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Svæðisskipulag Suðurnesja, umsögn Skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar.
Samþykkt á fundi Skipulags- og byggingarráðs 29.11.2011.

Í áætlun um svæðisskipulag á Suðurnesjum kemur margt fram sem til fyrirmyndar er hvað
varðar samvinnu um stefnu, sýn og markmið sveitarfélagana sem að því standa.
Tekið eru undir það sem kemur fram um skynsamlega nýtingu jarðhitaorku og áherslu á
verndun menningar- og náttúruminja. Áhersla á uppbyggingu í sátt við náttúruna er mjög
jákvæð, og skilgreining jarðvangs er áhugaverð hugmynd.
Þá er sú áhersla sem lögð er á vatnsvernd og fjölbreyttar og vistvænar samgöngur afar jákvæð
sem og áætlun um verndun strandlengjunnar.
Helstu snertifletir við skipulagsáætlanir Hafnarfjarðar eru annars vegar á sviði jarðvarma og
raforkuflutnings (bls. 17) og hins vegar í tengslum við samgöngur.
Tekið eru undir áform um að eiga gott samstarf við Hafnarfjarðarbæ að mótun stefnu um legu
háspennulína frá mögulegum orkuvinnslusvæðum þar sem fara þarf vel yfir áætlanir, og
markmið um náttúruvernd og útivist. Bent er á að Hafnarfjarðarbær hefur nýtingarrétt á öllum
jarðhita innan Krýsuvíkur, jafnt innan sveitarfélagsmarka Hafnarfjarðar og Grindavíkur.
Skoða þarf sérstaklega hvernig möguleg flutningskerfi raforku koma til með að falla að
skipulagsáætlum þegar til lengri tíma er litið og skoða sérstaklega kosti þess að fara annars
vegar eftir meginflutningskerfi Landsnets eða hins vegar meðfram Suðurstrandarvegi.
Sett eru fram skýr markmið um samvinnu varðandi þessa þætti ,einkum hið fyrr nefnda. Þá
mætti skoða enn frekar aukna samlegð samgönguáætlana svo sem lagningu göngu- og
hjólreiðastíga sem koma að mörkum Hafnarfjarðar.
Þá er mikillvægt að samstarf sé milli sveitarfélaganna á Suðurnesum og á Höfuðborgarsvæðinu
varðand uppbyggingu hafnarmannvirkja, eins og kemur fram í stefnumörkun svæðisskipulagsins
um hafnir (bls.19).
Áframhaldandi uppbygging flugvallarins er jákvæð og gegnir miklu hlutverki varðandi
atvinnuuppbyggingu á Suðvesturlandi.
Þá má nefna að mikilvægt er að tengsl séu milli svæðisskipulags Suðurnesja og væntalnegs
svæðisskipulags Höfuðborgarsvæðisins.

Stefán Gunnar Thors VSÓ
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

arnije@landsnet.is
28. nóvember 2011 16:56
asmundur@svgardur.is
Stefán Gunnar Thors VSÓ; Hildur@landsnet.is; saemundur@landsnet.is
Umsögn um drög að Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024

Sæll Ásmundur
Vísað er í drög að Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 sem dagsett eru 17.10.2011 og bárust
Landsneti frá VSÓ RÁÐGJÖF.

