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SAMANTEKT
Í þessari skýrslu er kynnt tillaga 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 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, umferð á rekstrartíma og hljóðvist og
loftgæði á rekstrartíma. 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 þessari 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 voru kynnt um tveggja vikna skeið, frá 21. febrúar til 7.mars
2014 í samræmi við 14. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. Drögin
voru aðgengileg á heimasíðu EFLU (www.efla.is). Ein athugasemd barst við drög að tillögu að
matsáætlun.
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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 Grjótnám 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 nýs efnistökusvæðis er áætlað um 1 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 júlí 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 suðvestri
til norðausturs, 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.

Mynd 3 Yfirlitsmynd af nánasta umhverfi námunnar, námu svæðið er afmarkað með rauðri brotinni línu
(afmörkun skv. aðalskipulagi). Loftmynd: Samsýn.

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.
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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 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.
Minjastofnun Íslands: Verði nauðsynlegt að raska fornminjum þarf til þess leyfi Minjastofnunar
Íslands.

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 Vinnslusvæðið
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.
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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 (rauða línan) þess svæðis sem eru til skoðunar í mati á
umhverfisáhrifum og fyrirhugað vinnslusvæði (bláa línan). Loftmynd: Samsýn.
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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
eldsneytisbirgðir 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 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.

3.3 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.
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 lægsta
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. Vinnslunni fylgir ofanafýting á lausu efni,
sem notað er til uppgræðslu svæðisins. 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
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 losa efni.
Leiðin að námusvæðinu frá athafnasvæði Malbikunarstöðvarinnar Höfða við Sævarhöfða er
um Suðurlandsveg (1) og Hafravatnsveg (431). Vegur var lagður frá Hafravatnsvegi að
námusvæðinu áður en vinnsla hófst í námunni vegurinn er klæddur bundnu slitlagi. Óheimilt
er að aka Hafravatnsveg til norðurs frá Seljadal, m.a. vegna takmarkana á öxulþunga.
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Hafravatnsvegur 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 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 þar 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 en liggja 50 m neðar í landinu en náman.

4.2 Afmörkun áhrifasvæðis framkvæmdar
Áhrifasvæði framkvæmdinnar er svæðið þar sem ætla má að áhrifa af völdum
framkvæmdarinnar gæti á framkvæmdatímanum:



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.
Sjónræn áhrif, hávaði og ryk: Áhrif af þessum þáttum gætir út fyrir hið beina
áhrifasvæði. Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir því.

4.3 Þættir sem lögð verður áhersla á að skoða í frummatsskýrslu
4.3.1 Almennt
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
Umferð, á rekstrartíma
Hljóðvist og loftgæði, 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, áhrif á einkenni landslags og áhrif á jarðmyndanir s.s.
stuðlaberg. Megináhersla verður á ásýnd frá nærliggjandi frístundabyggð, aðkomuvegi og
stöðum þar sem útivistarfólk á leið um svæðið. Ásýnd frá þessum svæðum verður metin út frá
gögnum s.s. göngu- og reiðleiðakorti Mosfellsbæjar, vettvangsferð og ljósmyndum. Hugsanleg
áhrif námunnar á gildi landslags og sjónrænna þátta verða metin.
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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 var veturinn 2013 - 2014 en jafnframt verður stuðst við ljósmyndir og önnur
fyrirliggjandi gögn svo sem útivistarkort.
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
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 vettvangskönnun og fyrirliggjandi gögnum eins og Corine gagnagrunni,
loftmyndum af svæðinu og staðfræðikorti. 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.
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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
Í núgildandi aðalskipulagi Mosfellsbæjar kemur ekki fram að fornleifar séu á
framkvæmdasvæðinu, 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 og ef fornleifar finnast verður
staðsetning sýnd á loftmynd ásamt fyrirhuguðu áhrifasvæði framkvæmdarinnar og greint frá
mótvægisaðgerðum verði þörf talin á.
4.3.7 Umferð á rekstrartíma
Á rekstrartíma er umferð malarflutningabíla. Gerð verður grein fyrir umferð á vinnslutíma
námunnar í frummatsskýrslu. Umfjöllun um hugsanleg áhrif af völdum umferðar verður tengd
við umfjöllun um áhrif á hljóðvist og loftgæði á rekstrartíma.
4.3.8 Hljóðvist og loftgæði á rekstrartíma
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. Í
frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir líklegum áhrifum starfseminnar 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:
Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar. Fornleifanefnd – Þjóðminjasafnið
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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 gafst tækifæri til að kynna sér framkvæmdina og koma með
athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun áður en henni var skilað inn til
Skipulagsstofnunar.
Á kynningartíma skýrslunnar barst athugasemd frá Guðjóni Jenssyni og er gert grein fyrir
henni í viðauka 1. Jafnframt sendi Skipulagsstofnun ábendingar við drögin sem tekið var mið
af við frágang tillögunnar. Ekki voru gerðar efnislegar breytingar á tillögunni vegna þeirra og
því ekki greint frá þeim sérstaklega.

