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1 INNGANGUR
1.1

Almennt

Stjörnuegg hf. hyggjast endurnýja varpbúnað og bæta aðstöðu í húsum eggjabús síns að Valla á
Kjalarnesi en eggjabú hefur verið starfrækt á jörðinni síðan 1970. Við þessar breytingar á varpkerfum
eykst aðgengilegt rými fyrir fugla í húsunum, þannig að eftir breytingu mun eldisrými í húsunum vera
fyrir að hámarki 95.000 fugla á mismunandi vaxtarstigum. Hingað til hefur bústofninn talið um 50.000
varpfugla að meðaltali.
Í lögum nr 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum er talað um „stæði“ fyrir fuglana, en í nýrri reglugerð
135/2015 um velferð alifugla er fjallað um „þéttleika“, sem er samanlögð lífþyngd fugla í einum
fuglahópi, deilt með fermetrum aðgengilegs svæðis og gefið upp sem kg/m2. Í þessari skýrslu er fjallað
um „aðgengilegt rými“ eða „fjölda fugla“ frekar en „stæði“, en þó er miðað við fugla í ýmsum
mælieiningum og viðmiðum. Að meðaltali verða um 75.000 verpandi hænur á búinu og 10.000 yngri
fuglar milli 13-20 vikna sem ekki enn hafa hafið varp. Einnig eru að meðaltali tvenn eldisými í hvíld milli
eldislota. Fyrirhugað er að rýmið í húsunum verði fyrir 95.000 fugla að hámarki.
Á árunum 2013 og 2015 voru reist tvenn ný eldishús á Vallá sem eru útbúin svokölluðum Aviary
varpbúnaði, en í eldri húsum hefur verið eldi í búrum og lausaganga með ristagólfum. Stjörnuegg
áforma nú að ráðast í endurnýjun á varpbúnaði í eldri húsum þannig að öll hús verði útbúin með nýjum
Aviary varpbúnaði. Þar með hættir búið að Vallá notkun á búrum og lausagöngu á ristum. Aviary
varpkerfið er byggt upp á pöllum, sem eykur aðgengilegt gólfrými fuglanna miðað við grunnflöt
húsanna sjálfra. Með þessum breytingum á innréttingum húsanna eykst aðgengilegt rými og húsin geta
rúmað fleiri fugla. Að auki batnar öll aðstaða, t.d. til þrifa, til muna.
Tilgangur framkvæmdarinnar endurnýjun á varpbúnaði húsanna og bætt aðstaða innndyra. Við það
eykst einnig framleiðslugeta búsins, sem mætir aukinni eftirspurn eftir eggjum. Búið uppfyllir kröfur
um aðbúnað alifugla, þ.m.t. varðandi aðgengilegt gólfrými.
Framkvæmdin er matsskyld skv. tölulið 1.09 i. (Þauleldi alifugla og svína með að minnsta kosti 85.000
stæði fyrir kjúklinga eða 60.000 fyrir hænur) í 1. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum
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(1). Framkvæmdin fellur undir flokk A, þ.e. framkvæmdir sem ávallt eru háðar mat á umhverfisáhrifum.
Um er að ræða búrekstur sem hefur verið í fullum rekstri síðan um 1970.
Stjörnuegg hf. hafa falið EFLU verkfræðistofu að hafa umsjón með mati á umhverfisáhrifum
framkvæmdarinnar fyrir hönd fyrirtækisins. Í þessu skjali eru birt drög að tillögu að matsáætlun til
kynningar fyrir almenning, í samræmi við reglugerð nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum (2).
1.2

