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1 Yfirlit
Fyrirhugað er að framkvæma umbætur á kísilverksmiðjunni í Helguvík til að uppfylla þau skilyrði sem
Umhverfisstofnun hefur sett fyrir því að starfsemi verksmiðjunar geti hafist að nýju. Markmið
umbótanna er að tryggja snurðulausan rekstur þegar starfsemi hefst að nýju og lágmarka neikvæð áhrif
af starfsemi verksmiðjunnar á nærumhverfið.
Umbæturnar eru í samræmi við gildandi aðalskipulag en þær kalla á að breytingar verði gerðar á
gildandi deiliskipulagi Helguvíkur. Breyting deiliskipulagsins er háð umhverfismati áætlana.
Unnið er að mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Gert er ráð fyrir að matið og
deiliskipulagsbreytingin verði unnin og kynnt samhliða. Áætlað er að deiliskipulagsbreytingin taki gildi
vorið 2020.

1.1 Aðdragandi og markmið
Áhugi á uppbyggingu orkufreks iðnaðar í Helguvík hefur lengi verið til staðar en það er ekki fyrr en ljóst
varð að Bandaríkjaher myndi loka herstöð sinni á Miðnesheiði sem slíkar hugmyndir urðu að áformum
sem komu til alvarlegrar umræðu. Áform um uppbyggingu orkufreks iðnaðar liggja fyrir í stefnumótun
Reykjanesbæjar, þar á meðal gildandi Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2030.
Tillaga var gerð að iðnaðarsvæði í Helguvík í Svæðisskipulagi Suðurnesja 1987-2005. Iðnaðarsvæðið var
síðan afmarkað í Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 1995-2015 og svæðið stækkað í breytingu sem var
staðfest árið 2006. Í Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2008-2024 er svæðið skilgreint fyrir m.a. iðjuver og
orkufrekan iðnað. Sama skilgreining er í gildandi aðalskipulagi sem var staðfest árið 2017 og gildir til
ársins 2030.
Deiliskipulag fyrir Helguvík var fyrst samþykkt í árslok 1994. Þar var gert ráð fyrir nokkrum lóðum fyrir
hafnsækinn iðnað. Nýtt deiliskipulag fyrir svæðið tók gildi árið 2008 en þar hefur lóðum fjölgað í um 90
og skipulagssvæðið stækkað í þá stærð sem enn er í gildi. Á árinu 2011 var skipulaginu breytt þannig
að þrjár lóðir eru sameinaðar í lóðina Stakksbraut 9, þar sem heimilt er að reisa iðnaðarhúsnæði á
tveimur hæðum og hæðartakmörk skilgreind. Einu kvaðirnar sem settar eru varðandi starfsemi eru þær
að matvælaframleiðsla er ekki heimil innan þynningarsvæðis álvers. Deiliskipulaginu var aftur breytt
árið 2012 og 2015. Tilefni síðari breytingarinnar eru áform um byggingu kísilmálmverksmiðju á
Berghólabraut 8 með 110.000 t ársframleiðslu. Breytingin tekur í aðalatriðum til þeirrar lóðar sem og
Stakksbrautar 9 en báðar eru þær ætlaðar fyrir kísilver. Byggingarreitir eru afmarkaðir og nánari skilyrði
sett fyrir starfsemi á lóðunum. Deiliskipulagsbreytingin var gerð eftir að álit Skipulagsstofnunar lá fyrir
vegna mats á umhverfisáhrifum 100.000 t kísilverksmiðju á Stakksbraut 9 og tekur breytingin mið af
því. Nánar er fjallað um ákvæði gildandi deiliskipulags fyrir Stakksbraut 9 í kafla 4.2.
Mat á umhverfisáhrifum allt að 100.000 tonna framleiðslu á kísli á Stakksbraut 9 var unnið á árunum
2012-2013 og gaf Skipulagsstofnun út álit sitt í maí árið 2013. Umhverfisstofnun veitti starfsleyfi til
kísilframleiðslu í júlí 2014 á grundvelli niðurstaðna ofangreinds mats á umhverfisáhrifum. Mannvirki
kísilverksmiðju á lóðinni Stakksbraut 9 voru reist á árinu 2016 og var verksmiðjan gangsett um haustið.
Um var að ræða 1. áfanga kísilverksmiðju með einum ljósbogaofni og framleiðslugetu upp á 25.000
tonn á ári. Áætluð framleiðslugeta í fullbúinni verksmiðju var allt að 100.000 tonn á ári í allt að fjórum
ljósbogaofnum. Byggingarleyfi var veitt á grundvelli deiliskipulags og niðurstaðna mats á
umhverfisáhrifum.
Í september 2017 stöðvaði Umhverfisstofnun rekstur verksmiðjunnar vegna frávika starfseminnar frá
útgefnu starfsleyfi. Frávikin fólust í tíðum bilunum sem helguðust af því að ráðist var í framleiðslu áður
en verksmiðjan var fullgerð. Umhverfisstofnun ákvað að fram skyldi fara verkfræðileg úttekt á hönnun
og rekstri verksmiðjunnar hvað varðar þörf á úrbótum á mengunarvarnarbúnaði og mengunarvörnum
sem og orsök lyktarmengunar sem kvartanir höfðu borist um. Stöðvunin varir þar til nægjanlegar
úrbætur hafa verið framkvæmdar að mati Umhverfisstofnunar. Í kjölfarið var rekstraraðilinn lýstur
gjaldþrota og hafa nýir aðilar keypt þrotabúið.
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Vinna er hafin við undirbúning á endurbótum á verksmiðjunni til að uppfylla skilyrði
Umhverfisstofnunar. Samhliða því er unnið að nýju mati á umhverfisáhrifum fullbúinnar verksmiðju,
þar sem nauðsynlegar lagfæringar krefjast endurskoðunar á upphaflega matinu og var tillaga að
matsáætlun kynnt á íbúafundi í nóvember 2019. Tilgangur með mati á umhverfisáhrifum er að draga
eins og kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar og stuðla að samvinnu þeirra
sem hafa hagsmuna að gæta auk þess að kynna áhrifin fyrir almenningi og gefa þeim kost á að koma
að athugasemdum.
Við athugun Skipulagsstofnunar í ársbyrjun 2017 kom í ljós að mannvirki á Stakksbraut 9 voru ekki í
samræmi við það fyrirkomulag og umfang sem lýst var í mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar.
Þá hefur einnig komið ljós að sumar bygginganna eru að hluta til utan skilgreindra byggingarreita, auk
þess að hæðarmörkum sem sett eru í gildandi deiliskipulagi hefur ekki verið fylgt að öllu leyti.
Byggingarreitir á Stakksbraut 9 í gildandi deiliskipulagi eru aðskildir en það setur möguleikum til
endurbóta nokkrar skorður og tryggir ekki endilega bestu lausnina með tilliti til umhverfisáhrifa. Með
samfelldum byggingarreitum, líkt og er á öðrum lóðum innan deiliskipulagsins, skapast svigrúm til að
hanna endurbætur á verksmiðjunni í samræmi við kröfur Umhverfisstofnunar um úrbætur. Upphaflegt
umhverfismat og starfsleyfi gerðu ráð fyrir 100.000 t ársframleiðslu kísils á Stakksbraut 9 en setja þarf
skilmála fyrir fullbúna verksmiðju í samræmi við nýtt umhverfismat. Gera þarf betur grein fyrir
fyrirhughuguðum mannvirkjum. Skilmálarnir marka stefnu skipulagsins og útgáfu starfsleyfis. Nánar er
fjallað um fyrirhugaða skipulagsbreytingu í kafla 2.
Markmið deiliskipulagsbreytingarinnar er að skapa svigrúm fyrir þær umbætur á kísilverksmiðju á
Stakksbraut 9 í Helguvík sem nauðsynlegt er að ráðast í til að uppfylla kröfur Umhverfisstofnunar um
úrbætur á fullbúinni verksmiðju. Markmiðið er einnig að samræmi verði í ákvæðum deiliskipulagsins.

