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SAMANTEKT 

Í þessari skýrslu eru kynnt drög að tillögu að matsáætlun vegna mats á umhverfisáhrifum fyrir 
áframhaldandi efnistöku í Seljadal í sveitarfélaginu Mosfellsbæ. Rekstraraðili námunnar er 
Malbikunarstöðin Höfði hf. 

Tilgangur framkvæmdarinnar er að útvega steinefni sem fyrst og fremst er notað í malbik þar 
sem gerðar eru kröfur um fyrsta flokks steinefni. Svæðið sem um ræðir er staðsett í Seljadal 
sem liggur austan Hafravatns. Efnið sem þar finnst er mun slitsterkara en fundist hefur annars 
staðar á höfuðborgarsvæðinu. Malbikunarstöðin Höfði hf. hefur verið með nýtingarrétt á 
námunni síðan árið 1986, fyrst í nafni Grjótnáms Reykjavíkurborgar en undir nafni 
Malbikunarstöðvarinnar Höfða frá árslokum 1996. Samningurinn gildir til loka árs 2015.  

Samkvæmt IV. ákvæði til bráðabirgða í lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 þarf nú að afla 
námunni framkvæmdaleyfis. Gert er ráð fyrir áframhaldandi efnistöku í námunni út 
samningstímann og því nauðsynlegt að fjalla um framkvæmdina í samræmi við lög um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og gera fyrir námuna áætlun um frágang í samræmi við IV. 
kafla fyrrnefndra laga nr. 44/1999 um náttúruvernd. Áætlað er að vinna 60 þúsund m3 á tveimur 
árum úr námunni innan þess svæðis sem er skilgreint á gildandi aðalskipulagi Mosfellsbæjar 
2011-2030.  

Náma af þessari stærð er ekki matsskyld skv. 1. viðauka laga nr. 106/2000 en 
framkvæmdaraðila er heimilt, að höfðu samráði við Skipulagsstofnun, að sleppa málsmeðferð 
skv. 2. viðauka laga og hefja strax undirbúning matsferils. Mosfellsbær hefur óskað þess að 
umhverfisáhrif efnistökunnar séu metin áður en framkvæmdarleyfi er gefið út og hefur 
Skipulagsstofnun orðið við þeirri beiðni að fallið sé frá málsmeðferð skv. 2. viðauka laga nr. 
106/2000 og strax hafinn undirbúningur mats á umhverfisáhrifum varðandi efnistöku, sbr. 10. 
gr. reglugerðar nr. 1123/2005. 

Í drögum að tillögu að matsáætlun sem hér liggur fyrir er fyrirhugaðri framkvæmd og 
framkvæmdasvæði lýst og fjallað um umfang og áherslur umhverfismatsins. Fjallað er um þá 
umhverfisþætti sem teknir verða til skoðunar í matinu. Í frummatsskýrslu verða áhrif á 
eftirfarandi þætti metin: landslag og ásýnd, gróðurfar og dýralíf, útivist, fornleifar, samfélagsleg 
áhrif,  og áhrif á framkvæmdatíma. Gerð verður grein fyrir áhrifum af völdum jarðrasks vegna 
efnistökunnar annars vegar og áhrifa af starfseminni sjálfri hins vegar og þá sérstaklega horft 
til áhrifa á rekstrartíma vegna umferðar og framkvæmda á svæðinu .  

Í matsáætlun er tilgreint hvaða gögn eru fyrir hendi sem nýtt verða við matið og hvaða 
rannsóknir hafa farið fram og fyrirhugaðar eru vegna mats á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar. 

Drög að tillögu að matsáætlun eru nú birt til kynningar um tveggja vikna skeið, frá 21. febrúar 
til 7.mars. Á þessu tímabili gefst almenningi tækifæri til að koma með athugasemdir við 
tillöguna. Að auglýsingartíma loknum verða drögin, ásamt athugasemdum almennings, send 
Skipulagsstofnun til umfjöllunar. Senda skal athugasemdir til Ólafs Árnasonar hjá EFLU 
verkfræðistofu, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík eða á netfangið olafur.arnason@efla.is. Merkja 
skal athugasemdir: Efnistaka í Seljadal, mat á umhverfisáhrifum. 
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1.  INNGANGUR 

1.1  Almennt 
Til að mæta þörf á fyrsta flokks steinefni fyrir malbik á höfuðborgarsvæðinu hyggst 
Malbikunarstöðin Höfði hf. halda áfram núverandi vinnslu í Seljadal. Náman er staðsett í 
Seljadal sem liggur austan Hafravatns í Mosfellsbæ. Mynd 1 sýnir staðsetningu námunnar. 

