




































































  Reykjavík 10. febrúar 2021Skipulagsstofnun 

b.t. Egils Þórarinssonar / Jakobs Gunnarssonar 
Laugavegi 166

105 Reykjavík

Vísað er í tölvubréf Skipulagsstofnunar, dags. 15. janúar síðastliðinn, þar sem óskað er eftir 

umsögn Reykjavíkurborgar, umhverfis- og skipulagssviðs um tillögu Faxaflóahafna að matsáætlun um 

framkvæmdina „Þróun Sundahafnar“. Erindið var sent skrifstofu umhverfisgæða á umhverfis- og 

skipulagssviði Reykjavíkur til afgreiðslu. 

Faxaflóahafnir áætla að fara í gerð umfangsmikilla landfyllinga á hafnarsvæði sínu við Sundahöfn, 

einkum á meginathafnasvæðinu sem leiðir til lenginga og tilfærsla á Skarfabakka, Sundabakka, 

Kleppsbakka og Vogabakka en einnig er landfylling við Klettagarða norðan við Laugarnes stækkuð. Þá 

heyra undir framkvæmdina dýpkunarframkvæmdir á stóru svæði í Viðeyjarsundi þar sem áætlað er 

að taka rúmlega þrjár milljónir rúmmetra af efni, og loks losun á efni sem ekki nýtist við gerð 

landfyllinga í gamalt efnistökusvæði vestan við Engey en áætlað er að um milljón rúmmetra þurfi að 

losa þar. Þessar framkvæmdir eru nátengdar hvor annarri og því framsettar í eitt sameiginlegt 

framkvæmdaverkefni fyrir mat á umhverfisáhrifum. 

Skrifstofa umhverfisgæða hefur farið yfir gögn frá framkvæmdaaðila og veitir í kjölfar eftirfarandi 

umsögn fyrir hönd umhverfis –og skipulagssviðs Reykjavíkur. Þá vísar skrifstofan í fyrri umsagnir 

tengdar þessu máli  einkum umsögn um þá væntanlega aðalskipulagsbreytingu vegna landfyllingar 

við Klettagarða frá 27. nóvember 2018. 

Umsögn skrifstofu umhverfisgæða á umhverfis –og skipulagssviði 

1. Tilgangur framkvæmdar

Markmið og tilgangur meirihluta heildarframkvæmdarinnar sem um ræðir (dýpkun, landfyllingar á 

meginhafnarsvæði og efnislosun) er að tryggja öruggar siglingar og hafnaraðstöðu fyrir stærri skip í 

ljósi aukinnar. Meðan engin önnur hafnaraðstaða á höfuðborgarsvæðinu  getur þjónustað slík skip þá 

er þessi aukna þörf eðlileg ekki síst vegna öryggissjónarmiða. Ekki hefur þó verið lagt heildarmat á þol 

svæðisins fyrir auknum umsvifum af hafnarstarfsemi og því mikilvægt að huga að því í þessu mati á 

umhverfisáhrifum. 

Nokkuð aðrar forsendur eru að baki landfyllingu við Klettagarða. Landfylling sú sem var reist að 

stærstum hluta árið 2019 var ákveðin og hönnuð vegna þess að Faxaflóahafnir hugðust reisa þar 

höfuðstöðvar. Við undirbúning nauðsynlegrar breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur kom í ljós að 

