinnar (stöð 540) og lifa lirfur margra tegunda þessarar
ættar í eða við skólp [24].
Áhrif skólplosunarinnar kunna að vera staðbundin við nálæg búsvæði og þynningaráhrif valda því
mögulega að ákveðnir hópar þörunga og hryggleysingja birtist á ný er fjær dregur frá skólprásinni [24].
Fiskar
Heildarþéttleiki seiða laxfiska árið 2017 var meiri neðan skólprásar (stöð 540) en ofan hennar (stöð
530). Hins vegar var þéttleiki laxaseiða lægri neðan skólprásar. Þetta helgast af hlutfallslega meiri
þéttleika urriðaseiða. Jafngömul seiði voru heldur stærri á stöð 540 og þar var holdastuðull seiða heldur
hærri en á stöð 530. Þetta gæti bent til hraðari vaxtar sem gæti tengst auknu fæðuframboði. Grófari
botngerð á stöð 540, sem gefur stærri seiðum aukið skjól, getur skýrt hærri þéttleika eldri og stærri
seiða sem og hagstæðari búsvæði fyrir fæðudýr og þess vegna betri vaxtarskilyrði fyrir seiði. Magafylli
seiða var hærri á stöð 530, ofan fráveitu (2,33; n=18), en neðan (1,52; n=21). Lítil magafylli á stöð 540
er í nokkurri mótsögn við það að meiri vöxt megi skýra með betri fæðuskilyrðum, en mögulega skýrist
það af því að fæðan er auðmeltari þar. Fæðan var fjölbreyttari hjá laxfiskaseiðum neðan skólprásar, en
ofan hennar. Á stöð 530 voru vorflugulirfur í mestum mæli fæðunni, en þær var vart að finna í fæðu
laxfiskaseiða á stöð 540, neðan skólprásar, þar sem vatnabobbi var aðalfæða laxaseiða auk þess sem
hlutdeild ána var nokkur. Þegar fæða seiða laxfiska tímabilið 1985 til 2017 er skoðuð sést að
vorflugulirfur og bitmýslirfur hafa verið algengasta fæðan ofan útrásar (stöð 520 og 530) allt tímabilið.
Neðan útrásar hafa varla fundist bitmýslirfur eftir 1997 og vorflugulirfur hafa varla fundist eftir 2003. Í
stað þeirra hafa komið vatnabobbar og ánar. Sérfræðingar telja að líklegt að þar sé um að ræða áhrif
frá skólpmengun og benda í því samhengi á að flestar tegundir vorflugna eru næmar fyrir lífrænni
mengun meðan ánar og vatnabobbar eru það ekki [24].
Kvenhormónin ethylenestradiol (17α) og estradiol (17β) mældust í fráveituvatni í skólprásinni við
Geitanes en einungis var estradiol (17β) mælanlegt í sýnum frá stöðvum 530 og 540, ofan og neðan við
skólprásina. Styrkur estradiol var 28 sinnum hærri í skólprörinu en í ánni, en þrátt fyrir það mældist
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ekki aukning á hormónum í Ölfusá við Sandvik. Mælingar á hormónum í holdi laxaseiða sem veidd voru
á stöðvum 530 og 540, ofan og neðan skólprásar, sýndu að styrkur hormóna var alltaf undir
greiningarmörkum. Því má draga þá ályktun að ekki hafði orðið uppsöfnun á kvenhormónum í
seiðunum [24].
Sé litið til þróunar á þéttleika fyrir lax frá 1985 til 2016 má sjá að seiðum virðist hafa fækkað á þeim
stöðum sem vaktaðir hafa verið í Ölfusá, og á það bæði við um eins árs og tveggja ára seiði. Þéttleiki
laxaseiða í heild yfir tímabilið hefur hinsvegar minnkað mun meira á stöð 540, neðan skólprásar, en
ofan hennar á stöðvum 520 og 530. Þá hefur hlutur laxaseiða í heildarþéttleika seiða lækkað talsvert á
tímabilinu á stöð 540 á meðan hlutur urriðaseiða hefur vaxið, ólíkt því sem var á stöð 520 og 530, ofan
útrásar. Ætla má að fráveituvatn skólprásarinnar frá byggðinni á Selfossi geti haft neikvæð áhrif á
þéttleika laxaseiða og svo virðist að urriði geti komið inn á svæði sem lax hefur vikið af. Í því samhengi
benda sérfræðingar á að lax er talinn mjög viðkvæmur fyrir hnignandi vatnsgæðum og líklega
viðkvæmari fyrir skólpmengun en urriði [24].
Fiskar eru afar lyktnæmir og geta greint ýmis uppleyst efni í vatni. Þeir geta t.d. greint styrk náttúrulegra
efna í allt að ppt kvarða (1 ng/l). Sýnt hefur verið fram á að fiskar hörfa verði þeir varir við mengandi
efni, þrátt fyrir að styrkur þeirra sé mjög lágur. Við sýnatökur mældist styrkur margra snefilefna hærri
neðan útrásar en ofan. Þá liggur útrásin í dag nærri árbakkanum, en fiskar á göngu upp ár þurfa að
spara orku og ganga þess vegna oft nálægt bökkum þar sem straumur er minni. Sérfræðingar telja líkur
á því að lax á uppgöngu forðist að ganga í menguðu vatni, þótt ekki verði skorið úr um það með
óyggjandi hætti [24].
5.2.2.2

Útrás í sjó (valkostur GSJÓ)

Í skýrslu sérfræðinga sem könnuðu fjörugróður við Eyrarbakka [26] kemur fram að efst í fjörunni á
sniðum var sandur og svo klöpp á því bili sem brimið er mest. Þekja þörunga var engin efst, en svo voru
þeir til staðar allt til enda sniðs. Alls voru skráðar 13 tegundir fjöruþörunga á tveimur sniðum. Á sniði 1
var bóluþang algengasta tegundin og kom fram í flestum reitum, yfirleitt með mikla þekju. Klóþang var
næstalgengast, það kom fyrst fram á 100 m reit og flestum reitum eftir það, en hverfur þegar nálgast
stórstraumsfjörumörk. Söl voru í þriðja sæti. Þau voru algengust neðst á sniðinu, frá 150 – 175 m, þó
þau fyndust ofar. Skúfaþang kom aðeins fram í tveimur reitum með tiltölulega litla þekju, 125 og 130
m. Grænþörungarnir maríusvunta/marglýja fundust í 8 reitum, yfirleitt lítið, en voru þó með 20% þekju
í neðsta reitnum, 175 m. Aðrar tegundir voru með innan við 1% þekju. Þekja sands var mest á fyrstu
reitunum á sniði 2 og ógrónar klappir voru til staðar á því sniði. Neðan við 85 m var fjaran meira og
minna algróin þörungum. Bóluþang var með mikla þekju í flestum reitum á sniði 2. Næstalgengasta
tegundin var skúfaþang sem kom fram á stöku reitum. Það óx neðarlega, frá 160 m og út sniðið. Steinslý
var með frekar litla þekju en fannst á reitum ofarlega í fjörunni. Aðrar tegundir voru með litla þekju og
fátíðar. Klóþang kom ekki fram á þessu sniði. Sex tegundir fjörudýra voru skráð í reitum, þ.e.
klettadoppa, fjöruhrúðurkarl, sandmaðkur, þangdoppa, kræklingur og oddalús. Þetta eru allt algeng
dýr í íslenskum þangfjörum. Þess ber þó að geta að dýranna var ekki leitað kerfisbundið [26].
Fjörur við Stokkseyri og Eyrarbakka eru á náttúruminjaskrá vegna sérstæðs lífríkis (svæði nr. 750).
Framkvæmdin kann því að hafa áhrif á forsendur friðunar og/eða verndargildi þeirra. Samkvæmt
vistgerðaflokkun Náttúrufræðistofnun Íslands hafa bóluþangsfjörur, líkt og þær sem finna má neðan
sandfjörunnar vestan Eyrabakka, mjög hátt verndargildi. Útbreiðsla þeirra er takmörkuð á Suðurlandi
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gefur þeim hátt vægi á svæðisvísu. Athyglisvert er að sjá hvernig klóþangið vantar alveg á sniðinu næst
Sandvarnargarðinum en það er ekki eins ferskvatnsþolið og bóluþang. Á þessu svæði leikur sjálfsagt
meira ferskvatn um fjöruna, þar sem þetta er nær Ölfusárósi. Rannsóknir hafa sýnt að
tegundafjölbreytni og þekja þangs minnkar við skólpræsi auk þess sem tegundafjölbreytni
hryggleysingja er minni [26]. Í ljósi ofanritaðs telst fjaran við Eyrarbakka því bæði vera mikilvæg og
viðkvæm fyrir mengun.

MYND 5-16

5.2.3
5.2.3.1

Bóluþangsbreiður í Eyrarbakkafjöru 26. ágúst 2018. Sandvarnargarðurinn til hægri [26].

Lýsing á áhrifum
Aðalvalkostur; tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Í skýrslu Hafrannsóknastofnunar [24] kemur fram að allir valkostir með útrás í Ölfusá, þ.e.
aðalvalkostur, eins þreps hreinsun og ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun, myndu án nokkurs vafa bæta
ástand lífríkis í viðtakanum til muna þar sem þeir koma til með að minnka lífrænan og ólífrænan
setflutning frá skólpi sem hefur áhrif á botn árinnar og virðist hindra vöxt ýmissa botnlægra lífveruhópa
með bakkanum neðan núverandi útrásar. Minni setmyndun getur leitt til þess að botnfastir þörungar,
blábakteríur og lífverur eins og vorflugur gætu þrifist á botninum líkt og ofan við skólprásina. Hreinsun
skólps myndi jafnframt draga úr lífrænu mengunarálagi og þar með rotnun á botni árinnar, sem myndi
aftur draga úr þéttleika lífvera sem lifa á rotnandi efni og þola vel súrefnissnautt umhverfi, líkt og ánar
gera. Tveggja og þriggja þrepa hreinsun myndi auk þess draga úr framburði næringarefna til árinnar og
þar með minnka hættu á óæskilegum þörungagróðri neðan við skólprásina. Tilfærsla á útrás út í
meginál árinnar myndi hraða þynningu skólpsins og þar með hraða lækkun á styrk mengandi efna og
saurgerla. Þá benda rannsóknir á áhrifum lífrænnar mengunar á hryggleysingja, m.a. í Varmá í
Mosfellssveit, til þess að fjölbreytileiki hryggleysingja muni aukast með aukinni hreinsun skólps [27].
Þar með myndi losun skólps í Ölfusá ekki hafa eins mikil áhrif á lífríki. Hafrannsóknastofnun telur
jafnframt að losun á hreinsuðu skólpi um útrás í meginál árinnar myndi líklega bæta skilyrði fyrir göngu
laxfiska upp Ölfusá frá því sem nú er, þar sem fiskur notar lyktarskynið við rötun og gengur oft upp með
bökkum áa. Fiskurinn forðast mengað vatn, jafnvel þó að styrkur mengandi efna í vatninu sé langt undir
þeim styrk sem veldur dauða fiska [24]. Í þessu samhengi er þó vert að benda á að dreifilíkan Vatnaskila
bendir til þess að fráveitumengun muni áfram berast að mestu með suðurbakka Ölfusár [25].
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Dreifilíkanreikningar Vatnaskila styðja þessar ályktanir Hafrannsóknastofnunar, en samkvæmt líkaninu
eru áhrif vegna lífrænnar mengunar á súrefnisstyrk og losunar næringarefna og svifagna fremur lítil og
staðbundin fyrir alla valkosti með útrás í Ölfusá [25] (sjá nánar í kafla 5.1). Þar sem fyrirhugað er að
geisla skólpið í hreinsistöðinni (sjá kafla 5.1.3.3) ættu saurkólígerlar ekki að hafa áhrif á lífríkið.
5.2.3.2
5.2.3.2.1

Aðrir valkostir
Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá

Almennt séð er meiri hætta á súrefnisþurrð, óæskilegum þörungavexti og setmyndun í viðtaka við eins
þreps hreinsun en tveggja þrepa hreinsun. Hins vegar kemur tilfærsla á útrás út í meginál Ölfusár til
með að hraða þynningu skólps og draga úr mengunaráhrifum með suðurbakka Ölfusár, óháð
hreinsunarstigi. Eins þreps hreinsun er því talin hafa nokkuð sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá
umfjöllun í kafla 5.2.3.1).
5.2.3.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun er talin hafa nokkuð sambærileg áhrif á lífríki viðtaka og
aðalvalkostur (sjá umfjöllun kafla 5.2.3.1). Valkosturinn er þó talinn hafa í för með sér heldur minni
hættu á óæskilegum þörungargróðri en aðalvalkostur þar sem styrkur köfnunarefnis og fosfórs lækkar
meira en við tveggja þrepa hreinsun.
5.2.3.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó

Gera má ráð fyrir að áhrif núverandi skólplosunar á lífríki Ölfusár sem lýst er í kafla 5.2.2.1 gangi að
mestu til baka ef skólpi yrði dælt um lögn niður að sjó við Eyrarbakka. Á móti kann losunin að hafa
staðbundin áhrif á lífríki sjávar við Eyrarbakka.
Í skýrslu Hafrannsóknastofnunar [24] kemur fram að meðalstraumur liggur vestur með landinu, en
straumur er afar breytilegur ef vindar blása kröftuglega með tilheyrandi öldugangi og brimi. Stofnunin
telur ekki líklegt að fráveituvatn sem dælt yrði á nægilegt blöndunardýpi eftir eins þreps hreinsun hefði
neikvæð áhrif á lífríki sjávarins. Stofnunin bendir þó á að til að fullyrða nokkuð frekar um þennan
valkost þyrfti að gera dýptar- og straummælingar á svæðinu.
Sérfræðingar sem könnuðu fjörugróður við Eyrarbakka [26] telja óvissu ríkja um áhrif fráveitu í sjó á
þörunga í fjörunni. Byggir sú skoðun þeirra á því að ekki liggi fyrir nægar upplýsingar um hvernig
straumar eru utan við Eyrarbakka, né hver áhrif brims og vinda eru á hugsanlegar rekleiðir skólps.
Orðspor Bakkabrimsins er mikið og það hleður upp þanghrönn, sem þúsundir fugla sækja í.
Sérfræðingarnir telja vafasamt að leiða skólp frá stórri íbúðabyggð á svæði sem hefur viðlíka
náttúrfarslegt gildi og fjaran við Eyrarbakka, óháð því hvort útrás yrði staðsett við höfnina eða
Sandvarnargarðinn.
Báðar ofangreindar rannsóknir [24] [26] voru unnar áður en dreifilíkan verkfræðistofunnar Vatnaskil lá
fyrir. Líkanið [25] bendir til þess að útrás í sjó hafi ekki teljandi áhrif á súrefnisstöðu í sjónum eða styrk
næringarefna og svifagna. Í dreifilíkani Vatnaskila var miðað við að útrásarendi væri um 900 m frá landi
á um 16,5 m dýpi miðað við meðalsjó. Þá er styrkur saurkólígerla undir viðmiðum reglugerðar. Áhrif
losunar í sjó á lífríki yrðu því líklega takmörkuð og að mestu bundin við næsta nágrenni útrásarinnar.
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5.2.4

Mótvægisaðgerðir

Fráveituvatn verður geislað í hreinsistöð (sjá kafla 5.1.3.3). Að öðru leyti eru ekki fyrirhugaðar sérstakar
mótvægisaðgerðir vegna lífríkis.
5.2.5

Mat á áhrifum og niðurstaða

5.2.5.1

Aðalvalkostur

Með hliðsjón af ofanrituðu er það mat framkvæmdaraðila að áhrif aðalvalkostar á lífríki viðtaka séu
nokkuð jákvæð.
5.2.5.2

Aðrir valkostir

1ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa nokkuð jákvæð áhrif á lífríki viðtaka. Þar sem valkostinum fylgir meiri
hætta á óæskilegum áhrifum á lífríki er hann talinn hafa heldur neikvæðari áhrif en aðalvalkostur.
3ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa nokkuð jákvæð áhrif á lífríki viðtaka. Þar sem valkostinum fylgir minni
hættu á óæskilegum áhrifum á lífríki er hann talinn hafa heldur jákvæðari áhrif en aðalvalkostur.
GSJÓ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
5.3

Lyktarónæði

5.3.1
5.3.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Hreinsun og losun skólps geta haft í för með sér lyktarónæði.
5.3.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Lyktarónæði er líklega bundið við næsta nágrenni hreinsistöðvar og útrása.
5.3.1.3

Hvað er lagt til grundvallar þegar umhverfisáhrifin eru metin?