Efni hefur verið unnið í Seljadal frá árinu 1986 en samningur um efnistöku var undirritaður 
þann 9. október 1985 milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkurborgar (Malbikunarstöð 
Reykjavíkurborgar og Grjótnám Reykjavíkurborgar) með gildistíma til 30 ára. Í árslok 1996 
sameinuðust Malbikunarstöð Reykjavíkurborgar og Grjótnáma Reykjavíkurborgar í eitt 
hlutafélag, þ.e. Malbikunarstöðina Höfða hf. og varð fyrirtækið aðili að samningnum í stað 
Reykjavíkurborgar. 

Árið 1986 var lagður vegur að námusvæðinu með bundnu slitlagi og um haustið var fyrst unnið 
berg úr námunni. Frá árinu 1986 til ársloka 2011 hafa að meðaltali verið möluð tæp 35.000 
tonn á ári. Heildarflatarmál efnistökusvæðis er áætlað 2 ha. Áætlað er að vinna að hámarki 60 
þúsund m3 út samningstímann og ganga að því loknu frá námunni í samræmi við samning um 
efnistökuna.. 

Nákvæm afmörkun efnistökusvæðisins, og vinnsluáætlun í samræmi við IV. kafla laga nr. 
44/1999 um náttúruvernd og gildandi samnings um efnistöku milli Malbikunarstöðvarinnar 
Höfða og Mosfellsbæjar verður kynnt í frummatsskýrslu.  

 

Mynd 1: Afstöðumynd sem sýnir staðsetningu Seljadalsnámu (merkt með rauðum hring) og athafnasvæði 
Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. (merkt með bláum hring).  
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1.2  Mat á umhverfisáhrifum 

1.2.1 Matskylda framkvæmdarinnar 
Þrátt fyrir að náman hafi verið starfrækt um langt skeið þarf nú, samkvæmt IV. ákvæði til 
bráðabirgða í lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd, að afla námunni nýs framkvæmdaleyfis 
enda gert ráð fyrir að áframhaldandi vinnsla verði í námunni til næstu tveggja ára. 

Framkvæmdin fellur undir a. lið. 2. tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum 
og er því tilkynningaskyld. Náma af þessari stærð er því ekki sjálfkrafa matsskyld, en 
framkvæmdaraðila er heimilt, að höfðu samráði við Skipulagsstofnun, að sleppa málsmeðferð 
skv. 2. viðauka laga og hefja strax undirbúning matsferils, sbr. 10. gr. reglugerðar nr. 
1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. Mosfellsbær hefur óskað þess að umhverfisáhrif 
efnistökunnar séu metin áður en framkvæmdarleyfi er gefið út og hefur Malbikunarstöðin Höfði 
orðið við þeirri beiðni og fengið samþykki Skipulagsstofnunar fyrir þeirri málsmeðferð. 

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er unnið samkvæmt ofangreindum lögum og 
reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 1123/2005. Matsferlið skv. lögunum má sjá á mynd 
2. 

1.2.2 Umsjón með mati á umhverfisáhrifum 
Framkvæmdaraðili er Malbikunarstöðin Höfði hf. Umsjón með matsvinnunni og gerð tillögu að 
matsáætlun, frummatsskýrslu og matsskýrslu er í höndum verkfræðistofunnar EFLU hf. 
Verkefnisstjórn matsvinnunnar annast Halldór Torfason fyrir hönd Malbikunarstöðvarinnar 
Höfða og Ólafur Árnason fyrir hönd EFLU. Auk starfsmanna EFLU mun Dr. Bjarni F. 
Einarsson, fornleifafræðingur hjá Fornleifafræðistofunni koma að matsvinnunni. 

1.2.3 Tillaga að matsáætlun 
Matsáætlun er verkáætlun fyrir fyrirhugað mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Í tillögu 
að matsáætlun er gerð grein fyrir framkvæmdinni, framkvæmda- og áhrifasvæði hennar ásamt 
þeim þáttum umhverfisins sem taldir eru geta orðið fyrir áhrifum. Í matsáætlun er því jafnframt 
lýst hvernig staðið verður að rannsóknum og mati á áhrifum.  