Fjallað er um flutningskerfi raforku í kaflanum "Veitur og Samgöngur". Þar kemur fram að stefna
samvinnunefndarinnar sé að skoða skuli möguleika á orkuvinnslu á 3 svæðum á Suðurnesjum, sem
eru (1) Reykjanes og Stóra Sandvík, (2) Eldvörp-Svartsengi og (3) Trölladyngja, Sandfell og
Sveifluháls. Slíkri orkuvinnslu fylgi orkuflutningar og fara þurfi með gát við val á flutningsleiðum
raforku vegna náttúruverndargildis þessara svæða.
Vegna mögulegrar orkuvinnslu við Trölladyngju, Sandfell og Sveifluháls kemur fram að litið hefur verið
til nokkurra leiða s.s. að fara stystu leið að Suðurnesjalínum og fylgja Suðurstrandarvegi og
Grindavíkurvegi að Svartsengi. Umrædd svæði séu viðkvæm og hafi gildi sem náttúru- og
jarðfræðifyrirbrigði sem og til útivistar. Jafnframt tengist hugmyndir um orkuvinnslu og raforkuflutning
hagsmunum Hafnfirðinga. Það þarf því að marka stefnu um hvoru tveggja í samráði við
Hafnarfjarðarbæ. Svæðisskipulagsnefndin leggur fram þá tillögu um að litið verði til þess að flytja
raforku frá orkuvinnslusvæðinu stystu leið og fylgja Krýsuvíkurvegi/Kleifarvatnsvegi að
meginflutningskerfi Landsnets í Hafnarfirði. Helstu rök þessarar niðurstöðu eru að fylgt er núverandi
mannvirkjabelti og því dregið úr umhverfisáhrifum og leiðin er styttri en leið meðfram
Suðurstrandarvegi og því hagkvæmari. Þá gefur sú leið jafnframt möguleika á að liggja að öllu leyti
utan náttúruverndar- og vatnsverndarsvæða, en þá mun hún hins vegar ekki fylgja núverandi
mannvirkjabelti alla leið að tengivirki.
Í greinargerðinni kemur einnig fram að þrátt fyrir þessa stefnu samvinnunefndarinnar þurfi að huga að
mörgum þáttum áður en ákvörðun verði tekin um lagnaleið og útfærslu hennar.

Landsnet bendir á að á fyrri stigum hafa ýmsar leiðir verið til skoðunar innan fyrirtækisins varðandi
tengingu þessara svæða. Um svæðin ríkir ákveðin óvissa og hefur vinnan því legið niðri um nokkurt
skeið og þess beðið að betri forsendur liggi fyrir um stærð orkuvinnslusvæðanna, nánari staðsetningu
virkjana og virkjanaröð.
Nýlega hefur Landsnet fundað með orkuvinnsluaðilum á svæðinu og framundan er að hefja að nýju
kerfisgreiningu og kerfishönnun á grundvelli nýrra forsendna.
Við skoðun á tengingu þessara svæða þarf að leggja til grundvallar sviðsmyndir sem taka tillit til
orkuframleiðslu og álagsdreifingar í flutningskerfinu í heild sinni og styrkleika þess. Að mati Landsnets
er ótímabært að leggja til eina hugsanlega orkuflutningsleið eins og gert er drögunum og á þessu stigi
er t.d. ekki hægt að fullyrða hvort tenging til Hafnarfjarðar sé tæknilega fýsileg lausn.
Því leggst Landsnet gegn því að möguleg tenging frá Sveifluhálsi til Hafnarfjarðar sé sýnd að sinni.
Landsnet bendir einnig á að í kaflanum um aðgerðir til raforkuflutninga er fjallað um þá stefnumótun,
sem þarf að fara fram varðandi hugsanlegar tengingar á svæðinu. Í upptalningu samráðsaðila um
slíkar útfærslur er Landsnet ekki nefnt sem samstarfsaðili við þá vinnu og eru gerðar athugasemdir við
það. Landsnet óskar eftir því að fá aðkomu að málinu á fyrstu stigum, enda verið að móta stefnu um
orkuteningar sem eru á ábyrgð fyrirtækisins og verða lögum samkvæmt að uppfylla ákveðin skilyrði
um hagkvæmni, öryggi, skilvirkni áreiðanleika afhendingar og gæða raforku.
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Virðingarfyllst,
f.h. Landsnets,
Árni Jón Elíasson