Tillaga að matsáætlun

Matsáætlun er verkáætlun matsvinnunnar. Áður en matsvinnan hefst er þessi áætlun birt og kynnt til
að tryggja að allir geti komið á framfæri athugasemdum sínum við efnistök og áherslur matsvinnunnar.
Í þessum drögum að tillögu að matsáætlun er gerð grein fyrir framkvæmdinni, framkvæmda- og
áhrifasvæði hennar. Kynntir eru þeir þættir framkvæmdarinnar sem talið er að leggja þurfti mesta
áherslu á í mati á umhverfisáhrifum. Í tillögu að matsáætlun er því jafnframt lýst hvernig staðið verði
að mati á áhrifum. Að lokum er fjallað um undirbúning framkvæmdarinnar og um kynningu og samráð
við væntanlega umsagnar- og hagsmunaaðila, svo og almenning, við gerð skýrslu um mat á
umhverfisáhrifum.
1.3

Yfirlit yfir matsferlið

Aðferðin sem beitt er við mat á umhverfisáhrifum er í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum nr.
106/2000 m.s.br. og reglugerð nr. 660/2015. Mynd 1.1 sýnir gefur yfirlit yfir matsferlið. Nánari
upplýsingar um matsferlið má finna á vef Skipulagsstofnunar, www.skipulag.is.

MYND 1.1 Ferli mats á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000 m.s.br.

1.4

Tímasetningar

Áætlað er að senda tillögu að matsáætlun til Skipulagsstofnunar í desember 2017. Stefnt er að því að
frummatsskýrsla sé send inn til meðferðar Skipulagsstofnunar í febrúar-mars 2018 og að álit
Skipulagsstofnunar á matsskýrslu geti legið fyrir í júní 2018.

2 FRAMKVÆMDALÝSING
2.1

Tilgangur og markmið með framkvæmdinni

Tilgangur framkvæmdarinnar er endurnýjun á eldri eggjahúsum búsins að Vallá á Kjalarnesi. Í
framkvæmdinni felst að í eldri eggjahúsum verður komið verður fyrir Aviary varpbúnaði auk annarar
endurnýjunar á búnaði húsanna. Með nýjum varpbúnaði eykst aðgengilegt rými fyrir fugla í húsunum,
þ.e. húsin geta rúmað fleiri fugla eða allt að 95.000 fugla. Bústofn búsins er á mismunandi vaxtarstigi ,
en að meðaltali verða þar 75.000 verpandi hænur, auk yngri fugla.
Eldri varpbúnaður (búr og ristar) verður fjarlægður og notkun þeirra varpkerfa hætt á búinu.
2.2

Framkvæmdasvæði

Um er að ræða endurbætur og breytingar innandyra á núverandi eldishúsum að Vallá. Í aðalskipulagi
Reykjavíkur 2014-2030 er svæðið skilgreint sem landbúnaðarland (3). Skv. gildandi deiliskipulagi
afmarkast lögbýlið Vallá af jarðamörkum mót Skrauthólum til suðurs, Vesturlandsvegi til vesturs og
Esjuhlíðum til norðurs og austurs. Heildarlandsvæði sem tilheyrir búinu er um 100 ha að stærð.
Framleiðsla eggja undir merki Stjörnueggja hófst á jörðinni Vallá á árinu 1970 og er skilgreindur
byggingarreitur fyrir búið í deiliskipulaginu
2.3

Framkvæmd

Sá húsakostur á jörðinni sem tengist framleiðslunni samanstendur af alls sjö húsum. Mynd 2.1 sýnir
afstöðu þeirra. Efst á myndinni má sjá tvær nýjustu byggingar búsins, sem voru reistar á árunum 2013
og 2015 og í þessum húsum er nú þegar Aviary varpbúnaður.
Þær byggingar sem framkvæmdin nær yfir eru fjögur neðstu húsin sem skiptast í eldishús byggt 1984
fyrir lausagöngu fugla skv. eldra lagi (á ristum) og hús reist á árunum 1970-1988 sem samanstanda af
annars vegar eldishúsi með búrum. Framkvæmdin tekur ekki til neðsta hússins, sem hýsir aðstöðu fyrir
eggjaþvott og pökkun.
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Heildar flatarmál allra bygginga búsins er um 9.787 m2, en þar af er grunnflötur eldisrýma, þ.e.
varpsvæði fugla, 6.525 m2 (4), án tillits til aukningar á aðgengilegu svæði fyrir fuglaþunga þar sem
Aviary varpbúnaður er notaður.
Að breytingum loknum verða alls 12 eldisdeildir á búinu, og verður aðgengilegt svæði í deildum fyrir
8.000-13.360 fugla í deildum búsins. Þegar endurbótum og uppbyggingu búsins með Aviary varpbúnaði
verður á búinu aðgengilegt á búinu rými fyrir allt að 95.000 fugla á mismunandi vaxtarstigum á búinu.