1.2.4 Tímaáætlun framkvæmdar og matsferlis 
Áætlað er að frummatsskýrsla verði send til athugunar Skipulagsstofnunar í apríl 2014 og að 
álit Skipulagsstofnunar liggi fyrir í júní 2014. Áætlaður vinnslutími námunnar er til loka ársins 
2015, þ.e. 1,5 ár.  

 

Mynd 2: Yfirlitsmynd yfir matsferlið. 
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2. UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDASVÆÐIÐ 

2.1  Staðsetning, staðhættir 
Efnisvinnslusvæðið er í sveitarfélaginu Mosfellsbæ. Seljadalur er dalur sem liggur frá 
norðaustri til suðvesturs, austan Hafravatns. Dalbotninn liggur upp að Grímmannsfelli, en að 
vestan lokast dalurinn að mestu af Búrfelli. Seljadalsá kemur upp í drögum í dalbotninum og 
rennur síðan eftir Seljadal til vesturs í Hafravatn. Dalurinn er þröngur að neðanverðu, en í 
miðjum dalnum rísa tveir hólar yfir umhverfi sitt, Hulduhóll og Kambhóll. Á bak við hólana 
breikkar dalurinn nokkuð og sveigir til norðurs. Að sunnan afmarkast dalurinn af þverhníptum 
brúnum, 20-30 m háum, en að norðan eru gróðurlitlar hlíðar Grímmannsfells. Sunnan og 
vestan dalsins eru nokkrar tjarnir, Silungatjörn og Krókatjörn þeirra stærstar, og umhverfis þær 
eru nokkrir sumarbústaðir. Milli Hulduhóls og Kambhóls er aðhald og sel hafa verið í dalnum. 
Sjá nánar helstu staðhætti á mynd 3. 

Leiðin að námusvæðinu frá athafnasvæði Malbikunarstöðvarinnar Höfða við Sævarhöfða er 
um Suðurlandsveg (1) og Hafravatnsveg (431). Eftir að ekið er yfir Seljadalsá er ekið eftir vegi, 
sem klæddur er bundnu slitlagi, inn Seljadal. Þessi vegur var sérstaklega lagður við upphaf 
námuvinnslunnar. Leiðin er alls um 17,5 km löng. Óheimilt er að aka Hafravatnsveg til norðurs 
frá Seljadal, m.a. vegna takmarkana á öxulþunga. Vegagerðin setur það skilyrði að aðkoma 
að námunni sé um Geithálsleið en ekki í gegnum Mosfellsbæ framhjá Hafravatni. 

Svæðið þar sem námuvinnslan fer fram er skilgreint sem námusvæði í Aðalskipulagi 
Mosfellsbæjar 2011-2030.  

 
Mynd 3: Yfirlitsmynd af nánasta umhverfi námunnar, námu svæðið er afmarkað með rauðri brotinni línu (afmörkun skv. 
aðalskipulagi). 
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Námusvæðið er í um 200 m.y.s. í hlíðum Grímmannsfells sem tilheyrir Esjufjalllendinu hinu 
forna sem ísaldajöklarnir hafa ekki náð að jafna út. Fellið er frá Matuyama segulskeiði eða um 
2,5 – 0,8 milljón ára. Efnið sem unnið er úr námunni er þóleit basalt frá sama tíma og hefur 
það ásýnd kubbabergs og stuðlabergs. 

2.2  Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir 

2.2.1 Svæðisskipulag 
Í gildi er svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001-2024 en það er samvinnuverkefni átta 
sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Svæðisskipulagið var staðfest þann 20. desember og 
tók gildi þann 10. janúar 2003 þegar auglýsing um staðfestingu þess var birt í B-deild 
Stjórnartíðinda. Í greinargerð sem fylgir svæðisskipulaginu stendur eftirfarandi um 
efnistökusvæði: 

„Engin stefnumótun varðandi efnisnámur á höfuðborgarsvæðinu er í svæðisskipulaginu og er 
slíkri stefnumótun vísað til endurskoðunar á svæðisskipulaginu. Að öðru leyti vísast til 
aðalskipulagsáætlana hlutaðeigandi sveitarfélaga varðandi efnisnámur.“ 

2.2.2 Aðalskipulag 
Aðalskipulag Sveitarfélagsins Mosfellsbæjar 2011-2030 var staðfest af umhverfisráðherra 
þann 19. september 2013. Í greinargerð með aðalskipulagi segir um efnistökusvæði:  

