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Góðan dag.  

 

Efni.  Tilkynning um kæru.   

Meðfylgjandi er afrit stjórnsýslukæru, móttekin 22. júní 2021 sl. ásamt fylgigögnum, þar sem 
kærð er ,,ákvörðun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um að veita Skotveiðifélagi Reykjavíkur 
Skotreyn starfsleyfi til tveggja ára á Álfsnesi, 162 Reykjavík.“

Vegna framkominnar kröfu er farið fram á að úrskurðarnefndin fái í hendur gögn er málið 
varða og er stjórnvaldi gefið kostur á að tjá sig um kröfuna, 30 dagar frá dagsetningu þessarar 
tilkynningar, sbr. 5. mgr. 4. gr. laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála. 

 

Óskast staðfest um móttöku.

 

Með kveðju,

f.h. nefndarinnar

 

Ólöf Harðardóttir, skrifstofumaður 
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UUA 21/06/2021

Við íbúar og landeigendur kærum starfsleyfi Skotfélag Reykjavíkur og
Nágrennis á Álfsnesi til tveggja ára.  Er þess krafist að ákvörðunin verði felld úr
gildi, auk þess er krafist að starfsemi Skotreyn verði stöðvuð á meðan málið er til
meðferðar hjá úrskurðarnefndinni til að koma í veg fyrir áframhaldandi losun á blý
frá skotvöllum Skotreyn út í djúpuvík í Kollafirði. Til vara viljum við að hlutlausir
aðilar verði látnir rannsaka blýmengun í fjöru og sjó fyrir neðan skotvöll Skotreyn.
Einnig að hlutlausir aðilar verði látnir framkvæma hljóðmælingar hjá tveimur
frístundahúsum í landi Móa sem eru andspænis skotvöllum á Álfsnesi.



Í hvert einasta skipti sem rignir á Álfsnesi skolast blý úr jarðvegi í sjóinn. (sjá
video) https://vimeo.com/565387695 Þar af leiðandi mun blýbann á Álfsnesi ekki
stöðva áframhaldandi blýmengun frá Skotreyn út í fjöru og sjó í Djúpuvík
Kollafirði, eins og HER hefur haldið fram. Og teljum við íbúar og landeigendur
þetta grafalvarlegt mál sem verði að stöðva sem allra fyrst.

Vekur það furðu að skipulagsfulltrúi gerir engar skipulagslegar athugasemdir til HER um
umdeilda mengandi starfsemi sem er og hefur verið að losa blý út í sjó og fjöru í
Kollafirði í 16 ár,  við mikilvæga sjófuglabyggð. Erum við að tala um óafturkræfa blý-
mengun í sjó og fjöru. Og stangast þetta á við mgr1. 1.gr Skipulagslög 2010 nr 123 22.
September.

Viljum við einnig benda á að þau mannvirki sem fylgja starfsemi skotfélagana á Álfsnesi
er ekki í samræmi við samþykkt deiliskipulag sem kynnt hefur verið fyrir almenning skv
25.gr skipulags - og byggingarlaga nr. 73/1997.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hefur ekki sinnt eftirliti hjá skotsvæði Skotreyn á Álfsnesi í
16 ár eða frá opnun 2005.  Kemur fram í eftirlitsskýrslu 2020 í fyrsta sinn þá alvarlegu
brot á starfsleyfi og villandi upplýsinga sem gefnar hafa verið um losun á blýi í
eftirlitsskýrslum.  Í úrskurði Umhverfisráðuneytis 15 mars 2010 mál 09060086 kemur
fram að “ekki var talað um heilsuspillandi hávaða og að unnt sé að bregðast við
kvörtunum vegna hávaða frá starfseminni og krefja starfsleyfishafa um úrbætur. 11 árum
síðar höfum við látið fagaðila mæla hljóðmengun eftir réttum stöðlum og mælist við og
yfir heilsuspillandi mörkum 85db. Engar úrbætur hafa verið gerðar er varðar hávaða. Í
umsögn Umhverfis- og samgöngusviðs Reykjavíkurborgar kemur fram að gerð séu
sértæk skilyrði í starfsleyfinu vegna starfseminnar á skotvellinum og hafi það verið til að
draga úr hávaða eins og unnt er.” Það er enginn tilgangur að setja skilyrði þegar engin
fer eftir þeim. “Sem fyrr greinir liggur og fyrir að unnið er enn frekar að því markmiði af
hálfu heilbrigðiseftirlits og starfsleyfishafa að takmarka hávaðann”. Það var aldrei gert.