Efni þessa tölvupósts og viðhengja kann að vera trúnaðarmál. Hafi tölvupósturinn ekki verið ætlaður yður heldur borist
fyrir misgáning er þess óskað að þér gætið fyllsta trúnaðar, tilkynnið sendanda tafarlaust og eyðið tölvupóstinum.
Misbrestur getur varðað bótaábyrgð og refsingu. Sjá nánar lög um fjarskipti nr. 81/2003.
Tölvupósturinn er á ábyrgð sendanda ef hann tengist ekki starfsemi Landsnets eða tengdra félaga.
This message including attachments may contain information which is confidential. If you are not the intended
recipient and have received the message through mistake, you are kindly requested to treat it in strict confidence and
to notify us without delay, as well as to delete the message. Failure may entail civil and criminal liability.
See act no. 81/2003 in Telecommunications. The message is at the responsibility of the sender if it is not connected
with the operations of Landsnet and/or related companies
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Stefán Gunnar Thors VSÓ
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Ásmundur Friðriksson <asmundur@svgardur.is>
22. nóvember 2011 17:34
'Arinbjörn Vilhjálmsson'
Stefán Gunnar Thors VSÓ
RE: 1110300 - Svæðisskipulag Suðurnesja, ábending við drög

Sæll
Þakka þér, sendi afrit á Stefán Gunnar.

Með vinsemd
Ásmundur Friðriksson
Bæjarstjóri Garði
Sveitarfélagið Garður
Sunnubraut 4
250 Garður
www.svgardur.is
422 0200/ 894 3900
From: Arinbjörn Vilhjálmsson [mailto:Arinbjorn@gardabaer.is]
Sent: 22. nóvember 2011 10:58
To: Ásmundur Friðriksson
Subject: FW: 1110300 - Svæðisskipulag Suðurnesja, ábending við drög

Sæll Ásmundur
Ég vil biðja þig um að leggja þessa ábendingu (þessi tölvupóstur hér að neðan) okkar til hliðar því að það kemur á
daginn að Garðabær er búinn að draga sig út úr kröfugerðum vegna þessar lögsögumarka. Ég hafði hinsvegar ekki
frétt af því.
Það er þarafleiðandi engin óvissa um þessi mörk af okkar hálfu.
Vinsamlega staðfestu móttöku á þessum tölvupósti.
Með kveðju
Arinbjörn
From: Arinbjörn Vilhjálmsson
Sent: 18. nóvember 2011 10:51
To: 'asmundur@svgardur.is'
Subject: 1110300 - Svæðisskipulag Suðurnesja, ábending við drög

Sæll Ásmundur
Erindi ykkar dags. 27.október 2011 var tekið fyrir í skipulagsnefnd Garðabæjar í gær og eftirfarandi bókað.
„Svæðisskipulag Suðurnesja – 11 10 300
Skipulagsnefnd bendir á eftirfarandi vegna draga að svæðisskipulagi Suðurnesja:
„Í svæðisskipulagi þarf að taka fram að óvissa sé um lögsögumörk Grindavíkur og Garðabæjar samanber
Aðalskipulag Garðabæjar 2014‐2016 og þar af leiðandi mörk milli svæðisskipulags Suðurnesja og
Svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins.„
1

Skipulagsstjóra falið að koma ábendingu á framfæri við samvinnunefnd um svæðisskipulag Suðurnesja.
Auður Hallgrímsdóttir óskar eftir því að eftirfarandi verði fært til bókar:
„Auðlindir Garðabæjar eru mikilvægar fyrir framtíð Garðbæinga sem undirstaða atvinnuuppbygginar
(orkuvinnsla og ferðaþjónusta) sjálfbærar þróunar (náttúruvernd og vatnsvernd) og gæði búsetu
(aðgengi að útivist, náttúru og neysluvatni).Í Garðabæ eru á Náttúruminjaskrá svæði sem hafa að
geyma sérstæðar jarðmyndanir en einnig strandlengju sem er lítt snortin og býður upp á mikla
fjölbreytni í landslagi og náttúrufari. Þar af er eitt náttúruvætti Búrfell og hraunið til sjávar með tröðum,
gjám og sprungum og friðlýst strandlengja Gálgahrauns. Friðlýsing felur í sér takmarkanir á landnotkun
og hún þarf einnig að fela í sér skýra framtíðarsýn á aðgengi og viðhald viðkomandi svæða.
Bæjaryfirvöld í Garðabæ ættu að huga að stefnu um jarðvang (Eldfjallagarð/geopark)í samstarfi við
sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu og á Suðurnesjunum. Jarðvang sem næði frá Þingvöllum að
Reykjanestá.Í Garðabæ eru sérstæðar jarðmyndanir á heimsmælikvarða og ber að vernda þær og
skipuleggja með þeim hætti að þær séu aðgengilegar fólki og að upplýsingum sé miðlað. Við mótun
jarðvangs/eldfjallagarðs í Garðabæ verði tekið tillit til náttúruminja og hlutverka þeirra í atvinnusköpun
í bænum.“
Auður óskaði auk þess eftir því að fá að kynna hugmyndir sínar um jarðvang (Geopark) í nefndinni við
fyrsta tækifæri.“

