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AÐALSKIPULAG OG LANDSVÆÐIÐ:
Á lóðinni sem deiliskipulagið nær til hefur verið stafrækt fiskeldisstöð um árabil sbr. 
aðalskipulag Grindavíkurbæjar 2010-2030.
Fiskeldið í Húsatóftum er eigu Matorku en landeigandi er ríkissjóður Íslands. 
Langtímaleigusamningur er um lóðina milli ríkissjóðs og Matorku.  Næsta nágrenni norðan 
við Nesveg, á svæði i5 í aðalskipulagi, verður Matorka með samskonar starfsemi.

DEILUSKIPULAGSVINNA:
Landsvæði i5 er í uppbyggingu fyrir fiskeldi og á i6 hefur verið starfrækt fiskeldi um langt 
skeið. Stefna Grindavíkurbæjar er að taka til greina þætti sem geta skaðað náttúru sem fyrir er 
á svæðinu en jafnframt lágmarka hávaða-, loft- og ljósmengun og sjónræna þætti.  Við gerð 
þessa deiluskipulags verða allir þessir þættir teknir fyrir og lýst eins og best verður á kosið.
    
SKILMÁLAR
Í þessum lið er öllum skilmálum sem varðar byggingarnar og framkvæmdir í tengslum við 
deiliskipulag lýst. Öll sú starfsemi sem um ræðir er starfsleyfisskyld.

BYGGINGAREITIR:
Á uppdrætti eru byggingarreitir skilgreindur. Núverandi byggingar eru innan byggingarreits. 
Nýir byggingarreitir eru skilgreindir fyrir mögulega stækkun á fiskeldi og uppbyggingu á 
tengdri starfsemi. Lóðin er girt af og ekki verður byggt nær lóðarmörkum en sem nemur 10 m.

Nýtingarhlutfall er eftirfarandi eftir reitum:
Reitur 1: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1. 
Reitur 2: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1. 
Reitur 3: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1. 
Reitur 4: Nýtingarhlutfall á reitnum skal takmarkast við stuðulinn 1.  

AKSTURSVEGUR AÐ LÓÐ: 
Akstursvegur að lóð er frá vegi Nesvegi (425) að núverandi byggingum. Komi til framkvæmda 
þ.e.a.s. til frekari uppbygginga á lóðinni, á núverandi vegur að duga en bæta þarf við 
afleggjara af núverandi aðkomuvegi að fyrirhugðu framkvæmdasvæði. Nýir vegir verða 
skilgreindir á uppdráttum samhliða umsóknum um byggingarleyfi. Á svæðinu eru göngu- og 
hjólaleiðir og reiðstígur. 

NÚVERANDI OG NÝ MANNVIRKI: 
Mannvirkin á lóð eru stálgrindarhús með álklæðningu sem og hús yfir eldiskerjum og 
tæknirými fyrir rafstöð. Öll ný mannvirki á lóð eru kvaðalausar að öðru en því sem hæðar- og 
mæliblöð segja til um og skilmálar byggingarreglugerðar nr. 112/2012.
Við endurnýjun á núverandi húsum skal gæta samræmis milli nýrra bygginga og eldri 
nýbgginga þ.m.t. á útliti, þakforma, lita- og efnisvals o.s.frv.

Hönnun nýrra bygginga skal falla sem best að núverandi starfsemi, landi og náttúru og taka 
tillit til gr. 34, 35 og 47 laga um náttúruvernd nr. 44/1999.

HÖNNUNARGÖGN OG UPPDRÆTTIR: 
Á aðaluppdrætti skal koma fram ákvæði sem tilgreind eru í 4.3.1. gr. kafla 4.3 í 
byggingarreglugerð nr. 112/2012 þ.m.t.:
A. Allar hæðartölur bæði á landi, við hús og á húsum.
B. Lóðarmörk.
C. Bílastæði.
D. Girðingar.

