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Kæra á ákvörðun sem fólgin er í áliti Skipulagsstofnunar dagsettu 4. október varðandi 
álver í Helguvík  
 

Stjórn Landverndar hefur ákveðið að kæra ákvörðun Skipulagsstofnunar að nýta ekki 
heimildir sínar í 2. mgr. 5. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. kæruheimildir í 1. mgr. 
14. gr. laganna. Við framkvæmdir sem þessar telur Landvernd eðlilegt að matsskyldar 
framkvæmdir sem háðar eru hver annarri séu metnar sameiginlega í lögformlegu 
umhverfismati.  

Landvernd krefst þess að álit Skipulagsstofnunar verði ógilt og að fram fari lögformlegt 
umhverfismat á framkvæmdunum í heild sinni, álveri og flæðigryfju, háspennulínum, 
virkjunum og hafnarframkvæmdum. 

 
Landvernd gerði í umsögn sinni um frummatsskýrslu fyrir álver í Helguvík athugasemdir við 
að þar væri ekki fjallað um „tengdar“ framkvæmdir s.s. orkuflutninga og virkjanir. Þessir 
hlutar áformanna eru einna líklegastir til þess að valda hvað mestum umhverfisáhrifunum. 
Beindi Landvernd því til Skipulagsstofnunar að fresta frekari málsmeðferð þar til 
frummatsskýrslur áformanna í heild sinni verða kynntar fyrir almenningi. Sérstök athygli var í 
umsögninni vakin á heimildum stofnunarinnar til þessa í 2. mgr. 5. gr. laga um mat á 
umhverfisáhrifum. 

Ef sýnt þykir að röskun verði á náttúruverndarsvæðum og eða á verðmætum landslagsheildum 
af „tengdri“ starfsemi og framkvæmdum er óhjákvæmilegt annað en að líta svo á að 
framkvæmdirnar séu hvor annari háðar og því málefnalegt að meta þær sameiginlega. 

Landvernd bendir á þær aðvaranir sem Skipulagsstofnun hefur uppi í áliti sínu varðandi 
útgáfur leyfa. Telja verður ráðlegt að fresta réttaráhrifum ákvörðunarinnar þar til úrskurðað 
hefur verið í þessari kæru, sbr. 2. mgr. 29. gr. stjórnsýslulaga. Enda gerir Skipulagsstofnun 
fyrirvara við álit sitt er varðar umhverfisáhrif tengdra framkvæmda: 

„Skipulagsstofnun telur að fyrirhugað álver Norðuráls Helguvík sf., með fyrirvara um 
umhverfisáhrif tengdra framkvæmda, muni ekki valda verulega neikvæðum og 
óafturkræfum áhrifum á umhverfi eða samfélag.“ [Feitletrun Landverndar] 
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Það vekur athygli að Skipulagsstofnun skuli ekki hafa leitað álits hjá Reykjanesfólkvangi þrátt 
fyrir að honum sé ógnað með orkuflutningum og orkuvinnslu. Breyta þarf skipulagi 
fólkvangsins úr verndarsvæði í iðnaðarsvæði. Hér ber því skugga á framkvæmd 
rannsóknarreglu stjórnsýslulaga. Meðfylgjandi er þó grein Reynis Ingibjartssonar sem birtist í 
Morgunblaðinu þann 30. september s.l., en Reynir er fulltrúi Hafnfirðinga í 
Reykjanesfólkvangi. 

Þá er að minna á að skipulagsáætlanir ýmissa sveitarfélaga sem hér eiga hlut að máli heimila 
ekki þær „tengdu framkvæmdir“ sem um er að ræða. Því þarf stefnubreytingu af hálfu 
viðkoamdi, þ.e. breytt skipulagsáætlun, til þess að framkvæmdin nái fram að ganga. 
Meðfylgjandi grein úr Morgunblaðinu í dag gefur ekki til kynna að sveitarfélögin séu af vilja 
gerð að leggja lönd sín undir „tengdar“ framkvæmdir, en þar er greint frá vettvangsferð 
sveitarstjórnarmanna í Grindavík inn á athafnasvæið. Í greininni talar Óskar Sævarsson, 
fulltrúa Grindvíkinga í Reykjanesfólkvangi, um upplýsingaskort því hafi verið ákveðið; „að 
taka virkjanasvæðið fyrir sérstaklega vegna þeirra ákvarðana sem taka þyrfti enda skorti 
mjög á þær upplýsingar sem lagðar hefðu verið fyrir.“  Hér blasir við að við áform sem þessi 
ber í fyrstu að meta umhverfisáhrif áætlunarinnar í heild sinni samhliða viðeigandi 
breytingum á skipulagsáætlunum þeirra sveitarfélga sem hlut eiga að máli, sbr. lög um 
umhverfismat áætlana. Hvað umhverfismat framkvæmda varðar ætti að sama skapi að skoða 
umhverfisáhrifin heildstætt, sbr. markmið laganna um „að kynna fyrir almenningi 
umhverfisáhrif framkvæmda [...] og gefa almenningi kost á að koma að athugasemdum og 
upplýsingum áður en álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar 
liggur fyrir. “ Útgáfa álitsins virðist ganga gegn þessu markmiði laganna, og verður að teljast 
ráðlegt að fresta réttaráhrifum ákvörðunarinnar þar til úrskurur í kæru þessari liggur fyrir. 

 

Landvernd mun á næstunni senda frekari gögn og rökstuðnings til þess að undirbyggja þessa 
kæru. 

 
Með vinsemd og virðingu, 
 
_____________________________________  
Bergur Sigurðsson, 
framkvæmdastjóri Landverndar 

 

 

Meðfylgjandi er: 

Umsögn Landverndar um frummatsskýrslu Norðuráls 

Grein Reynis Ingibjartssonar úr Morgunblaðinu þann 30. september. 

Frétt í Morgunblaðinu í dag, „Telja aðrar leiðir betri til að flytja orkuna - Bæjarfulltrúar 
[Grindavíkur] í vettvangsferð um virkjanasvæði“ 
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