Veitur ehf. töldu nauðsynlegt að a.m.k. hluti landfyllingar myndi falla þeim í skaut sem 

framtíðarsvæði fyrir aukna hreinsun á skólpi. Engar útfærðar tillögur liggja fyrir frá Veitum um þessa 

hreinsun en ljóst var að stækka þyrfti landfyllinguna til að bæði Veitur og Faxaflóahafnir gætu nýtt 

svæðið. Þess vegna var við aðalskipulagsbreytingu sem samþykkt var 1. apríl 2019 gefið leyfi fyrir 

landfyllingu allt að 5 ha. Hins vegar var metin þörf á að framkvæma strax landfyllingu upp á 2 ha og 

framkvæmdaleyfi veitt með vísun í heimildir aðalskipulags þótt ekkert deiliskipulag hafi verið fyrir 

hendi . Upp kom sú staða að mikil þörf var fyrir að losa efni frá framkvæmdasvæði við Landspítala. Til 

að forðast flutninga á efni langar vegalengdir með tilheyrandi neikvæðum umhverfisáhrifum  var 

gripið til þess ráðs að nýta það við gerð landfyllingarinnar við Klettagarða jafnvel þó þörf fyrir sjálfa 

fyllinguna væri ekki sérstaklega brýn.  Framkvæmdum við þessa landfyllingu lauk árið 2020 en áform 

um uppbyggingu á henni liggja ekki fyrir og vinna við deiliskipulag ekki hafin. 



Landfyllingin sem þegar hefur verið byggð við Klettagarða er undir þeim viðmiðunarmörkum sem lög 

um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 miða við til að framkvæmdin sé tilkynningarskyld til 

Skipulagsstofnunar. Með þeim viðbótum sem nú er verið að leggja til er ljóst að endanleg landfylling 

sé af þeirri stærð að hún væri tilkynningaskyld til Skipulagsstofnunar og mögulega matsskyld.  

Viðbótin er auðvitað hluti af þeirri matsáætlun sem nú er kynnt en að mati skrifstofu umhverfisgæða 

er það óheppilegt að fyrri landfyllingin hafi verið framkvæmd án umhverfismats. Þar af leiðandi gefst 

ekki tækifæri að meta umhverfisáhrif landfyllingarinnar í heild sinni. Skynsamlegra hefði verið að mati 

skrifstofu umhverfisgæða að bíða með að framkvæma fyrri landfyllinguna fyrst það stefndi í að síðari 

hluti hennar kæmi til skoðunar svo fljótt eins og raun ber vitni.  

Nú er ljóst að ýmis umhverfisáhrif hafa þegar átt sér stað og forsendur fyrir frekara mati breyst því 

aðstæður eru allt aðrar eftir að landfyllingin reis. Betur verður vikið að þessu síðar í þessari umsögn í 

umfjöllun um einstaka áhrifaþætti. Þá er einnig vísað í umsögn frá skrifstofunni um breytingu á 

aðalskipulagi dagsetta 27. nóvember 2018. 

 

2. Framkvæmdasvæði,  umfang og lýsing framkvæmdar 

Framkvæmdasvæði og umfangi helstu framkvæmdaþátta er vel lýst í matsáætlun með kortum og 

öðru myndefni. Ljóst er að framkvæmdasvæði er í nær öllum tilfellum nú þegar raskað. Engu að síður 

er um umfangsmiklar framkvæmdir í mikilli nálægð við viðkvæm svæði – bæði náttúruverndarsvæði 

og íbúa- og útivistarsvæði. Áhrifasvæði framkvæmdanna nær því óneitanlega út fyrir sjálft 

framkvæmdasvæðið og huga þarf að því hvernig nálæg svæði geta orðið fyrir áhrifum. 

Ljóst er að umfang efnistöku við dýpkunarframkvæmdir er töluvert meira en hægt er að nýta í þær 

landfyllingar sem áætlaðar eru við Sundahöfn. Fram kemur í matsáætluninni að leitað verði leiða við 

að losa það í aðrar landfyllingar í Reykjavík eða annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. Mikilvægt er að 

í frummatsskýrslu komi fram hvaða möguleikar eru til staðar með því að vísa í þekktar 

landfyllingarframkvæmdir og ef ekki takist að losa efnið þannig ber að meta aðra kosti.  

Að öðrum kosti er ljóst að magn sem losa þarf við Engey geti orðið mun meira en vonir standa til um. 