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a. Hvar má gera ráð fyrir að lyktarónæðis gæti?
b. Hverjir eru líklegir til að verða fyrir áhrifum af lyktarónæði?
Viðmið sem liggja til grundvallar við mat á áhrifum framkvæmdarinnar á lyktarónæði eru ákvæði sem
tengjast lyktarónæði í viðeigandi lögum og reglugerðum, s.s.:
•
•
•
•

Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999
Lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir
Reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit
Reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs
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•
•
5.3.1.4

Reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði
Reglugerð um meðhöndlun seyru nr. 799/1999.
Gögn og rannsóknir

Lýsing á núverandi ástandi byggir á mengunarúttektum Mannvits og upplýsingum frá staðkunnugum,
Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Sveitarfélaginu Árborg og upplýsingum sem aflað var samhliða annarri
gagnasöfnun. Við mat á mögulegum áhrifum framkvæmdar var stuðst við framkvæmdalýsingu,
upplýsingar um lyktardreifingu frá sambærilegum hreinsistöðvum í rekstri og upplýsingar um ríkjandi
vindáttir.
5.3.2
5.3.2.1

Grunnástand
Útrás í Ölfusá (aðalvalkostur og valkostir 1ÞÖ og 3ÞÖ)

Núverandi útrás er í dag veitt út í fremur lygnt vatn við bakka Ölfusár (Mynd 5-18). Við slíkar aðstæður
getur lífrænt efni safnast upp og haft í för með sér lyktarónæði. Verkfræðistofan Mannvit hefur fylgst
með lyktarmengun við útrás í Ölfusá á öllum tímum árs. Í 17 athugunum sem gerðar voru við útrásina
á tímabilinu frá júní 2014 til janúar 2019 var lyktarmengun ekki merkjanleg í níu athugunum, lítil eða
lítt merkjanleg í fjórum athugunum, merkjanleg í þremur athugunum og sterk lykt fannst í einni
athugun þegar vindur blés úr norðvestri (Tafla 5-4).
Í skýrslu Hafrannsóknastofnunar [24] kemur fram að lyktarmengun frá skólpi var greinanleg á stöð 530
(1,5 km ofan útrásar), við núverandi útrás og á stöð 540 (0,5 km neðan útrásar) þegar sýnatökur fóru
fram haustið 2018, en ekki varð vart við lyktarmengun á Ölfusárbrú (1,9 km ofan útrásar) (mynd 5-1).
Lyktarmengun virðist því geta borist nokkuð langt frá núverandi útrás. Næsta íbúðarbyggð er í um 800
m fjarlægð frá útrásinni og má því gera ráð fyrir að lyktarmengunar geti orðið vart í vestasta hluta
þéttbýlisins á Selfossi. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur eftirlit með rekstri fráveitunnar. Samkvæmt
upplýsingum frá heilbrigðiseftirlitinu hefur það ekki fengið neinar kvartanir frá almenningi vegna
lyktarmengunar (skv. tölvupósti dags. 26. febrúar 2019). Af ofanrituðu má draga þá ályktun að
lyktarmengun frá fráveitu virðist ekki vera mikið vandamál í þéttbýlinu. Í því samhengi ber þó að hafa
í huga að Sveitarfélaginu Árborg hafa borist kvartanir vegna lyktarmengunar, en ekki hefur verið haldið
utan um þær með formlegum hætti.
5.3.2.2

Útrás í sjó (valkostur GSJÓ)

Skólp frá Eyrarbakka er losað í sjó austan við hafnargarðinn. Engin skólplykt berst þaðan í fjöruna við
fyrirhugaðan útrásarstað fyrir skólp frá Selfossi, en þar er hins vegar sterk fjörulykt.
5.3.3
5.3.3.1

Lýsing á áhrifum
Aðalvalkostur; tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Á framkvæmdatíma er gert ráð fyrir að losa skólp óhreinsað í Ölfusá. Það má því gera ráð fyrir
sambærilegu lyktarónæði og lýst var í grunnástandi hér að framan á framkvæmdatíma en nokkur
breyting verður þar á þegar hreinsistöðin verður komin í rekstur. Við hreinsun skólps er helsta
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uppspretta lyktarónæðis (þ.e. lífrænt efni) fjarlægð úr skólpinu. Tilfærsla á útrás út í meginstraum
Ölfusár þýðir jafnframt að blöndun skólps verður hraðari en áður, sem aftur þýðir að minni líkur eru á
uppsöfnun lífræns efnis í ánni. Með hliðsjón af ofanrituðu má því gera ráð fyrir að líkur á að
lyktarmengun berist frá útrás á rekstrartíma séu hverfandi.
Við hreinsun skólps myndast óæskileg lykt. Þessi lyktarmengun eykst eftir því sem skólp er hreinsað
meira. Almennt stafar lyktarmengun í hreinsistöðvum frá brennisteinsvetni (H2S) sem myndast við
niðurbrot á lífrænu efni við loftfirrðar aðstæður. Lífræn efnasambönd sem innihalda brennistein eða
köfnunarefni (e. amines and mercaptans) gefa einnig frá sér slæma lykt [28]. Hreinsistöðin verður því
helsta uppspretta lyktarmengunar. Lyktin verður aðeins greinanleg í næsta nágrenni
hreinsistöðvarinnar. Almennt er lyktarmengun frá hreinsistöðvum mest í hægviðri en vindur og
landslag ráða mestu um dreifingu lyktar frá upprunastað. Á höfuðborgarsvæðinu er talið ásættanlegt
að hafa grófhreinsistöðvar í um 80-100 m fjarlægð frá íbúðarbyggð. Þar sem hreinsistöðin kemur til
með að vera í um 600 metra fjarlægð frá íbúðarbyggð er ekki talin hætta á að lyktarmengun verði til
vandræða. Þá eru norðaustanáttir ríkjandi á Selfossi, en í þeim berst loft við hreinsistöðina frá
byggðinni á Selfossi (sjá vindrósir fyrir Selfoss á mynd 5-17).

MYND 5-17
Vindrósir fyrir Selfoss (lengst til vinstri) og Eyrarbakka (fyrir miðju) byggt á ársmeðaltölum. Lengst til hægri er
vindrós fyrir Eyrarbakka að vetrar- (blá lína) og sumarlagi (rauð lína). Heimild: aðalskipulag Árborgar [10].

5.3.3.2
5.3.3.2.1

Aðrir valkostir
Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá

Gera má ráð fyrir að valkosturinn hafi að mestu sambærileg lyktaráhrif og aðalvalkostur (sjá umfjöllun
í kafla 5.3.3.1). Þó má gera ráð fyrir að heldur minni lykt berist frá eins þreps hreinsistöð þar sem skólpið
er minna hreinsað þar en í tveggja þrepa hreinsistöð.
5.3.3.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Gera má ráð fyrir að valkosturinn hafi að mestu sambærileg lyktaráhrif og aðalvalkostur (sjá umfjöllun
í kafla 5.3.3.1). Þó má gera ráð fyrir að heldur meiri lykt berist frá ítarlegri en tveggja þrepa hreinsistöð
þar sem skólpið er meira hreinsað þar en í tveggja þrepa hreinsistöð.
5.3.3.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó

Á framkvæmdatíma má gera ráð fyrir sambærilegu lyktarónæði og lýst var í grunnástandi fyrir útrás í
Ölfusá (sjá kafla 5.3.2.1). Á rekstrartíma má gera ráð fyrir einhverju lyktarónæði við hreinsistöðina, en
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það verður minna en við aðra valkosti þar sem skólpið er minnst hreinsað í grófhreinsistöðvum. Útrás
í sjó verður staðsett rúmlega 900 metra frá landi á um 16,5 m dýpi miðað við meðalsjó. Dreifilíkan
Vatnaskila [25] bendir til þess að blöndun verði hröð, enda stórbrimasamt og sterkir straumar við
ströndina. Þá er norðaustanátt ríkjandi stærstan hluta ársins. Ekki er því talin hætta á að lyktarónæði
verði vart í fjörunni eða byggðinni við Eyrarbakka.
5.3.4

Mótvægisaðgerðir

Hönnun hreinsistöðvarinnar miðast við að þar verði hægt að koma fyrir lífsíu sem dregur úr
lyktarmengun ef þörf krefur, t.d. ef kemur til uppbyggingar í nágrenninu.
5.3.5

Mat á áhrifum og niðurstaða

5.3.5.1

Aðalvalkostur

Með hliðsjón af ofanrituðu er það mat framkvæmdaraðila að aðalvalkostur hafi nokkuð jákvæð áhrif á
lyktarónæði.
5.3.5.2

Aðrir valkostir

1ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa nokkuð jákvæð áhrif á lyktarónæði. Valkosturinn hefur heldur
jákvæðari áhrif en aðalvalkostur þar sem minni lykt berst frá eins þreps hreinsistöðvum.
3ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa nokkuð jákvæð áhrif á lyktarónæði. Valkosturinn hefur heldur minna
jákvæð áhrif en aðalvalkostur þar sem meiri lykt berst frá hreinsistöðvum með ítarlegri en tveggja
þrepa hreinsun.
GSJÓ: Valkosturinn er talinn hafa nokkuð jákvæð áhrif á lyktarónæði. Valkosturinn er talinn hafa
jákvæðari áhrif en aðalvalkostur þar sem minnst lykt berst frá hreinsistöðvum með grófhreinsun og
engin hætta er á lyktarónæði frá útrás í Ölfusá.
5.4

Sjónræn áhrif

5.4.1
5.4.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Áhrif framkvæmdar tengjast einkum mannvirkjum og losun skólps í viðtaka.
5.4.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Hreinsistöðvarbyggingar munu sjást frá aðliggjandi svæðum og er áhrifasvæði vegna breytinga á ásýnd
því umfangsmeira en sem nemur beinum áhrifum vegna framkvæmda. Jafnframt kann að gæta
sjónrænna áhrifa í næsta nágrenni útrása í viðtökum og lagna á landi.
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5.4.1.3

Hvað er lagt til grundvallar þegar umhverfisáhrifin eru metin?

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a. Hvaðan verða mannvirki og ummerki skólplosunar sýnileg?
b. Hverjir eru það sem helst munu sjá ummerki framkvæmdarinnar?
Viðmið sem liggja til grundvallar mati á sjónrænum áhrifum framkvæmdarinnar eru eftirfarandi:
•
•

5.4.1.4

Aðalskipulag Árborgar.
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013: Við hönnun mannvirkja skal þess gætt að þau falli sem best
að svipmóti lands.
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.
Stuðst er við aðferðafræði sem lögð er fram í leiðbeiningum um mat á áhrifum á landslag og ásýnd
[29]. 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.
5.4.2
5.4.2.1

Grunnástand
Útrás í Ölfusá (aðalvalkostur og valkostir 1ÞÖ og 3ÞÖ)

Fyrirhuguð hreinsistöð fyrir fráveitu er staðsett á bökkum Ölfusár vestan við Selfoss á milli Sandviks og
Selfossflugvallar rétt austan við Geitanes og er á skipulögðu iðnaðarsvæði samkvæmt aðalskipulagi.
Landið er fremur flatt og víðsýnt er til allra átta. Frá svæðinu sést yfir Ölfusá og til fjalla og
landbúnaðarlandslags hinum megin við árbakkann í norðri. Ef horft er í suður er landslagið þó fremur
einsleitt og flatt. Svæðið er á hrauni sem er víðast hvar algróið og er óraskaða svæðið að mestu
mosahraunavist og lynghraunavist. Stórum hluta svæðisins hefur þegar verið raskað í tengslum við
flugvöllinn, geymslusvæði Ræktunarsambandsins og skólpfráveitu. Það sem einkennir svæðið hvað
helst er nálægðin við Ölfusá, árbakki Ölfusár, flugvöllurinn í suðri og nálægðin við Selfoss. Gróður er
gróskumikill þar sem áburðaráhrifa skólps gætir, s.s. við skólpfrárennsli og meðfram bakkanum að
Geitanesi. Ýmsar grastegundir er að finna á svæðinu, blómategundir og garðplöntur. Áhrif frá
skólprásinni við Geitanes eru sjáanleg í ánni. Tafla 5-4 sýnir samantekt á sjónrænni mengun og
lyktarmengun við útrás Ölfusár. Þar kemur fram að frá júní 2016 var fast efni, olía eða froða í flestum
tilfellum sjáanleg og í öllum tilfellum voru merki um sjónmengun þar sem algengast var að ljósari litur
væri næst útrás (sjá mynd 5-18). Þá var í setmyndun eða útfellingar sjáanlegar í 12 af 17 tilfellum. Fita
og froða ásamt föstu efni (saur, rusl og klósettpappír) sáust einnig við skólprásina við rannsóknir
Hafrannsóknastofnunar. Þó hafa engar kvartanir borist til Heilbrigðiseftirlits Suðurlands en kvartanir
hafa borist sveitarfélaginu, þá helst í tengslum við veiði.
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TAFLA 5-4 Samantekt á sjónrænni mengun og lyktarmengun við útrás í Ölfusá úr vöktunarskýrslum Mannvits árin 2014 til
2018 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [3] [6] [43].
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DAGS.

SET/ÚTFELLINGAR

ÞEKJA AF
ROTVERUM

OLÍA EÐA
FROÐA

FAST EFNI

LYKTARMENGUN

SJÓNMENGUN

05-06.06.
2014

Setmyndun,
líklega aur Ölfusár

Næst útrás

Ekki
sjáanlegt

Ekki sjáanlegt
(utan sets)

Ekki merkjanleg

Einkum græn
slikja næst útrás

28-29.08.
2014

Setmyndun,
líklega aur Ölfusár

Næst útrás

Ekki
sjáanlegt

Ekki sjáanlegt
(utan sets)

Ekki merkjanleg

Einkum græn
slikja næst útrás

26-27.03.
2015

Setmyndun,
líklega aur Ölfusár

Ekki
sjáanlegt

Ekki
sjáanlegt

Ekki sjáanlegt

Ekki merkjanleg

Hvítur litur næst
útrás

23-24.06.
2015

Setmyndun,
líklega aur Ölfusár

Ekki
sjáanlegt

Olíubrák
sást við
bakka
næst útrás

Flyksur næst
útrás

Merkjanleg

Ljósari litur næst
útrás

18-19.08.
2015

Botn
hvítur/ljósbrúnn
við útrás , leðja
neðan við
útrás

Á steinum
og eyri við
strönd
neðan við
útrás

Lítilsháttar
olíubrák
sást við
bakka
næst útrás

Pappírsflyksur
og saur næst
útrás

Lítt merkjanleg

Mikill litamunur á
vatni næst bakka
við útrás og vatni
utar í ánni, saur
sýnilegur

Lítt merkjanleg

Vatn ljóst næst
bakka við útrás,
fast efni sýnilegt
við útrás og í vík.

Sterk lykt (vindur
úr NV)

Áin ljós við útrás,
fast efni sjáanlegt

Lítil

Sterk skil
mjólkurlitaðs
vatns úr útrás

Pappírsflyksur
og saur næst
útrás,
snyrtivörur í vík
neðan útrásar
og á bakka
sunnan við
útrás
Sjáanlegt í og á
bakka SV við
útrás

26-27.11.
2015

Botn ljós við útrás
og í vík neðan við
útrás

Ekki
sjáanlegt

Lítilsháttar
froða sást
við bakka í
vík neðan
við útrás

04-05.04.
2016

Botn ljós við útrás

Sjáanlegar
á steinum í
vatnsborði

Ekki
sjáanleg

23-24.05.
2016

Ljós slikja á botni
við útrás

Sjáanlegar
á steinum í
vatnsborði

Ekki
sjáanleg

22-23.08.
2016

Ljós slikja á botni
við útrás

Ekki
sjáanlegar

Fita neðan
við útrás

Sjáanlegt

Lítil

Sorp og
aðskotahlutir,
ljós litur vatns úr
útrás

17-18.10.
2016

Ekki sjáanlegt

Ekki
sjáanlegar

Ekki
sjáanleg

Sjáanlegt

Ekki merkjanleg

Ljós litur
fráveituvatns

27-28.02.
2017

Ekki sjáanlegt

Ekki
sjáanlegar

Fita
sjáanleg

Sjáanlegt

Ekki merkjanleg

Ljós litur
fráveituvatns og
fast efni

04-05.09.
2017

Ekki sjáanlegt

Ekki
sjáanlegt

Fita og olía
sjáanleg

Sjáanlegt

Merkjanleg

Ljós litur
fráveituvatns og
fast efni

22-23.10.
2018

Ekki sjáanlegt

Ekki
sjáanlegt

Fita og olía
sjáanleg

Sjáanlegt

Ekki merkjanleg

Ljós litur
fráveituvatns og
fast efni

08-09.01.
2018

Sjáanlegt

Ekki
sjáanlegar

Fita og olía
sjáanleg

Sjáanlegt

Ekki merkjanleg

Ljós litur
fráveituvatns og
fast efni

Sjáanlegt
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DAGS.

SET/ÚTFELLINGAR

ÞEKJA AF
ROTVERUM

OLÍA EÐA
FROÐA

FAST EFNI

LYKTARMENGUN

SJÓNMENGUN

23-24.04.
2018

Sjáanlegt

Sjáanlegar

Fita og olía
sjáanleg

Sjáanlegt

Ekki merkjanleg

Ljós litur
fráveituvatns og
fast efni

27-28.08.
2018

Sjáanlegt

Sjáanlegar

Fita og olía
sjáanleg

Sjáanlegt

Ekki merkjanleg

Ljós litur
fráveituvatns og
fast efni

28-29.01.
2019

Ekki sjáanlegt

Ekki
sjáanlegar

Fita og olía
sjáanleg

Sjáanlegt

Merkjanleg

Ljós litur
fráveituvatns og
fast efni

MYND 5-18

Nokkur litamunur getur verið á útrásarvatni og Ölfusá. Mynd tekin 4. apríl 2016 [44].