„Í aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2002 – 2024 var mörkuð sú stefna að ljúka skyldi vinnslu og ganga 
frá öllum þáverandi námusvæðum á skipulagstímabilinu, nema grjótnámi í Seljadal. Í töflu 3.5.1 
er gerð grein fyrir stöðu helstu náma sem nýttar hafa verið á nýliðnum árum, eins og hún var 
2011“ 

Í töflu 3.5.1. í aðalskipulagi segir að heiti námunnar sé Seljadalur, Stórhóll og landeigandi sé 
Mosfellsbær. Þar fari fram grjótnám á vegum Malbikunarstöðvarinnar Höfða og árlega hafi 
verið tekið 10-11.000 m3. Staða námunnar er sögð „Í notkun, án framkv.leyfis, svæðið afgirt 
og læst. Frágangur í lagi“ 

Staðsetning Seljadalsnámu á uppdrætti aðalskipulags er sýnd á mynd 4. Fyrirhuguð efnistaka 
er innan þess svæðis sem er afmarkað á aðalskipulagi.  

 
Mynd 4: Hluti úr sveitarfélagsuppdrætti aðalskipulags sveitarfélagsins Mosfellsbæjar 2011-2030. Seljadalsnáma er 
sýnd með ljósbrúnum lit og merkt 512-N hægra megin við miðja mynd. 
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2.2.3 Deiliskipulag 
Ekkert deiliskipulag er til fyrir umrætt svæði. Sótt verður um leyfi til framkvæmdar skv. 1. tl. 
bráðabirgðarákvæða skipulagslaga nr. 123/2010, þar segir meðal annars: 

„Sveitarstjórn getur án þess að fyrir liggi staðfest aðal- eða svæðisskipulag eða samþykkt 
deiliskipulag og að fengnum meðmælum Skipulagsstofnunar leyft einstakar framkvæmdir sem 
um kann að verða sótt.“ 

Efnistakan er skilgreind í aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011- 2030, þar kemur fram stærð 
svæðisins og árleg vinnsla. Einnig liggur fyrir samningurinn um efnistökuna milli Mosfellsbæjar 
og Malbikunarstöðvarinnar Höfða. Ítarlega er farið í efnistökuna sem og frágang í 
samningunum. Því liggja allar forsendur fyrir. Einnig er aðeins áætlun um að halda áfram 
efnistöku næstu tvö ár. Að því loknu verður námunni lokað og gengið frá henni skv. 
frágangsáætlun í samningnum.  

Taki landeigandi ákvörðun um að nýta staðinn áfram til efnistöku eftir að vinnslu skv. samningi 
Malbikunarstöðvarinnar Höfða og Mosfellsbæjar lýkur er  nauðsynlegt að breyta aðalskipulagi 
til að útfæra mörk að nýju vinnslusvæði og jafnframt gera deiliskipulag fyrir 
framtíðarefnisvinnslusvæðið. Slík framtíðarvinnsla kann að falla undir 1. eða 2. viðauka laga 
um mat á umhverfisáhrifum. 

2.3 Leyfisveitingar 
Framkvæmdin er háð eftirfarandi leyfum: 

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar: Veitir framkvæmdaleyfi á grundvelli staðfests aðalskipulags og 
niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum. 

Heilbrigðiseftirlit Kjósarhrepps: Veitir starfsleyfi vegna starfseminnar skv. reglugerð nr. 
785/1999 um mengunarvarnir.  

Fornleifavernd ríkisins: Verði nauðsynlegt að raska fornminjum þarf til þess leyfi 
Fornleifaverndar ríkisins.  

3. UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDINA 

3.1  Tilgangur og markmið 
Tilgangur framkvæmdarinnar er að afla jarðefnis fyrir malbik. Efnið sem unnið er í námunni er 
þóleiít basalt sem er mjög frostþolin og slitsterk berggerð í 1. flokki og kornalögun ágæt með 
réttum vinnsluaðferðum. Mikilvægt er að hafa aðgang að efnistökusvæði nærri 
framleiðslustað, sem í þessu tilfelli er í Reykjavík, vegna mikils kostnaðar við efnisflutninga 
um langar vegalengdir og mengunarsjónarmiða. Því er ætlunin að vinna áfram efni úr námunni 
næstu tvö ár. Náman hefur verið í rekstri tímabundið ár hvert, þ.e. á tímabilinu frá apríl til 
nóvember.  