Losa á efni í gamlar efnisnámur við Engey en þar sem námur sem losað hefur verið í frá 2005 eru að 

fyllast þarf að leita í önnur gömul efnistökusvæði. Þar með stækkar svæði til muna sem verið er að 

nota við efnislosun og áhrifasvæðið þar með. Umhverfi Engeyjar er mikilvægt búsvæði fyrir 

sjávarlífverur og meðal annars fæðuöflunarsvæði sjófugla t.d. lunda sem er á válista. Nýtt 

efnislosunarsvæði vestan við Engey væri einnig mun nær nýlega friðlýstu svæði við Akurey en svæðið 

sem notað er í dag. Greina þarf frá þessum atriðum í frummatsskýrslu og þegar horft er til þess að 

skilgreina mótvægisaðgerðir við efnislosunina t.d. sem tengjast mengunarhættu frá efninu sem losað 

er. Vikið verður betur að þessu atriði í umfjöllun um áhrifaþætti hér á eftir. 

Ekki eru gerðar athugasemdir við fyrirkomulag við dýpkanir en ljóst er að ef kemur til þess að 

sprengja þarf klappir að þá eykst hætta á gruggmyndun og öðru tímabundnu raski sem getur haft 

neikvæð áhrif á lífríki t.d. laxfiska sem ferðast um svæðið. Mikilvægt er að tímasetningar, 

fyrirkomulag og mótvægisaðgerðir fyrir sprengingaraðgerðir séu útlistaðar í frummatsskýrslu  

3. Valkostir 

Að mati skrifstofu umhverfisgæða mætti fjalla betur um valkosti og bera þá saman. Rökstyðja þarf 

betur að minnkun eða fækkun landfyllinga hlífi ekki náttúruminjum eða auki ekki lífsgæði íbúa. Aukin 

umsvif hafnarstarfsemi hefur vissulega jákvæð afleidd samfélagsáhrif en það er ofsagt að neikvæð 

áhrif séu engin. Meiri truflun getur t.d. mögulega orðið fyrir nálæg íbúa- og útivistarsvæði vegna 



aukinnar skipaumferðar og athafna á hafnarsvæðinu. Með því að stækka hafnarsvæðið út í 

Viðeyjarsund færist starfsemin og umferð skipa nær íbúahverfum í Grafarvogi t.d. væntanlegri 

íbúabyggð í Gufunesi. Mjög líklegt er að hljóðmengun og loftmengun aukist við það og taka þarf tillit 

til þess í umfjöllun um valkosti þegar gerður er samanburður við núllkost. 

Einnig þarf í umfjöllun um valkosti að skoða sammögnunaráhrif þessara framkvæmda við aðrar 

framkvæmdir í nágrenninu en t.d. við Viðeyjarsund og í Elliðaárvogi hefur verið og er stefnt að 

landfyllingum og mikilli uppbyggingu. Þá er Sundabrú væntanleg á þessu svæði þannig að álag á lífríki 

og umhverfi mun aukast með tímanum. Mikilvægt er að fjalla um þessa hluti í samhengi í 

frummatsskýrslu miðað við þær forsendur sem liggja fyrir þó auðvitað sé óvissa enn um útfærslur á 

ýmsu. Velta þarf fyrir sér þolmörkum svæðisins fyrir framkvæmdum og starfsemi og mikilvægt að 

bera saman núllkost í því samhengi. 

Varðandi landfyllinguna við Klettagarða er tvímælalaust að mati skrifstofu umhverfisgæða hægt að 

fjalla betur um valkosti. Meðan upplýsingar um umfang, eðli og tímasetningar á uppbyggingu 

skólphreinsimannvirkja Veitna liggja ekki fyrir ber að taka til skoðunar sviðsmyndir sem fela í sér þann 

möguleika að hreinsun á skólpi verði staðsett annars staðar eða verði af öðrum toga sem ekki krefjist 

landfyllingar eða í öllu falli minni landfyllingar en gert er ráð fyrir. Ef til vill eru tækifæri til að nýta 

landrými sem þegar er til staðar nálægt skólphreinsistöðinni sem í dag er í annarri notkun. Ekki ber að 

útiloka slíka rýni við umfjöllun á valkostum þótt meiri líkur séu á einni útkomu en annarri að svo 

stöddu. Aðstæður geta breyst með tíma.  