1.2 Tilgangur skipulagslýsingar
Sett er fram skipulags- og matslýsing á fyrirhugaðri breytingu á deiliskipulagi Helguvíkur fyrir lóðina
Stakksbraut 9. Í lýsingunni er fyrirhugaðri skipulagsgerð lýst og er hún því eins konar verkáætlun fyrir
þá vinnu sem felst í að breyta deiliskipulaginu.
Þar sem skipulagsbreytingin er háð umhverfismati áætlana er að auki sett fram matslýsing fyrir
umhverfismat deiliskipulagsins. Samkvæmt skipulagslögum skal sameina gerð lýsingar
deiliskipulagsverkefnis og gerð matslýsingar. Lýsing þessi er því skipulags- og matslýsing.
Skipulags- og matslýsingu er ætlað að tryggja aðkomu almennings og hagsmunaaðila að
skipulagsferlinu á fyrstu stigum þess, stuðla að auknu gagnsæi og upplýsingaflæði, skila betri og
markvissari skipulagsvinnu og veita sveitarstjórn og öðrum sem koma að skipulagsgerðinni betri yfirsýn
allt frá upphafi vinnunnar.
Samkvæmt skipulagslögum hefst deiliskipulagsgerð á því að sveitarstjórn tekur saman lýsingu á
skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur hún hefur við skipulagsgerðina, upplýsingar
um forsendur, fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli. Þó er ekki skylt að taka saman lýsingu
vegna breytinga á deiliskipulagi eða ef allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í aðalskipulagi.
Sveitarstjórn ber ábyrgð á gerð og kynningu lýsingar fyrir skipulagstillögu.
Þrátt fyrir að heimilt sé að falla frá gerð skipulagslýsingar vegna þessarar skipulagsbreytingar er hér
tekin saman lýsing, þannig að íbúum og hagsmunaaðilum gefist kostur á að koma með ábendingar og
athugasemdir, sem snúa að málefnum deiliskipulagsins og fyrirhugaðri skipulagsgerð.