3.2  Aðalvalkostur 

3.2.1 Almennt 
Núverandi náma er tæpir 5 ha að flatarmáli. Gert er ráð fyrir að vinnslusvæðið sem unnið er á 
næstu tvö árin sé um 1 ha til viðbótar Það svæði sem lagt er fram til skoðunar í mati á 
umhverfisáhrifum til áframhaldandi efnisvinnslu, ásamt því svæði sem þegar hefur verið unnið, 
er afmarkað á mynd 5 og rúmast það innan þess svæðis sem þegar er afmarkað í 
aðalskipulagi.  



 
 

 

 

                                                                        6 
 

Efnisvinnslan felst í því að bora og sprengja í föstu bergi, mokstri og akstri efnisins frá námu 
til Reykjavíkur. Vinnslunni fylgir ofanafýting á lausu efni sem notað er til uppgræðslu 
svæðisins.  

Í frummatsskýrslunni verður sett fram áætlun um vinnslu námunnar. Fjallað verður um 
afmörkun, vinnslutíma, vinnslutilhögun og frágangsáætlun. 

Mynd 5. Yfirlitsmynd sem sýnir útmörk þess svæðis sem eru til skoðunar í mati á umhverfisáhrifum. Vinnslusvæði námunnar 
verður afmarkað innan þess (Loftmynd Samsýn).  

3.2.2 Rekstur og aðstaða 
Unnið er í námunni á tímabilinu frá apríl fram í nóvember ár hvert, sem er annatími 
malbikunarframkvæmda. Ekki er stefnt að því að setja upp vinnubúðir á svæðinu. Að öllu jöfnu 
verður í námunni grafa sem sér um ámokstur og tilfærslu á efni innan svæðisins. Engar 
eldneytisbirgðir verða í námunni umfram þær sem eru á eldsneytistönkum vinnuvéla. Ekki er 
geymt sprengiefni að staðaldri á svæðinu. Meðan verið er að sprengja fast berg, sem er 
nokkrum sinnum á hverju vinnslutímabili, er sprengiefni geymt tímabundið í læstum gámum á 
svæðinu. 

3.2.3 Frágangur 
Í matsskýrslu verður gerð grein fyrir vinnsluáætlun og áformum um frágang námunnar. Fyrir 
liggur samingur við Mosfellsbæ um frágang á námusvæðinu og hefur þegar farið fram 
uppgræðsla á hluta svæðisins. Frágangur á vinnslusvæðum fer fram strax og vinnslu í 
viðkomandi áfanga er lokið. Við gerð vinnslu- og frágangsáætlunar er IV. kafli laga nr. 44/1999 
um náttúruvernd, sem fjallar um efnistöku hafður til hliðsjónar ásamt ritinu Námur – efnistaka 
og frágangur sem einnig má finna á www.namur.is. 

http://www.namur.is/
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3.3  Aðrir valkostir 
Í frummatsskýrslu verður ekki lagður fram annar valkostur varðandi staðsetningu námunnar. 
Gengið er út frá því að standa þannig að efnistökunni að sýnileiki að svæðinu frá 
Hafravatnsvegi verði sem minnstur. 

3.4  Núlllausn 
Vinnsla efnis úr Seljadal hefur staðið yfir í á þriðja áratug. Með vinnslu efnis úr Seljadal er 
stuðlað að því að tryggja steinefni í malbik sem er fyrsta flokks m.t.t. notkunar í bundin slitlög 
þar sem leyfð er notkun nagladekkja, hvort heldur sem litið er til slitþols eða styrks. Steinefni 
af sambærilegum gæðum finnst víða á Íslandi en þá mun lengra frá höfuðborgarsvæðinu sem 
þýðir að sækja þarf efnið um langan veg með tilheyrandi kostnaði og mengun, hvort sem er 
innanlands eða utan frá. Með vinnslu efnis úr Seljadal er stuðlað að því að tryggja efni á 
sanngjörnu verði sem unnið er úr námu með tilskilin leyfi og að haga efnistökunni á þann hátt 
að sem minnst áhrif verði á umhverfið.  

Að lokinni vinnslu í Seljadalsnámu samkvæmt samningi verður gengið frá námunni. 
Malbikunarstöðin Höfði mun þá leita annarra leiða til að fá efni fyrir sína starfsemi.  