MYND 2.1 Loftmynd af búinu að Vallá (heimild ja.is).

2.4

Yfirlit yfir framleiðsluferli

Uppeldi hænuunga fer fram á búum í Sætúni og í Saltvík sem eru í 5 og 3 kílómetra fjarlægð frá Vallá.
Unghænur eru fluttar 13-18 vikna gamlar í eldhúsin á Vallá. Að því lokun tekur við 4-5 vikna vaxtartími
á Vallá áður en fuglarnir hefja varp. Heildar dvalartími fugla í húsum á Vallá er um 60 vikur og þá lýkur
hverri eldislotu. Að henni lokinni er hræjum fuglanna komið til urðunar hjá Sorpu bs., hús tæmd, þrifin
og sótthreinsuð. Alls líður mánuður frá því að sláturfugl er fjarlægður uns nýjar unghænur koma inn í
húsin.

2.4.1

Aviary búnaður og endurbætt loftræsting

Framleiðandi þess Aviary búnaðar sem Stjörnuegg hyggjast setja í húsin er Hellmann Poultry í
Þýskalandi. Fyrirhugað er að gerð búnaðar verði sk. Layer Aviary Pro 10 (5), sjá á mynd 2.2.
Grunnflötur þess rýmis í eldhúsum þar sem fuglar verða haldnir eru samtals 6.525 m2. Með notkun á
Aviary búnaði eykst aðgengilegt gólfrými fuglanna miðað við hefðbundna rækt á gólfi og því komast
fleiri fuglar á hvern fermeter af gólfrými hússins sjálfs. Eftir endurnýjun verður aðgengilegt rými í
húsunum fyrir allt að 95.000 fugla á mismunandi vaxtarstigum, en samkvæmt viðmiðum í reglugerð
135/2015 um aðbúnað alifugla skulu að hámarki vera 9 fuglar innan við 2,4 kg líkamsþunga á hvern
fermetra aðgengilegs svæðis (6).
Loftræsting í nýjum húsum og í endurnýjuðum eldri húsum verður frá danska fyrirtækinu SKOV.
Loftræstikerfin verða tölvustýrð og er það markmið stýringarinnar að tryggja að loftskipti séu að
lágmarki 0,7 m3 á klukkustund fyrir hvern fugl þar sem Aviary kerfi eru í notkun, en hefur verið að
lágmarki 0,4 m3 á klukkustund þar sem ræktun fer fram í hefðbundnum búrum (7).

MYND 2.2 Eldishús með Aviary Pro 10 varpkerfi frá Hellman sambærilegt kerfum sem verða í notkun að Vallá (Heimild.
Hellmanpoultry.de).
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2.5

Valkostir

Sú endurnýjun sem nú er fyrirhugað að fara í á búinu að Vallá er á eldri búnaði, t.d. búrum, sem að
hluta hefur verið í notkun síðan 1970. Með framkvæmdinni verður notkun á eldri varpbúnaði hætt og
öll aðstaða og aðgengilegt rými færð til nútímahorfs. Það varpkerfi sem notast verður við eykur til muna
nýtingu húsanna á sama tíma og kröfur sem snúa að aðbúnaði dýra eru uppfylltar. Framkvæmdin gefur
einnig möguleika á aukningu framleiðslunnar sem mætir aukinni eftirspurn á innanlandsmarkaði eftir
eggjum. Það er mat framkvæmdaraðila að með því að auka framleiðslugetu í núverandi búi megi auka
nýtingu núverandi innviða að Vallá án þess að reisa þurfi ný hús eða bú með tilheyrandi niðurbroti
lands og uppbyggingu innviða. Með öflugum mengunarvörnum megi halda umhverfisáhrifum búsins
innan ásættanlega marka. Að mati framkvæmdaaðila koma aðrir valkostir því ekki til greina.
Núllkostur er sá kostur að aðhafast ekkert, þ.e. að halda áfram óbreyttum rekstri að Vallá og framleiðsla
verði ekki aukin og aðstaða fuglanna ekki endurbætt, gömlu húsin standi óbreytt og fjöldi fugla verði
ekki aukinn. Mat á umhverfisáhrifum framleiðsluaukningarinnar felst því í samanburði við núllkost.

