
Minnisblað varðandi umhverfismál  
á Grundartanga. 

 
Til upplýsingar um nokkur atriði varðandi umhverfismál á Grundartanga: 
 
1. Á síðustu árum hefur jafnt og þétt verið unnið að 

umhverfisbótum á Grundartanga samhliða vega- 
og lóðagerð. Malbikaðir hafa verið göngustígar, 
gróður settur í opin svæði og jarðvegsmanir, 
skurðir við Katanestjörn fylltir þannig að 
Katanestjörnin hefur nú verið endurheimt sem 
viðheldur kolefnisbindingu. Á árinu er gert ráð fyrir 
nokkrum verkefnum við lagningu göngustíga. 

2. Umhverfis fyrirhugaða lóð Silicor er gert ráð fyrir 
jarðvegsmönum og gróðri, en ætlun er, fari 
framkvæmdir af stað, að nýta að mestu 
óburðarhæft efni úr lóð fyrirtækisins í umhverfis-
frágang og jarðvegsmanir. 

Með samkomulagi Faxaflóahafna sf. og Hvalfjarðar-
sveitar frá 6. maí 2015 var ákveðið að leggja í auknum 
mæli grænar áherslur við þróun Grundartanga-
svæðisins og m.a. vinna að eftirfarandi: " Aðilar eru 
jafnframt sammála um að auka samstarf við þau 
fyrirtæki, sem þegar starfa á Grundartanga, í því skyni 
að ná enn frekari árangri í umhverfismálum. Aðilar eru 
sammála um að móta stefnu um æskilega nýja 
starfsemi á svæðinu þar sem umhverfissjónarmið verði höfð að leiðarljósi. 

a. Að ný fyrirtæki á iðnaðarlóðum skili til Faxaflóahafna sf. Hvalfjarðarsveitar og 
Skipulagsstofnunar umhverfisskýrslu, þar sem fyrirhugaðri starfsemi er ítarlega lýst. Á 
grundvelli þeirrar skýrslu taki Faxaflóahafnir sf. og Hvalfjarðarsveit sameiginlega ákvörðun 
um hvort til úthlutun lóðar komi. 

b. Að Faxaflóahafnir sf. og Hvalfjarðarsveit eigi með sér formlega samráðsfundi um 
umhverfismál á Grundartanga og miðlun upplýsinga um þá aðila sem áhuga hafa á úthlutun 
lóða á svæðinu." 

Undirbúningur þessarar vinnu er hafinn og beðið tillagna Stefáns Gíslasonar, 
umhverfisstjórnunarfræðings, um efnistök frekari vinnu og stefnumótunar. 

 

3. Faxaflóahafnir sf. hafa rætt við Hlyn G. Sigurðsson hjá KvikLandi ehf. um aðkomu hans að úttekt á 
skógrækt á Grundartanga en um 36 hektara asparskógur var gróðursettur á Grundartanga á árum 
áður. Jafnframt hefur umtalsvert magn greni- og birkitrjáa auk fleiri trjátegunda verið plantað 
víða á eignarlandi Faxaflóahafna sf. Mikilvægt er nú að meta þörf á grisjun, aðferðafræði við 
grisjun og tilfærslu trjáa og fleira. Ráðgert er að vinna þessa verkefnis fari af stað á vormánuðum 
og taki um 12 mánuði. 
 

4. Af hálfu ELKEM Ísland ehf. og Silicor Materials hefur þeirri hugmynd verið hreyft að ráðist verði í 
verulega skógrækt á Grundartanga. Hugmyndin felst í samstarfi þessara fyrirtækja, 
Hvalfjarðarsveitar, Kolviðs, Festu og Faxaflóahafna sf. Af hálfu Faxaflóahafna sf. hefur verið lýst 
yfir vilja til þátttöku að því gefnu að Hvalfjarðarsveit heimili áform í þessa átt og sé reiðubúin til 
samstarfs. 

 
5. Faxaflóahafnir sf. hafa unnið að skýrslu um hljóðvist á Grundartanga. 



 
6. Faxaflóahafnir hafa látið vinna skýrslu um lýsingu á Grundartanga og átt viðræður við Norðurál 

ehf. og Elkem Ísland ehf. um úrbætur þar sem þær eru mögulegar. Unnið verður að ákveðnum 
úrbótum á næstu mánuðum í samstarfi við Elkem Ísland ehf. Norðurál ehf hefur þegar gert 
ákveðnar breytingar á lýsingu, sem dregið hafa úr ljósmagni út fyrir lóð fyrirtækisins. 