FRÁVEITA:
Fráveita frá núverandi fiskeldisstarfsemi er lögð út í sjó sbr. ákvæðum starfsleyfis fyrir við 
komandi starfsemi. Þynningarsvæði við útrás frárennslis er sjórinn í og utan við Arfdalsvík. 
Starfsleyfi gefin út af Umhverfisstofnun skilgreinir mörk mengunar og þynningarsvæði og 
heilbrigðiseftirlit veita um það umsögn. Verði óskað eftir aukinni framleiðslu á lóðinni verður 
frárennsli og þynning þess í sjónum hluti af mati Umhverfisstofnunar áður en starfsleyfi er 
gefið út.
Skólp er leitt í rotþró. Staðsetning og frágangur rotþróa skal vera skv. gildandi reglugerðum og 
í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja. Staðsetning núverandi rotþróa er merkt inn á 
skipulagsuppdrátt. 

VATNSTAKA:
Vatnstaka fyrir fiskeldið er annars vegar úr Baðstofugjá og hins vegar úr borholum sem 
staðsettar eru á lóðinni. Heimild er fyrir borun og dælingu á 350 l/s af jarðsjó skv. 
lóðarleigusamningi. Vatnsból og borholur eru merktar inn á skipulagsuppdrátt. 

VEITUR:
Meðfram Nesvegi er rafveitukapall, jarðkapall yfir 11 kV. Heimtaug frá honum liggur að 
núverandi starfssvæði lóðarinnar. Á lóðinni er jafnframt varaaflsstöð. 
Lóðin er ekki tengd neysluvatnskerfum sveitarfélagsins né við hitaveitukerfi. 

MÆLABLÖÐ OG HÆÐARBLÖÐ:
Á mæli- og hæðarblöðum skal meðal annars koma fram:
1. Stærð lóðar.
2. Lóðarmörk.
3. Byggingarreitur.
4. Fjölda bílastæða.
5. Götuhæðir við lóðarmörk.
6. Kvaðir skv. hæðum og gólfhæðum svo sem:

a) Mesta hæð á þaki.
b) Mænishæð.
c) Staðsetning og hæðir allra sjáanlegra lagna, má þar nefna frárennsli og 

vatnslagna

FRAMKVÆMDIR Á LÓÐ:
Frágangur á lóð skal vera í samræmi við byggingarreglugerð nr. 112/2012. Lóðarhafi sér 
sjálfur um framkvæmdir á lóð sinni og ber ábyrgð á að þær séu í samræmi við samþykktir og 
uppgefnar hæðartölur. Fylgja ber hæðartölum sem sýndar eru á mæliblaði. Verði ágreiningur 
um frágang á sameiginlegum lóðarmörkum skal hlíta úrskurði skipulags- og umhverfisnefndar 
þar um. 

Kvaðir og skildur lóðarhafa:
1. Óheimilt er að moka eða ryðja umfram jarðvegi út fyrir heimiluð lóðarmörk sem 

myndast framkvæmda.
2. Ekki skal raska meira landi við byggingaframkvæmdir en nauðsynlegt er vegna þeirra 

framkvæmdar. 
3. Með góðri ásýnd lóðar skal lóðarhafi ganga þannig frá lóð sinni að sómi sé sýndur af.
4. Frágangur á sameiginlegum lóðarmörkum skal vera í samráði nágranna.
5. Öllum gögnum þ.e.a.s. teikningum af lóðarfrágangi sem og 

byggingarnefndarteikningum skal skila inn til leyfishafa.

LÝSING:
Lóðarhafa er fjálst að lýsa upp lóð og mannvirki innan sinnar lóðar á meðan lýsing veldur ekki 
óþægindum eða truflun utan lóðarmarka. Litið skal til þess að velja lýsingu við hæfi og 
lágmarka ljósmagn eins og hægt er. Fylgja skal eftir íslenskum stöðlum utanhússlýsingar þ.e. 
ÍST EN 12464-2:2007.

HÁVAÐI OG LYKT:
Fiskeldi og tengd starfsemi er ekki hávaðamengnadi starfsemi. Eingöngu dælur og fóðurkerfi 
valda hávaða en hann er óverulegur og heyrist ekki til nærliggjandi svæða. 
Lyktarmengun er ávallt möguleg þegar verið er að vinna með lífræna framleiðsluvöru. 
Starfsleyfisskyld starfsemi sem þessi ber að uppfylla ákvæði um söfnun og förgun lífræns 
úrgangs. Því mun lyktarmengun ekki verða af starfseminni. 