2 Fyrirhuguð breyting
Fyrirhuguð breyting á deiliskipulagi Helguvíkur tekur aðeins til lóðarinnar Stakksbraut 9. Breytingin felst
í því að endurskilgreina byggingarreiti til samræmis við áform um endurbætta og fullbúna
kísilverksmiðju, sbr. kafla 2.1. Jafnframt er gert ráð fyrir að setja fram skýra og auðlæsa skilmála hvað
varðar hæðir og umfang bygginga, útlit þeirra og eðli starfseminnar.
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Gert er ráð fyrir að byggingarreitir verði rýmri og samliggjandi, til samræmis við skipulag á svæðinu
almennt, þannig að þeir gefi svigrúm fyrir endurskoðun á hönnun og endurbætur mannvirkja með það
að leiðarljósi að lágmarka umhverfisáhrif og uppfylla kröfur Umhverfisstofnunar um úrbætur. Verður
það að teljast eðlilegt m.t.t. þeirrar starfsemi sem rekin er á lóðinni og það sem almennt tíðkast við
skipulag slíkra lóða. Að sama skapi verða sett strangari ákvæði hvað varðar þætti sem hafa áhrif á ásýnd
og umgengni, en gert er í gildandi deiliskipulagi. Gerð verður grein fyrir mannvirkjum fullbúinnar
verksmiðju á lóðinni og skilmálar settir um þau.
Umhverfismat skipulagsins verður nýtt til að hafa áhrif á þá stefnu sem sett verður með
deiliskipulagsbreytingunni.
Til að gefa skýra mynd af stefnu skipulagsins er gert ráð fyrir að birta skýringarmyndir í þrívídd sem
sýna fyrirhugaða uppbyggingu á lóðinni og ásýnd svæðisins séð frá mikilvægum sjónarhornum í
aðliggjandi byggð. Myndirnar nýtast einnig fyrir umhverfismat deiliskipulagsins.
Við gerð skipulagstillögunnar verður mið tekið af niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum
framkvæmdarinnar. Gert er ráð fyrir að skipulagstillagan verði auglýst á sama tíma og Skipulagsstofnun
vinnur álit sitt á mati á umhverfisáhrifum, þannig að stofnunin geti lesið saman matsskýrslu um
framkvæmdina og skipulagsgögnin. Álit Skipulagsstofnunar verður síðan tekið til meðferðar á sama
hátt og umsagnir og athugasemdir sem kunna að berast á auglýsingartíma skipulagsins.
Skipulagstillögunni verður breytt í samræmi við álit Skipulagsstofnunar ef tilefni er til.

2.1 Framkvæmdalýsing
Mannvirki vegna 1. áfanga verksmiðjunnar voru reist á árinu 2016. Í seinni áföngum
framkvæmdarinnar er sem fyrr gert ráð fyrir að stækka ofnhús og steypuskála og aðstöðu fyrir flokkun
og mölun. Þá stendur einnig til að reisa í framtíðinni nýja samstæðu af hráefnisblöndun, pökkunarhúsi
og síuhúsi.
Fyrirhugaðar framkvæmdir byggjast á  úrbótaáætlun, sem lýst er í bréfum Sameinaðs Sílikons hf. frá
14. desember 2017 og 16. janúar 2018 og þeim gögnum, sem vísað er til þar, ásamt þeim viðbótum,
sem Umhverfisstofnun fór fram á í bréfi dags. 19. janúar 2018. Þó skipulagsbreytingin sé ekki
umfangsmikil eru úrbæturnar, sem fyrirhugað er að ráðast í, umfangsmiklar eins og þar kemur fram en
í aðalatriðum er um að ræða:

· Endurbætur á meðhöndlun, flutningi og geymslu hráefna
· Endurbætur á verklagi við málmsteypu
· Endurbætur á meðhöndlun á steyptum málmi
· Endurbætur á ofni og stoðkerfum í ofnhúsi
· Endurbætur á afsogi frá búnaði í ofnhúsi
· Endurbætur á hreinsun útblásturs og meðhöndlun ryks
· Endurbætur á mannvist í ofnhúsi
· Innleiðingu umhverfisstjórnunarkerfis
· Uppsetningu skorsteina
· Breytingar á meðhöndlun og geymslu framleiddrar vöru
· Lagfæringar á lóð og umhverfi innan lóðar

Hönnun úrbótanna er ólokið og í mörgum tilvikum er um fleiri en einn tæknilegan valkost að ræða. Í
frummatsskýrslu vegna mats á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar verður gerð grein fyrir
breytingum og viðbótum sem verða munu á starfsemi og mannvirkjum kísilverksmiðjunnar. Matið
verður unnið og kynnt samhliða gerð deiliskipulagsbreytingarinnar.
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2.2 Matsskylda