Er þessari bókun hér með komið á framfæri við samvinnunefnd um svæðisskipulag Suðurnesja sem ábendingu um
drög að svæðisskipulaginu. Bókun á eftir að hljóta staðfestingu í bæjarstjórn en er send strax þar sem frestur til að
koma með ábendingar rann út í gær.
Með kveðju
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar
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Svæðisskipulag Suðurnesja
Bæjarskrifstofur Garðs
Sunnubraut 4
250 Garður

17. nóvember 2011

Umsögn um drög að Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024
Landvernd fagnar markmiðum í auðlindakafla (bls. 7) um að skilgreina eigi sameiginleg tækifæri
sem tengjast jarðvísindum, jarðsögu og menningarminjum. Jafnframt að kortleggja eigi
áhugaverð svæði, staðbundið og á heimsvísu. Til að undirstrika þetta er stefnt að því að
skilgreina jarðvang á Reykjanesskaga (bls. 7).
Í drögum að svæðisskipulaginu kemur fram að það sé stefna skipulagsins að vinna ekki að
óbreyttu að friðlýsingu svæða á Suðurnesjum eins og þau eru afmörkuð í þingsályktun um
náttúruverndaráætlun 2009-2013, heldur verði þess í stað lögð fram stefna um jarðvang sem
nær yfir Suðurnesin (bls. 7). Landvernd telur mikilvægt að fylgja náttúruverndaráætlun eftir og
sér ekki nauðsyn þess að hverfa frá henni á svæðinu vegna jarðvangsins, heldur styrki friðlýsing
svæða fyrirhugaðan jarðvang. Reyndar er það skoðun Landverndar, og 12 annarra
náttúruverndarsamtaka, að stofna beri eldfjallaþjóðgarð á Reykjanesi (Áhugahópur um...o.fl.
2011) til þess að tryggja verndun svæðisins til frambúðar og stuðla að jákvæðri uppbyggingu á
ferðaþjónustu og fjölbreyttum útivistarmöguleikum. Landvernd hvetur því til verndunar alls
svæðisins innan Reykjanesfólkvangs.
Árið 2002 kynntu Landvernd og Ferðamálasamtök Suðurnesja hugmyndir um eldfjallagarð eða
jarðminjagarð (jarðvang) á svæðinu frá Þingvallavatni að Reykjanesi. Slíkur garður hefur nú verið
stofnsettur á Suðurlandi, þ.e. Kötlugarðurinn og þar sjá heimamenn fram á talsverða
atvinnuuppbyggingu tengda því verkefni. Niðurstöður úr nýlegri meistarprófsritgerð (Helgi Páll
Jónsson 2010) benda til að Reykjanesskagi henti vel sem eldfjallagarðssvæði fyrir
jarðfræðitengda ferðaþjónustu vegna legu sinnar nálægt höfuðborg og alþjóðaflugvelli en ekki
síður vegna hinna fjölbreyttu eldvarpa, gosminja, einstakra hraunhella og háhitasvæða sem þar
er að finna. Innan fólkvangsins og í nágrenni hans má enn finna svæði sem falla undir
skilgreiningu víðerna. Mjög sérstakt og verðmætt er að slík svæði finnist svo nærri miklu þéttbýli
með allri þjónustu (Sigrún Helgadóttir 2004). Í sérstökum ábendingum frá Faghópi II í 2. áfanga
rammaáætlunar var bent á að mikilvægi lítt snortinna svæða í nágrenni höfuðborgarinnar hafi
líklega verið vanmetið, bæði fyrir útivist þeirra sem þar búa og fyrir ferðaþjónustuna á
höfuðborgarsvæðinu (Verkefnisstjórn 2011). Það er því rík ástæða til að vernda þetta svæði.