Mynd aðalskipulags Grindavíkur 2010 - 2030 Dreifbýlisuppdráttur

Samþykktir

Auglýsing um gildistöku deiliskipulags var birt í B-deild stjórnartíðinda þann _______________2016

Deiliskipulag þetta, sem auglýst hefur verið skv. 41. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í

Skipulags- og umhverfisnefnd: Þann ______________________ 2016

Bæjarstjórn Þann ______________________ 2016

Tillagan var auglýst frá ______________________2016

Með athugasemarfrest til ______________________2016

STARFSSVÆÐI OG UMHVERFI ÞESS
Dregin er saman skýrsla um umhverfi lóðar fyrir svæði i6 vestan Grindavíkur. Núverandi 
rekstraraðili hefur nýverið tekið yfir fiskeldisstarfsemi að Húsatóftum en þar hefur verið 
starfrækt fiskeldi um árabil með starfleyfi frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja og nú nýju 
starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. Núverandi starfsleyfi nær til framleiðslu allt að 200 
tonnum af laxfiskum. Verði óskað eftir aukinni framleiðslu á skipulagssvæðinu verður sú 
framkvæmd tilkynnt til Skipulagsstofunar skv. lögum nr. 106/2006 um mat á 
umhverfisáhrifum áætlana og óskað eftir ákvörðun um matsskyldu.

Leiðbeiningar Skipulagsstofnunar taka meðal annars til:
· Umhverfismat áætlana
· Áætlanir háðar umhverfismati
· Ferli umhverfismats áætlana
· Almenningur og hagsmunaaðilar
· Umsagnir Skipulagsstofnunar

Helstu áhrifavaldar á umhverfið varðandi uppbyggingu mannvirkis og starfsemi þess er:
· Vatnstaka
· Frárennsli 
· Jarðmyndanir vegna framkvæmda svo sem ásýnd landslags
· Gróður og lífríki svæðisins

Lög og reglugerðir sem hafa áhrif á ákvörðunartöku og framkvæmdir eru m.a.: 

Jarðmyndanir:
Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd, (kaflar V og VI og 37 gr.).
Náttúrminjaskrá, 7 útg., 1996, m.s.b.
Náttúrverndaráætlun 2009-2013.
Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi stefnumörkun til 2020

Gróður:
Lög nr. 44/1999 um náttúrvernd, (sjá 1. og 37 gr.).
Náttúruminjaskrá, 7 útg., 1996, m.s.b.
Náttúrverndaráætlun 2009-2013.
Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi stefnumörkun til 2020

Grunnvatn:
Lög um náttúrvernd nr. 60/2013
Vatnalög nr. 20/2006.
Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

Lífríki:
Lög nr. 44/1999 um náttúrvernd, (sjá 1. og 37 gr.).
Náttúruminjaskrá, 7 útg., 1996, m.s.b.
Náttúrverndaráætlun 2009-2013.
Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi stefnumörkun til 2020

Landslag og ásýnd:
Lög nr. 44/1999 um náttúrvernd.
Náttúruminjaskrá, 7 útg., 1996, m.s.b.
Velferð til framtíðar: Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi stefnumörkun til 2020

Fornminjar:
Lög nr. 80/2012 um menningarminjar.
Fornleyfaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar.

NÁTTÚRA:
Lóðin á reit i6 liggur meðfram ströndinni við Arfdalsvík, við sandorpið nútímahraun sem 
er yngra en 11.000 ára. Þar er einnig mólendi og tjarnir. Frárennslislögn frá 
iðanðarsvæðinu merktu i5 og og orkuverinu í Svartsengi liggur í gegnum lóðina til sjávar 
í Arfdalsvík. 

GRÓÐURFAR:
Ekki er vitað til þess að sjaldgæfar tegundir plantna vaxi á lóðinni eða að þar séu plöntur 
sem njóti sérstakra verndar. Ekki eru til heimildir fyrir því að á svæðinu sé að finna 
tegundir á válista. 