4. Skipulagsáætlanir og leyfiskröfur 

Í gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur er gert ráð fyrir þeim landfyllingum sem hér er fjallað um eftir að 

breyting á aðalskipulaginu var samþykkt 1. apríl 2019. Þá var gert ráð fyrir að landfylling við 

Klettagarða sem nú er þegar búið að framkvæma rúman helming, ætti að nýtast fyrir bæði 

höfuðstöðvar Faxaflóahafna og fyrir skólphreinsun Veitna. Í matsáætlun á bls. 24 segir nú að „ekki 

[sé] ljóst hvort að Faxaflóahafnir muni nýta sér landfyllinguna þar sem plássþörf og útfærsla frekari 

skólphreinsunar liggur ekki fyrir“. Þá er ekkert deiliskipulag til fyrir svæðið á Klettagörðum og með 

öllu óljóst hvernig skipulag innan þess verði háttað. Alltaf er betra að hafa tilbúið deiliskipulag áður 

en farið er í svo stórar framkvæmdir sem landfyllingar eru þar sem um óafturkræf umhverfisáhrif er 

að ræða. Framkvæmdir annarra landfyllinga innan meginhafnarsvæðisins eru í samræmi við gildandi 

deiliskipulög. 

Eins og kemur fram á bls. 24 eru framkvæmdirnar háðar framkvæmdaleyfi frá skipulagsfulltrúa 

Reykjavíkurborgar. 

5. Umhverfisáhrif 

Í fjórða kafla er greint frá helstu framkvæmdaþáttum sem munu hafa möguleg umhverfisáhrif, 

áhrifasvæði er skilgreint og greint frá þeim umhverfisþáttum sem verða fyrir mögulegum áhrifum og 

fjalla á um í frummatsskýrslu. 

Skrifstofa umhverfisgæða telur mikilvægt að áhrifasvæði sé metið fyrir hvern umhverfisþátt 

sérstaklega í frummatsskýrslu og það sýnt á myndrænan hátt með kortum og skýringarmyndum eins 

og við á. 

Í matsáætluninni er tekið fram að eftirfarandi umhverfisþættir eru taldir verða fyrir 

umhverfisáhrifum: fuglalíf, botnset og botngerð, botndýralíf og laxfiskar. Skrifstofa umhverfisgæða 

telur að þetta sé ekki tæmandi listi og að skoða þurfi í frummatsskýrslu betur áhrif á t.d. ásýnd, 

landslag, útivist og samfélag í ljósi þeirra breytinga sem verða á landsvæðum þeim sem um ræðir, 



sérstaklega í samhengi við nálæg náttúruverndar- og útivistarsvæði t.d. Laugarnes, Viðey og Gufunes. 

Einnig ætti að fjalla um möguleg áhrif á loftgæði, hljóðvist og loftslagsmál, en þau geta verið í senn 

jákvæð og neikvæð eftir atvikum. 