Nú þegar liggur vegur með bundnu slitlagi að fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Útivistariðkun er ekki
algeng á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði en í grennd við svæðið eru vinsæl stangveiðisvæði og
netaveiðijarðir, þar sem m.a. er veiddur lax, urriði og bleikja. Árið 2017 veiddust um 830 fiskar á stöng
og tæplega 710 fiskar í net. Næstu íbúðarhús á Selfossi eru í rúmlega 600 m fjarlægð frá fyrirhuguðu
framkvæmdasvæði í suðaustri við götuna Laxalæk. Einnig er göngustígur við götuna Hagalæk sem er í
rúmlega 600 m fjarlægð frá fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Þá liggja göngustígar meðfram Ölfusá við
götuna Lækjarbakka, rúmlega 900 m frá.
Þeir sem helst sjá til framkvæmdasvæðisins eru að meirihluta veiðimenn og íbúar í næstu hverfum.
Einnig sést til framkvæmdasvæðisins frá næstu göngustígum og frá veginum sem liggur að svæðinu.
Ölfusá einkennir svæðið að miklu leyti. Fólk fer að bökkum Ölfusár og nýtur útivistar, s.s. við veiði og
horfir yfir fallegan árfarveginn og þá er íbúðarhverfi í grennd. Engin opinber viðmið eru til um svæðið
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hvað varðar landslag og ásýnd. Í grennd við fyrirhugað framkvæmdasvæði er þéttbýli, flugvöllur og
geymslusvæði og svæðið er skilgreint sem iðnaðarsvæði í aðalskipulagi.
Talið er að svæðið sé nokkuð lítið viðkvæmt.

MYND 5-19
Mynd tekin í ágúst í grennd við fyrirhugað framkvæmdasvæði fyrir hreinsistöð. Til hægri má sjá endamörk
vegar sem nær að framkvæmdasvæðinu.

MYND 5-20

Núverandi útrás fráveitu í Ölfusá.

MYND 5-21

Ljósmynd tekin í janúar frá bakka Ölfusár við Geitanes. Horft í norðvestur.

5.4.2.2

Útrás í sjó (valkostur GSJÓ)

Svæðinu á fyrirhuguðum byggingarreit fyrir hreinsistöð hefur þegar verið lýst í kafla 5.4.2.1.
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Gert er ráð fyrir að leggja útrásarlögn meðfram Eyrarbakkavegi og út í sjó við Eyrarbakkahöfn suður
fyrir flugvöll að Eyrarbakkavegi og meðfram honum vestanverðum að Hafnarbrú. Svæðið meðfram
Eyrarbakkavegi milli Selfoss og Tjarnarbrautar er að mestu raskað land og framræstar mýrar. Í grennd
við lagnaleiðina er einkum landbúnaðarland, tún, mó- og mýrlendi. Næst flugvellinum er graslendi mest
áberandi og þá er að finna gömul námasvæði næst Eyrarbakka. Þjórsárhraunið mikla myndar ströndina
við Eyrarbakka og teygir sig mörg hundruð metra út fyrir fjöruborðið. Landið er flatt og
sjóndeildarhringurinn er opinn til allra átta. Þeir sem helst koma til með að sjá það svæði sem
útrásarlögnin er fyrirhuguð á eru þeir sem ferðast á Eyrarbakkavegi (nr 34), íbúar og gestir á Eyrarbakka
og bóndabæjunum í kring.
Framkvæmdasvæðið undir hreinsistöðina og útrásarlögn út að sjó við Eyrarbakkahöfn er talið nokkuð
lítið viðkvæmt.

MYND 5-22
Mynd tekin frá Eyrarbakkavegi (nr. 34) nálægt gatnamótum við Tjarnarbraut. Horft í suður. Mynd fengin af
götusýn ja.is.

MYND 5-23
Mynd tekin frá Eyrarbakkavegi nálægt gatnamótum við Litla Hraun. Horft í vestur. Sjá má Eyrarbakka til vinstri.
Mynd fegin af götusýn ja.is.

5.4.3
5.4.3.1

Lýsing á áhrifum
Aðalvalkostur; tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Gert er ráð fyrir um 700 m2 og 5 m hárri byggingu undir hreinsistöð fráveitu. Byggingin verður
steinsteypt í hólf og gólf og að utan verður hreinsistöðin sjálf með hraunað yfirborð en
starfsmannaaðstaðan verður klædd standandi lerkiklæðningu. Gert er ráð fyrir náttúrulegum litum við
hönnun. Hreinsistöðin mun standa á röskuðum hraunkanti. Þar sem hraunmyndanir eru ósnertar
verður reynt að halda þeim óröskuðum og við hönnun lóðar verður reynt að aðlaga bygginguna að
umhverfinu með grjóti og gróðri sem er í nágrenninu. Framkvæmdin kemur til með að hafa staðbundin
áhrif á gróðurfar á um 1,1 ha lands þar sem varanlegt rask verður á gróðri á því svæði sem lendir undir
hreinsistöð fráveitu, varnargarði, bílaplani og slóð að útrás við Geitanes. Gróðri á hluta svæðisins hefur
þegar verið raskað.
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Gert er ráð fyrir að bora nýju útrásina út í meginstraum Ölfusár þannig að hún verður minna sýnileg en
áður og þar sem útrásin fer út í strauminn verður þynningin strax mjög mikil. Vegna þess er líklegt að
litamunur við útrásina sem er sýnilegur í dag muni minnka töluvert. Þá mun hreinsistöðin verða til þess
að minna berst af föstu efni (rusl, saur og klósettpappír) í Ölfusá og sýnileiki þess mun því minnka, auk
þess sem ný staðsetning útrásar mun minnka fitu og froðumyndun.
Þeir sem helst munu sjá framkvæmdina eru veiðimenn og íbúar í grennd við hana. Rúmir 600 m eru frá
hreinsistöð að næstu íbúðabyggð og ljóst er að íbúar í hverfinu og veiðimenn eiga eftir að sjá
hreinsistöðina að einhverju marki. Þó er talið að byggingin muni ekki vera áberandi í umhverfinu og
ekki hafa í för með sér verulega neikvæð sjónræn áhrif. Um er að ræða fremur hefðbundna byggingu
sem er staðsett í grennd við þéttbýli og mun standa á iðnaðarsvæði sem þegar er raskað.
Áhrifin eru talin minniháttar með tilliti til umfangs svæðisins og fjölda fólks sem verður fyrir áhrifum.
Áhrifin eru staðbundin og að mestu afturkræf ef byggingin er tekin niður. Þá er talið að sjónræn áhrif
vegna útrásar í Ölfusá minnki þar sem minna af fitu, froðu og föstu efni endar í ánni og litamunur við
útrás minnkar. Umfang áhrifa er því talið lítið.
5.4.3.2

Aðrir valkostir

5.4.3.2.1

Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá

Þessi valkostur er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá umfjöllun í kafla 5.4.3.1)
5.4.3.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Gert er ráð fyrir byggja þurfi stærra hús ásamt því að það þarf að hafa opnar þrær úti þannig að
mannvirki fyrir ítarlegri hreinsun eru stærri en fyrir aðalvalkost. Áhrifin eru talin nokkuð sambærileg
áhrif og aðalvalkostar, þó er umfang áhrifa aðeins meira en fyrir aðalvalkost. Talið er að umfang áhrifa
sé lítið.
5.4.3.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó

Til viðbótar við aðalvalkost þarf að leggja útrásarlögn frá hreinsistöð út í sjó við Eyrarbakka um 14 km
langa leið. Lagnaleiðin mun fylgja þegar röskuðu landi meðfram vegi. Ekki er talin þörf á slóðagerð
nema á stöku stað. Þar sem er þörf á slóða þarf að leggja 3 m breiðan og 40-60 cm þykkan slóða af
burðarhæfu efni með tilheyrandi sjónrænum áhrifum. Áhrif slóðagerðar eru að mestu óafturkræf. Við
lagningu lagna að sjó er gert ráð fyrir að endurnýta svarðlag við frágang og því má búast að ummerki
um rask verði tímabundin. Umfang sjónrænna áhrifa eru talin nokkuð lítil.
5.4.4

Mótvægisaðgerðir

Við hönnun byggingar undir hreinsistöð verður leitast við að nota náttúrulega liti til að mannvirkin falli
sem best að umhverfinu. Við hönnun lóðar verður reynt að aðlaga bygginguna að umhverfinu með
grjóti og gróðri sem er í nágrenninu. Sjá einnig mótvægisaðgerðir fyrir gróður í kafla 5.6.4.
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5.4.5

Mat á áhrifum og niðurstaða

5.4.5.1

Aðalvalkostur

Með hliðsjón af ofanrituðu er það mat framkvæmdaraðila að sjónræn áhrif aðalvalkostar séu óverulega
neikvæð. Áhrifin eru talin vera mest vegna mannvirkja undir hreinsistöð fráveitu.

5.4.5.2

Aðrir valkostir

1ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sömu sjónrænu áhrif og aðalvalkostur, eða óverulega neikvæð.
3ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa óverulega neikvæð sjónræn áhrif. Þar sem valkosturinn krefst meiri
mannvirkjagerðar en aðalvalkostur eru áhrifin heldur meiri.
GSJÓ: Valkosturinn er talinn hafa meiri sjónræn áhrif en aðalvalkostur, eða nokkuð neikvæð, vegna
þess að hann krefst meira rasks.
5.5

Útivist

5.5.1
5.5.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Lyktarmengun og sjónræn áhrif kunna að hafa áhrif á áhuga fólks til að stunda útivist , s.s. stangveiði,
í námunda við framkvæmdasvæðið.
5.5.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Áhrifasvæði þessa umhverfisþáttar tekur til árbakka og farvegar árinnar og losunarsvæða, sérstaklega
í næsta nágrenni við útrásir og hreinsistöð.
5.5.1.3

Hvað er lagt til grundvallar þegar umhverfisáhrifin eru metin?

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
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?
Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á útivist eru eftirfarandi:
•
•
•
•

Aðalskipulag Árborgar.
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999.
Reglugerð um loftgæði nr. 787/1999.
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5.5.1.4

Gögn og rannsóknir

Byggt verður á upplýsingum úr aðalskipulagi, útgefnum veiðitölum og samtölum við staðkunnuga.
5.5.2
5.5.2.1

Grunnástand
Útrás í Ölfusá (aðalvalkostur og valkostir 1ÞÖ og 3ÞÖ)

Nokkuð útivistargildi er falið í auðugu fuglalífi á Ölfusá við núverandi útrás, en svæðið er vinsælt
fuglaskoðunarsvæði sem er þekkt bæði á meðal íslenskra og erlendra fuglaskoðara [26]. Göngu- og
hjólastígur liggur með bökkum Ölfusár að Geitanesi. Stígurinn er notaður af göngufólki, hlaupurum og
hjólreiðafólki. Sunnan við framkvæmdasvæðið er reiðstígur en hann er lítið notaður, enda er engin
tenging við hann frá hesthúsahverfinu. Sitthvoru megin við hreinsistöðina eru opin svæði sem eru lítið
notuð til útivistar. Þrátt fyrir að talsverð stangveiði sé stunduð í Ölfusá er hún ekki stunduð við
fyrirhugaða hreinsistöð. Samkvæmt dreifilíkani Vatnaskila [25] er styrkur saurkólígerla við árbakkann
yfir umhverfismörkum reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999 fyrir útivistarsvæði.

MYND 5-24
Opin svæði (græn), reiðstígur (appelsínugul brotalína) og göngu- og hjólastígur (grænir punktar) við
hreinsistöðina. Mynd fengin úr aðalskipulagi Árborgar. Til hliðsjónar er sýnd fyrirhuguð staðsetning hreinsistöðvar
(rauður punktur).

5.5.2.2

Útrás í sjó (valkostur GSJÓ)

Fjaran við Eyrarbakka er mjög vinsælt útivistarsvæði. Þar fer fólk m.a. í gönguferðir, fuglaskoðun og til
að viðra hundana sína (Jóhann Óli Hilmarsson, munnleg heimild, 21. mars 2019). Göngu- og hjólastígur
og reiðleið liggja þar með ströndinni sem og lagnaleiðinni á milli Eyrarbakka og Selfoss. Fjaran er
fuglafriðland og á náttúruminjaskrá vegna sérstæðs lífríkis. Í sérfræðiskýrslu um fugla [26] kemur einnig
fram að Eyrarbakki er þekkt fuglaskoðunarsvæði meðal íslenskra og erlendra fuglaskoðara. Svæðið
telst því hafa nokkuð mikið útivistargildi.
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MYND 5-25
Fuglafriðland (ljósgrænt), opin svæði (græn), reiðstígur (appelsínugul brotalína) og göngu- og hjólastígur
(grænir punktar) við Eyrarbakka. Mynd fengin úr aðalskipulagi Árborgar. Til hliðsjónar er sýnd möguleg
staðsetning útrásar í sjó (rauður punktur).

5.5.3

Lýsing á áhrifum

5.5.3.1

Aðalvalkostur; tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Útivistarfólk sem nýtir göngu- og hjólastíginn með árbakkanum getur orðið fyrir lítils háttar truflun á
framkvæmdatíma vegna umferðar tækja. Að framkvæmdum loknum má gera ráð fyrir að slóð sem
fyrirhugað er að leggja út á Geitanes geti nýst útivistarfólki sem tenging inn á gömlu þjóðleiðina
meðfram ánni að Kotferju. Þannig getur framkvæmdin aukið útivistarmöguleika á svæðinu. Hreinsun
skólps og tilfærsla á útrásarlögn dregur úr lyktarónæði við útrás (sjá kafla 5.3.3.1) og sjónrænum
ummerkjum skólplosunar í Ölfusá (sjá kafla 5.4.3.1). Þrátt fyrir að hreinsistöðinni fylgi sjónræn áhrif og
lítils háttar lyktarónæði næst henni mun framkvæmdin skapa útivistarfólki heilnæmara umhverfi sem
ætti að auka útivistargildi árbakka Ölfusár. Hins vegar má gera ráð fyrir að framkvæmdin geti rýrt gildi
svæðisins sem fuglaskoðunarstaðar þar sem sérfræðingar telja að hreinsun skólps og tilfærsla á
útrásarlögn geti haft neikvæð áhrif á fugla (sjá kafla 5.7.3.1). Með geislun fráveituvatns verður
saurkólígerlamengun við árbakkann lækkuð niður fyrir umhverfismörk reglugerðar um fráveitur og
skólp nr. 798/1999 fyrir útivistarsvæði.
5.5.3.2
5.5.3.2.1

Aðrir valkostir
Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá

Þessi valkostur er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá umfjöllun í kafla 5.5.3.1).
5.5.3.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Þessi valkostur er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá umfjöllun í kafla 5.5.3.1).
5.5.3.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó

Framkvæmdin kemur til með að hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur við Ölfusá (sjá kafla 5.5.3.1).
Jafnframt má gera ráð fyrir að útivistarfólk sem nýtir stíga á lagnaleiðinni milli hreinsistöðvar og útrásar
í sjó geti orðið fyrir tímabundinni truflun vegna umferðar tækja á framkvæmdatíma. Ekki er gert ráð
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fyrir að framkvæmdin hafi áhrif á útivist á lagnaleið milli hreinsistöðvar og útrásar í sjó á rekstrartíma.
Þá er ekki gert ráð fyrir að útrás í sjó hafi áhrif á útivist í fjörunni þar sem þar er ekki að vænta
lyktarónæðis eða sjónrænna áhrifa vegna losunar skólps. Samkvæmt dreifilíkani Vatnaskila [25] er
fjöldi saurkólígerla í fjörunni undir umhverfismörkum reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999
fyrir útivistarsvæði. Skýrsluhöfundar [25] setja þó fyrirvara um að „Í hugsanlegu hönnunarferli þessarar
útrásar þarf að huga að mögulegri færslu útrásarenda ef forsendur um losun saurkólígerla kunna að
breytast. Niðurstöður líkanreikninganna gefa þó til kynna að unnt verði alltaf að finna þessari útrás
stað sem uppfyllir kröfur reglugerða um styrk saurkólígerla“.
5.5.4

Mótvægisaðgerðir

Fráveituvatn verður geislað í hreinsistöð (sjá kafla 5.1.3.3). Að öðru leyti eru ekki fyrirhugaðar sérstakar
mótvægisaðgerðir vegna útivistar.
5.5.5

Mat á áhrifum og niðurstaða

5.5.5.1

Aðalvalkostur

Með hliðsjón af ofanrituðu er það mat framkvæmdaraðila að aðalvalkostur hafi nokkuð jákvæð áhrif á
útivist.
5.5.5.2

Aðrir valkostir

1ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
3ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
GSJÓ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð. Þar sem
valkostinum fylgja tímabundin áhrif á lagnaleið milli hreinsistöðvar og útrásar í sjó á framkvæmdatíma
er hann talinn hafa heldur neikvæðari áhrif en aðalvalkostur.
5.6

Gróðurfar

5.6.1
5.6.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

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. Fjallað er um áhrif á fjörugróður í kafla 5.2 um lífríki viðtaka.
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5.6.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

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 fjörugróður (sjá kafla 5.2) og bakkagróður í næsta nágrenni við
útrásir.
5.6.1.3

Hvað er lagt til grundvallar þegar umhverfisáhrifin eru metin?

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

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?

Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á gróður eru eftirfarandi:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

Válistar Náttúrufræðistofnunar Íslands yfir plöntur og háplöntur.
Listi yfir 31 friðlýsta plöntu, sbr. auglýsingu nr. 184/1978.
1. og 2. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013.
61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 um sérstaka vernd tiltekinna vistkerfa og jarðminja,
þ.e. a) votlendissvæði 2 ha eða stærri og b) sérstæðir eða vistfræðilega mikilvægir birkiskógar
og leifar þeirra þar sem eru m.a. gömul tré.
62. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 um vernd bakkagróðurs: „Við vatnsnýtingu og
framkvæmdir í eða við vötn skal leitast við að viðhalda náttúrulegum bakkagróðri við ár og
stöðuvötn og haga mannvirkjum og framkvæmdum þannig að sem minnst röskun verði á
bökkum og næsta umhverfi vatnsins.“
6. gr. laga um skógrækt nr. 3/1955: „Í skógum eða kjarri má hvorki höggva tré né runna á annan
hátt en þann, að höggvið sé innan úr, þannig, að skógurinn eða kjarrið sé grisjað, enda sé það
gert í samráði við skógarvörð. Ekkert svæði má rjóðurfella nema með samþykki
skógræktarstjóra, og þó því aðeins, að sá, sem heggur, skuldbindi sig til þess að breyta landinu
í tún eða græða upp skóg að nýju á öðru jafnstóru svæði og hafa byrjað á því innan tveggja
ára.“
Samningur um líffræðilega fjölbreytni sem öðlaðist gildi á Íslandi 1994.
Bernarsamningur um villtar plöntur og dýr og búsvæði þeirra í Evrópu.
Ramsarsamningurinn um votlendi sem hefur alþjóðlegt verndargildi, einkum fyrir fugla.
Áhrif á vistgerðir og búsvæði. Í stefnumörkun stjórnvalda til 2020 segir að viðhalda beri
fjölbreytileika tegunda og vistgerða, og forðast eins og kostur er að skerða frekar votlendi,
birkiskóga og önnur lykilvistkerfi.
Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 54 um vistgerðir á Íslandi.
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Við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar var lagt mat á grunnástand gróðurs (viðkvæmni,
mikilvægi búsvæða og mikilvægi tegunda) og einkenni áhrifa (varanleika, bein og óbein áhrif).
5.6.1.4

Gögn og rannsóknir

Dr. Ólafur Einarsson og Jóhann Óli Hilmarsson voru fengnir til að lýsa gróðurfari á athugunarsvæðinu.
Gróðurathuganir voru gerðar í sex heimsóknum, 14. og 18. ágúst 2017, 24. júlí, 16. ágúst, 11. og 17.
september 2018. Athuganir fólust í að gróðurfari var lýst, plöntutegundir skráðar og teknar myndir af
gróðri. Þekja og tegundasamsetning háplantna var könnuð á 30 stöðum, til að fá ítarlegri mynd af
gróðrinum en plöntulisti gefur. Nánari lýsingu á aðferðafræði má finna í sérfræðiskýrslu [26] (sjá
viðauka D). Við matið var jafnframt horft til vistgerðaflokkunar Náttúrufræðistofnunar Íslands [45].
5.6.2
5.6.2.1

Grunnástand
Útrás í Ölfusá (aðalvalkostur og valkostir 1ÞÖ og 3ÞÖ)

Í skýrslu sérfræðinga kemur fram að stórum hluta framkvæmdasvæðisins hefur nú þegar verið raskað
í tengslum við flugvallarframkvæmdir, geymslusvæði Ræktunarsambandsins og skólpfráveitu. Raskaða
svæðið hefur gróið vel. Gróska var mikil þar sem áburðaráhrifa frá skólpi nýtur, eins og við
skólpfrárennsli og með bakkanum í átt að Geitanesi (Mynd 5-26). Óraskaða svæðið var að mestu leyti
mosaþemba og lyngmói í hrauni. Hraunið var víðast hvar algróið og hraungambri ríkjandi á austurhluta
svæðisins (Mynd 5-27). Í lægðum í hrauninu var kræki- og beitilyng áberandi og grastegundir eins og
bugðupuntur, blávingull og túnvingull. Þar sem skólpleiðslan á að liggja út í Ölfusá á Geitanesi var
gróskulegt, ýmsar grastegundir og blómplöntur voru áberandi og einnig spruttu þar stæðilegar
geithvannir. Ýmsar trjátegundir og runnar voru að nema land, en alls voru skráðar 10 trjá- eða
runnategundir. Töluvert fannst af slæðingum og garðplöntum á röskuðu landi við Geitanes, s.s.
dagstjarna, skógarvatnsberi, hreggstaðavíðir og viðja, en garðaúrgangur og mold hafa verið losuð innan
athafnasvæðis. Á svæðinu fannst mikill fjöldi plöntutegunda en engin þeirra er á válista [26].
Samkvæmt viðmiðum vistgerðaflokkunar myndi óraskaði hluti svæðisins flokkast sem mosahraunavist
og lynghraunavist. Báðar vistgerðirnar hafa miðlungs verndargildi. Bletti með öðrum
hraunavistgerðum var einnig að finna á svæðinu, s.s. eyðihraunavist, sem var sandorpna hraunið milli
NV-SA og NA-SV flugbrauta vestur af flugvelli. Raskaða svæðið var vel gróið og þar mátti finna ýmsar
gerðir af graslendi. Í Geitanesi var aðallega að finna blómgresisvist, en í þeirri vist var krossmaðra og
vallelfting áberandi. Vistgerðin þarfnast verndar samkvæmt Bernarsamningnum. Samkvæmt
vistgerðarvefsjánni voru átta vistgerðir í Geitanesinu, þar af tvær votlendisvistir; gulstararflóavist og
starungsmýravist, en þær voru ekki til staðar í raun. Eyravist er töluverð að umfangi innan svæðis, hún
nær með Ölfusá frá Sandviki og að Geitanesi, en hún hefur lágt verndargildi samkvæmt
vistgerðarflokkun Náttúrufræðistofnunar [26].
Með hliðsjón af því að stórum hluta framkvæmdasvæðisins hefur þegar verið raskað telst mikilvægi
tegunda og búsvæða fremur lítið. Viðkvæmni gróðurs telst fremur mikil vegna útbreiðslu mosagróðurs.
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MYND 5-26 Gróskumikill gróður við skólpfrárennsli [26].

MYND 5-28

5.6.2.2

MYND 5-27 Hraungambri og lynggróður eru áberandi
austast á svæðinu [26].

Geithvönn og gróður á Geitanesi [26].

Útrás í sjó (valkostur GSJÓ)

Gróðurfari á fyrirhuguðum byggingarreit fyrir hreinsistöð hefur þegar verið lýst í kafla 5.6.2.1.
Alls fundust 142 tegundir plantna á öllu athugunarsvæðinu. Ekki fundust plöntur sem eru á válista.
Suður af og við norðurenda flugbrautarinnar er sandorpið hraun með lítilli þekju plantna, en næst
flugbrautum eru grastegundir ríkjandi. Grastegundir eru einnig áberandi á milli gámasvæðis og
Eyrarvegar. Við gámasvæði eru víða blettir með mjaðjurt. Á milli gámasvæðis og vegar voru nokkrar
tjarnir sem voru þurrar, þrátt fyrir mikið rigningasumar. Þar mátti finna votlendisplöntur eins og klófífu
og mýrastör. Á þessum hluta stendur hraun sumstaðar uppúr. Þar er allt önnur tegundasamsetning,
einkum mosi, krækilyng, krossmaðra og blávingull [26].
Við gámasvæði og suður af því og að Eyrarbakkavegi er graslendi mest áberandi. Svæðið er að mestu
framræst mýri og þar mátti enn finna votlendisbletti, s.s. í fyrrum tjörnum. Þar eru starungsmýravist,
brokflóavist, gulstararflóavist og runnamýravist á láglendi sem hafa mjög hátt verndargildi.
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Lyngmóavist á láglendi, língresis- og vingulsvist, ásamt grasengjavist, hafa hátt verndargildi. Af
athugunum á vettvangi má ráða að þarna eru a.m.k. til staðar vistgerðirnar: starungsmýravist,
brokflóavist, lyngmóavist, língresis- og vingulsvist ásamt grasengjavist. Það er varla hægt að kalla þá
bletti sem klófífan fannst á brokflóavist, en hún var til staðar í þurrum tjörnum. Af öðrum vistgerðum
sem einnig hafa hátt verndargildi, má bæta við snarrótarvist, en þarna voru blettir þar sem
snarrótarpuntur var ríkjandi. Sanda- og vikravist var einnig til staðar en sú vistgerð hefur hátt
verndargildi samkvæmt Bernarsamningnum en lágt vægi á íslenskan mælikvarða. Á þessu svæði er að
finna hraun og votlendisleifar [26]. Votlendið er staðsett milli Sandvíkurheiðar og Eyrarbakkavegar og
hefur verið raskað með framræslu. Samkvæmt kortasjá Náttúrufræðistofnunar Íslands nýtur umrætt
votlendi ekki sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013 [46].
Landið meðfram Eyrarbakkavegi (34) milli Selfoss og Tjarnabrautar (3110) er að mestu raskað. Frá
Votmúlastaðaafleggjara að Sandvíkurvegi er gróðurinn raskað graslendi með ríkjandi húsapunti. Frá
Sandvik að Tjarnabraut er raskað graslendi. Þar á horninu óx fergin í vegskurði vestan þjóðvegar.
Skurðurinn liggur meðfram þjóðvegi 1,8 km frá beygjunni og þurrkar upp vegkantinn. Þar sem honum
sleppir er votlendisvottur að Stokkseyrarafleggjara. Frá Stokkseyrarafleggjara að Litla-Hrauni
(Hraunteig) eru lífríkar tjarnir norðan hans, gamlar uppgrónar malarnámur sem nefnast Fangaflóð. Þar
er fjölbreyttur gróður. Tjarnir þessar ná vestur fyrir Hraunteig, langleiðina að hesthúsunum á
Eyrarbakka. Eftir það taka við breytileg, misblaut gróðurlendi að Hafnarbrú; aðallega graslendi, en sums
staðar mýri með gulstör og fleiri votlendisplöntum. Geithvönn og ætihvönn eru mjög áberandi vestast.
Með afleggjaranum að höfninni, Hafnarbrú, er graslendi og lítils háttar votlendi, en síðan tekur tún við
vestan megin [26].
Stórum hluta framkvæmdasvæðisins hefur þegar verið raskað. Mikilvægi tegunda og búsvæða telst því
fremur lítið en viðkvæmni gróðurs miðlungs mikil.
5.6.3
5.6.3.1

Lýsing á áhrifum
Aðalvalkostur; tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Framkvæmdin kemur til með að hafa staðbundin áhrif á gróðurfar á um 1,1 ha lands. Gera má ráð fyrir
varanlegu raski á gróðri sem lendir undir hreinsistöð, varnargarði, bílaplani og slóð að útrás við
Geitanes. Gróðri á framkvæmdasvæðinu hefur að mestu verið raskað ef undan er skilinn tæplega 200
m kafli á Geitanesi, en þar liggur slóðin um óraskaðan lyngmóa. Ekki þarf að raska gróðri vegna
aðkomuvegar þar sem notast verður við veg með bundnu slitlagi sem liggur nú þegar að
hreinsistöðinni. Þá er ekki gert ráð fyrir að raska þurfi hrauninu sem er innan lóðamarka
hreinsistöðvarinnar. Rúmlega 300 m löng neyðaryfirfallslögn (800 mm) verður lögð þar sem núverandi
útrásarlögn (600 mm) liggur út í Ölfusá í dag. Áhrif þessara lagnaskipta á gróður ættu að vera
takmörkuð þar sem til stendur að endurnýta svarðlag. Lagning 650 m langrar útrásar frá hreinsistöð út
í Ölfusá við Geitanes er einnig talin hafa fremur lítil áhrif á gróður. Næst hreinsistöðinni liggur lögnin á
foksandi og uppgrónum jarðvegslosunarstað. Þar ætti að vera auðvelt að ganga þannig frá lögninni að
ummerki um hana hverfi fljótt. Undir lyngmóanum á Geitanesi er hraunkantur sem þarf að fleyga niður
til að koma lögninni fyrir. Rannsóknir benda til þess að lyngtegundir séu viðkvæmar fyrir flutningi [26].
Því geta ummerki um lagnagerðina verið lengur að hverfa í lyngmóanum á Geitanesi, þrátt fyrir að
svarðlag sé endurnýtt við frágang svæðisins.
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Eini gróðurinn sem er talinn geta orðið fyrir áhrifum af framkvæmdinni og kann að njóta verndar er
bakkagróður við Ölfusá. Bakka við útrás á Geitanesi verður ekki raskað þar sem útrásin verður
stefnuboruð út í meginstraum Ölfusár. Þar er reyndar takmarkaður bakkagróður vegna þess að áin
rennur með klöpp. Neyðaryfirfallslögn út í Ölfusá kemur til með að liggja um tilbúinn grjótgarð með
takmörkuðum bakkagróðri. Lagning neyðaryfirfalls er því talin hafa lítil áhrif á bakkagróður og ekki talin
líkleg til að hafa í för með sér rof á árbakka. Í þessu samhengi má einnig benda á að bakkagróður á
framkvæmdasvæðinu getur tæplega talist náttúrulegur í dag vegna þeirra mengunaráhrifa sem hann
er undir frá óhreinsuðu skólpi. Hreinsun skólps og flutningur útrásar út í meginstraum Ölfusár er talin
hafa jákvæð áhrif á bakkagróður. Af sömu ástæðu er framkvæmdin talin hafa frekar jákvæð áhrif á
forsendur verndar og/eða verndargildi nálægra svæða sem þykja merkileg vegna gróðurfars, þ.e. svæði
nr. 750 og 775 á náttúruminjaskrá.
Með hliðsjón af ofanrituðu eru bein áhrif framkvæmdar á gróður metin lítil. Þar sem áhrifin eru að
hluta afturkræf er varanleiki áhrifa metinn miðlungs mikill. Loks er framkvæmdin talin hafa fremur
jákvæð óbein áhrif á gróður þar sem hún dregur úr mengunaráhrifum á bakkagróður.
Í sérfræðiskýrslu eru áhrif aðalvalkostar á gróður metin óveruleg.
5.6.3.2
5.6.3.2.1

Aðrir valkostir
Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá

Þessi valkostur er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá umfjöllun í kafla 5.6.3.1).
5.6.3.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Þessi valkostur er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá umfjöllun i kafla 5.6.3.1).
5.6.3.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó

Þar sem valkosturinn gerir ráð fyrir hreinsistöð, yfirfallslögn og útrás í Ölfusá má gera ráð fyrir að hann
hafi sambærileg áhrif og aðalvalkostur við Sandvik (sjá umfjöllun i kafla 5.6.3.1). Til viðbótar við það
þarf að leggja um 14 km langa lögn milli hreinsistöðvar og útrásar í sjó við Eyrarbakka. Á milli
Sandvíkurheiðar og Eyrarbakkavegar fer lögnin um hraun og leifar votlendis sem hefur verið raskað
með framræslu. Lagnaleiðin fylgir síðan að mestu röskuðu landi meðfram Eyrarbakkavegi. Vegna
nálægðar við veg er ekki talin þörf á slóðagerð í tengslum við lagningu lagnarinnar nema á um fjórðungi
leiðarinnar, einkum næst Eyrarbakka. Þar sem það reynist nauðsynlegt má reikna með að leggja þurfi
3 m breiðan og 40-60 cm þykkan slóða af burðarhæfu efni. Notkun fyllingarefnis þýðir að áhrif
slóðagerðar eru að mestu óafturkræf. Við lagningu lagna niður að sjó er gert ráð fyrir að endurnýta
svarðlag við frágang. Það má því gera ráð fyrir að ummerki um rask vegna lagningu lagna verði að mestu
tímabundin. Þó má gera ráð fyrir að ummerkin geti verið lengi að hverfa þar sem lögnin fer um
lynggróður og hraun á Sandvíkurheiði.
Bein áhrif valkostar með útrás í sjó á gróður eru metin miðlungs mikil og varanleiki áhrifa metinn fremur
lítill. Valkosturinn er talinn hafa fremur jákvæð óbein áhrif á gróður þar sem hann dregur úr
mengunaráhrifum á bakkagróður Ölfusár.
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5.6.4

Mótvægisaðgerðir

Ekki eru fyrirhugaðar sérstakar mótvægisaðgerðir vegna gróðurs, en leitast verður við að lágmarka
áhrif á gróður með því að endurnýta svarðlag og notast við staðargróður við frágang raskaðra svæða.
Í sérfræðiskýrslu [26] var lagt til að færa hreinsistöðina vestur fyrir óraskaða hraunið innan
lóðamarkanna. Árborg bendir á að ekki stendur til að raska umræddu hrauni við framkvæmdina.
Sérfræðingar lögðu einnig til að fjarlægja ofaníburð og eyða ummerkjum um slóða sem lagður var
samhliða lagningu jarðstrengs í Flóagaflsmýri árið 2015. Þá lögðu sérfræðingar til að græða upp a.m.k.
þrisvar sinnum stærra rofsvæði í nágrenni flugvallar en það sem verður raskað við framkvæmdina. Í því
samhengi bentu sérfræðingar einnig á möguleika í endurheimt votlendis, t.d. í Rimum.
5.6.5

Mat á áhrifum og niðurstaða

5.6.5.1

Aðalvalkostur

Aðalvalkostur hefur staðbundin áhrif á gróðurfar á um 1,1 ha lands, sem að hluta eru afturkræf. Með
hliðsjón af ofanrituðu er það mat framkvæmdaraðila að áhrif aðalvalkostar á gróður séu óverulega
neikvæð.
1ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða óverulega neikvæð.
3ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða óverulega neikvæð.
GSJÓ: Í sérfræðiskýrslu [26] voru áhrif þessa valkostar: „… metin talsvert neikvæð á gróður en það ættu
að vera að mestu tímabundin áhrif. Matið tengist umfangi framkvæmdasvæðis. Þar sem lögn umbyltir
lynggróði og hrauni á leið frá flugvelli eru áhrif á gróður varanleg. Ef ákveðið verður að fara með lögn
með Eyravegi verða áhrif á gróður hins vegar minni, þar sem nú þegar hefur gróðri verið raskað með
vegagerð, lögnum og landbúnaði … Landið ætti reyndar að gróa upp á einhverjum árum. Það ætti að
ganga fyrr ef haldið er í gróðurtorfur og þeim komið fyrir aftur ofan á leiðslu. Á meðan svæðið er að
gróa upp, er ekki hægt að hafa hesta á bylta svæðinu, en þeir virðast halda röskuðu landi opnu með
traðki í Rimum og Flóagaflsmýri.“ Með hliðsjón af þeim viðmiðum sem hér er stuðst við og í ljósi þess
að lögn niður að sjó liggur að mestu um raskað land og áhrif lagnagerðar að stórum hluta afturkræf er
það mat framkvæmdaraðila að valkosturinn hafi nokkuð neikvæð áhrif á gróður.
5.7

Fuglalíf

5.7.1
5.7.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

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
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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.
5.7.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

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.
5.7.1.3

Hvað er lagt til grundvallar þegar umhverfisáhrifin eru metin?