Reykjavík, 17. nóvember 2011
Með vinsemd og virðingu,

Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
framkvæmdastjóri Landverndar

Landvernd, Skúlatúni 6, 105 Reykjavík, s. 552 52 42, landvernd@landvernd.is

Vistvæn nútíð – farsæl framtíð

Heimildir

Áhugahópur um verndun Jökulsánna í Skagafirði, Eldvötn - samtök um náttúruvernd í
Skaftárhreppi, Félag um verndun hálendis Austurlands, Framtíðarlandið, Fuglavernd,
Landvernd, Náttúruvaktin, Náttúruverndarsamtök Austurlands (NAUST),
Náttúruverndarsamtök Íslands, Náttúruverndarsamtök Suðurlands, Náttúruverndarsamtök
Suðvesturlands, Samtök um náttúruvernd á Norðurlandi (SUNN). 2011. Umsögn um drög að
tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða. Reykjavík, 56 bls.
Helgi Páll Jónsson, (2010). Eldfjallagarður og jarðminjasvæði á Reykjanesskaga, in
Jarðvísindadeild Verkfræði- og náttúruvísindasvið. Meistaraprófsritgerð. Háskóli Íslands:
Reykjavík.
Sigrún Helgadóttir, (2004). Reykjanesfólkvangur. Upphaf, markmið, framtíð, Skýrsla unnin
fyrir stjórn Reykjanesfólkvangs.
Verkefnisstjórn um gerð rammaáætlunar og iðnaðarráðuneytið (2011). Niðurstöður 2.
áfanga Rammaáætlunar.

Landvernd, Skúlatúni 6, 105 Reykjavík, s. 552 52 42, landvernd@landvernd.is

Vistvæn nútíð – farsæl framtíð

Stefán Gunnar Thors VSÓ
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Ásmundur Friðriksson <asmundur@svgardur.is>
17. nóvember 2011 17:48
Stefán Gunnar Thors VSÓ
FW: Kynning á drögum að svæðisskipulagi Suðurnesja 2008 - 24, ábendingar
Sjóv_skýrsla_Suðurnes.pdf

-----Original Message----From: Kristján Helgason
Sent: 17-11-2011, 16:08
To: Ásmundur Friðriksson
Subject: Kynning á drögum að svæðisskipulagi Suðurnesja 2008 - 24, ábendingar