5.3 Kynning á frummatsskýrslu
Við gerð frummatsskýrslunnar verður haft samráð við leyfisveitendur, Skipulagsstofnun,
umsagnaraðila og almenning í samræmi við lög nr. 106/2000 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 heimasíðu EFLU (www.efla.is) og á heimsíðu Skipulagsstofnunar
(www.skipulagsstofnun.is). Nánari upplýsingar um aðgang að skýrslunni verða auglýstar síðar
í fjölmiðlum.
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Viðauki l
Athugasemdir við drögum að tillögu að matsáætlun
og svör við athugasemdum
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Athugasemd Guðjóns Jenssonar

To:

efla@efla.is

Subject:

Umsókn vegna grjótnámu í Seljadal í
Mosfellsbæ

Til þess sem málið varðar: VINSAMLEGAST SENDIÐ STAÐFESTINGU FYRIR MÓTTÖKU!
Malbikunarstöð Reykjavíkurborgar, nú Malbikunarstöðin Höfði hafa undanfarin 30
ár stundað grjótnám í mynni Seljadals í Mosfellsbæ.
Tiltölulega snemma kom í ljós mjög fagurt stuðlaberg sem allir sem þangað komu
dáðust að. Vakti Ómar Ragnarsson fyrstur athygli á stuðlabergi þessu þá hann
gegndi starfi fréttamanns við Sjónvarpið. Um aldamótin 2000 ritaði eg nokkur
lesendabréf m.a. í Morgunblaðið og af stað fóru viðræður milli yfirvalda
Mosfellsbæjar og Malbikunarstöðvarinnar hvernig varðveita mætti þessar
náttúruminjar. Var m.a. af forsvarsmönnum Malbikunarstöðvarinnar lofað að
fegursti hamarinn yrði ekki sprengdur né eyðilagður.
Einhvern tíma á síðasta ári var þrátt fyrir öll loforð fegursti hluti
stuðlabergshamarinn sprengdur og þar með eyðilagur. Ritaði Bjarki Bjarnason
rithöfundur og formaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar grein um þetta efni
ásamt Ólafi Gunnarssyni formanni VG í Mosfellsbæ í bæjarmálablaðið Mosfelling.
Var þar vakin athygli að fegursta stuðlabergið í Seljadal hefði verið
eyðilagt. Þarna hefði strax verið ástæða til að kanna hver hefði borið ábyrgð á
þessum verknaði en alla vega er hann ekki til þess fallinn að auka traust á
fyrirtæki sem þó hafði á sínum tíma lofað, að stuðlabergið yrði ekki eyðilagt.
Mál þetta hefur ýmsar aðrar hliðar en sem varðar stulabergið.
Því miður hefur ekki verið tekin sú ákvörðun um að banna nagladekk á
höfuðborgarsvæðinu. Fyrir vikið slitna götur hraðar á höfuðborgarsvæðinu en
þurfa þætti. Því er reynt að seilast sem mest í að brjóta niður meira af þessu
grjóti enda er ástæða til að ætla að engin skynsemi stoppi menn þegar
framkvæmdargleðin verður skynseminni yfirsterkari.
Mikil svifryksmengun á höfuðborgarsvæðinu má rekja að verulegu leyti til
nagladekkjanna. Hefur það aukið álag á heilbrigðiskerfið og hefur haft sín
áhrif á ýmsa sjúkdóma tengdum öndun, húð, ofnæmi og fleira.
Mig langar til að vekja athygli verkfræðistofunnar á listrænni úttekt á
stuðlabergi og er á slóðinni:
http://notendur.centrum.is/~mvg/pdf_files/Studlaberg_loka_mini.pdf
Þar er vísað í ýmsar heimildir þ.á m. ábendingar mínar í Morgunblaðinu 2001.
Eg leyfi mér að lýsa andmælum mínum við áframhaldandi grjótnámi þarna enda er
framkoma verktakans ekki til fyrirmyndar. Mikið efni hefur verið losað og hefði
fyrirtækið mátt byrja á að fá framkvæmdarleyfi til að nema það efni, flokka og
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nýta sem þegar hefur verið losað. Engar hugmyndir hafa verið settar fram um
frágang né hvernig fyrirtækið hyggst afhenda Mosfellsbæ aftur landið eftir
þessa umdeildu starfsemi. Þess má geta að tekjur Mosfellsbæjar hafa alla tíð
verið mjög óverulegar, nánar sýndargreiðslur pro forma.
Niðurstaða mín er sú að umhverfi hefur stórlega verið spillt og er fyrirtækinu
til mikils vansa hvernig það skilur eftir sig svöðusár í umhverfinu sem ekki
verður unnt að bæta fyrir.
Vinsamlegast
Guðjón Jensson
leiðsögumaður
Arnartanga 43
270 Mosfellsbæ
s.691-2792 og 566-7092
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Svör framkvæmdaraðila við athugasemdum
Tafla 1. Yfirlit yfir athugasemdir og svör.
Athugasemd