“Að mati ráðuneytisins felast í framangreindum starfsleyfisskilyrðum sértækar og skýrar
kröfur til starfsleyfishafa um að takmarka hávaða vegna starfseminnar frá skotsvæðinu
eins og unnt er, og sömuleiðis er þar áskilin sú skylda heilbrigðiseftirlits að leita leiða til
að takmarka hávaða enn frekar.”. HER og starfsleyfishafi hafa ekkert aðhafst í þeim
efnum frekar en öðrum frá opnun 2004.



“Sem fyrr greinir stendur yfir vinna hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur til að finna
skilvirkustu og bestu fáanlegu varnir eða aðferðir til að takmarka hávaða sem kemur frá
skotsvæðinu, og er vísað til þeirrar vinnu svo og umgetinna starfsleyfisskilyrða og gildis
þeirra í umsögn Umhverfisstofnunar” Kærendur óska eftir að fá að sjá þessa vinnu og
útskýringar HER um árangri sem skapaðist af þeirri vinnu.  Sem fyrr segir þá hefur HER
ekkert aðhafst og Skotreyn aldrei farið eftir starfsleyfisskilyrðum um hávaðavarnir frá
opnun félagsins. Einnig standa vellir Skotreyn alveg við sjóinn og skot stefna beint út í
sjó. Ekki eru meira en 100-150m frá skotvöllum Skotreyn niður að sjó,  flest öll höglin
enda í sjónum og fjörunni.  Ekki var minnst á það í eftirlitsskýrslu HER 2020.

Teljum við að Umhverfis- og skipulagssviðs  Reykjavíkurborgar sem úthlutaði
skotfélögunum þetta svæði 2003 hafi gerst brotleg við lög skipulags-& byggingarlaga
1mgr. 1. Gr laga.  Skotfélögunum var úthlutað svæði alveg við sjóinn á Álfsnesi og
skotvellir hannaðir á þá leið að skotið er beint út í sjó.  Einungis eru sirka 100m frá
skotvöllum að sjó og drifkraftur haglaskota sem notað er á Álfsnesi er sirka 250 - 350m.
Þetta vissu menn frá upphafi.  Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur vissi einnig af þessari
mengunarhættu (vísun á kæru 51/2021)en tóku vísviljandi ákvörðun að líta framhjá
henni og sinna engu eftirliti í 16 ár.  Með stórfelldu gáleysi hefur verið hleypt í sjóinn við
Djúpuvík í Kollafirði tugir tonna af blýi síðustu 16 ár frá Skotreyn.

Þykir einnig ansi furðulegt að í umsögn Umhverfisstofnunar hafa aldrei verið gerðar
athugasemdir við að Reykjavíkurborg hafi gert samning um ráðstöfun landssvæðisins á
Álfsnesi undir skotvöll.

Vert er að minna á að sú skemmtilega tilviljun er að fyrrverandi yfirlögfræðingur
skipulags-og byggingarsviðs Reykjavíkur 2002 -2005 þegar þessu svæði á Álfsnesi var
úthlutað var á þeim tíma og er enn meðstjórnandi í Skotvís sem rekur Skotreyn.
Fyrrverandi Sviðsstjóri Umhverfisstofnunar er formaður Skotvís í dag sem rekur
Skotreyn. Svo mætti lengi telja. Það er bara skemmtilegt og mikilvægt stundum að
minna á hversu landið er lítið, og hversu vel við erum öll tengt hvor öðru.

Við erum ekki að ásaka þessa góðu menn,  við vonum svo innilega að Skotreyn og
Skotfélag Reykjavíkur verði fundinn betri staðsetning. En við krefjumst þess að
starfsemi Skotreyn verði stöðvuð sem allra fyrst, til að koma í veg fyrir að náttúra,menn
og dýr halda ekki áfram að verða fyrir óafturkræfum skaða af mengun af þeirra völdum.
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