2.2.1 Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda
Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 kveða á um það að meta skuli umhverfisáhrif þeirra
framkvæmda sem taldar eru geta haft í för með sér umtalsverð áhrif á umhverfið. Í 1. viðauka laganna
eru taldar upp þær framkvæmdir sem kunna að vera eða eru matsskyldar. Framkvæmdirnar eru
flokkaðar í A, B og C og eru framkvæmdir í A flokki ávallt háðar mati á umhverfisáhrifum.
Kísilverksmiðja fellur undir tölulið 4.01. í 1. viðauka ofangreindra laga, en þar segir:

„Verksmiðjur þar sem fram fer frumbræðsla á steypujárni og stáli. Framleiðsla
hrámálms, sem inniheldur ekki járn úr grýti, kirni eða afleiddu hráefni, sem fer fram
með málmvinnsluaðferðum, efnafræðilegum aðferðum eða rafgreiningaraðferðum.“

Töluliður 4.01 er í A flokki og er framkvæmdin því háð mati á umhverfisáhrifum. Matsskýrsla var lögð
fram vorið 2013 og gaf Skipulagsstofnun út álit sitt þann 10. maí 2013.
Fyrirhugaðar breytingar á  kísilverksmiðjunni í Helguvík eru tilkynningarskyldar til Skipulagsstofnunar
samkvæmt tölulið 13.02 í 1. viðauka ofangreindra laga. Samkvæmt 6. gr. laganna tekur
Skipulagsstofnun í slíkum tilfellum ákvörðun um hvort framkvæmdin skuli háð mati á
umhverfisáhrifum. Skipulagsstofnun hefur fallist á ósk framkvæmdaraðila  um að framkvæmdir vegna
breytingar á  kísilverksmiðjunni í Helguvík undirgangist mat á umhverfisáhrifum án þess að fara í
gegnum ferli fyrirspurnar um matsskyldu. Vinnsla og kynning matsins verður gerð samhliða kynningu
deiliskipulagsbreytingarinnar.

2.2.2 Umhverfismat áætlana
Skipulagsáætlanir eru háðar umhverfismati, skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, ef
þær fela í sér stefnumörkun sem varðar landnotkun og framkvæmdir sem eru tilgreindar í lögum um
mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
Eins og fram kemur í kafla 2.2.1. hér að framan er kísilverksmiðja matsskyld og fyrirhugaðar breytingar
á henni tilkynningarskyldar skv. lögum nr. 106/2000 og því skal vinna umhverfismat áætlana vegna
breytinga á gildandi deiliskipulagi. Umhverfisskýrsla verður fléttuð inn í greinargerð
deiliskipulagsbreytingarinnar. Nánar er fjallað um þetta í kafla 6, Umhverfismat áætlana.

3 Tengsl við aðrar áætlanir
Fyrirhuguð deiliskipulagsbreyting er í samræmi við meginstefnu gildandi aðalskipulags. Í
aðalskipulaginu er gert ráð fyrir iðjuverum á skipulagssvæðinu. Svæðið tilheyrir stærra atvinnusvæði
samkvæmt gildandi svæðisskipulagi. Gera má ráð fyrir að fyrirhugaðar skipulagsbreytingar muni
almennt samrýmast gildandi áætlunum. Sérstaklega verður horft til eftirfarandi áætlana:

· Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030
· Aðalskipulag Sveitarfélagsins Garðs 2013-2030, m.s.br.
· Aðalskipulag Sandgerðisbæjar 2008-2024, m.s.br.
· Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2013-2030
· Aðalskipulag Sveitarfélagsins Voga 2008 – 2028
· Deiliskipulag iðnaðarlóðar við Berghóla (álver), m.s.br.
· Deiliskipulag Heiðarenda 2-8
· Deiliskipulag Grófin og Bergið, m.s.br.
· Svæðisskipulag Suðurnesja 2008-2024
· Landskipulagsstefna 2015-2026
· Byggðaáætlun 2018-2024



Helguvík, Stakksbraut 9
Skipulags- og matslýsing

Helguvik-dsk-skipul-matslysing.docx FS-020-08
5

· Kerfisáætlun Landsnets 2015-2024
· Velferð til framtíðar – stefnumörkun stjórnvalda til 2020
· Ísland 2020 – Sókn fyrir atvinnulíf og samfélag

4 Skipulagsforsendur og breytingar á skipulagi

4.1 Gildandi svæðisskipulag
Samkvæmt Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024 tilheyrir Helguvík einu af fjórum sameiginlegum
atvinnusvæðum á Suðurnesjum. Á norðurhluta þess er megin áhersla á iðnað og stórskipahöfn.
Stórskipahöfn er tilgreind í Helguvík og að slíkar hafnir séu mikilvægar fyrir atvinnuuppbyggingu á
Suðurnesjum.

Mynd 4.1 Svæðisskipulag Suðurnesja 2008-2024, hluti skýringarmyndar fyrir atvinnu.