Umfjöllun um einstaka umhverfisþætti: 

a) Áhrif á landslag, ásýnd og útivist 

Skrifstofa umhverfisgæða telur að áhrif af landfyllingum við Klettagarða hafi tvímælalaust áhrif á 

ásýnd og útivistargildi náttúruverndarsvæðis við Laugarnes enda eins nálægt því og hægt er. Þar sem 

fyrri landfylling fór ekki í mat á umhverfisáhrifum hafa heildaráhrif af framkvæmd landfyllinga á þessu 

svæði ekki verið metin að fullu t.d. með tilliti til ásýndar frá landi og sjó og eyjum í Kollafirði, sjónlínar 

og útsýnis t.d. milli Laugarness og Viðeyjar sem hefur mikið gildi fyrir útivistarupplifun íbúa og 

annarra gesta á Laugarnesi. Skrifstofa umhverfisgæða fjallaði um þetta í umsögn sinni frá 27. 

nóvember 2018 um aðalskipulagsbreytingu vegna stækkunar Hafnarsvæðis í Sundahöfn en þar segir: 

„Þó landfylling fari ekki beinlínis inn á hverfisverndarsvæðið í Laugarnesi þá er ekki hægt að horfa 

fram hjá grenndaráhrifum.  Tillaga að fyllingu liggur alveg að verndar- og minjasvæðinu á Laugarnesi 

og þar með er verið að þrengja að svæðinu. Hluti af upplifun gesta í Laugarnesi er útsýnið út á sundin 

og það eru verðmæti í útsýni til Viðeyjar sem hefur verið lítt eða óbreytt í aldir.  Með fyllingu og síðan 

byggingum er þessari sjónlínu raskað og enn meira yrði gengið á rými og útsýni frá Laugarnesi ef 

unnið yrði frekar með hugmyndir í minnisblaði í viðauka um garð út með grynningum 

Laugarnestanga í átt að skerjum sem liggja undan ströndinni. Þá er óvíst með hvort fuglalíf geti 

truflast en vel er þekkt að skarfar, máfar og fleiri sjófuglar nýti sér þessi sker til hvíldar. Tillagan hefur 

áhrif á landslag/ásýnd og verndarsvæði/útivist og að mat undirritaðs vanmat að áhrif tillögunnar séu 

óveruleg. „ 

b) Fuglalíf 

Í matsáætlun er talið að engin búsvæði raskist af völdum framkvæmdarinnar. Það er einföldun að 

mati skrifstofu umhverfisgæða því þó engin óröskuð svæði á landi verði fyrir beinum áhrifum þá eru 

hafflötur og grunnsævi einnig mikilvæg búsvæði fyrir ýmsar tegundir sjófugla enda fæðuöflunarsvæði 

tegunda eins og æðarfugls, skarfa, máfa, svartfugla, anda og fleiri tegunda á öllum árstímum, ekki síst 

á veturna.  

Með landfyllingum er gengið á þessi hafbúsvæði og þau minnka. Þótt þessar framkvæmdir einar og 

sér hafi ef til vill lítil áhrif þá eru þau hluti af stærri heild og meta þarf sammögnunaráhrif við aðrar 

framkvæmdir, nýlegar sem væntanlegar, á þessum slóðum í Kollafirði. Álag á fuglalíf mun einungis 

aukast og óvíst hvenær þolmörkum er náð. Losun efnis við Engey getur einnig haft áhrif á 

fæðuöflunarsvæði sjófugla t.d. lunda sem verpir í Akurey og í Engey og er á válista. 

Nýlegar athuganir eru til um fuglalíf m.a. við Laugarnes og í Elliðaárvogi sem mikilvægt er að horfa til 

en einnig ber að leita frekari ráðgjafar um möguleg áhrif til langstíma á fuglastofna sem nýta þessi 

svæði.  

c) Botnset  

Ljóst er að framkvæmdirnar fela í sér mikið rask á botnseti, einkum vegna dýpkunarframkvæmda í 