Svar framkvæmdaraðila

Frá Guðjóni Jenssyni dags. 06.03.2014
1

Tiltölulega snemma kom í ljós mjög fagurt stuðlaberg sem allir sem þangað komu
dáðust að. Vakti Ómar Ragnarsson fyrstur athygli á stuðlabergi þessu þá hann
gegndi starfi fréttamanns við Sjónvarpið. Um aldamótin 2000 ritaði eg nokkur
lesendabréf m.a. í Morgunblaðið og af stað fóru viðræður milli yfirvalda
Mosfellsbæjar og Malbikunarstöðvarinnar hvernig varðveita mætti þessar
náttúruminjar. Var m.a. af forsvarsmönnum Malbikunarstöðvarinnar lofað að
fegursti hamarinn yrði ekki sprengdur né eyðilagður.
Einhvern tíma á síðasta ári var þrátt fyrir öll loforð fegursti hluti
stuðlabergshamarinn sprengdur og þar með eyðilagur. Ritaði Bjarki Bjarnason
rithöfundur og formaður umhverfisnefndar Mosfellsbæjar grein um þetta efni
ásamt Ólafi Gunnarssyni formanni VG í Mosfellsbæ í bæjarmálablaðið Mosfelling.
Var þar vakin athygli að fegursta stuðlabergið í Seljadal hefði verið eyðilagt. Þarna
hefði strax verið ástæða til að kanna hver hefði borið ábyrgð á þessum verknaði
en alla vega er hann ekki til þess fallinn að auka traust á fyrirtæki sem þó hafði á
sínum tíma lofað, að stuðlabergið yrði ekki eyðilagt.

Hvergi er til undirritaður samningur um að Malbikunarstöðin
Höfði hafi lofað því að varðveita þennan tiltekna hamar og ekki
rétt sem fram kemur um að loforð hafi verið gefin af
forsvarsmönnum Malbikunarstöðvarinnar.
Í bréfi dags. 17.05.2001 frá bæjarverkfræðingi Mosfellsbæjar til
umhverfis- og heilbrigðisnefndar Reykjavíkur var farið fram á
útskýringar á því hvernig á því hafi staðið að stuðlabergið hafi
verið brotið niður.
Umhverfisog
heilbrigðisnefnd
vísaði
erindinu
til
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur sem fór fram á svör frá
Malbikunarstöðinni Höfða í bréfi dags. 5. júní 2001.
Malbikunarstöðin Höfði svaraði Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur í
bréfi dags. 25. júní 2001. Þar bendir Malbikunarstöðin Höfði á
meðal annars að áður en námuvinnsla var hafin á svæðinu hafi
eingöngu verið holt og hæðir enga sjáanlega stuðla. Einnig er
bent á að við efnisvinnsluna hafi komið í ljós reglulegir stuðlar eða
kubbaberg og sumstaðar jafnvel hvoru tveggja og að svipmót
námunnar hefur í gegnum árin tekið stöðugum breytingum.
Efnistaka í Seljadal hefur verið í samræmi við gildandi samning
milli Mosfellsbæjar og Malbikunarstöðvarinnar Höfða. Í

samningnum er getið til um frágang og segir meðal annars að ekki
skuli vera hærri lóðréttir veggir en 2,0 metrar á hæð.
Taka ber fram að eftir að efnistöku var hætt haustið 2012 hefur
ekki verið sprengt í námunni en laust efni var fjarlægt úr
námunni. Þessi fullyrðing er því ekki rétt.
Malbikunarstöðin Höfði er tilbúin að skoða eftir efnistökuna
hvort að ástæða þykir til að varðveita stuðla eða kubbaberg og
mun Malbikunarstöðin Höfði haga frágangi þannig að tekið sé
tillit til þess með samþykki Mosfellsbæjar.

Því miður hefur ekki verið tekin sú ákvörðun um að banna nagladekk á
höfuðborgarsvæðinu. Fyrir vikið slitna götur hraðar á höfuðborgarsvæðinu en
þurfa þætti. Því er reynt að seilast sem mest í að brjóta niður meira af þessu grjóti
enda er ástæða til að ætla að engin skynsemi stoppi menn þegar
framkvæmdargleðin verður skynseminni yfirsterkari.
Mikil svifryksmengun á höfuðborgarsvæðinu má rekja að verulegu leyti til
nagladekkjanna. Hefur það aukið álag á heilbrigðiskerfið og hefur haft sín
áhrif á ýmsa sjúkdóma tengdum öndun, húð, ofnæmi og fleira.