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a.
b.
c.
d.

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?
e. Hver eru hugsanlega áhrif framkvæmdarinnar á fugla á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands?
Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á fuglalíf eru eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5.7.1.4

Lög nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.
Náttúruverndaráætlun.
Válistar Náttúrufræðistofnunar Íslands yfir fugla.
SPEC-viðmið Alþjóða fuglaverndarsamtakanna, BirdLife International.
Bernarsamningurinn um vernd villtra dýra, plantna og vistgerða í Evrópu.
Náttúruminjaskrá.
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
Áhrif á vistgerðir og búsvæði. Í stefnumörkun stjórnvalda til 2020 segir að viðhalda beri
fjölbreytileika tegunda.
Reglugerð nr. 252/1996 um friðun tiltekinna villtra fuglategunda.
Ramsarsamningurinn um votlendi sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir fuglalíf.
Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 55 um mikilvæg fuglasvæði á Íslandi.
Gögn og rannsóknir

Dr. Ólafur Einarsson og Jóhann Óli Hilmarsson voru fengnir til að rannsaka fuglalíf á fyrirhuguðu
framkvæmdasvæði. Reglubundnar fuglatalningar voru gerðar á Ölfusá við núverandi skólpútrás frá því
í júní 2017 og fram í júní 2018. Varpfuglar voru kortlagðir á því svæði sem fer undir hreinsistöð. Frá því
í febrúar 2018 og þar til í júní 2018 voru fuglar taldir með ströndinni í nágrenni við fyrirhugaða útrás
nærri Eyrabakkahöfn. Einnig var stuðst við talningar Vigfúsar Eyjólfssonar við Eyrarbakka frá mars 2006
til júlí 2007. Nánari lýsingu á aðferðafræði má finna í sérfræðiskýrslu [26] (sjá viðauka D).
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5.7.2

Grunnástand

5.7.2.1

Útrás í Ölfusá (aðalvalkostur og valkostir 1ÞÖ og 3ÞÖ)

Mikið fuglalíf þrífst á Ölfusá milli Fossness og Geitaness. Svæðið er talið einstakt á landsvísu og er það
að töluverðu leyti að þakka útrás neðan við flugvöllinn, svo og afrennslinu frá sláturhúsi Sláturfélags
Suðurlands. Erfitt er þó að meta mikilvægi ræsisins fyrir einstakar fuglategundir þar sem takmarkaðar
upplýsingar eru til um fuglalíf á svæðinu áður en ræsið var lagt. Á svæðinu fundust 41 tegund fugla sem
er á válista eða flokkast sem ábyrgðartegund. Svæðið er mikilvægt fyrir andfugla, máfa og í minna mæli
vaðfugla, sjófugla og spörfugla. Vegna fuglamergðarinnar sækja ránfuglar bráð sína á svæðið,
sérstaklega að vetrarlagi. Algengustu andfuglar voru álft, grágæs, brandönd, rauðhöfðaönd, urtönd,
stokkönd, skúfönd, duggönd, æður og gulönd. Ræsið við Ölfusá er talið vera einn helsti vetrarstaður
gulandar á landinu öllu. Áætlað hefur verið að þar hafist við allt að 7% stofnsins þegar mest lætur.
Gulendur voru algengastar þegar kalt var í veðri og áin var lögð. Gulendur lifa eingöngu á fiski sem
gefur til kynna að fiskur á þessu svæði finni sér æti í skólpblönduðu vatninu. Stórir hópar vaðfugla hafa
sést á fartíma síðsumars, bæði á víkinni vestan við ræsið og í Sandviki. Þetta eru lóuþræll, hrossagaukur,
spói, jaðrakan og stelkur. Ekki er talið að vaðfuglarnir séu að sækja sérstaklega í skólpið. Allstór
óðinshanahópur hefur og sést á ánni, á víkinni vestan við Fossvík. Mun minna sást af fuglum á vorfarinu,
helst má nefna 54 óðinshana í Fossvík 5. júní 2018. Máfar sækja eitthvað í ræsið árið um kring og nota
síðan Sandvik sem hvíldarstað, þegar jarðbönn hamla ekki. Mikið af máfum, sérstaklega hettumáfur og
stormmáfur, sækja í útfallið frá sláturhúsinu í sláturtíðinni og nota síðan víkur og eyrar neðar við ána
til að hvílast og snyrta sig. Meira en 3000 máfar voru þar 26. september 2017, þar af um þriðjungur
íslenska stormmáfastofnsins. Sílamáfur er algengur yfir sumartímann, en hverfur á veturna. Þá tekur
bjartmáfurinn við, hann sækir stundum í töluverðu magni í ræsið. Nánar er fjallað um hverja tegund
fyrir sig í sérfræðiskýrslu [26].
TAFLA 5-5 Máfatalning 26. sept. 2017 frá útfalli Sláturfélagsins niður að Selfossræsi. Ekki náðist að telja alla fugla undir
suðurbakka Ölfusár [26].
RÆSIÐ
Hettumáfur
Stormmáfur
Silfurmáfur

55
1
6

Sílamáfur
Bjartmáfur

2

Hvítmáfur
Svartbakur
Samtals

2
2
68

SANDVIK

EYRAR Í ÁNNI

SS/NORÐURBAKKI

ALLS

230
85
4

186
195
42

1.395
650
33

1.866
931
85

3

33
1

5

41
3

2
7
331

4
41
502

8
33
2.124

16
83
3.025

Hrafn og stari eru algengustu spörfuglarnir á athugunarsvæðinu. Hrafnar eru að mestu vetrargestir og
sækja nokkuð í ræsið. Starar sækja á svæðið árið um kring. Þúfutittlingur, maríuerla, steindepill,
skógarþröstur og snjótittlingur sjást einnig á svæðinu. Gráhegri er vetrargestur, meðan bjarthegri hefur
sést síðsumars og á haustin undanfarin ár. Fálki er árviss vetrargestur, hann sækir sér æti í
fuglamergðina við ræsið. Smyrill og haförn sjást sjaldnar. Amerískir flækingsfuglar sjást stöku sinnum:
murtönd, hringönd, kúfönd og trjámáfur teljast til þeirra, tvær þær síðarnefndu eru öllu sjaldgæfari en
tvær þær fyrrnefndu, sem eru árvissir gestir hér á landi [26].
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Í vetrarfuglatalningum (janúar/desember) sem náðu yfir 12 ára tímabil sáust að jafnaði um 300 fuglar
við ræsið á Ölfusá. Fjöldinn var breytilegur á milli ára en yfirleitt voru flestir fuglar við ræsið þegar ís
var á ánni. Stokkönd var algengasti fuglinn. Aðrar algengar endur voru urtönd og gulönd. Álftir voru þar
reglulega og af öðrum algengum fuglum má nefna bjartmáf, hrafn, stara og snjótittling [26].
Átta fuglategundir fundust með varpatferli á athafnasvæði hreinsistöðvarinnar og á leið útrásar út í
Geitanes. Algengustu varpfuglarnir vour þúfutittlingur, hrossagaukur og heiðlóa [26].
TAFLA 5-6 Mófuglar með varpatferli á athafnasvæði hreinsistöðvarinnar 19. júní 2017 [26].
FUGLAR
Þúfutittlingur
Hrossagaukur

VARPPÖR
6
4

PÖR/KM2
27
18

HLUTFALL (%)
24
16

Heiðlóa
Sandlóa

4
3

18
13

16
12

Stelkur
Spói
Tjaldur

3
2
2

13
9
9

12
8
8

1
25

4
111

4
100

Steindepill
Samtals

5.7.2.2

Útrás í sjó (valkostur GSJÓ)

Fuglalíf á Eyrarbakka er ríkulegra en á athugunarsvæðinu við Ölfusá. Þanghrönnin vestan hafnarinnar
og fjaran þaðan að Sandvarnargarðinum og kringum hann, er einstök og líklega lífríkasta fjaran á
suðurströnd landsins. Alls fundust 50 tegundir fugla í talningum, þar af 42 tegundir sem eru á válista
eða flokkast sem ábyrgðartegundir. Nokkrar tegundir ná verndarviðmiðunarlágmarki Alþjóðlegra
mikilvægra fuglasvæða (Important Bird Areas) eða eru nærri því: tjaldur 2% stofns og rétt innan við 1%
stofns rauðbrystings, sanderlu, lóuþræls og tildru. Hluti af fellihópum æðarfugls og álftar, sem ná
verndarviðmiðum (yfir 1% stofns), halda til á Eyrarbakka. Kunnugt er um 130 tegundir fugla frá
Eyrarbakka, fjöru og þorpi, sumar sárasjaldgæfar. Blámaskríkja (Dendroica cerulea), sem fannst á
Bakkanum 1997, var t.d. sú fyrsta í Evrópu. Sveiflur voru nokkrar á tölu fugla milli talninga, frá um 200
fuglum og upp í nærri 2000 [26].
Álftir eru vetrargestir á Eyrum, en þrátt fyrir það sáust álftir einungis í talningum um veturinn þann 9.
febrúar 2018. Allstór hópur álfta fellir flugfjaðrir á Eyrum, yfirleitt um 400 fuglar árlega. Eyrarbakki er
á farleið margæsa á vorin, þó fáar sæjust í talningum þetta vor. Brandendur sáust einu sinni, 16 fuglar
(8 pör) á fari 12. apríl, en þær sjást orðið árlega á vorfarinu. Rauðhöfðar sáust nokkuð oft um vorið,
mest 35 fuglar. Sá hópur hélt sig vestan við Sandvarnagarðinn [26].
Stokkendur sáust fram á sumar, allt að 70 fuglar, meðan urtönd, skúfönd og hávella voru sjaldséðari.
Straumönd er reglulegur gestur við Eyrarbakka frá febrúar og fram yfir miðjan maí. Æðurin er eini
fuglinn, sem sást í öllum talningum. Framan af ári sást reytingur, mest um 30 fuglar, væntanlega mest
staðbundnir varpfuglar. Í júní fjölgaði henni, þegar ungamæðurnar fóru á stjá með ungana. Í júlí fara
fellihóparnir að vera áberandi og sjást þeir fram í september, kringum 1000 fuglar hafa sést á
athugunarsvæðinu, en mun stærri hópur fellir frá Eyrarbakka og vestur undir Þorlákshöfn. Niðurstöður
Jóhanns Óla Hilmarssonar og Ólafs Einarssonar koma heim og saman við athuganir Vigfúsar
Eyjólfssonar, nema hann sá fleiri fugla á útmánuðum, t.d. 339 fugla þann 30. mars 2008. Toppönd sést
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einnig árið um kring, en flestar síðsumars. Það eru aðallega kollur með unga, slæðingur verpur með
ströndinni, en einnig fellifuglar [26].
Dílaskarfur sést árið um kring og er gamli hafnargarðurinn á Eyrarbakka þekktur setstaður hans.
Hópurinn er stærstur frá því í ágúst og fram í október, en minnstur á varptíma, frá apríl fram í júlí. Stöku
toppskarfar sjást flest ár í hópnum. Lómar verpa á nálægum tjarnasvæðum, t.d. í Friðlandinu í Flóa og
sækja sér æti á grunnsævið. Ýmsir sjófuglar sáust á jaðri talningarsvæðisins , t.d. fýll, súla, skrofa,
himbrimi og svartfuglar. Fýll og himbrimi eru ekki ótíðir nærri landi, jafnvel í höfninni [26].
Varpfuglar voru kannaðir á um 1 km löngu sniði á Óseyrarnesi við Sandvarnargarðinn. Heiðlóa,
hrossagaukur og þúfutittlingur voru algengust en að auki sáust stelkur, spói, jaðrakan og maríurerla
(Tafla 5-7). Landið meðfram þjóðveginum er raskað og fuglafánan þar fremur fátækleg. Stokkönd,
hrossagaukur, stelkur og þúfutittlingur eru meðal varpfugla [26].
TAFLA 5-7 Mófuglar með varpatferli á 1 km sniði á Óseyrarnesi 11. júní 2018 [26].
FUGLAR
Heiðlóa

PÖR
9

ÞÉTTLEIKI (PÖR/KM2)
24

HLUTFALL PARA (%)
32

Hrossagaukur
Þúfutittlingur

7
6

22
30

25
21

Stelkur
Spói
Jaðrakan

2
2
1

10
3
5

7
7
4

Maríuerla
Samtals

1
28

5
99

4
100

5.7.3
5.7.3.1

Lýsing á áhrifum
Aðalvalkostur; tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Ef framkvæmdir fara fram á varptíma geta fuglar orðið fyrir truflun vegna umferðar manna og tækja
um varplönd þeirra á framkvæmdatíma. Þannig geta fuglar t.d. fælst af hreiðrum, fjölskyldur tvístrast
og afrán aukist sem getur komið niður á ungaframleiðslu það árið. Að sama skapi má gera ráð fyrir
búsvæðaskerðingu á rekstrartíma vegna þess lands sem fer undir mannvirki. Þessi áhrif eru þó ekki
talin vega þungt vegna þess hve lítið framkvæmdasvæðið er. Helstu áhrif framkvæmdar á fuglalíf á
rekstrartíma eru tvíþætt. Annars vegar er talið að hreinsun skólps geti dregið úr fæðuframboði fyrir þá
fugla sem sækja í óhreinsað skólpið. Hins vegar getur tilfærsla á útrásarlögn út í meginstraum Ölfusár
leitt til þess að Sandvik leggur frekar í frosti þar sem hitaáhrifa frá núverandi útrás hættir að gæta þar.
Þannig geta fuglar sem nýtt hafa Sandvik að vetrarlagi þurft að finna sér ný vetursetusvæði.
Í skýrslu sérfræðinga kemur fram að þetta umhverfismat er frábrugðið flestum öðrum að því leyti að
losun óhreinsaðs skólps í Ölfusá hefur skapað aðstæður fyrir fjölbreytt og líflegt fuglalíf. Benda
höfundar í því sambandi á að ríkulegt fuglalíf hafi verið við ræsi á Skildinganesi í Skerjafirði og
Norðurgarði í Hafnarfirði, sérstaklega á veturna, en fuglarnir horfið fljótt þegar ræsunum var lokað
[26]. Þrátt fyrir að hreinsunin skapi heilnæmara umhverfi til langs tíma litið þá getur hún haft neikvæð
áhrif á fugla sem sótt hafa í óhreinsað skólpið. Í þessu samhengi má einnig benda á að almennt er talið
neikvætt að fuglar komist í óhreinsað skólp sökum þess að þeir ferðast víða og geta borið með sér smit
um langan veg. Hreinsun skólpsins dregur úr hættu á að fuglar beri með sér smit úr skólpinu.
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Í sérfræðiskýrslu voru metin áhrif framkvæmdar á allar válista- og ábyrgðartegundir fugla við Ölfusá.
Framkvæmdin er talin geta haft talsverð neikvæð áhrif á gulönd og mögulega nokkuð neikvæð á álft
og grágæs vegna þess að þessar tegundir gætu misst vetursetusvæðið á Ölfusá. Benda sérfræðingar í
því sambandi á að ekki eru margir staðir opnir og í friði fyrir skotmennsku inn til landsins á veturna.
Sérfræðingar telja einnig að framkvæmdin geti haft nokkur eða talsverð neikvæð áhrif á stormmáf
vegna þess hversu stór hluti stofnsins sást á athugunarsvæðinu. Heilt yfir telja sérfræðingar áhrif
framkvæmdarinnar á fugla vera óveruleg [26].
Framkvæmdin gengur út á að koma á hreinsun skólps sem hingað til hefur farið óhreinsað í ána. Með
tilfærslu á útrásarlögn út í meginstraum Ölfusár fæst jafnframt betri blöndun skólps en í dag.
Framkvæmdin er því talin hafa heldur jákvæð áhrif á forsendur verndar og/eða verndargildi nálægra
svæða sem þykja merkileg vegna fuglalífs, þ.e. svæði nr. 750, 751 og 775 á náttúruminjaskrá,
fuglafriðland í Flóa og mikilvæg fuglasvæði skv. Náttúrufræðistofnun Íslands (Suðurlandsundirlendi og
fjörur og grunnsævi við Eyrarbakka).
5.7.3.2
5.7.3.2.1

