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Varp dýpkunarefna í sjó og umfjöllun Umhverfisstofunar um málsmeðferð 
samkvæmt reglum útgefnum í desember 2016 
 

 
Um langan tíma hefur ákveðið verklag verið viðhaft um samþykktir fyrir varpi dýpkunarefnis í hafið. Gerð var á 
sínum tíma grein fyrir þessu í minnisblaði um dýpkanir Gömlu hafnarinnar og Sundahafnar  þar sem þessu var 
lýst og gerð grein fyrir dýpkunarverkum Faxaflóahafna um margra áratuga skeið: 
 

Minnisblaðið er samantekt um stöðu og lýsing nokkur helstu atriði varðandi dýpkun hafnarsvæða Gömlu 
hafnarinnar og Sundahafnar í Reykjavík á undanförnum þremur áratugum.  Dýpkun eldri hafna, hvar 
dýpkunarefnið er losað og hvernig frá því er gengið hefur á undanförum áratugum verið eitt helsta verkefni 
hafna um allan heim og um þau mál gilda lög og reglur sem þjóðir hafa sett sér til að sporna við varpi á 
menguðu efni í hafið.  Dýpkunarverk og ákvörðunartaka um losun dýpkunarefna hefur því hér á landi eins og 
hjá öðrum þjóðum mótast af þeim lögum og alþjóðareglum, sem sett hafa verið.  Allt frá því að þessi lög voru 
sett hafa Faxaflóahafnir (áður Reykjavíkurhöfn) unnið eftir þessum forsendum, tekið þátt í mótun á verklagi og 
verið stór aðili að þessu málum hér á landi.  Á hverju ári eru teknar saman upplýsingar fyrir Ísland um afdrif 
dýpkunarefna við íslenskar hafnir og þær upplýsingar hafa verið gefnar úr allt frá árinu 1985. Hlutur 
Reykjavíkur hefur oft verið ráðandi um það að Ísland hefur getað sýnt fram á skynsamlega nýtingu 
dýpkunarefna til landgerðar og með því dregið úr varpi dýpkunarefna í hafið. Sjá meðfylgjandi yfirlitsmynd um 
afdrif dýpkunarefna við íslenskar hafnir 1984 -2010. 
 
 

 
 
 

Undirbúningi dýpkunar fylgir að mæla skal og greina mengunarástand dýpkunarefnis. Sýnatökur og rannsóknir 
á ástandi dýpkunarefnis eru því fyrst og fremst gerðar til að meta ástand efnis til skoðunar á því til hvaða 
ráðstafana varðandi frágang efnis þurfi að grípa. Alls hafa á árunum 1985 -2005 dýpkunarefni að magni 
2.922.048 m3  verið nýttir með þeim hætti í stað þess að varpa þessu efni í hafið. Um leið hefur sparast í 
efniskaupum á fyllingarefni svipað efnismagn.  Hér er eru mjög háar fjárhæðir að ræða ef farið yrði að 
verðleggja efnið sem fyllingarefni og eins hefði slík efnistaka á landi og flutningur efnis haft í för með sér mikil 
og neikvæð umhverfisáhrif. Á árunum 2005 - 2006 var aftur á móti allt mögulegt þróunarrými hafnarlands á 
þrotum og eftir það hefur dýpkunarefni verið sett í gamalt námusvæði efnistöku úr sjó austan Engeyjar. 



 

 

 

 

 
Efnismagn dýpkunarefnis losað í sjó á námusvæði austan Engeyjar er í dag orðið um 1.000.000 m3 og þar er 
um 300.000 m3 losunarrými er enn til staðar samkvæmt nýjustu mælingum. Engin vandamál eru þekkt sem 
þessu verklagi hafa fylgt. Úr þessu námusvæði voru á sínum tíma teknir um 1.500.000 m3 af malarefni og 
losað dýpkunarefni fyllir upp þessa gömlu efnisnámu og færir sjávarbotn í svipaða mynd og var áður en 
efnistökur hófust.  
 
Samkvæmt  lögum nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda er losun dýpkunarefnis í sjó háð leyfi 
Umhverfisstofnunar og sótt hefur verið um samþykki fyrir þessu varpi efnis í sjó og þá skilað inn öllum 
tilskyldum gögnum til samþykktar á losun efnis og frágangi þess.  
 
Nú bregður svo við að samþykkt á losun dýpkunarefnis er í dag orðin torsótt. Sótt hefur verið um losun á 
dýpkunarefni úr innsiglingarennu að Bryggjuhverfishöfn í Elliðaárvogi. Verkið er viðhaldsdýpkun vegna sets 
sem borist hefur í rennu frá efnisvinnslu Björgunar og áætlað magn efnis sem þarf að varpa á losunarsvæði 
austan Engeyjar  er áætlað 11.000 - 15.000 m3 .  
 
Eftirfarandi svör berast: 
 

1. Umhverfisstofnun vísar til eftirfarandi útgáfu: Leiðbeinandi reglur um meðferð dýpkunarefnis útgáfu 2.1 
desember 2016. Þar í fylgiskjali 1 eru komnar skilgreiningar um að fá þurfi ákvörðun Skipulagsstofunar 
um matsskyldu framkvæmdar og hversu lítil sem framkvæmdin sé falli hún undir lög um mat á 
umhverfisáhrifum. Nánar skilgreint i flokkun námuiðnaður, grein 2.01, 202, 2.03 og 2.04 eftir því 
hversu dýpkunin sé mikil í magni og flatarmáli. Efnistaka og eða haugsetning á landi eða úr hafsbotni 
þar sem áætlað er að raska minna en 50.000 m3.  Allt varp efnis hverslu lítið sem það mælist fellur 
undir þessa skilgreiningu og skal falla í C flokk. 