Viðeyjarsundi en einnig þar sem landfyllingar eru áætlaðar og við efnislosun nálægt Engey. Að 

stærstum hluta er um botnset sem nú þegar er raskað nema svæði utan við Klettagarða. Það er 

jákvætt að ekki eigi að raska mikið óröskuðum botni. Mesta hætta af framkvæmdinni er vegna 

gruggmyndunar og tilfærslu á seti með hafstraumum. Gruggmyndun getur valdið tímabundinni 



mengun þegar set blandast sjó og haft neikvæð áhrif á lífverur, einkum fiska og botndýr. Alvarlegast 

er þó ef mengun sem leynis í botnseti dreifist innan og út af framkvæmdasvæði. Þess vegna er 

grundvallaratriði að umfang mengunar í botnseti sé metið á öllu dýpkunarsvæðinu. Í matsáætlun 

kemur fram að mengunarrannsóknir í Viðeyjarsundi hafa farið fram og verður gert grein fyrir 

niðurstöðum þeirra í frummatsskýrslu. Ef uppgötvast að mengandi efni eru í botnsetinu í 

óásættanlegu magni þarf að árétta og tilgreina verklag sem kemur í veg fyrir að mengandi efni sé 

fjarlægt og alls ekki losað þar sem það á ekki heima t.d. á efnislosunarsvæðinu við Engey. Ef það 

verður notað í landfyllingar eins og rætt er sem möguleiki þá þarf að tilgreina vandlega hvernig það 

verður gert þannig að engin hætta stafi af því. 

d) Botndýralíf 

Botndýralíf verður óneitanlega fyrir raski á öllum framkvæmdasvæðum sem um ræðir. Meira að segja 

á áður röskuðum svæðum finnast botndýr í einhverju magni. Ekki er stefnt að því að gera rannsóknir 

á botndýralífi þar sem eldri rannsóknir teljast nægjanlegar. Skrifstofa umhverfisgæða vill benda á að 

engar rannsóknir um botndýralíf á þessum slóðum eru til sem eru yngri en 12 ára og þörf á nýrri 

upplýsingum þar sem breytingar gætu hafa átt sér stað. Til dæmis hefur grjótkrabba fjölgað mikið í 

Kollafirði undanfarið. Æskilegt væri að gera athugun á botndýralífi t.d. við Klettagarða þar sem um 

óraskað búsvæði er að ræða og einnig í Viðeyjarsundi þar sem umfang framkvæmda á hafsbotni er 

gríðarmikið. Samfélag botndýra hefur verið metið fábreytt í fyrri athugunum, en heildarkortlagning á 

botndýrasamfélögum í innanverðum Kollafirði hefur ekki farið fram og lítið vitað um mikilvægi 

botndýrasamfélagsins fyrir annað lífríki t.d. fugla, fiska og sjávarspendýr. Með áframhaldandi raski á 

búsvæðum botndýra má álykta að vistkerfið í heild á svæðinu verði fyrir auknu álagi og þolmörk eru 

lítið þekkt. Leita ætti ráðgjafar um heildaráhrif framkvæmda og athafna á svæðinu á botndýralíf og 

fjalla um það í frummatsskýrslunni. 

e) Laxfiskar 

Framkvæmdasvæðið í Viðeyjarsundi er á farleiðum laxfiska sem eiga ferð til og frá Elliðaám. Þar er 

bæði um fullorðna fiska og seiði að ræða, og bæði lax og sjóbirting. Landfyllingar munu ef til vill ekki 

þrengja mikið að Viðeyjarsundi miðað við núverandi ástand en þó er um að ræða áframhaldandi 

skerðingu á því svæði sem laxfiskar ferðast um og dvelja á við fæðuöflun í styttri eða lengri tíma. Þá 

er ljóst að grugg vegna framkvæmda við dýpkun eða landfyllingar getur haft neikvæð áhrif á laxfiska, 

sér í lagi seiði sem eru viðkvæmari. Vegna rannsókna á áhrifum annarra framkvæmda þ.e. við 