Aðrir valkostir
Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá

Þessi valkostur er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá umfjöllun í kafla 5.7.3.1).
5.7.3.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Þessi valkostur er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá umfjöllun í kafla 5.7.3.1).
5.7.3.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó

Þar sem skólpinu verður dælt niður að sjó mun hætta að gæta áhrifa frá núverandi útrás í Ölfusá. Þar
af leiðandi má gera ráð fyrir að valkosturinn hafi sambærileg áhrif og aðalvalkostur á fugla sem í dag
sækja í útrásina við Ölfusá (sjá kafla 5.7.3.1). Einnig má gera ráð fyrir að valkosturinn hafi sambærileg
áhrif og aðalvalkostur á fuglalíf innan byggingarreits. Til viðbótar má gera ráð fyrir að fuglar á lagnaleið
niður að sjó geti orðið fyrir tímabundinni truflun á framkvæmdatíma, ef framkvæmdir fara fram á
varptíma. Þá hefur valkosturinn í för með sér meira búsvæðatap þar sem leggja þarf slóðir á hluta af
lagnaleiðinni.
Sérfræðiskýrsla um fugla [26] var skrifuð áður en dreifingarspá Vatnaskila lá fyrir. Í sérfræðiskýrslu var
því ekki lagt mat á heildaráhrif valkostarins á fugla við Eyrarbakka vegna óvissu um hvert straumar,
brim og vindar myndu bera skólpið. Sérfræðingar lögðu samt sem áður mat á áhrif framkvæmdar á
allar válista- og ábyrgðartegundir fugla við Eyrarbakka miðað við verstu mögulegu sviðsmynd (e. worst
case scenario), þ.e. að skólp berist að landi og hafi áhrif á lífríki fjörunnar. Niðurstaða sérfræðinga var
sú að framkvæmdin er talin hafa lítil áhrif á flestar tegundir fugla en geti haft nokkur áhrif á álft, æði,
toppönd, tjald, sandlóu, sendling, lóuþræl, stelk og tildru. Benda skýrsluhöfundar í því samhengi á að
rannsóknir hafa sýnt að þang er viðkvæmt fyrir skólpmengun, en hún dregur úr tegundafjölbreytni og
þekju þangs. Þá er tegundafjölbreytni hryggleysingja einnig minni á skólpmenguðum stöðum. Þannig
telja sérfræðingar að skólpið geti haft neikvæð áhrif á fæðuframboð fjöru- og grunnsævisfugla við
Eyrarbakka [26].
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Val á staðsetningu útrásar í sjó miðast við að lágmarka áhrif skólplosunar í fjörunni. Dreifilíkan
Vatnaskila bendir til þess að mengun í fjörunni verði undir öllum reglugerðarviðmiðum (sjá umfjöllun í
kafla 5.1). Framkvæmdin er því talin hafa hverfandi áhrif á fugla sem nýta fjöruna eða verndargildi
svæðis nr. 750 á náttúruminjaskrá. Þá eru áhrif á verndarsvæði sem þykja merkileg vegna fuglalífs við
Ölfusá talin fremur jákvæð þar sem skólpinu yrði ekki lengur veitt í Ölfusá.
5.7.4

Mótvægisaðgerðir

Í ljósi þess að framkvæmdin kemur til með að skapa fuglum heilnæmara umhverfi telur
framkvæmdaraðili ekki þörf á sérstökum mótvægisaðgerðum fyrir fugla.
Þó svo að engar mótvægisaðgerðir séu fyrirhugaðar er vert að gera grein fyrir þeim mótvægisaðgerðum
sem sérfræðingar lögðu til fyrir aðalvalkost í skýrslu sinni. Þar var m.a. bent á að hægt væri að friða
víkurnar tvær, Sandvik og víkina þar sem ræsið er nú, fyrir frekari framkvæmdum eftir að
skólphreinsistöð hefur verið byggð. Sérfræðingar benda einnig á að með sírennsli heits eða kalds vatns
við núverandi útrás í Ölfusá mætti tryggja öndum og öðrum vatnafuglum aðgengi að opnu vatni í
frosthörkum að vetri. Loks benda sérfræðingar á að svæðið er þekkt fuglaskoðunarsvæði og reisa
mætti fuglaskoðunarskýli og veita náttúrufræðslu í kjölfar framkvæmda.
5.7.5

Mat á áhrifum og niðurstaða

5.7.5.1

Aðalvalkostur

Með hliðsjón af ofanrituðu er það mat framkvæmdaraðila að áhrif aðalvalkostar á fuglalíf séu óveruleg.
5.7.5.2

Aðrir valkostir

1ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða óveruleg.
3ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða óveruleg.
GSJÓ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða óveruleg.
5.8

Landnotkun og auðlindanýting

5.8.1
5.8.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Möguleg áhrif framkvæmdarinnar tengjast einkum veiðihagsmunum í Ölfusá. Jafnframt er sölvataka
við ósa Ölfusár og sæeyraeldi á Eyrarbakka. Einnig verður umfjöllun um áhrif framkvæmdarinnar á
möguleika til sjóbaða við ströndina.
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5.8.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Á landi einskorðast áhrifasvæði vegna landnotkunar og auðlindanýtingar við helgunarsvæði
framkvæmdarinnar, svokallað byggingarbann, en áhrifasvæði vegna landnotkunar nær einnig til
Ölfusár og sjávar.
5.8.1.3

Hvað er lagt til grundvallar þegar umhverfisáhrifin eru metin?

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
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, sæeyraeldi á Eyrarbakka og möguleika til
sjóbaða?
Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á landnotkun og auðlindanýtingu
eru eftirfarandi:
•
•
•
•
•
5.8.1.4

Aðalskipulag Árborgar.
Reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999.
Reglugerð um baðstaði í náttúrunni nr. 460/2015.
Reglugerð um varnir gegn mengun vatns nr. 796/1999.
Lög um náttúruvernd nr. 60/2013.
Gögn og rannsóknir

Mat á mögulegum áhrifum valkosta á veiðihagsmuni í Ölfusá byggir á niðurstöðum rannsókna
Hafrannsóknastofnunar á laxfiskum og smádýrum og upplýsingum um veiðitölur. Áhrif valkosta á
sölvatöku, sæeyraeldi og sjóböð voru metin með hliðsjón af dreifingarspá Vatnaskila um þynningu
uppleystra efna. Við mat á áhrifum framkvæmdarinnar á möguleika til sjóbaða var einnig horft til
opinberra viðmiða um gæði baðvatns.
5.8.2
5.8.2.1

Grunnástand
Útrás í Ölfusá (aðalvalkostur og valkostir 1ÞÖ og 3ÞÖ)

Ölfusá er neðsti hluti af stóru vatnasviði sem nær m.a. til Hvítár, Sogsins, Stóru-Laxár, Brúarár og
Tungufljóts. Talsverð laxveiði er stunduð á vatnasviðinu, bæði stangveiði og netaveiði. Laxveiðin hefur
mest farið í 14.655 fiska árið 1978 en minnst var hún 2.421 lax árið 2001. Laxastofnar á vatnasviðinu
hafa umtalsverða þýðingu á landsvísu, en árið 2010 nam veiðin um 18% af allri laxveiði í náttúrulegum
ám á Íslandi. Í gegnum tíðina hefur stór hluti af löxum verið veiddir í net en á undanförnum áratugum
hefur hlutdeild stangveiði farið vaxandi [47]. Á vatnasviðinu er einnig að finna urriða og bleikju. Árið
2017 veiddust 340 laxar, 488 urriðar og 2 bleikjur á stöng í Ölfusá. Að auki veiddust 558 laxar og 150
urriðar í net [48]. Á mynd 5-29 má sjá staðsetningu helstu laxveiðisvæða á vatnasviði Ölfusár.
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Stangveiðisvæði
Netaveiðijarðir
Netaveiðijörð – veiði ekki
stunduð gegn greiðslu

MYND 5-29

Staðsetning helstu laxveiðisvæða á vatnasvæði Ölfusár. Mynd fengin úr skýrslu Veiðimálastofnunar [47].

Sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar skoðuðu upplýsingar um laxveiði í Ölfusá sem ná aftur til miðrar
síðustu aldar. Í skýrslunni kemur fram að laxveiði á vatnasvæði Ölfusár‐Hvítár hefur dregist saman og
það hefur netaveiði í Ölfusá einnig gert. Þegar laxveiði í net á jörðum neðan ræsis er borin saman við
aðrar jarðir við Ölfusá má sjá að neðan ræsis var orðin lítil sem engin veiði seint á níunda áratug síðustu
aldar og hefur verið svo síðan. Samdráttur var einnig í veiði á öðrum jörðum í Ölfusá, en ekki nærri eins
mikil. Þessi samdráttur í laxveiði neðan við skólprásina varð eftir að aðalræsið frá byggðinni var leitt í
ána neðan við Selfossbæina á áttunda áratug síðustu aldar og síðan á tíunda áratug eftir að skólprásir
frá mestallri byggð á Selfossi voru sameinaðar ofan við Geitanes [24].
Til að spara orku synda fiskar á göngu gjarnan upp með bökkum áa þar sem straumur er minni. Fiskar
eru afar lyktnæmir og geta greint styrk náttúrulegra efna í allt að ppt kvarða (10-12 g/l) [49]. Rannsóknir
hafa sýnt að fiskar hörfa verði þeir varir við mengandi efni, jafnvel í lágum styrk [50]. Skólpi frá Selfossi
er í dag veitt rétt út fyrir bakka árinnar og berst þaðan niður með bakkanum. Styrkur margra snefilefna
var 10–250% hærri neðan núverandi útrásar en ofan hennar (sjá kafla 5.1). Út frá þessu draga
sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar þá ályktun að líkur séu „á því að lax á uppgöngu forðist að ganga
í menguðu vatni, þótt ekki verði skorið úr um það með óyggjandi hætti. Innrennsli á menguðu vatni úr
skolprásinni frá byggð á Selfossi gæti valdið því að laxar sem ganga upp Ölfusá velji að ganga fjær landi
en ella og valdi þar af leiðandi minni veiði á þeim jörðum í Ölfusá sem eru neðan við skolprásina. Til
viðbótar er sú staðreynd að dregið hefur úr sókn vegna þess að veiðimöguleikar hafa minnkað og vegna
minnkandi áhuga ábúanda á bökkum Ölfusár á að nýta fisk úr skolpmenguðu árvatninu. Þá hefur minni
framleiðsla seiða á svæðinu neðan skolplosunar einnig meðvirkandi áhrif“ [24].
5.8.2.2

Útrás í sjó (valkostur GSJÓ)

Sölvatekja hefur verið stunduð á Hrauni frá alda öðli. Fyrst um sinn voru söl tínd til heimabrúks en
síðastliðin 60 ár hafa sölin verið seld, bæði til einstaklinga og í verslanir. Sölin eru tínd á
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Hásteinaskerjum sem eru staðsett vestan Ölfusárósa. Tínsla fer fram á stórstreymsfjöru seinni part
sumars þegar sjór er lygn. Sölin eru ýmist þurrkuð á klöppum upp af Ölfusá eða með þar til gerðum
vélbúnaði [51].
Í dag er engin aðstaða fyrir sjóböð í fjörunni vestan við Eyrarbakka en í athugasemd við drög að tillögu
að matsáætlun fyrir framkvæmdina kom fram að félagið 1765 ehf. hefur fengið vilyrði bæjarráðs
Árborgar fyrir landi við Eyrarbakkahöfn og í fjörunni vestan við höfnina til að koma þar upp sjóböðum,
gistingu sem og fræðsluhúsi þar sem áherslan verður fjaran á Eyrarbakka.
Sæbýli ehf. gerði einnig athugasemd við drög að tillögu að matsáætlun fyrir framkvæmdina. Í
athugasemdinni kom fram að fyrirtækið stundar eldi á sæeyrum til manneldis. Við eldið notar
fyrirtækið sjó sem tekinn er utan við höfnina á Eyrarbakka. Benti fyrirtækið m.a. á mikilvægi þess að
sjórinn sé hreinn og ómengaður.
5.8.3

Lýsing á áhrifum

5.8.3.1

Aðalvalkostur; tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Tilfærsla á útrás út í meginál Ölfusár kemur til með að hraða þynningu skólps og draga úr
mengunaráhrifum með suðurbakka Ölfusár. Hreinsun skólps kemur jafnframt til með að draga úr
mengun frá útrásinni. Eins og fram hefur komið þá telur Hafrannsóknastofnun [24] líkur á að samdrátt
í netaveiði á jörðum neðan núverandi útrásar megi rekja til þess að lax gangi síður upp með suðurbakka
Ölfusár vegna mengunaráhrifa frá útrásinni. Ef sú er raunin má því gera ráð fyrir að framkvæmdin geti
haft jákvæð áhrif á netaveiði á jörðum neðan útrásar. Að sama skapi kunna að skapast tækifæri til að
stunda stangveiði á suðurbakkanum ef lax fer að ganga í auknum mæli upp með honum. Burtséð frá
mögulegum áhrifum á gönguleiðir laxa má fastlega gera ráð fyrir að jákvæð áhrif framkvæmdarinnar á
aðra umhverfisþætti (sjá kafla 5.1 til 5.5) hafi jákvæð áhrif á áhuga fólks til að stunda veiðar og nýta
fisk sem veiddur er á svæðinu.
Þar sem skólpið verður geislað til að ná niður styrk saurkólígerla er framkvæmdin talin hafa jákvæð
áhrif á sölvatöku, sæeyraeldi og möguleika til sjóbaða.
5.8.3.2
5.8.3.2.1

Aðrir valkostir
Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá

Valkosturinn er talinn hafa nokkuð sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá kafla 5.8.3.1). Þar sem skólpið
er hreinsað minna er valkosturinn talinn hafa heldur minni jákvæð áhrif en aðalvalkostur.
5.8.3.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Valkosturinn er talinn hafa nokkuð sambærileg áhrif og aðalvalkostur (sjá kafla 5.8.3.1). Þar sem skólpið
er hreinsað meira er valkosturinn talinn hafa heldur jákvæðari áhrif en aðalvalkostur.
5.8.3.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó

Þessi valkostur hefði jákvæðust áhrif á veiðihagsmuni í Ölfusá þar sem hann gerir ekki ráð fyrir að skólpi
sé veitt í ána. Þannig má gera ráð fyrir að laxagöngur upp með suðurbakkanum aukist, að því gefnu að
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mengun frá núverandi útrás sé að hafa áhrif á gönguleiðir laxa líkt og Hafrannsóknastofnun telur líkur
á. Aukin laxagengd með suðurbakkanum hefði jákvæð áhrif á netaveiði á jörðum neðan núverandi
útrásar. Jafnframt má gera ráð fyrir að jákvæð áhrif þessa valkostar á aðra umhverfisþætti (sjá kafla
5.1 til 5.5) hafi jákvæð áhrif á áhuga fólks til að stunda veiðar og nýta fisk sem veiddur er á svæðinu.
Saurkólígerlar eru sá mengunarþáttur sem helst gæti haft áhrif á landnotkun og auðlindanýtingu í sjó.
Dreiflíkan Vatnaskila [25] gerir ráð fyrir að styrkleiki saurkólígerla í fjörunni vestan við Eyrarbakkahöfn
verði undir þeim viðmiðum sem finna má í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/7/EB frá 15.
febrúar 2006 um stjórnun gæða vatns til baða. Samkvæmt líkaninu er styrkleiki saurkólígerla í fjörunni
jafnframt innan viðmiða 1. flokks fyrir gæði baðvatns í reglugerð um baðstaði í náttúrunni nr.
460/2015. Sýnileg áhrif skólplosunar ættu heldur ekki að vera greinanleg. Valkosturinn er því ekki talinn
hafa áhrif á möguleg áform um sjóböð í fjörunni.
Samkvæmt dreifilíkani Vatnaskila [25] er styrkur saurkóligerla undir viðmiðum reglugerðar um
fráveitur og skólp nr. 798/1999 fyrir fjörur með matvælaiðnað í grennd, bæði á sölvatekjustað vestan
Ölfusáróss og sjótökustað fyrir sæeyraeldi. Samkvæmt umhverfismörkum reglugerðar um varnir gegn
mengun vatns nr. 796/1999 telst saurmengun mjög lítil eða engin á sölvatekjustaðnum
(umhverfismörk I) en lítil á vatnstökustaðnum (umhverfismörk II).
5.8.4

Mótvægisaðgerðir

Fráveituvatn verður geislað í hreinsistöð (sjá kafla 5.1.3.3). Að öðru leyti eru ekki fyrirhugaðar sérstakar
mótvægisaðgerðir vegna landnotkunar og auðlindanýtingar.
5.8.5
5.8.5.1

Mat á áhrifum og niðurstaða
Aðalvalkostur

Með hliðsjón af ofanrituðu er það mat framkvæmdaraðila að áhrif aðalvalkostar á landnotkun og
auðlindanýtingu séu nokkuð jákvæð.
5.8.5.2

Aðrir valkostir

1ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
3ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
GSJÓ: Valkosturinn er talinn hafa sambærileg áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
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5.9

Fornleifar

5.9.1
5.9.1.1

Aðferðafræði
Hvaða framkvæmdaþættir munu valda áhrifum?