 
2. Samkvæmt upplýsingum sem Umhverfisstofnun hefur fengið frá Skipulagsstofnun fellur allt varp í hafið 

undir ákvæði laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.  
 

3. Áður en veitt er leyfi til varps í hafið þarf því að liggja fyrir hvort viðkomandi framkvæmd skuli háð mati 
á umhverfisáhrifum.  

 
4. Skipulagsstofnun tekur ákvörðun um matsskyldu framkvæmdar sem felur í sér haugsetningu efnis 

utan netlaga. 
 

5. Ef um er að ræða dýpkun innan lögsögumarka viðkomandi sveitarfélags, þ.e. innan 115 m, þá er um 
C-flokks framkvæmd að ræða skv. tl . 2.04 í 1. viðauka við lög um mat á umhverfisáhrifum og ber 
viðkomandi sveitarfélagi að taka ákvörðun í því tilfelli.  Ef varpa á þessu magni af dýpkunarefni utan 
netlaga, þ.e. 115 m línu þá er eðlilegt að sá hluti framkvæmdarinnar sé til umfjöllunar í ákvörðun 
sveitarfélagsins um dýpkunina og tekin í þeirri ákvörðun einnig afstaða til áhrifa hennar, þar sem hér 
er um beintengdar framkvæmdir að ræða. 

 
Ef þessi atriði eru dregin saman og túlkuð fæst eftirfarandi: 

Nú skal sá háttur hafður á að túlka varp dýpkunarefnis í hafið sem Námuiðnað og sækja skuli um 
dýpkunarverk hversu smá sem þau eru undir formerkjum þess að hér geti verið um matsskylda framkvæmd að 
ræða. 

Fá þurfi umfjöllun og samþykkt Skipulagsstofnunar í stærri verkum hvort að viðkomandi framkvæmd skuli háð 
mati á umhverfisáhrifum. Verkefni í flokki A og B.  



 

 

 

 

Fá þurfi umfjöllun og samþykkt Sveitastjórnar í smærri verkum hvort að viðkomandi framkvæmd skuli háð mati 
á umhverfisáhrifum. Verkefni í flokki C. Sjá þó fjarlægðir varpstaða frá strönd.  

Ef dýpka og varpa skal efni innan 115 m frá strönd skal lögsaga vera hjá  sveitastjórn, en ef utan þeirra marka 
er lögsaga hjá Skipulagsstofnun. Það eru vart nokkurt dýpunarverk og losunarsvæði við strönd innan 115 m 
línu.   
 
Fyrirspurn um matsskyldu fylgir að sækja þarf síðan til sveitastjórnar um framkvæmdaleyfi á grundvelli 
samþykkts aðal - og eða deiliskipulags hvort sem að framkvæmd er matsskyld eða ekki.  
 
Umhverfisstofnun getur ekki svarað erindi fyrr en að þessum ferli öllu sem hér er lýst er lokið. Þá sendir hún í 
öllum tilfellum erindið til Hafrannsóknarstofunar og leitar umsagnar. Þegar að svör liggja fyrir fari fram mat á 
mögulegum áhrifum framkvæmdar áður en ákvörðun er tekin um leyfi og skilyrði.  
 
Hér er lýst umfjöllunarferli sem stofnanir eru búnar að túlka og skilgreina eftir sínu höfði. Ferlið tekur langan 
tíma og er líklega í sumum tilfellum orðið nær endalaus. Umfjöllun um áðurnefnt dýpkunarverk hófst með 
formlegu erindi Faxaflóahafa í september 2016 að vísu  var losunarmagn þá meira en ráðgert er  í dag. Málið 
bíður nú þess að spyrja skal sveitastjórn um matsskyldu og síðan líklega líka Skipulagsstofnun af því sama þar 
sem að dýpkunar- og varpsvæði er utan netalaga, 115 m frá strönd. Verkið er viðhaldsdýpkun á hreinu seti, 
mengunarlaust og á losunar - og varpstað er áratuga reynsla af efnislosun. Efnismagnið í þessu tilfelli um 1 % 
af því efni sem áður hefur verið losað á þessum stað. 
 
Mikilvægt er að útgefnar leiðbeinandi reglur séu ekki þannig gerðar að flækjustig umfjöllunar og samþykkta sé 
aukið og það gert nær ómögulegt að vinna eftir þeim.  Ferlið  verði það torsótt  að óvinandi verði. Í dag er það 
ekki alveg sjálfsagt mál að fyrir hendi sé dýpkunarverktaki og heppileg tæki til verksins hér á landi þegar að 
fara þarf í dýpkunarverk. Það einfaldar ekki mál og flýtir því að bregast við nýjum og auknum þörfum notenda  
að þurfa að standa í margra mánaða samþykktaþjarki við leyfisveitanda. Mikilvægt er að unnt sé að vinna að 
framkvæmdum við hafnargerð og dýpkanir innan skynsamlegs undirbúningstíma og án verulegra hindrana. 
  
Það er eðlilegt að þegar að ný höfn og hafnarmannvirki eru byggð þurfi að skoða og meta umhverfisþætti og 
fram fari mat á umhverfisáhrifum þegar að umfang og aðstæður kalla á slíkt. Þá sé fjallað um alla lykilþætti 
mannvirkjagerðar í heild sinni.  Aftur á móti er það svo að við viðhald og endurbætur á höfn sem löngu er 
byggð og er í fullum rekstri er rétt að setja spurningar við samfelldar þarfir fyrir leyfisveitingar á verkum svo 
sem varpi efnis fyrir viðhaldsdýpknir. Þessu verklagi verður að breyta. 
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