ósasvæði Elliðaánna eru til nýleg gögn um ferðir og dvöl laxfiska á þessum slóðum en mikilvægt er að 

tryggt sé að gögnin taki nægjanlega til þess áhrifasvæðis sem um ræðir. Vakin er athygli á því að 

væntanleg á næstu vikum er skýrsla Hafrannsóknarstofnunar sem fjallar um rannsóknir á fari 

fullorðinna laxfiska um Viðeyjarsund inn í Elliðaárvog. Einnig er nauðsynlegt að horft sé til 

sammögnunaráhrifa af öllum framkvæmdum á þessum slóðum, bæði af tímabundnum truflunum t.d. 

gruggi og varanlegri skerðingu á far- og dvalarsvæðum. Virði laxfiskastofns Elliðaánna er mikið og 

huga þarf vandlega að mögulegum áhrifum vegna framkvæmda og tilgreina nauðsynlegar 

mótvægisaðgerðir t.d. vegna gruggmengunar. 

 

Samantekt 

Framkvæmdir Faxaflóahafna eru umfangsmiklar og festa í sessi hlutverk svæðisins sem 

aðalhafnarsvæði Höfuðborgarsvæðisins. Þótt eiginlegt framkvæmdasvæði sé alla jafna á nú þegar 

röskuðum svæðum munu aukin umsvif og framkvæmdir á þessum slóðum leiða óneitanlega til aukins 

álags á lífríki og umhverfi. Taka verður tillit til þess í mati á umhverfisáhrifum og skoða 



sammögnunaráhrif við aðrar framkvæmdir og áætlaðar athafnir og leggja eins raunhæft mat og hægt 

er á þolmörk og langtímastöðu lífríkis og náttúru á svæðinu. Einnig ber að skoða betur áhrif á 

loftgæði, hljóðvist, útivist, ásýnd og landslag – bæði út frá sjónarmiðum náttúruverndar og samfélags. 

Ekki skal forðast samanburð á valkostum þó aðrir valkostir séu minna fýsilegir í ljósi markmiða og 

mikilvægi framkvæmda. Mikilvægt er að beita valkostagreiningu við að átta sig á heildaráhrifum 

framkvæmda á umhverfið. 

Að mati skrifstofu umhverfisgæða er staða landfyllingar við Klettagarða nokkuð önnur en aðrar 

framkvæmdir sem eru til umfjöllunar í matsáætluninni þar sem forsendur og tilgangur 

framkvæmdarinnar er af öðrum toga. Að mati skrifstofunnar er rökstuðningur fyrir nauðsyn þessarar 

framkvæmdar veikari þar sem óvissa ríkir um umfang, eðli og tímaáætlanir þeirra áforma sem fjallað 

er um að verði á landfyllingunni. Þá er það óheppilegt eins og áður hefur komið fram að nú þegar er 

lokið við gerð rúmlega helmings endanlegar landfyllingar þar án þess að fram hafi farið fullnaðarmat 

á umhverfisáhrifum hennar. Vissulega var þörf fyrir efnislosun frá Landspítalareit aðkallandi 

viðfangsefni sem var hægt að leysa á hagkvæman hátt með því að flýta gerð fyrri landfyllingarinnar, 

og koma þannig í veg fyrir óæskileg áhrif þungaflutninga á efni lengri vegalengdir, en það leiðir til 

þess að forsendur fyrir heildarmati í dag eru ekki eins og best er á kosið og við það rýrist 

trúverðugleiki þess áhrifamats sem nú fer fram á síðari hluta landfyllingarinnar. Það er mat skrifstofu 

umhverfisgæða að nauðsynlegt sé að taka tillit til þessa atriðis við matið og undanskilja ekki þá 

landfyllingu sem þegar er komin þegar t.d. lagt er mat á áhrif á ásýnd, landslag, útivist sem og lífríki. 

Skrifstofa umhverfisgæða fyrir hönd umhverfis –og skipulagssviðs áskilur sér rétt á frekari 

athugasemdum á síðari stigum. 

f.h. skrifstofu umhverfisgæða á umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkur 

Snorri Sigurðsson, verkefnastjóri á deild náttúru og garða. 
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