4. UMFANG OG ÁHERSLUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM 

4.1  Þættir framkvæmdar sem valda umhverfisáhrifum 
Hér á eftir verða nefndir helstu þættir framkvæmdarinnar sem valda umhverfisáhrifum. 

4.1.1 Jarðrask af völdum efnistöku 
Um er að ræða borun og sprengingu á föstu bergi, ásamt ámokstri og akstri efnisins frá námu. 
Vinnslunni fylgir ofanýting á lausu efni, sem notað er til uppgræðslu svæðisins. Eins og fyrr 
hefur komið fram er starfstímabil námunnar frá apríl til nóvember ár hvert og á því tímabili er 
sprengt nokkrum sinnum til að ná efni. Jarðrask getur haft í för með sér skerðingu á grónu 
landi og breytta ásýnd svæðisins. Séu fornleifar innan efnistökusvæðisins geta þær jafnframt 
raskast, nema gripið sé til sérstakra ráðstafana. 

4.1.2 Verkþættir og umferð á rekstrartíma 
Áður en vinnsla hófst í námunni haustið 1986 var vegur lagður frá Hafravatnsvegi (431) að 
námusvæðinu og var sá vegur klæddur bundnu slitlagi. Hafravatnsvegur (431) er malarvegur 
og í þurru veðri kemur ryk frá veginum, þá sérstaklega þegar stór ökutæki fara um hann. Hægt 
væri að leysa það vandamál með því að leggja bundið slitlag á Hafravatnsveg, ef að um væri 
að ræða efnisvinnslu á svæðinu til framtíðar. Jafnframt er hægt að vökva vegi í miklum 
þurrkum og salta hann til rykbindingar. Næsti nágranni námunnar, bærinn Þormóðsdalur (sem 
er með heilsársbúsetu) er í tæplega 2,5 km fjarlægð frá námunni í beinni loftlínu og eru holt á 
milli. Bærinn er umlukinn trjám sem deyfa hljóðið frá vörubílum og öðrum farartækjum sem 
fara um veginn sem liggur að námunni og liggur nærri bæjarhlaðinu. Nokkrir sumarbústaðir 
eru við Silungatjörn, þeir sem standa næst eru í 700-800 m fjarlægð frá námunni og liggja 50 
m neðar í landinu en náman. Ónæði af völdum starfseminnar verður líklega helst á 
framkvæmdatíma. 

4.2  Afmörkun áhrifasvæðis framkvæmdar  
Áhrifasvæði framkvæmdinnar er svæðið þar sem ætla má að áhrifa af völdum 
framkvæmdarinnar gæti, bæði á framkvæmdatímanum og á rekstartíma:  
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 Bein áhrif á umhverfið: Við afmörkun áhrifasvæðis vegna beinna áhrifa af völdum jarðrasks 
á gróðurfar og jarðmyndanir er miðað við 50 metra svæði út fyrir afmarkað 
framkvæmdasvæði. 

 Áhrif á landslag og sjónræna þætti og áhrif á framkvæmdatíma: Áhrif af þessum þáttum 
gætir út fyrir hið beina áhrifasvæði. Í frummatsskýrslu verður lagt mat á áhrifasvæðið. 

4.3  Þættir sem lögð verður áhersla á að skoða í frummatsskýrslu 

4.3.1 Almennt 
Í frummatsskýrslu verður fjallað um þá þætti umhverfisins sem hugsanlega geta orðið fyrir 
umtalsverðum umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar, bæði á framkvæmdartíma og á 
rekstartíma. Í þessari tillögu að matsáætlun eru kynntir þeir umhverfisþættir sem talin er 
ástæða til þess að fjalla um í matsferlinu. Við ákvörðun um hvaða þætti talin er ástæða til að 
athuga, voru fyrirliggjandi gögn skoðuð, mið tekið af kröfum í lögum og reglugerðum og 
samráð haft við helstu umsagnaraðila. 

Við mat á umhverfisáhrifum er stuðst við lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og 
reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr.1123/2005. 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 s.s. stefnumörkun stjórnvalda, lög og reglugerðir 
og alþjóðasamninga. 

4.3.2 Umhverfisþættir 
Í frummatsskýrslu verður lögð áhersla á eftirtalda þætti: 

 Landslag og ásýnd 

 Gróðurfar og dýralíf 

 Útivist 

 Fornleifar 

 Áhrif á rekstrartíma 

Hér á eftir verður stuttlega fjallað um hvern þessara þátta. 