Möguleg áhrif framkvæmdarinnar á fornleifar afmarkast fyrst og fremst af beinu raski vegna
framkvæmdarinnar.
5.9.1.2

Hvaða svæði er kannað með tilliti til umhverfisáhrifa?

Fornleifakönnun var gerð á mögulegu framkvæmdasvæði fyrir alla valkosti. Fyrir valkost með útrás í
sjó voru tvær útfærslur kannaðar, þ.e. annars vegar við Eyrarbakkahöfn og hins vegar um 800 m vestan
við hana.
5.9.1.3

Hvað er lagt til grundvallar þegar umhverfisáhrif eru metin?

Samkvæmt fyrirliggjandi matsáætlun er umhverfismatinu ætlað að svara eftirfarandi spurningum:
a. Eru þekktar fornleifar á áhrifasvæði framkvæmdarinnar?
b. Stafar fornleifum hætta af fyrirhuguðum framkvæmdum?
Viðmið sem liggja til grundvallar mati á áhrifum framkvæmdarinnar á fornleifar eru eftirfarandi:
•
•

Lög um menningarminjar nr. 80/2012.
Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar.

Samkvæmt lögum um menningarminjar eru allar fornleifar friðaðar sem eru eldri en 100 ára. Þeim má
enginn: „[...] spilla, granda eða breyta, hylja, laga, aflaga eða flytja úr stað nema með leyfi
Minjastofnunar Íslands” (21. gr.). Verði ekki hægt að tryggja öryggi fornleifa eða komast hjá raski á
þeim vegna framkvæmda þarf leyfi Minjastofnunar að liggja fyrir. Jafnframt þarf framkvæmdaraðili að
hlíta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja. Komi fornleifar í ljós við jarðrask skal fresta vinnu á
staðnum uns ákvörðun Minjastofnunar liggur fyrir um hvort og með hvaða skilyrðum framkvæmdir
megi halda áfram.
5.9.1.4

Gögn og rannsóknir

Margrét Hallmundsdóttir, fornleifafræðingur, rannsakaði fornleifar á svæðinu. Fornleifa var leitað á
vettvangi í heimildum, s.s. örnefnaskrá, túnakortum, jarðabókum og öðrum heimildum sem geta gefið
vísbendingar um fornminjar. Svæðið hefur áður verið skráð og var stuðst við þá skráningu að hluta.
Allir minjastaðir voru skráðir og teknir staðsetningarpunktar á hverjum stað með Trimble pro
uppmælitæki. Minjastöðunum var lýst og ljósmyndir teknar af hverjum stað [52]. Skýrslu með
niðurstöðum fornleifakönnunar má sjá í viðauka E.
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5.9.2
5.9.2.1

Grunnástand
Útrás í Ölfusá (aðalvalkostur og valkostir 1ÞÖ og 3ÞÖ)

Við fornleifakönnun vegna útrásar í Ölfusá fundust einar minjar. Neðan við Geitanes liggur forn gata
sem gengur undir heitinu Áargatan (minjar nr. 1996-001). Gatan er mjög greinileg. Hún hefur verið nýtt
sem vegslóði á þessum stað síðari ár en enn að mestu óskemmd. Í örnefnaskrá Litlu Sandvíkur segir um
hana: „Upp frá Sandvík voru tvær leiðir: Önnur var um vað á Langaflóði austanverðu, Áargatan upp
heiði. Út úr henni greindist Kotferjugata. Áargatan liggur vestan við Stekkinn og Skyggni, háan hól með
hundaþúfu“ [52].
5.9.2.2

Útrás í sjó (valkostur GSJÓ)

Til viðbótar við Áargötuna fundust fimm minjar við fornleifakönnun á mögulegum lagnaleiðum fyrir
útrás í sjó (Mynd 3-1). Á Sandvíkurheiði er stór skurður frá Flóaáveitunni (minjar nr. 1996-002).
Skurðurinn er um 1,3 km að lengd og farinn að fyllast og gróa upp. Hafist var handa við Flóaáveituna
árið 1922. Skurðurinn telst því ekki fornleif í nokkur ár í viðbót. Flóaveitan var stórvirki. Aðalskurðálman
var grafin með gröfu en annað var grafið með höndum og því þurfti mikinn mannafla til verksins [52].
Á gatnamótum Eyrarbakkavegar (34) og Strokkhólsvegar (316) er álagablettur sem kallast Strokkhóll
(minjar nr. 1996-003). Um er að ræða 5 m langan, 3 m breiðan og 1,5 m háan hraunhól sem er nokkuð
gróinn. Hóllinn er náttúrusmíð. Í hólnum eiga að hafa heyrst hljóð frá álfum og huldufólki sem eru talin
hafast þar við. Sagan um álfabyggð í hólnum er mörg hundruð ára gömul [52].
Um 1 km norðan við gatnamót Eyrarbakkavegar (34) og Gaulverjabæjarvegar (33) er mikið af
uppgrónum, óreglulegum gömlum mógröfum (minjar nr. 1996-004) sem flestar eru sunnan
Eyrarbakkavegar [52].
Við mörk jarðanna í Óseyrarlandi fram við sjávarvarnargarð er gerði sem nefnt hefur verið
Ungmennafélagsstykki (minjar nr. 1996-005). Gerðið er um hektari að stærð með grjóthlöðnum
veggjum sem hlaðnir voru af gömlu ungmennafélögunum um 1910. Sandur hefur hlaðist upp að
grjóthleðslunum sem eru vel grónar í dag [52].
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MYND 5-30 Strokkhóll.

MYND 5-31 Ungmennafélagsstykkið.

Aftan við iðnaðarhúsnæðið á Búðarstíg 23 á Eyrarbakka er grjóthlaðinn garður (minjar nr. 1996-006).
Um er að ræða leifar af gömlum sjóvarnargarði sem var hlaðinn eftir
Básendaflóðið 1799. Garðurinn er um 1 m á hæð og 1 m á breidd á þessum
kafla sem jafnframt er hluti af elsta sjóvarnargarðinum. Hann nær frá
götunni sem liggur niður á bryggju og aftan við húsið. Þar er þvergarður
sem er mun hærri og síðari tíma viðbót [52].
5.9.3

Lýsing á áhrifum

5.9.3.1

Aðalvalkostur; tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Samkvæmt hættumati fornleifafræðings kemur útrásarlögn frá
hreinsistöðinni í Ölfusá til með að liggja um Áargötu (nr. 1996-001) á um
200 m kafla. Eftir að hættumat fornleifafræðings lá fyrir hefur
útrásarlögninni verið hliðrað norður fyrir Áargötuna. Gatan er að hluta
innan afmarkaðs byggingarreits fyrir hreinsistöðina. Þar sem hreinsistöðin MYND 5-32 Sjóvarnargarður á
verður byggð nyrst á reitnum ætti að vera unnt að komast hjá því að raska
Eyrarbakka.
Áargötunni.
5.9.3.2
5.9.3.2.1

Aðrir valkostir
Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá

Valkosturinn hefur sömu áhrif og aðalvalkostur (sjá kafla 5.9.3.1).
5.9.3.2.2

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá

Valkosturinn hefur sömu áhrif og aðalvalkostur (sjá kafla 5.9.3.1).
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5.9.3.2.3

Grófhreinsun með útrás í sjó

Valkosturinn er ekki talinn hafa áhrif á Áargötu (nr. 1996-001) eða Ungmennafélagsstykki (nr. 1996005). Lögn niður að sjó hefur hins vegar áhrif á fjórar minjar.
Á Sandvíkurheiði þverar lögnin skurð frá Flóaáveitunni (nr. 1996-002) á tveimur stöðum. Samkvæmt
hættumati fornleifafræðings telst áveitan ekki til fornleifa fyrr en eftir nokkur ár. Framkvæmdin myndi
spilla skurðinum á þverunarstöðum en með því að endurnýta svarðlag ætti að vera unnt að ganga
þannig frá svæðinu að ummerki um raskið væru að mestu horfin innan fárra ára.
Lögnin liggur í námunda við Strokkhól (nr. 1996-003) á gatnamótum Eyrarbakkavegar og
Strokkhólsvegar. Vegna sögusagna um álfabyggð í hólnum leggur fornleifafræðingur til að honum verði
ekki raskað á nokkurn hátt. Með því að hliðra lögninni ætti að vera unnt að komast hjá því að raska
hólnum.
Fornleifafræðingur telur mógrafir (nr. 1996-004) norðan gatnamóta Eyrarbakkavegar og
Gaulverjabæjarvegar vera í lítilli hættu á skemmdum vegna lagnarinnar. Í skýrslu fornleifafræðings
kemur jafnframt fram að lögnin fer nærri einni af mörg þúsund mógröfum sem þar eru en sleppur
líklega fram hjá henni [52]. Framkvæmdin kann því að raska einhverri mógröf.
Lögn fyrir útrás í sjó við Eyrarbakkahöfn myndi fara yfir vestasta hluta gamla sjóvarnargarðsins (nr.
1996-006). Fornleifafræðingur telur garðinn vera í mikilli hættu. Með því að hliðra lögninni til vesturs
má komast hjá því að raska garðinum.
5.9.4

Mótvægisaðgerðir

Áhrifum aðalvalkostar á fornminjar verður haldið í lágmarki með eftirfarandi mótvægisaðgerðum:
•

•

•

5.9.5
5.9.5.1

Útrásarlögn út í Ölfusá hefur þegar verið hliðrað norður fyrir Áargötu. Endurskoðaða legu
lagnar m.t.t. Áargötu má sjá á mynd 3-5. Til að fyrirbyggja rask á götunni verður hún jafnframt
auðkennd með flöggum á framkvæmdatíma.
Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur
stöðva framkvæmd án tafar og skýra Minjastofnun frá fundinum svo fljótt sem unnt er.
Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar.
Varast ber að nýta svæðin í kringum fornleifar sem geymslustaði eða brautir fyrir vélar og tæki,
eða efnisgeymslur nema með leyfi Minjastofnunar og settum skilmálum hennar.
Mat á áhrifum og niðurstaða
Aðalvalkostur

Aðalvalkostur hefur eingöngu áhrif á einar minjar, þ.e. Áargötuna. Að teknu tilliti til mótvægisaðgerða
er það niðurstaða framkvæmdaraðila að áhrif aðalvalkostar á fornminjar séu óverulega neikvæð.
5.9.5.2

Aðrir valkostir

1ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sömu áhrif og aðalvalkostur, eða óverulega neikvæð áhrif.
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3ÞÖ: Valkosturinn er talinn hafa sömu áhrif og aðalvalkostur, eða óverulega neikvæð áhrif.
GSJÓ: Valkosturinn er talinn hafa óverulega neikvæð áhrif en vegna áhrifa á Flóaveituna og mögulegra
áhrifa á mógrafir er valkosturinn talinn hafa heldur meiri áhrif en aðalvalkostur.
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6.1

Aðalvalkostur

Aðalvalkostur Sveitarfélagsins Árborgar felst í byggingu tveggja þrepa hreinsistöðvar við Sandvik með
útrás í Ölfusá. Hann var valinn með hliðsjón af niðurstöðu umhverfismats og samanburði á stofn- og
rekstrarkostnaði allra valkosta (sjá kafla 6.4). Skólphreinsistöðin, samkvæmt þeim valkosti, verður um
700 m2 hús úr bentri steinsteypu með um 5 m lofthæð. Skólp verður hreinsað með vélrænni síun til
samræmis við kröfur reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999. Hönnun hreinsistöðvarinnar
miðast við að hún geti tekið við öllu skólpi frá Selfossi. Frá hreinsistöðinni verður lögð útrásarlögn út á
Geitanes, þar sem hún verður stefnuboruð út í meginstraum Geitanesflúða. Leggja þarf slóð að
útrásarstað á Geitanesi. Einnig er gert ráð fyrir bílastæði innan lóðar hreinsistöðvarinnar. Þá verður
núverandi útrásarlögn endurnýjuð og nýtt sem neyðaryfirfall. Stofnkostnaður við framkvæmdina er
áætlaður um 1.225 millj. kr. og árlegur rekstrarkostnaður um 50-80 millj. kr.
Aðalvalkostur er talinn hafa nokkuð jákvæð áhrif á vatnsgæði viðtaka, lífríki viðtaka, lyktarónæði
útivist, landnotkun og auðlindanýtingu (Tafla 6-1). Byggir sú niðurstaða m.a. á því að tilfærsla á útrás
út í meginál Geitanesflúða og tveggja þrepa hreinsun skólps kemur til með að draga úr
mengunaráhrifum frá skólplosuninni í Ölfusá. Samkvæmt dreifilíkani eru saurkólígerlar eini
mengunarþátturinn sem gæti farið yfir umhverfismörk í ánni, sbr. reglugerð nr. 796/1999 um varnir
gegn mengun vatns. Framkvæmdaraðili mun því nota útfjólubláa geislun til að ná styrk saurkólígerla
niður fyrir þessi mörk. Tilfærsla á útrásarlögn og hreinsun skólps dregur einnig úr setmyndun, lífrænu
mengunarálagi og bætir ástand lífríkis í viðtakanum, ekki síst skilyrði fyrir botnlægar lífverur. Talið er
að það lyktarónæði sem getur myndast við núverandi útrás heyri sögunni til þegar útrás hefur verið
færð út í meginálinn, en lítils háttar lyktarónæði getur verið til staðar næst hreinsistöðinni. Þá skapar
framkvæmdin útivistarfólki heilnæmara umhverfi, eykur útivistargildi svæðisins og möguleika til
útivistar en getur rýrt gildi svæðisins sem fuglaskoðunarstaðar. Hafrannsóknastofnun telur að tilfærsla
á útrás og hreinsun skólps geti haft jákvæð áhrif á gönguskilyrði laxa upp Ölfusá og veiðihagsmuni
neðan núverandi útrásar. Bætt vatnsgæði eru einnig talin hafa jákvæð áhrif á áhuga fólks til að stunda
veiðar og nýta fisk úr ánni. Aðalvalkostur er talinn hafa óveruleg áhrif á aðra umhverfisþætti, þ.e.
gróðurfar, fuglalíf, fornleifar og sjónræn áhrif.
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Sökum mikils kostnaðar við uppbyggingu tveggja þrepa hreinsistöðvar er gert ráð fyrir að áfangaskipta
framkvæmdinni. Í fyrri áfanga yrði komið á eins þreps hreinsun en tveggja þrepa hreinsun í síðari
áfanga. Tímamörk eins þreps hreinsunar verða ákveðin í samráði við veitendur framkvæmda- og
starfsleyfis. Með áfangaskiptingunni má hraða framkvæmdum við uppbygginguna og koma sem fyrst
á hreinsun skólps. Þrátt fyrir að eins þreps hreinsun lækki styrk mengunarefna í frárennsli minna en
tveggja þrepa hreinsun, benda niðurstöður matsins til að umhverfisáhrif þessara hreinsunarstiga séu
sambærileg hvað varðar næringarefni, en bæði hreinsunarstigin krefjast þó útfjólublárrar geislunar til
að halda styrk saurkólígerla innan umhverfismarka.
6.2

Mótvægisaðgerðir

Framkvæmdaraðili hyggst grípa til eftirfarandi aðgerða til að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif
framkvæmdarinnar:
•
•
•

•
•
•

•

6.3

Útfjólublá geislun (UV-ljós) verður notuð til að ná styrkleika saurkólígerla niður fyrir
umhverfismörk, þ.e. undir 100 gerlar pr. 100 ml í a.m.k. 90% tilfella.
Hönnun hreinsistöðvarinnar miðast við að þar verði hægt að koma fyrir lífsíu sem dregur úr
lyktarmengun ef þörf krefur, t.d. ef kemur til uppbyggingar í nágrenninu.
Við hönnun byggingar undir hreinsistöð verður leitast við að nota náttúrulega liti til að
mannvirkin falli sem best að umhverfinu. Við hönnun lóðar verður reynt að aðlaga bygginguna
að umhverfinu með grjóti og gróðri sem er í nágrenninu.
Leitast verður við að lágmarka áhrif á gróður með því að endurnýta svarðlag og notast við
staðargróður við frágang raskaðra svæða.
Útrásarlögn út í Ölfusá hefur þegar verið hliðrað norður fyrir Áargötu. Til að fyrirbyggja rask á
götunni verður hún jafnframt auðkennd með flöggum á framkvæmdatíma.
Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur
stöðva framkvæmd án tafar og skýra Minjastofnun frá fundinum svo fljótt sem unnt er.
Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi Minjastofnunar.
Varast ber að nýta svæðin í kringum fornleifar sem geymslustaði eða brautir fyrir vélar og tæki,
eða efnisgeymslur nema með leyfi Minjastofnunar og settum skilmálum hennar.
Vöktun