3 UMFANG OG ÁHERSLUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM
3.1

Almennt

Í frummatsskýrslu verður fjallað um þá þætti umhverfisins sem hugsanlega geta orðið fyrir
umtalsverðum umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar. Í þessum drögum að tillögu að
matsáætlun eru kynntir þeir umhverfisþættir sem talin er ástæða til að fjalla um í matsferlinu. Við
ákvörðun um hvaða þætti bæri að athuga voru fyrirliggjandi gögn skoðuð, mið tekið af kröfum í lögum
og reglugerðum auk þess sem tekið var tillit til mats á umhverfisáhrifum fyrir sambærilegar
framkvæmdir. Við mat á umhverfisáhrifum er stuðst við lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000
og reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015. Einnig er stuðst við leiðbeiningar
Skipulagsstofnunar annars vegar um mat á umhverfisáhrifum og hins vegar um flokkun umhverfisþátta,
viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa. Við mat á vægi áhrifa á einstaka umhverfisþætti er stuðst
við tiltekin viðmið eins og við á, s.s. stefnumörkun stjórnvalda, lög og reglugerðir og alþjóðasamninga.
3.2

Umhverfisþættir

Í frummatsskýrslu verður lögð megináhersla á umhverfisþætti sem metið er að eigi við með hliðsjón af
því að um er að ræða breytingu á eldri húsum á búi sem hefur verið í rekstri. Áhersla verður lögð á
eftirfarandi umhverfisþætti:
•
•
•
•
•

Magn, næringarefnisinnihald og meðhöndlun hænsnaskíts
Fráveitumál
Lyktarmengun
Áhrif á grunnvatn
Sýkingarhættu

Ekki er talin þörf á ítarlegri umfjöllun um sjónræn áhrifum framkvæmdarinnar eða áhrifum hennar á
menningarminjar og landnotkun í frummatsskýrslu enda er um að ræða breytingar innanhúss á
byggingum sem nú þegar standa.
3.3

Magn og meðhöndlun hænsnaskíts

Talsvert magn af hænsnaskít mun falla til frá eggjabúi að Vallá þegar við aukna framleiðslu. Skítur er
fjarlægður úr húsunum á 5 daga fresti. Skíturinn fellur niður á færiband sem færir hann í enda hússins
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og er hann færður þaðan á flutningatæki. Samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdaraðila falla um 100
grömm af hænsnaskít frá einum fugli á dag að jafnaði. Sé miðað við hámarksnýtingu húsa með samtals
95.000 fuglum er áætlað árlegt magn hænsnaskíts sem fellur til um 3.500 tonn af skít. Í starfsreglum
um góða búskaparhætti frá ágúst 2002 eru sett fram gildi fyrir áætlað áburðarmagn í búfjáráburði (8).
Reglurnar setja fram gildi fyrir magn köfnunarefnis frá búrhænum, 4 kgN/tonn sem miðað er við hér,
en magn köfnunarefnis getur verið breytilegt eftir aðstæðum og sveiflast mikið eftir því við hvaða
aðstæður fuglinn er haldinn. Miðað við að heildarmagn af skít sé tæplega 3.500 tonn er áætlað
heildarmagn köfnunarefnis um 14.000 kgN/ári. Í starfsreglum um góða búskaparhætti kemur fram að
áburðarþörf ætti í flestum tilvikum ekki að vera meira en sem nemur 120/140 kgN/ha (100% þörf af
köfnunarefni). Samkvæmt því viðmiði þyrfti um 117 ha lands til að taka við þeim skít sem myndast að
Vallá. Grein verður gerð fyrir geymslu og ráðstöfun kjúklingaskíts miðað við aukna framleiðslugetu í
frummatsskýrslu en framkvæmdaraðili hefur til ráðstöfunar um 300 ha af landi til dreifingar á skít á
Geldingaá í Leirársveit skv. samkomulagi við landeigendur, auk heimatúna.
3.4