Umfjöllun
um
nagladekkjanotkun
tengist
mati
á
umhverfisáhrifum ekki en bent er á að notkun nagladekkja á
höfuðborgarsvæðinu hefur minnkað til muna á síðustu árum.
Notkun nagladekkja veturinn 2012-2013 var um 36 - 38%
(Vegagerðin, september 2013).
Eins og bent er á í drögum að tillögu að matsáætlun er til
sambærilegt efni víða á Íslandi en þá mun lengra frá
höfuðborgarsvæðinu. Því þyrfti að sækja efnið um langan veg
með tilheyrandi kostnaði og aukinni mengun vegna flutninga.
Ef skoðaðar eru tölur svifryks veturinn 2013 má sjá að svifryk af
völdum malbiks er 17%, jarðvegur 18%, sót 30%, bremsur 14%,
aska 18% og salt 3%. Til eru sambærilegar tölur frá 2003 en þar
er skiptingin eftirfarandi 55% malbik, jarðvegur 25%, sót 7%,
bremsur 2%, salt 11% (Vegagerðin, september 2013).

Mig langar til að vekja athygli verkfræðistofunnar á listrænni úttekt á stuðlabergi Verkfræðistofan EFLA þakkar ábendinguna og mun skoða
og er á slóðinni:
úttektina.
http://notendur.centrum.is/~mvg/pdf_files/Studlaberg_loka_mini.pdf
Eg leyfi mér að lýsa andmælum mínum við áframhaldandi grjótnámi þarna enda
er framkoma verktakans ekki til fyrirmyndar. Mikið efni hefur verið losað og hefði
fyrirtækið mátt byrja á að fá framkvæmdarleyfi til að nema það efni, flokka og
nýta sem þegar hefur verið losað. Engar hugmyndir hafa verið settar fram um
frágang né hvernig fyrirtækið hyggst afhenda Mosfellsbæ aftur landið eftir þessa
umdeildu starfsemi. Þess má geta að tekjur Mosfellsbæjar hafa alla tíð verið mjög
óverulegar, nánar sýndargreiðslur pro forma.

Drög að tillögu að matsáætlun er áætlun um það hvaða þættir
framkvæmdar og umhverfis lögð verður áhersla á við
matsvinnuna og fjallað verður um í frummatsskýrslu. Drögin og
síðan tillagan að matsáætlun er einskonar áætlun
framkvæmdaraðila yfir vinnsluferlið sem hann leggur til við
matsvinnuna. Því er á þessu stigi aðeins gerð gróflega grein fyrir
framkvæmdinni og frágangsáætlun.
Mun nákvæmara verður gert grein fyrir þessum þáttum í
frummatsskýrslu og verður hún í samræmi við frágangsákvæði í
gildandi samningi sem er á milli Mosfellsbæjar og
Malbikunarstöðvarinnar Höfða. Þegar hefur verið gengið frá
eldra svæði og hefur tekist vel til. Í frágangsáætlun verður tekið
tillit til athugasemda varðandi varðveislu stuðlabergsins að því
marki sem mögulegt er.
Varðandi tekjur Mosfellsbæjar hefur bærinn tekjur af þessari
atvinnustarfsemi eins og annarri atvinnustarfsemi sem er
starfrækt innan bæjarfélagsins auk ávinnings af því að hafa
tiltækt ódýrt og gott efni til sinna framkvæmda.

Niðurstaða mín er sú að umhverfi hefur stórlega verið spillt og er fyrirtækinu til Ljóst er að svæðið verður ekki eins og það var áður þar sem því
mikils vansa hvernig það skilur eftir sig svöðusár í umhverfinu sem ekki verður unnt hefur verið raskað. Hinsvegar er umliggjandi svæði þess eðlis að
að bæta fyrir.
mun auðveldara er að laga efnistökusvæðið aftur að nánasta
umhverfi. Frágangsáætlun verður gerð í samræmi við gildandi
samning og í samvinnu við Mosfellsbæ.

Benda má á að hægt er að sjá frágang ýmissa efnistökusvæða þar
sem vel hefur tekist til við frágang inn á vefnum www.namur.is.
En tekið verður mið af leiðbeiningum á vefnum í frágangsáætlun.
Þess skal getið að vegurinn upp að námunni hefur gefið íbúum
Mosfellsbæjar og víða tækifæri til að aka inn dalinn og nýta
svæðið til hverskonar útivistar og er Malbikunarstöðin Höfði
tilbúin til þess að haga frágangi þannig að skerða ekki
útivistarmöguleikana sem skapast hafa eftir að efnistaka hófst á
svæðinu.