Framkvæmdaraðili mun standa að áframhaldandi vöktun vatnsgæða í Ölfusá. Fyrirkomulag vöktunar
verður ákveðið í samráði við leyfisveitendur.
6.4

Samanburður valkosta

Framkvæmdin gengur út á að koma á hreinsun skólps frá Selfossi, sem hingað til hefur að mestu verið
veitt óhreinsuðu í Ölfusá. Niðurstaða umhverfismatsins er sú að allir valkostir sem skoðaðir voru í
umhverfismatinu eru taldir hafa jákvæð umhverfisáhrif og eru áhrif valkostanna jafnframt talin vera
nokkuð sambærileg (Tafla 6-1). Þannig benda niðurstöðurnar til þess að Ölfusá sé öflugur viðtaki og að
takmarkaður umhverfislegur ávinningur felist í aukinni hreinsun skólps umfram eins þreps hreinsun.
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Allir valkostir með útrás í Ölfusá krefjast útfjólublárrar geislunar til að halda styrk saurkólígerla innan
umhverfismarka.
Lagt var mat á stofn- og rekstrarkostnað fyrir alla framlagða valkosti (Tafla 6-1). Mat á stofnkostnaði
fyrir valkosti með eins þreps og tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá (1ÞÖ og aðalvalkostur) byggir
á forhönnun sem tekur mið af kostnaði við helsta búnað og mannvirki. Meiri óvissa er í mati á
stofnkostnaði við valkost með ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa (3ÞÖ) þar sem byggingarþörfin hefur
ekki verið greind nákvæmlega. Fyrir valkost með útrás í sjó felst megin óvissa í kostnaði við lagningu á
lögn til sjávar og útrás.
Samkvæmt 13. gr. reglugerðar um fráveitur og skólp nr. 798/1999 skal hönnun, lagning og viðhald
fráveitu samræmast bestu tækniþekkingu sem völ er á og ekki hafa í för með sér óhóflegan kostnað.
Það er mat framkvæmdaraðila að valkostir sem felast í ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun með útrás í
Ölfusá (3ÞÖ) og grófhreinsun með útrás í sjó utan við Eyrarbakkahöfn (GSJÓ) hafi í för með sér
óhóflegan kostnað og hafi að auki takmarkaðan umhverfislegan ávinning umfram aðra valkosti.
Hagkvæmasti kosturinn er að reisa eins þreps hreinsun með losun í Ölfusá. Stofnkostnaður við slíka
framkvæmd er áætlaður um 825 millj. kr. og árlegur rekstrarkostnaður um 30-55 millj. kr. Niðurstöður
umhverfismatsins benda til þess að hægt sé að ná fullnægjandi hreinsun skólps með eins þreps
hreinsun sem uppfyllir öll umhverfismörk. Þessi valkostur kemur hins vegar ekki til greina sem
aðalvalkostur, þar sem Ölfusá er venjulegur viðtaki og almenna krafan um tveggja þrepa hreinsun gildir
fyrir slíka viðtaka, óháð því hvort einfaldari hreinsun geti skilað fullnægjandi hreinsun. Aðalvalkostur
felst því í tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá (sjá kafla 6.1).
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TAFLA 6-1 Samanburður á umhverfisáhrifum, stofnkostnaði (millj. kr.), rekstrarkostnaði (millj. kr.) og samræmi við kröfur um hreinsun fyrir þá valkosti sem lagðir voru fram til mats á
umhverfisáhrifum. Aðalvalkostur: Tveggja þrepa hreinsun með útrás í Ölfusá. Valkostur 1ÞÖ: Eins þreps hreinsun með útrás í Ölfusá. Valkostur 3ÞÖ: Ítarlegri en tveggja þrepa
hreinsun með útrás í Ölfusá. Valkostur GSJÓ: Grófhreinsun með útrás í sjó utan við Eyrarbakkahöfn. Í töflunni eru umhverfisáhrif valkosta auðkennd með eftirfarandi litum;
nokkuð jákvæð áhrif = dökkgræn, óverulega jákvæð áhrif = ljósgræn, óverulega neikvæð áhrif = ljósrauð og nokkuð neikvæð áhrif = dökkrauð.

Vatnsgæði viðtaka

Lífríki viðtaka

Lyktarónæði

Sjónræn áhrif

Útivist

AÐALVALKOSTUR

VALKOSTUR 1ÞÖ

VALKOSTUR 3ÞÖ

VALKOSTUR GSJÓ

Framkvæmdin er talin hafa nokkuð
jákvæð áhrif á vatnsgæði viðtaka.
Styrkur allra mengunarefna í viðtaka
nema saurkólígerla er innan
viðmiðunarmarka, en með
mótvægisaðgerðum (UV-geislun) má
ná styrk saurkólígerla niður fyrir
viðmiðunarmörk.

Valkosturinn er talinn hafa
sambærileg áhrif og aðalvalkostur, en
styrkur næringarefna í Ölfusá verður
líklega lítillega hærri.

Valkosturinn er talinn hafa
sambærileg áhrif og aðalvalkostur, en
styrkur næringarefna í Ölfusá verður
líklega lítillega lægri.

Valkosturinn hefur jákvæð áhrif á
vatnsgæði Ölfusár. Einhver óvissa
ríkir varðandi áhrif losunar
saurkólígerla í sjó, en við hönnun er
hægt að haga staðsetningu útrásar
þannig að öll mengunarefni séu undir
viðmiðunarmörkum. Að teknu tilliti til
áhrifa á Ölfusá, eru heildaráhrif á
vatnsgæði talin nokkuð jákvæð.

Tilfærsla á útrásarlögn og hreinsun
skólps dregur úr setmyndun, lífrænu
mengunarálagi og bætir ástand
lífríkis í viðtakanum, ekki síst skilyrði
fyrir botnlægar lífverur. Áhrifin eru
metin nokkuð jákvæð.

Valkosturinn er talinn hafa
sambærileg áhrif og aðalvalkostur,
eða nokkuð jákvæð. Þar sem
valkostinum fylgir meiri hætta á
óæskilegum áhrifum á lífríki er hann
talinn hafa heldur minni jákvæð áhrif
en aðalvalkostur.

Valkosturinn er talinn hafa
sambærileg áhrif og aðalvalkostur,
eða nokkuð jákvæð. Þar sem
valkostinum fylgir minni hætta á
óæskilegum áhrifum á lífríki er hann
talinn hafa heldur jákvæðari áhrif en
aðalvalkostur.

Gera má ráð fyrir að áhrif núverandi
skólplosunar á lífríki Ölfusár gangi að
mestu til baka ef skólpi yrði dælt um
lögn niður að sjó við Eyrarbakka. Á
móti kann losunin að hafa staðbundin
áhrif á lífríki sjávar. Áhrifin eru metin
nokkuð jákvæð.

Talið er að lyktarónæði við útrás
verði hverfandi í kjölfar framkvæmda
en lítils háttar lyktarmengun getur
verið til staðar næst hreinsistöðinni.
Áhrifin eru metin nokkuð jákvæð.

Valkosturinn hefur sambærileg áhrif
og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
Þar sem minni lykt berst frá eins
þreps hreinsistöðvum er valkosturinn
talinn hafa heldur jákvæðari áhrif en
aðalvalkostur.

Valkosturinn hefur sambærileg áhrif
og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
Þar sem meiri lykt berst frá
hreinsistöðvum með ítarlegri en
tveggja þrepa hreinsun er
valkosturinn talinn hafa heldur minni
jákvæð áhrif en aðalvalkostur.

Valkosturinn hefur sambærileg áhrif
og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
Valkosturinn er talinn hafa heldur
jákvæðari áhrif en aðalvalkostur þar
sem minnst lykt berst frá hreinsistöðvum með grófhreinsun og engin
hætta er á lyktarónæði frá útrás í
Ölfusá.

Áhrifin eru að mestu bundin við
mannvirki undir hreinsistöð. Áhrifin
eru talin óverulega neikvæð.

Valkosturinn er talinn hafa sömu
sjónrænu áhrif og aðalvalkostur, eða
óverulega neikvæð.

Valkosturinn er talinn hafa óverulega
neikvæð sjónræn áhrif. Þar sem
valkosturinn krefst meiri mannvirkjagerðar en aðalvalkostur eru áhrifin
heldur meiri.

Valkosturinn er talinn hafa meiri
sjónræn áhrif en aðalvalkostur, eða
nokkuð neikvæð, vegna þess að hann
krefst meira rasks.

Aðalvalkostur skapar útivistarfólki
heilnæmara umhverfi, eykur
útivistargildi svæðisins og möguleika
til útivistar en getur rýrt gildi

Valkosturinn er talinn hafa sömu
áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð
jákvæð.

Valkosturinn er talinn hafa sömu
áhrif og aðalvalkostur, eða nokkuð
jákvæð.

Valkosturinn er talinn hafa
sambærileg áhrif og aðalvalkostur,
eða nokkuð jákvæð. Vegna
tímabundinna áhrifa á lagnaleið niður
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Gróðurfar

Fuglalíf

Landnotkun og
auðlindanýting

Fornleifar

Stofnkostnaður
hreinsistöð (millj. kr.)
Stofnkostnaður lögn
(millj. kr.)
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svæðisins sem fuglaskoðunarstaðar.
Áhrifin eru talin nokkuð jákvæð.

VALKOSTUR 1ÞÖ

VALKOSTUR 3ÞÖ

VALKOSTUR GSJÓ
að sjó er hann talinn hafa heldur
neikvæðari áhrif en aðalvalkostur.

Aðalvalkostur hefur staðbundin áhrif
á gróðurfar á um 1,1 ha lands sem að
hluta eru afturkræf. Framkvæmdin
raskar ekki gróðri sem nýtur verndar.
Áhrifin eru talin óverulega neikvæð.

Valkosturinn er talinn hafa sömu
áhrif og aðalvalkostur, eða óverulega
neikvæð.

Valkosturinn er talinn hafa sömu
áhrif og aðalvalkostur, eða óverulega
neikvæð.

Valkosturinn hefur sömu áhrif og
aðalvalkostur á gróður við Ölfusá. Að
auki hefur hann í för með sér rask á
gróðri á lagnaleið niður að sjó, sem
að stórum hluta eru afturkræf.
Áhrifin eru metin nokkuð neikvæð.

Framkvæmdin skapar fuglum
heilnæmara umhverfi. Hreinsun
skólps skerðir fæðuframboð fugla
sem sækja í skólpið. Tilfærsla á útrás
út í meginál Ölfusár þýðir að
hitaáhrifa hættir að gæta í Sandvik.
Frjósi víkin má gera ráð fyrir að fuglar
sem hafa nýtt hana að vetrarlagi, s.s.
gulönd, missi vetursetusvæði sín.
Heilt yfir eru áhrifin talin óveruleg.
Hafrannsóknastofnun telur að
tilfærsla á útrás og hreinsun skólps
geti haft jákvæð áhrif á gönguskilyrði
laxa upp Ölfusá og veiðihagsmuni
neðan núverandi útrásar. Bætt
vatnsgæði eru einnig talin hafa
jákvæð áhrif á áhuga fólks til að
stunda veiðar og nýta fisk úr ánni.
Áhrifin eru metin nokkuð jákvæð.

Valkosturinn er talinn hafa
sambærileg áhrif og aðalvalkostur,
eða óveruleg.

Valkosturinn er talinn hafa
sambærileg áhrif og aðalvalkostur,
eða óveruleg.

Valkosturinn er talinn hafa
sambærileg áhrif og aðalvalkostur,
eða óveruleg.

Valkosturinn hefur sambærileg áhrif
og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
Þar sem skólpið er hreinsað minna er
valkosturinn talinn hafa heldur minni
jákvæð áhrif en aðalvalkostur.

Valkosturinn hefur sambærileg áhrif
og aðalvalkostur, eða nokkuð jákvæð.
Þar sem skólpið er hreinsað meira er
valkosturinn talinn hafa heldur
jákvæðari áhrif en aðalvalkostur.

Þessi valkostur hefði jákvæðust áhrif
á veiðihagsmuni í Ölfusá þar sem
hann gerir ekki ráð fyrir að skólpi sé
veitt í ána. Áhrifin eru metin nokkuð
jákvæð.

Aðalvalkostur hefur áhrif á einar
minjar, þ.e. Áargötuna. Áhrifin eru
metin óverulega neikvæð.

Valkosturinn er talinn hafa sömu
áhrif og aðalvalkostur, eða óverulega
neikvæð áhrif.

Valkosturinn er talinn hafa sömu
áhrif og aðalvalkostur, eða óverulega
neikvæð áhrif.

Valkosturinn er talinn hafa óverulega
neikvæð áhrif, en vegna áhrifa á
minjar á lagnaleið niður að sjó er
valkosturinn talinn hafa heldur meiri
áhrif en aðalvalkostur.

1.150

750

1.700

450

65

65

65

1.500

AÐALVALKOSTUR
Stofnkostnaður útrás
(millj. kr.)

VALKOSTUR 1ÞÖ

VALKOSTUR 3ÞÖ

VALKOSTUR GSJÓ

10

10

10

800

Stofnkostnaður alls
(millj. kr.)

1.225

825

1.775

2.750

Rekstrarkostnaður á
ári (millj. kr.)

50-80

30-55

80-110

25-50

Samræmi við
hreinsunarkröfur
reglugerðar nr.
798/1999

Tveggja þrepa hreinsun samræmist
kröfum um hreinsun fyrir venjulega
viðtaka.

Eins þreps hreinsun samræmist ekki
kröfum um hreinsun fyrir venjulega
viðtaka.

Ítarlegri en tveggja þrepa hreinsun
samræmist kröfum um hreinsun fyrir
venjulega viðtaka.

Grófhreinsun samræmist kröfum um
hreinsun fyrir síður viðkvæma
viðtaka.
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7 KYNNING OG SAMRÁÐ
7.1

Drög að tillögu að matsáætlun

Almenningi, hagsmunaaðilum og lögbundnum umsagnaraðilum gafst tækifæri til að kynna sér
framkvæmdina og koma með athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun áður en þeim var skilað
inn til Skipulagsstofnunar til formlegrar umfjöllunar. Í samræmi við 16. gr. reglugerðar nr. 660/2015
um mat á umhverfisáhrifum var tveggja vikna frestur gefinn til að skila inn athugasemdum við drög að
tillögu að matsáætlun. Í þessu tilfelli voru drögin kynnt um rúmlega þriggja vikna skeið. 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 var aðgengileg á vef EFLU verkfræðistofu
(www.efla.is). Alls bárust athugasemdir frá 10 aðilum. Allar athugasemdir voru yfirfarnar og auglýst
drög endurskoðuð með hliðsjón af þeim. Athugasemdirnar og viðbrögð Sveitarfélagsins Árborgar við
þeim má sjá viðauka D með tillögu að matsáætlun.
7.2 Tillaga að matsáætlun
Í framhaldi af kynningu tillögu að matsáætlun á vinnslustigi var hún send Skipulagsstofnun til
efnislegrar meðferðar. Skipulagsstofnun leitaði umsagna hjá Sveitarfélaginu Árborg, Fiskistofu,
Hafrannsóknastofnun, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Minjastofnun Íslands, Náttúrufræðistofnun
Íslands, Umhverfisstofnun og Veðurstofu Íslands. Umsagnarfrestur var til 23. janúar 2019. Tillagan var
auglýst og gerð aðgengileg á vefsíðum Skipulagsstofnunar (www.skipulag.is) og verkfræðistofunnar
EFLU (www.efla.is). Allir höfðu rétt á að senda Skipulagsstofnun skriflegar athugasemdir við tillögu að
matsáætlun innan gefins frests. Sveitarfélagið Árborg fór yfir allar umsagnir sem bárust og gerði
Skipulagsstofnun grein fyrir afstöðu sinni til einstakra athugasemda.
7.3 Kynning á frummatsskýrslu
Frummatsskýrsla þessi hefur nú verið afhent Skipulagstofnun til meðferðar. Þegar Skipulagsstofnun
hefur metið hvort skýrslan uppfylli kröfur reglugerðarinnar um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015
og sé í samræmi við samþykkta matsáætlun getur þriðja formlega kynningarferlið farið af stað. Þá er
frummatsskýrslan með niðurstöðum matsvinnunnar kynnt fyrir umsagnaraðilum og almenningi.
Skipulagsstofnun auglýsir skýrsluna. Umsagnaraðilum gefst þriggja vikna frestur til að skila inn
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athugasemdum, en frestur almennings er sex vikur. Á kynningartíma verður frummatsskýrslan
aðgengileg á vefsíðu verkfræðistofunnar EFLU (www.efla.is). Á fyrri hluta kynningartíma
frummatsskýrslu gerir Sveitarfélagið Árborg einnig ráð fyrir að kynna niðurstöðurnar, í samráði við
Skipulagsstofnun og verkfræðistofuna EFLU, fyrir umsagnaraðilum, leyfisveitendum og almenningi á
opnu húsi á Suðurlandi. Nánari tímasetning verður auglýst þegar hún liggur fyrir.
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