Fráveita

Í frummatsskýrslu verður grein gerð fyrir áhrifum aukinnar framleiðslugetu á frárennsli, en í dag fer
frárennsli í gegnum rotþró. Frárennsli myndast við þvott eggja og vinnuastöðu og síðan við þvott á
eldishúsum og eru um 200 lítrar af vatni notaðir til daglegra þrifa. Undirburður berst ekki í fráveitu
heldur er hann fjarlægður úr húsum með skít þegar þau eru tæmd milli hænsnahópa. Ekki er gert fyrir
sérstökum mælingum á magni eða efniseiginlegum frárennslis frá núverandi rekstri. Framkvæmdaraðili
hefur nýverið komið fyrir stórri rotþró á jörðinni og hefur undanfarið verið unnið að úrbótum á þeirri
rotþró í samvinnu við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.
3.5

Lykt

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir vindafari og hugsanlegri lyktarmengun á svæðinu eins og
kostur er út frá fyrirliggjandi vindmælingum á Kjalarnesi/Skrauthólum, auk þess sem stuðst verður við
reiknaðar vindrósir af vef Veðurstofu Íslands sem sýna að almennt eru frekar austlægar áttir ríkjandi
(SSA, SA og NA) . Ekki er gert ráð fyrir að gerðar verði sérstakar rannsóknir á vindafari á svæðinu eða
lyktarmengun. Engar kvartanir bárust vegna lyktar frá núverandi rekstri árin 2015 og 2016 og metið að
með það haldist óbreytt enda verður loftræstibúnaður endurnýjaður og efldur. Skítur er fjarlægður úr
húsunum á 5 daga fresti, en með því að fjarlægja skítinn reglulega, minnkar myndun ammoníaks inni í
húsunum og að sama skapi minnkar magn lyktar sem berst frá loftræstikerfum húsanna.
Í reglugerð 520/2015 um eldishús alifugla, loðdýra og svína segir að þegar um er að ræða nýbyggingu
eldishúsa, meiriháttar breytingar eða stækkanir á þeim og breytta notkun sem geta valdið auknum
óþægindum, þá má lágmarksfjarlægð að mannabústöðum, útivistarsvæðum, vinnustöðum eða
svæðum sem hafa verið afmörkuð fyrir framangreinda notkun í aðalskipulagi eða með byggingarreitum
i deiliskipulagi ekki vera minni en 100 metrar fyrir bú ætluð fyrir fleiri en 85.000 stæði fyrir hænur (9).
Engar byggingar sem ekki tengjast búrekstri eru innan 100 metra radíus frá Vallá. Klébergsskóli á
Kjalarnesi er í um 490 metra loftlínu frá búinu, og rúmlega 650 metrar í byggðina í Grundarhverfi. 600
metrar eru að Skrauthólum.

3.6

Grunnvatn/vatn

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er skilgreint vatnsból og vatnsverndarsvæði í kringum
það í landi Vallár. Vatnsbólið þjónar búinu og er einnig vara vatnsból fyrir Grundarhverfi. Vatnsbólið er
staðsett fyrir ofan gil við rætur Esju, um það bil 70 metrum hærra í landi en búið og stafar því ekki
hætta af búrekstrinum. Því er ekki gert ráð fyrir frekari umfjöllun um grunnvatn í frummatsskýrslu.
3.7

Sýkingarhætta

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir því hvernig framkvæmdaraðili myndi bregðast við ef upp
kæmi sýking á búinu og flytja þyrfti sýktan fugl til förgunar.
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4 SKIPULAG OG STARFSLEYFI
Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er jörðin að Vallá skilgreind sem landbúnaðarsvæði (3). Jörðin
að Vallá er í greinargerð talin upp með öðrum atvinnusvæðum þar sem þauleldi fer fram (með
starfsleyfisskyldum svína- og kjúklingabúum).