4.2 Gildandi aðalskipulag
Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 2015-2030 er lóðin Stakksbraut 9 innan svæðis sem er
skilgreint sem iðnaðarsvæði (I1) annars vegar og hafnarsvæði (H1) hins vegar. Á svæði I1 er gert ráð
fyrir almennum iðnaði, verksmiðjum, iðjuverum, orkufrekum iðnaði, stórum og smáum iðnaði og
verkstæðum. Starfsemi sem byggist upp á I1 má ekki verða til þess að skilgreint þynningarsvæði stækki,
þ.e. almennt er ekki gert ráð fyrir starfsemi sem auki á losun flúors og brennisteinsdíoxíðs. Eiga þessar
takmarkanir við um starfsemi sem hefur undirbúning að skipulagi, mati á umhverfisáhrifum og
leyfisumsóknum eftir gildistöku aðalskipulags Reykjanesbæjar 2015-2030, sem var staðfest af
Skipulagsstofnun í júlí 2017. Á hafnarsvæðinu skal starfsemin á svæðinu fyrst og fremst tengjast
sjóflutningum. Austan lóðarinnar er hverfisverndarsvæði (HV3) samkvæmt aðalskipulagi, en ákvæði
hverfisverndarinnar lúta eingöngu að því að ekki er gert ráð fyrir byggð eða öðrum mannvirkjum á því
svæði. Rekstur verksmiðjunnar og bygging framtíðaráfanga hennar er því í samræmi við gildandi
aðalskipulag.
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Mynd 4.2 Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2015-2030, hluti þéttbýlisuppdráttar. Mörk gildandi deiliskipulags
eru sýnd með blárri brotalínu og mörk fyrirhugaðrar skipulagsbreytingar eru sýnd með rauðri
brotalínu.

4.3 Gildandi deiliskipulag
Deiliskipulag hefur verið í gildi fyrir Helguvík frá árinu 1994. Gildandi deiliskipulag fyrir Iðnaðar- og
athafnasvæði við Helguvík tók gildi 3. mars 2008 en þar með féll fyrra skipulag úr gildi.
Deiliskipulaginu hefur verið breytt þrisvar sinnum síðan.
Eftirfarandi er yfirlit yfir þau skipulagsgögn sem eru í gildi fyrir hafnar- og iðnaðarsvæði við Helguvík
en þau eru vistuð á heimasíðu Skipulagsstofnunar:
Deiliskipulag – gildistaka 3. mars 2008:
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=8827
Breyting - gildistaka 18. febrúar 2011:
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=10773
Breyting - gildistaka 13. mars 2013:
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=11482
Breyting - gildistaka 29. júlí 2015:
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/display.aspx?numer=12758
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Mynd 4.3 Deiliskipulag Helguvíkur, iðnaðar- og hafnarsvæði, samsettur uppdráttur með síðari breytingum.
Mörk gildandi deiliskipulags eru sýnd með blárri brotalínu og mörk fyrirhugaðrar
skipulagsbreytingar eru sýnd með rauðri brotalínu.
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Gildandi deiliskipulag Helguvíkur tekur til 76,8 ha svæðis og liggur að mörkum Suðurnesjabæjar. Allar
lóðirnar eru ætlaðar fyrir iðnað nema þrjár lóðir í suðvestur hluta svæðisins sem eru ætlaðar fyrir
hafnsækna starfsemi. Svæðið sem liggur að sjó er að mestu skilgreint sem hafnarsvæði án lóða. Innan
skipulagssvæðisins er 91 lóð, en aðeins um 15 þeirra eru fullbyggðar eða byggðar að hluta.
Í gildandi deiliskipulagi liggja byggingarreitir 10 m frá lóðarmörkum allra lóða, nema Stakksbraut 9 en
þar eru skilgreindir 7 aðskildir og fremur litlir byggingarreitir. Á Stakksbraut 9 og Berghólabraut 8 eru
einnig skilgreindir sérstakir byggingarreitir. Nýtingarhlutfall á öllu svæðinu er 0,5. Heimilt er að reisa
allt að 28 m há iðnaðarhús á öllum lóðum nema Berghólabraut 8 og Stakksbraut 4 og 9. Á Stakksbraut
4 er gert ráð fyrir tveimur allt að 60 m háum súrálsílóum. Á Berghólabraut 8 og Stakksbraut 9 er heimilt
að reisa allt að 25 m há hús á almennum byggingarreitum. Á þessum lóðum er auk þess heimilt að reisa
allt að 52 m háa reykháfa til útblásturs á verksmiðjureyk. Á Berghólabraut 8 er heimilt að reisa allt að
45 m há hús innan sérstaks byggingarreits. Allar hæðir húsa miðast við uppgefinn gólfkóta á
viðkomandi lóð. Lóðin Stakksbraut 9 er á tveimur plönum með 18 m hæðarmismun og innan sérstaks
byggingarreits á lóðinni er heimilt að reisa hús sem er allt að 50 m hátt miðað við gólfkóta á neðra
planinu. Ýmis önnur ákvæði eru sett í gildandi deiliskipulagi, s.s. um girðingar, hráefnisflutninga og
þynningarsvæði.
Umhverfisskýrsla er fléttuð inn í greinargerð gildandi deiliskipulags. Þar eru metin áhrif framkvæmdar
á lóðinni Berghólabraut 8 á landslag og ásýnd, gróðurfar, hljóðvist, fornleifa, dýralíf, samfélag og
loftgæði.
Í aðliggjandi deiliskipulagi fyrir Berghóla, í Suðurnesjabæ, er gert ráð fyrir álveri. Hámarkshæð bygginga
á álverslóðinni er 18 m en hámarkshæð reykháfa er 45 m. Landhæð eða gólfkóti eru ekki tilgreind í
deiliskipulaginu en aðstæður er áþekkar því sem er á efra plani á Stakksbrautar 9 og Berghólabraut 8.