4.3.3 Landslag og ásýnd 
Ætlunin er að starfrækja námu á þessu svæði næstu 2 árin.  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um sjónræn áhrif framkvæmdarinnar og áhrif á einkenni 
landslags. Megináhersla verður á ásýnd frá nærliggjandi frístundabyggð og stöðum þar sem 
útivistarfólk á leið um svæðið. Hugsanleg áhrif námunnar á gildi landslags og sjónrænna þátta 
verða metin.  

Áhrifa af efnistökunni gætir nú þegar en gerð verður grein fyrir viðbótaráhrifum af vinnslu 
næstu tvö árin og reynt að gera grein fyrir því á myndrænan hátt hvernig svæðið mun líta út 
að frágangi loknum. 

Farið var á vettvang og gagna aflað vegna þessa þáttar haustið 2012. Viðbótarvinna vegna 
áhrifa á landslag verður veturinn 2013 en jafnframt stuðst við ljósmyndir og önnur fyrirliggjandi 
gögn. 

4.3.4 Gróðurfar og dýralíf 
Sjálft námusvæðið er staðsett í um 200 m.y.s. í hlíðum Grímmannsfells. Bergið sem sóst er 
eftir birtist á yfirborði sem berangurslegir hólar og ásar sem eru að hluta mosavaxnir en einnig 
er lítið eitt af harðgerðum blómjurtum. Á milli hólanna eru grasi vaxnar lægðir og drög og er 



 
 

 

 

                                                                        9 
 

þar að finna algengar íslenskar jurtir. Berjalyng finnst á svæðinu, krækiberjalyng vex utan í og 
á hólunum, en bláberjalyng í lægðum á milli þeirra.  

Í heildina séð einkennist gróðurfar svæðisins sem til skoðunar er því af gras- og lyngmóa. 
Engin votlendi eða sérstök vistkerfi eru innan svæðisins, gróðurfar er hið sama og á aðliggjandi 
svæðum. Því er ekki talin hætta á því að efnisvinnslunni fylgi umtalsverð áhrif á gróðurfar, 
fugla eða annað dýralíf. Af þessum sökum verður ekki gerð sérstök úttekt á gróður- eða dýralífi 
en umfjöllun byggð á fyrirliggjandi gögnum. Í frummatsskýrslu verður lögð fram 
frágangsáætlun og greint frá því hvernig staðið verður að endurheimt gróðurs á svæðinu. Eins 
og nefnt hefur verið hér að framan þá hefur þegar verið gengið frá elsta hluta námunnar þar 
sem vinnslu var lokið og hefur tekist vel til við þann frágang (sjá mynd 7.).  

 
Mynd 6. Séð yfir námusvæðið í vesturátt.  

Mynd 7. Séð yfir námusvæðið í austurátt. Sjá má á mynd hvernig tekist hefur til við uppgræðslu á svæðinu. Græna svæðið 
sem er í forgrunn er uppgræðslusvæði. 

4.3.5 Útivist 
Hugsanleg áhrif á útivist er að mestu leyti tengd ónæði af völdum efnistökunnar eða áhrifum 
á landslag og sjónræna þætti. Vegurinn, sem lagður var að námusvæðinu, hefur opnað 
möguleika fyrir vegfarendur að aka inn dalinn og fara í gönguferðir, tína ber og ganga á 
gönguskíðum svo eitthvað sé nefnt. Umfjöllun um hugsanleg áhrif á útivist verður tengd við 
umfjöllun um áhrif á landslag og sjónræna þætti.  

4.3.6 Fornleifar 
Samkvæmt aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2002 – 2024 samþykkt 12. febrúar 2003 eru engar 
fornleifar eða náttúruminjar í Seljadal. Í endurskoðuðu aðalskipulagi Mosfelssbæjar 2011-
2030 segir um fornleifar;  
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„Skráning fornleifa í Mosfellsbæ fór fram á vegum Þjóðminjasafnsins árin 2000 og 2001 og 
var skýrsla um skráninguna gefin út árið 2006. Alls er um að ræða 604 fornleifar eða 
heimildir um fornleifar. Helstu fornleifar eru merktar inn á þemakort aðalskipulagsins en allar 
fornleifarnar eru skráðar inn í skráningarkerfið „Sarp“ hjá Þjóðminjasafni Íslands. Þær 
fornleifar sem unnt hefur verið að staðsetja hafa einnig verið merktar inn á hnitsetta loftmynd 
af Mosfellsbæ sem varðveitt er hjá umhverfissviði Mosfellsbæjar. Við skipulagningu svæða 
og undirbúning framkvæmda skal tekið mið af fornleifaskráningu samkvæmt þessum 
gögnum. Athuga ber að ekki er víst að fornleifar séu horfnar þótt þær sjáist ekki á yfirborði.“  
 