LÍFRÍKI:
Fjörur vestan Grindavíkur eru á náttúrumynjaskrá Umhverfisstofnunar m.a. vegna 
fjölbreytts lífríkis. Aftur á móti er fuglalíf með ströndinni vestan Grindavíkur breytilegt 
eftir árstíðum og er mest á sumrin eins og almennt er á öðrum svæðum á 
Reykjanesskaganum. Vaðfuglar nýti svæðið meðfram ströndinni umfram aðra fulga og í 
þeim hópi séu tegundir sem stoppi einungis í nokkrar vikur hvert vor og haust á ferðum 
síðum til og frá landinu. 

Frárennsli frá iðnaðarsvæðinu i5 og orkuverinu í Svartsengi liggur til sjávar í Arfdalsvík. 
Áhrif frárennslis frá fiskeldi eru annars vegar lítilsháttar lækkun seltu og hins vegar aukin 
næringaefni, þessi áhrif eru þó mjög staðbundin við frárennslisopið og blandast fjótt 
Atlantshafinu og því talin hafa óveruleg áhrif á lífríki. 

FERSKVATN:
Núverandi fiskeldisstöð í Húsatóftum nýtir annars vegar vatn úr Baðstofugjá og hins 
vegar úr borholum á lóðinni. Ferskt vatn er af mjög skornum skammti á svæðinu. Allt 
vatn sem nýtt er til fiskeldis eða til tengdrar starfsemi er saltblandað, mis mikið eftir því 
hversu nálægt ströndinni vatnið er tekið. Verði umsvif í fiskeldi aukin á lóðinni mun 
verða lagt mat á vatnsþörf þess samhliða umsóknum um starfsleyfi.
Sökum fjarlægðar þá mun vatnstaka á lóðinni ekki hafa áhrif á vatnsból í Lágum. Því eru 
áhrif á grunnvatn á svæðinu talin vera óveruleg. 

ÁHRIF MANNVIRKJA Á LANDSLAG OG ÁSÝND ÞESS:
Landslag á deiliskipulagssvæðinu og næsta nágrenni er nokkuð flatt og gróið hraun. 
Norðaustur af lóðinni rís fjallið Þorbjörn í um 243 m.y.s og til austurs sést til 
Grindavíkur og í fjarskiptamöstur innan girðingar, sunnan Þjorbjarnarins. Vestan lóðar er 
golfvöllur Grindavíkur. Norðan við lóðina og Nesveg er iðnaðarsvæði i5 og suðvestast á 
þeim reit er fiskeldisstöð í uppbyggingu. 
Núverandi starfsemi á lóðinni er fiskeldi en nýjar byggingar í fiskeldi og tengdri 
starfsemi verður látið falla sem best að núverandi ásýnd. Hæstu mannvirki á lóðinni 
verða fóðursíló og súrefnistankar (8 m). 
Mannvirki á svæðinu í dag og í framtíðinni eru frekar lágreist og vegna landfræðilegra 
aðstæðna ekki áberandi frá nálægðum svæðum, byggð eða útivistarsvæðum og eru áhrif á 
landslag og ásýnd því staðbundin, að mestu afturkræf og því í heildina talsvert 
staðbundin neikvæð. Þó verður að taka tilliti til þess að svæðið er skilgreint sem svæði 
fyrir fiskeldi í aðalskipulagi og miðað við starfsemi af þeim toga er núverandi byggingar 
og fyrirhugð uppbygging innan deiliskipulagssvæðisins frekar lágstemmd byggð. 

FORNMINJAR:
Heimildir eru fyrir því að fornminjar hafa fundist vestan megin við gólfvöllinn en ekki á 
lóð i6. Verði vart við fornminjar við framvkæmdir á lóð skal stöðva allar framkvæmdir 
og hafa samráð við Minjastofnun Íslands og fylgja eftir öllum þeim tilmælum sem sú 
stofnun leggur fyrir skv. lögum um menningarminjar.

SAMANTEKT:
Lóðin hefur um árabil verið nýtt fyrir fiskeldi og tengda starfsemi og verður það áfram. 
Núverandi starfsemi hefur ekki verið talin hafa neikvæð áhrif á umhverfi. Þó eru 
staðbundin og óveruleg áhrif á lífríki við afrennsli í Arfdalsvík en þar ber að fara með gát 
og fylgja eftir þeim tilmælum eins og fjallað var um í greinagerð þessari.

Landnúmer 129183
Staðgreinir 2300-1-99993060  
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