5 Staðhættir og umhverfi
Iðnaðarsvæðið í Helguvík er í norðurhluta Reykjanesbæjar, við mörk Suðurnesjabæjar. Svæðið liggur
að sjó í Helguvík en sunnan þess er þéttbýlið Keflavík. Vestan svæðisins er kirkjugarður.
Keflavíkurflugvöllur er um 4 km suðvestur af lóðinni Stakksbraut 9.
Skipulagssvæðið í heild er 76,8 ha en er lítið uppbyggt. Svæðið er þó talsvert raskað og hafa götur verið
byggðar að hluta. Lóðin Stakksbraut 9 er 108.527 m² að stærð. Lóðin er á frekar flötu og einsleitu svæði
og lítið er um gróður í næsta nágrenni, mikið af klöpp og jarðvegur þunnur og þurr. Engar ár eða lækir
renna á svæðinu. Austan iðnaðarsvæðisins er nokkuð af fugli, aðallega sjófugli sem verpir í berginu.
Veðurfar á svæðinu er frekar milt en nokkur úrkoma og vindasamt. Ríkjandi vindáttir við
Keflavíkurflugvöll eru úr norðnorðaustri og suðaustri.
Samkvæmt gildandi aðalskipulagi eru skráðar fornminjar á eða nærri Stakksbraut 9.
Engin svæði á náttúruminjaskrá eru í næsta nágrenni lóðarinnar.
Skipulagssvæðið er utan hindranaflata Keflavíkurflugvallar eins og þeir eru skilgreindir í gildandi
aðalskipulagi vallarins.



Helguvík, Stakksbraut 9
Skipulags- og matslýsing

Helguvik-dsk-skipul-matslysing.docx FS-020-08
9

Mynd 5.1 Skipulagssvæðið. Mörk gildandi deiliskipulags eru sýnd með blárri brotalínu og mörk fyrirhugaðrar
skipulagsbreytingar eru sýnd með rauðri brotalínu.

6 Umhverfismat áætlana
Skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 skal meta hvaða áhrif skipulagsbreytingin mun
hafa á náttúrulegt, félagslegt og efnahagslegt umhverfi. Hluti af því ferli er gerð þessarar matslýsingar,
þ.e.a.s. lýsing á því hvernig staðið verður að umhverfismatinu við breytingu deiliskipulagsins.
Umhverfismati er ætlað að stuðla að verndun umhverfis og sjálfbærri þróun í samræmi við fyrrnefnd
lög. Þar skal meta áhrif tiltekinna markmiða sem sett eru fram í skipulaginu. Metið er hvort þeir
valkostir, sem settir eru fram til að ná markmiðum áætlunarinnar, muni hafa jákvæð, engin eða
óveruleg, eða neikvæð áhrif á tiltekna umhverfisþætti. Stefnumörkun og val skipulagsleiða skulu taka
mið af niðurstöðum þessa mats.

6.1 Áhrifaþættir
Í kafla 2 er fjallað um fyrirhugaða breytingu og framkvæmd. Þeir þættir skipulagsins sem líklegir eru til
að hafa áhrif á umhverfið eru svokallaðir áhrifaþættir. Áhrifaþættirnir eru misjafnlega umfangsmiklir
og tekur matið mið af því. Ríkust áhersla verður lögð á þau tilvik þar sem búast má við hvað mestum
áhrifum af framfylgd deiliskipulagsins. Áhersla verður lögð á að meta áhrifin heildstætt, þ.e. að tekið
verði tillit til allra þeirra umhverfis- og áhrifaþátta sem skipt geta máli við matið.
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Helstu áhrifaþættir skipulagsbreytingarinnar eru:
· Breyting á hráefnageymslum
· Breyting á aðstöðu fyrir flokkun, mölun og geymslu
· Ný samstæða af  pökkunarhúsi og síuhúsi
· Skorsteinar
· Endurbætur á búnaði
· Endurbætur á lóð