Vísa í bréf dagsett 27. okt. 2011 varðandi kynningu á drögum að svæðisskipulagi Suðurnesja. Óskað var eftir
ábendingum frá Siglingastofnun.
Í gögnum sem vísað var í á heimasíðu SSS kemur fram að áhersla er lögð á verndun strandlengju og á korti bls. 8 í
greinargerð eru sýnd verndarsvæði.
Siglingastofnun vill koma að þeirri ábendingu að víða við strönd Suðurnesja er landbrots- og flóðahætta. Samfara
hækkun sjávarborðs og landsigi mun ágangs sjávar gæta þar meira í framtíðinni.
Á undanförnum árum hefur Siglingastofnun í samráði við sveitarfélög á Suðurnesjum haft umsjón með byggingu
sjóvarnargarða allvíða við strandlengjuna. Að mati heimamanna er sums staðar þörf á frekari uppbyggingu sjóvarna til
að fyrirbyggja tjón.
Verndun strandlengjunnar og uppbygging sjóvarna fer ekki allskostar saman og rétt að svæðisskipulagið marki
einhverja stefnu í því hvar viðhalda á sjóvörnum, hvar sporna á við frekar landbroti/ flóðahættu með nýjum görðum og
hvar leyfa á náttúruöflunum að hafa sinn gang.
Siglingastofnun hefur tekið saman í Sjóvarnaskýrslu 2011 yfirlit yfir þá staði þar sem sjóvarnir eru komnar og þar sem
þeirra er talin þörf að mati heimamanna. Tilefni þessarar samantektar er þinsályktunartillaga um samgönguáætlun
2011 - 2014 sem væntanlega verður lögð fram á Alþingi á næstunni. Í viðhengi eru kaflar úr skýrslunni sem fjalla um
sveitarfélög á Suðurnesjum.
Með kveðju
Kristján Helgason
Siglingastofnun Íslands
Vesturvör 2, 200 Kópavogi
Sími 560 0000/ Fax 560 0060
Netfang: kristjan@sigling.is

(See attached file: Sjóv_skýrsla_Suðurnes.pdf)

Vinsamlegast athugið að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu
ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið upplýsingar
sem eru trúnaðarmál.
Please note that this e-mail and attachments are intended for the named
addressee only and may contain information that is confidential and privileged.
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Stefán Gunnar Thors VSÓ
From:
Sent:
To:
Subject:

Geirfinnur S. Sigurðsson <geirfinnur@vedur.is>
31. október 2011 15:50
Stefán Gunnar Thors VSÓ
Re: Svæðisskipulag Suðurnesja - Ratsjá Veðurstofu Íslands

Sæll Stefán.
Hér er sá texti sem að við teljum nauðsynlegt að komi fram í svæðisskipulaginu.

Veðurstofa Íslands hefur lagt til forsendur sem tryggja ásættanlega virkni veðurratsjárinnar sem Veðurstofa
Íslands starfrækir á Miðnesheiði. Veðurratsjáin er staðsett í hnitum N64°01‘35‘‘ og W22°38‘09‘‘ og er hún
notuð til öflunar veðurfarsupplýsinga á svæðinu en einnig er hún mikilvæg við vöktun á eldgosum sem
verða á suðvestur hluta landsins. Skilgreindir hafa verið skilmálar sem skulu gilda á áhrifasvæði
ratsjárstöðvarinnar.

1.

1. Takmörkunarsvæði sem er afmörkun á mikilvægu sjónsvæði ratsjárstöðvarinnar.
Sveitarfélögin Sandgerðisbær og Reykjanesbær skulu hafa samráð við Veðurstofu Íslands áður en veitt er
byggingarleyfi fyrir mannvirkjum innan 1000 m radíusar frá staðsetningu ratsjárstöðvarinnar sem eru
hærri en 41,5 m y.s. og fara því yfir sjónlínu ratsjárstöðvarinnar.

2.

2. Öryggissvæði.
Almenn umferð og starfsemi verði ekki skipulögð eða heimiluð innan 100 m radíusar frá ratsjárstöðinni.

Ég byðst afsökunar á hversu seint þér berst þessi texti en vona að hægt sé að koma honum inn í skjalið á
þessum tímapunkti.
Kveðja,
Geirfinnur Sigurðsson
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Frá: "Stefán Gunnar Thors VSÓ" <stefan@vso.is>
Til: "Geirfinnur S. Sigurðsson" <geirfinnur@vedur.is>
Sent: Þriðjudagur, 18. Október, 2011 11:49:17
Efni: RE: Svæðisskipulag Suðurnesja - Ratsjá Veðurstofu Íslands
Það verður í lagi. Drögin verða komin á netið fyrir þann tíma til kynningar, en ég uppfæri svo greinargerðina með
ykkar gögnum áður en skipulagið verður auglýst formlega.
Kv. sgt
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