Séu fornleifar innan svæðisins er hætta á að þær eyðileggist eða verði fyrir raski af völdum 
efnistökunnar. Fornleifafræðingur mun kanna svæðið á vettvangi til að staðfesta að ekki 
séu fornleifar innan efnistökusvæðisins. Farið verður í gegnum heimildir s.s. örnefnaskrár, 
sýslu- og sóknarlýsingar, manntöl og jarðabækur og þær heimildir sem getið er um í 
aðalskipulagi. Í frummatsskýrslu verður greint frá niðurstöðum fornleifaskráningarinnar. 
Staðsetning hugsanlegra fornleifa verður sýnd á loftmynd ásamt fyrirhuguðu áhrifasvæði 
framkvæmdarinnar og greint frá mótvægisaðgerðum verði þörf talin á. 

4.3.7 Áhrif á hljóðvist og loftgæði 
Áhrif framkvæmdarinnar á rekstrartíma eru líklega helst af völdum umferðar og sprenginga. 
Næsta nágrenni námusvæðisins er opið og næsti heilsársbústaður liggur í tæplega 2,5 km 
fjarlægð í beinni loftlínu. Frístundabyggð liggur nær námusvæðinu, við Silungatjörn, og verður 
gerð grein fyrir líklegum áhrifum vinnslunnar á þessi svæði m.t.t. umferðar, ryks og hljóðvistar 
og lagðar fram tillögur um mótvægisaðgerðir ef þörf þykir.  

4.4  Fyrirliggjandi gögn 
Fyrirliggjandi gögn og rannsóknir sem stuðst verður við í matsvinnunni eru eftirfarandi: 

 Skipulagsmál: 
o Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2001 – 2024. 
o Aðalskipulag Mosfellsbæjar 2011 – 2030. 
 

 Kort og myndir: 
o Loftmynd í lit af svæðinu frá Samsýn hf.  
o Kortagrunnur í 1:50.000 frá Landmælingum Íslands 
 

 Fornleifar og aðrar menningarminjar: 
o Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar. Fornleifanefnd – Þjóðminjasafnið 

5. KYNNING OG SAMRÁÐ 

5.1  Samráð og kynning 
Haft verður samráð við ýmsa aðila meðan á matsvinnu stendur, bæði lögboðna umsagnaraðila 
sem og aðra hagsmunaaðila í samræmi við ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000. 

5.2  Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun 
Almenningi og hagsmunaaðilum gefst nú tækifæri til að kynna sér framkvæmdina og koma 
með athugasemdir við tillögu að matsáætlun áður en henni verður skilað inn til 
Skipulagsstofnunar. Tillagan er aðgengileg á vef EFLU verkfræðistofu www.efla.is. 

http://www.efla.is/
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Drögin eru nú birt til kynningar um tveggja vikna skeið, frá 21. febrúar til 7. mars 2014. Á þessu 
tímabili gefst almenningi tækifæri til að senda inn athugasemdir við tillöguna. Að 
auglýsingatíma loknum verða drögin, ásamt þeim athugasemdum sem bárust á 
kynningartíma, send Skipulagsstofnun til umfjöllunar.  

Senda skal athugasemdir til Ólafs Árnasonar hjá EFLU verkfræðistofu, Höfðabakka 9, 110 
Reykjavík eða á netfangið olafur.arnason@efla.is. Merkja skal athugasemdir: Seljadalsnáma, 
mat á umhverfisáhrifum. 

5.3  Kynning á frummatsskýrslu 
Við gerð frummatsskýrslunnar verður haft samráð við leyfisveitendur, Skipulagsstofnun, 
umsagnaraðila og almenning í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar. 
Frummatsskýrslan verður kynnt almenningi í samráði við Skipulagsstofnun á kynningartíma 
skýrslunnar. Frummatsskýrslan verður aðgengileg á opinberum stöðum, auk þess að verða 
aðgengileg á vefnum. Nánari upplýsingar um aðgang að skýrslunni verða auglýstar síðar í 
fjölmiðlum.   

mailto:olafur.arnason@efla.is
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