6.2 Umhverfisþættir
Umhverfisþættir eru þeir þættir sem framkvæmd eða áætlun getur haft áhrif á. Í lögum um
umhverfismat áætlana nr. 105/2006 er umhverfi skilgreint sem „samheiti fyrir samfélag, heilbrigði
manna, dýr, plöntur, líffræðilega fjölbreytni, jarðveg, jarðmyndanir, vatn, loft veðurfar, eignir,
menningararfleifð, þ.m.t. byggingarsögulegar og fornleifafræðilegar minjar, landslag og samspil
þessara þátta.“
Eins og kemur fram í kafla 2.2.2 þá er deiliskipulagið háð umhverfismati áætlana og verður því gerð
umhverfisskýrsla þar sem fjallað verður um þá þætti sem tengjast skipulagsgerðinni. Umhverfisskýrslan
verður fléttuð inn í greinargerð deiliskipulagsbreytingarinnar.
Unnið er að mati á umhverfisáhrifum fyrirhugaðra breytinga á kísilverksmiðjunni skv. lögum nr.
106/2000 m.s.br. og verður tekið mið af niðurstöðum þess og álits Skipulagsstofnunar við gerð þessa
umhverfismats. Þeir umhverfisþættir sem skoðaðir verða við gerð deiliskipulagsbreytingarinnar eru:

· Ásýnd og sjónræn áhrif
· Loftgæði
· Hljóðvist
· Sjór/strandsvæði
· Gróður og dýralíf
· Menningarminjar
· Heilsa og öryggi
· Samfélag og íbúaþróun
· Efnahagur og atvinnulíf
· Önnur landnotkun

6.3 Valkostir
Deiliskipulagsbreytingin mun fela í sér breytingar sem lýst er í kafla 2. Metin verða líkleg umhverfisáhrif
af framkvæmd deiliskipulagsins sem og raunhæfra valkosta við hana.
Við umhverfismat deiliskipulagsbreytingarinnar verður fjallað um eftirfarandi valkosti:

· Valkostur A, skipulagstillagan – felst í framkvæmd í samræmi við áform um endurbætta
kísilverksmiðju sem lýst er í kafla 2.1.

· Valkostur B, núllkostur – felst í framkvæmd í samræmi við gildandi deiliskipulag sem breytt
hefur verið til samræmis við þá uppbyggingu sem hefur þegar átt sér stað.
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6.4 Viðmið og vísar til grundvallar umhverfismati
Áhrif deiliskipulagsbreytingarinnar á tiltekna umhverfisþætti eru metin með samanburði fyrirfram
gefinna umhverfisviðmiða og grunnástands umhverfisins.
Umhverfisviðmið, sem notuð eru sem mælikvarði til að meta einkenni og vægi þeirra áhrifa sem
deiliskipulagsbreytingin hefur í för með sér eru lög og reglugerðir, opinberar áætlanir og önnur
stefnuskjöl. Þeir vísar sem notast verður við eru:

· Ásýnd
· Fágæti landslags
· Gróðurfar
· Dýralíf
· Náttúruminjar
· Fornleifaskrá
· Mengun
· Umferð
· Hagvöxtur
· Íbúafjöldi
· Staða atvinnulífs og fjölbreytni
· Þjónustustig og aðgengi að þjónustu

6.5 Aðferðir við matsvinnu og framsetning
Við umhverfismat deiliskipulagsbreytingarinnar verður stuðst við þær upplýsingar sem fyrir liggja um
grunnástand umhverfis ásamt þeim gögnum sem fyrir liggja og unnin hafa verið í tengslum við mat á
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Þá verður einnig leitað til sérfróðra manna og stofnana og
annarra sem kunna að búa yfir þekkingu á staðháttum, gerist þess þörf.
Umhverfisskýrsla, þar sem greint verður frá mögulegum umhverfisáhrifum af skipulaginu, verður unnin
samhliða skipulagsgerðinni.
Framsetning umhverfismats verður í formi texta og/eða venslataflna. Lögð verður fram tillaga að
breytingu á deiliskipulagi ásamt umhverfisskýrslu til lögbundinnar kynningar.

7 Skipulagsferlið
Deiliskipulagsbreytingin verður unnin í samræmi við VIII. kafla skipulagslaga nr. 123/2010 sem og
skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Skipulagsferlið hefst með auglýsingu lýsingar þessarar. Í framhaldinu
eru unnin drög að deiliskipulagsbreytingu sem kynnt eru á opnum fundi. Þegar tillaga að
deiliskipulagsbreytingu liggur fyrir er hún auglýst aftur. Á þessum þremur stigum getur almenningur og
hagmunaaðilar komið á framfæri athugasemdum og haft þannig áhrif á skipulagsgerðina.
Deiliskipulagsbreytingin tekur gildi þegar samþykkt sveitarstjórnar hefur verið auglýst í B-deild
Stjórnartíðinda.
Deiliskipulagsbreytingin verður unnin samhliða vinnu við mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðra
framkvæmda á lóðinni og þau kynnt og auglýst samtímis þannig að almenningur og umsagnaraðilar fái
eins skýra mynd af áætluninni og kostur er.