 
 
7. Af hálfu Norðuráls ehf. og Elkem Ísland ehf. 

hefur þeirri hugmynd verið hreyft að nálgast 
umhverfisvöktun fyrirtækjanna á annan hátt 
en nú er gert. Þekkt er að samkvæmt 
starfsleyfi eru fyrirtækin ábyrg fyrir 
vöktuninni, sinna hluta mælinga sjálf, en fá 
viðurkennda rannsóknaraðila að öðrum 
mælingum. Í skýrslu Faxaflóahafna sf. frá 
árinu 2013 kemur fram að mælingarnar séu 
áreiðanlegar, en í umræðu um þær hefur 
annars vegar verið gagnrýnt að fyrirtækin 
sjálf séu ábyrg fyrir mælingunum og að e.t.v. þurfi að mæla á öðrum stöðum eða önnur atriði en 
gert er í dag skv. áætluninni. 
Þeirri hugmynd hefur sem sagt verið hreyft að fá fleiri aðila að umræðu og ákvarðanatöku um 
hvað skuli mæla, hvar skuli mæla og hverjum skuli fela framkvæmd mælinga. Sú nálgun mun þó 
engu breyta ákvæðum laga og starfsleyfa að fyrirtækin verða áfram ábyrg fyrir mælingunum, en 
rætt hefur verið við Umhverfisstofnun að breyting verði gerð á kynningu á niðurstöðum, þannig 
að stofnunin komi þar meira að málum en tíðkast hefur. Engin ákvörðun hefur verið tekin um 
þessi atriði en ljóst að vilji er til breytinga á vinnulagi í því skyni að auka traust á þeim mælingum 
sem nauðsynlegt er að gera. 

 
8. Af hálfu Faxaflóahafna sf. hefur Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri tekið reglubundið sjávarsýni 

til að staðreyna gæði sjávar við Grundartanga. Niðurstaða þeirra sýna eru að engar athugasemdir 
eru gerðar við gæði sjávar á svæðinu m.t.t. gerlamengunar. 

 
9. Við lengingu Tangabakka, 3. áfanga sem er um það bil að ljúka, hefur verið lögð útrásarlögn til 

framtíðarnota. Þessi megin regnvatnsútrás liggur í Tangavegi og út um þil á Tangabakka. Þessi 
útrás safnar saman regnvatni af nánast öllu vestursvæði á Grundartanga og af lóð Elkem. Affall 
rotþróa á hverri lóð og er einnig tengt inn á þessa lögn. Tvöfallt fráveitukerfi er lagt í allar götur á 
Grundartanga til framtíðarnota.   

 
10. Öll starfsemi fyrirtækja á Grundartanga gerir ráð 

fyrir að komið sé fyrir rotþróm á lóðum 
fyrirtækjanna og er stærð þeirra miðað við 
starfsemi hvers fyrirtækis. Þar sem hægt er að 
koma fyrir siturlögnum er það gert. Til að tryggja 
að uppsöfnun verði ekki í rotþróm eru þær 
hreinsaðar með reglubundnum hætti samkvæmt 
sérstökum verksamningi Faxaflóahafna sf. þar um 
og seyru fargað með viðurkenndum hætti. 

 
11. Rætt hefur verið við Elkem Ísland ehf. um breytingar á notkun vatns þannig að dregið verði úr 

notkun á hreinu neysluvatni sem fari til kælingar. Jákvætt hefur verið tekið í umræðu um að 
þróun verði í þessa átt og í auknum mæli verði horft til "iðnaðarvatns" sem kælivatns, ef ekki er 
unnt að nota sjó til kælingar. Viðræður um þessa möguleika eru að hefjast við fulltrúa Elkem 



Ísland ehf. í næstu viku. Við alla hönnun 
vatnslagna á Grundartanga er gert ráð fyrir 
lögnum fyrir iðnaðarvatn og einskorðast þessi 
vinna ekki eingöngu við Elkem Ísland ehf. 
Norðurál ehf. notar töluvert af vatni til 
öryggiskælingar og möguleikar á iðnaðar-
vatnsnotkun eru víðar til staðar, m.a. 
væntanlega hjá Silicor Materials.  

 
Þegar á heildina er litið er Grundartangi eitt best 
vaktaða svæði landsins og ýmislegt verið gert í 
umhverfismálum þó svo að fjöldi verkefna séu framundan. Mikilvægt er að heildarsýn á þessi verkefni 
sé fyrir hendi og stefna sem unnið er eftir. Að auki má benda á að Umhverfisstofnun er nú orðin 
virkari í eftirliti og athugasemdum vegna starfsleyfisskyldrar starfsemi á svæðinu. 
 
 
Reykjavík, 1. apríl 2016 
Gísli Gíslason, hafnarstjóri 