MYND 4.1 Úr aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030. Staðsetning Vallár er gefin til kynna með bláum hring. Landnotkun svæðis
er landbúnaðarsvæði (L) tilgreint með grænum lit. Svæði undir íbúðabyggð (ÍB) er tilgreint með fjólubláum lit.

MYND 4.2 Byggingarreitur B að Vallá skv. deiliskipulagsuppdrætti þar sem bú Stjörnueggja stendur. Ekki hefur verið byggt í
nyrsta byggingareitinn.

Deiliskipulag jarðarinnar er frá á árinu 2015 og var það samþykkt í borgarráði 14. október 2014 og
auglýst í B- deild Stjórnartíðinda 15. apríl 2015 (10). Búið fellur undir byggingareit A, skv. deiliskipulagi
þar sem heimilaðar eru byggingar með hámarkshæð í mæni 6,5 m, á langhlið 4 m, mænisstefnu
samsvarandi núverandi húsum við nýbyggingu (vestur-austur) og með útliti bygginga í samræmi við
núverandi byggingar. Núverandi byggingar búsins eru í samræmi við skipulag. Í framkvæmd felast
hvorki nýbyggingar né framkvæmdir utanhúss.
Þegar álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir verður sótt um starfsleyfi til
Umhverfisstofnunar.

11

5 KYNNING OG SAMRÁÐ
5.1

Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun

Kynning á drögum að tillögunni var auglýst í Fréttablaðinu og í Mosfellingi 30. nóvember 2017 og
skýrslan gerð aðgengileg á heimasíðu EFLU verkfræðistofu.
Almenningi, hagsmunaaðilum og lögbundnum umsagnaraðilum gefst nú tækifæri til að kynna sér
framkvæmdina og koma með athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun áður en þeim verður
skilað inn til Skipulagsstofnunar til formlegrar umfjöllunar. Samkvæmt reglugerð nr. 660/2015 um mat
á umhverfisáhrifum skal gefinn tveggja vikna frestur til að skila inn athugasemdum við drög að tillögu
aðmatsáætlun. Athugasemdafrestur rennur út þann 14. desember 2017. Skila skal athugasemdum til
Friðriks Gunnarssonar hjá EFLU verkfræðistofu. merktum Stjörnuegg - Vallá:
Friðrik Gunnarsson
EFLA hf. verkfræðistofa
Höfðabakka 9
110 Reykjavík
Netfang: fridrik.gunnarsson@efla.is
Drög að tillögu að matsáætlun eru aðgengileg á heimasíðu EFLU, www.efla.is. Að auglýsingatíma
loknum, verður tillaga að matsáætlun, ásamt athugasemdum almennings, send Skipulagsstofnun sem
mun taka ákvörðun um tillögu framkvæmdaraðila innan fjögurra vikna. Á því tímabili gefst almenningi
sömuleiðis tækifæri til að skila inn athugasemdum, og þá til Skipulagsstofnunnar.
5.2

Kynning á frummatsskýrslu

Við gerð frummatsskýrslu verður haft samráð við Skipulagsstofnun og umsagnaraðila í samræmi við
lög um mat á umhverfisáhrifum. Áætlað er að skila frummatsskýrslu til Skipulagsstofnunar í febrúar
2018. Niðurstöður matsvinnunar verða kynntar almenningi í samráði við Skipulagsstofnun á
kynningartíma frummatsskýrslunnar. Frummatsskýrslan verður aðgengileg á opinberum stöðum, auk
þess að verða aðgengileg á vefnum. Nánari upplýsingar um aðgang að skýrslunni verða auglýstar síðar
í fjölmiðlum.
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VIÐAUKI A

DEILISKIPULAG AÐ VALLÁ