Helguvík, Stakksbraut 9
Skipulags- og matslýsing

Helguvik-dsk-skipul-matslysing.docx FS-020-08
12

7.1 Kynning og samráð
Kynning skipulags- og matslýsingarinnar verður í samræmi við gr. 5.2.4. í skipulagsreglugerð nr.
90/2013. Lýsinguna verður hægt að nálgast á vefsíðunni www.reykjanesbaer.is auk þess sem hún
verður auglýst í dagblaði sem gefið er út á landsvísu og í héraðsfréttablaði. Samhliða þessu verður
lýsingin send til umsagnar Skipulagsstofnunar og þeirra aðila sem tilgreindir eru í kafla 7.2. Sveitarstjórn
ber ekki skylda til að svara, með formlegum hætti, athugasemdum sem kunna að berast vegna
lýsingarinnar, skv. gr. 5.2.4. í skipulagsreglugerð.
Áður en skipulagstillagan verður tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn, verða drög að
deiliskipulagsbreytingu ásamt umhverfisskýrslu kynnt á opnum íbúafundi í Reykjanesbæ í samræmi við
4. mgr. 40. gr. skipulagslaga. Kynningin verður samhliða kynningu á frummatsskýrslu vegna endurbóta
á Kísilverksmiðjunni. Kynningin verður auglýst í héraðsfréttablaði og á vefsíðunni
www.reykjanesbaer.is. Drögin verða einnig send aðliggjandi sveitarfélögum til kynningar.
Að lokinni kynningu á vinnslustigi verður tillaga að breyttu deiliskipulagi ásamt umhverfisskýrslu tekin
fyrir og afgreidd í sveitarstjórn. Í framhaldinu verður tillaga að breyttu deiliskipulagi auglýst í dagblaði
sem er gefið út á landsvísu sem og í héraðsfréttablaði. Skipulagstillagan mun liggja frammi í Ráðhúsi
Reykjanesbæjar og hugsanlega öðrum áberandi stöðum. Tillagan verður jafnframt aðgengileg á
vefsíðunni www.reykjanesbaer.is.
Þegar frestur til athugasemda er liðinn mun sveitarstjórn fjalla um tillöguna á ný. Þar verður tekin
afstaða til þeirra athugasemda sem kunna að hafa borist og tillögunni breytt ef ástæða er talin til.
Einnig verður tekið mið af áliti Skipulagsstofnunar vegna mats á umhverfisáhrifum endurbóta á
kísilverksmiðjunni. Í framhaldinu afgreiðir sveitarstjórn deiliskipulagsbreytinguna. Ef sveitarstjórn
samþykkir breytinguna er hún send, ásamt samantekt á málsmeðferð, athugasemdum og umsögnum,
til Skipulagsstofnunar til yfirferðar. Samþykkt deiliskipulagsbreyting verður að lokum auglýst í B-deild
Stjórnartíðinda í samræmi við skipulagslög og tekur þar með gildi.

7.2 Umsagnaraðilar
Umsagnaraðilar eru skv. skipulagslögum skilgreindir sem opinberar stofnanir og stjórnvöld sem sinna
lögbundnum verkefnum á sviði skipulagsmála og leyfisveitingum þeim tengdum. Lýsing
deiliskipulagsbreytingar verður send eftirfarandi aðilum til umsagnar:

· Umhverfisstofnun
· Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja
· Vinnueftirlitið
· Minjastofnun Íslands
· Veðurstofa Íslands
· Samgöngustofa
· Landsnet
· Isavia

Aðliggjandi sveitarfélögum verður bent á að lýsingin sé til umsagnar og kynningar. Þau eru:
· Suðurnesjabær
· Sveitarfélagið Vogar
· Grindavíkurbær
· Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar
· Samvinnunefnd Svæðisskipulags Suðurnesja

Við vinnslu skipulagsins verður að auki leitað til samtaka, stofnana, fagaðila og einstaklinga eftir því
sem viðfangsefnið gefur tilefni til.
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7.3 Tímaáætlun
Gert er ráð fyrir að skipulagsvinnan taki yfir um 13 mánaða tímabil og eru helstu áfangar hennar
eftirfarandi:

Mars
2019

Skipulags- og matslýsing auglýst og send umsagnaraðilum til
umsagnar.

Þriggja vikna frestur til að
skila umsögnum.

Öllum opið.

Maí -
júní
2019

Drög að deiliskipulagsbreytingu og umhverfisskýrslu kynnt á
opnum íbúafundi samhliða kynningu á frummatsskýrslu
vegna endurbóta á kísilverksmiðjunni.

Þriggja vikna frestur til að
skila athugasemdum.

Öllum opið.

Sept.
2019

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu ásamt umhverfisskýrslu
samþykkt í sveitarstjórn til auglýsingar og kynningar.

Nóv. -
des.
2019

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu ásamt umhverfisskýrslu
auglýst.

Sex vikna frestur til að
skila umsögnum og
athugasemdum.

Öllum opið.

Álit Skipulagsstofnunar
vegna mats á
umhverfisáhrifum
framkvæmdarinnar.

Feb.
2020 Deiliskipulagsbreyting samþykkt í sveitarstjórn.

Mars
2020 Skipulagsstofnun yfirfer skipulagsgögnin og málsmeðferð.

Mars
2020 Gildistaka deiliskipulagsbreytingar.




