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Samþykktir 

 

Skipulagstillaga þessi hefur fengið meðferð samkvæmt 41. gr. 

skipulags- og byggingarlaga nr. 123/2010 með síðari breytingum 

 

var samþykkt í skipulagsnefnd þann __________ 

 

og í sveitarstjórn Hörgársveitar þann _________  

 

Skipulagstillagan var auglýst almenningi til sýnis frá __________  

 

Athugasemdafrestur var til __________  

 

 

 

Auglýsing um gildistöku deiliskipulagsins var birt í B-deild Stjórnartíðinda þann _________  

  

 

Hörgársveit,_____________________ 

 

_______________________________ 

Undirskrift sveitarstjóra  
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1 Yfirlit 

Skútaberg ehf hefur látið vinna fyrir sig deiliskipulag sem snýr að landnýtingu á 

eignarlandi fyrirtækisins á Moldhaugahálsi.  

Deiliskipulag er hannað af H.S.Á. Teiknistofa, Haraldur S. Árnason. 

 

1.1 Skipulagssvæðið 
Skipulagssvæðið afmarkast af Hringvegi 1 að norðan, Þórustaðagili og bænum 

Skútum að vestan, núverandi námu að sunnan og safni – markaðstorgi að austan, sjá 

skýringarmynd hér að neðan: 

 

 

Skipulagssvæðið er alls 463,37 ha., þar af er efnistökusvæðið 18,63 ha, 

geymslusvæðið 12,63 ha, ökugerði 1,43 ha, athafnarsvæði 25,4 ha og safn og 

sýningarsvæði 12,5 ha en annað óráðstafað. 

Markmið 

Markmið deiliskipulagsins er að skilgreina lóðir fyrir starfsemi á vegum landeiganda. 

Um er að ræða annarsvegar iðnaðarlóðir fyrir starfsemi sem tengist m.a. efnisvinnslu 

á svæðinu og lóðir fyrir húsnæði sem tengist afþreyingar- og ferðamannasvæði, þar á 

meðal söfn, markaðstorg og snyrtingar. Markmið deiliskipulagsins er einnig að 

tryggja góða ásýnd svæðisins, m.a. með mönum, gróðurbeltum og umgengisreglum.  
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2 Forsendur 
2.1 Staðhættir 

Á jörðunum Tréstöðum og Moldhaugum hefur verið og er nautgriparækt og 
hefðbundin mjólkurframleiðsla en á jörðinni Skútum hefur engin búskapur verið 
síðustu ár en til stendur að endurbyggja gamla bæinn. Ríkjandi gróðurfar svæðisins 
er einkum mólendi og klappir með mýradrögum á milli. Skipulagssvæðið nær yfir 
hluta lands Tréstaða (L218785) ofan Hringvegar sem er alls 16,3 ha, hluta lands 
Moldhauga (L218798 og L223520) einnig ofan Hringvegar sem er alls 41,39 ha (34,1 
ha + 7,29 ha), Þórshorn (L231920), á milli landi Tréstaða og Moldhauga, sem er alls 
2,16 ha og land Skúta (L152537) sem er alls 404,83 ha. Landhæðir eru frá 80 m og 
upp í 540 m og hallar landinu upp frá norðri til suðurs. 

2.2 Lagnir á skipulagssvæðinu                                                                                  
Um svæðið liggja aðveitulagnir fyrir heitt og kalt vatn frá Vöglum til Akureyrar, 
Dalvíkurlína 1, ljósleiðari og dreifilína Rarik.  Sjá nánar skipulagsuppdrátt. 

2.3 Tengsl við aðrar áætlanir 
Deiliskipulagið samræmist stefnumiðum í aðalskipulagi Hörgárbyggðar 2006-2026 um 
færri en stærri efnistökusvæði, markmiðum um landnotkun og efnistöku. Svæðið 
innan deiliskipulagstillögunnar er ma í samræmi við: 
 
Landsskipulagsstefna  
Moldhaugnaháls er heppilega staðsettur miðað við helstu vaxtarsvæði við Eyjajafjörð 
og því stuðla áformin sem í skipulaginu felast að hagkvæmu framboði jarðefna til 
vaxtar og viðgangs byggðarlaga við Eyjafjörð. Áformin samræmast að þessu leyti 
markmiðum Landsskipulagsstefnu 2015-2026 um sjálfbæra byggð í dreifbýli og 
styrkingu byggðarkjarna. 
 
Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024  
Efnisnám og framleiðsla á svæðinu stuðlar að nægu framboði jarðefna í Eyjafirði. 
Mótvægisaðgerðir og umgengisreglur stuðla að því að áhrif áformanna á landslag og 
umhverfi verði í lágmarki. Áformin samræmast að þessu leyti markmiðum 
Svæðisskipulags Eyjafjarðar 2012-2024 um efnistökusvæði. 
 
Aðalskipulag Hörgársveitar 2012-2024  
Áformin samræmist landnotkunarflokkun í Aðalskipulagi Hörgársveita 2012-2024. 
Áformin samræmist markmiðum Aðalskipulags Hörgársveitar 2012-2024 um færri og 
stærri efnistökusvæði.  
Áformin samræmast markmiðum Aðalskipulags Hörgársveitar 2012-2024 um 
aðstæður fyrir nýja atvinnustarfsemi og fjölbreytt framboð athafnalóða fyrir 
mismunandi fyrirtæki. 
 

2.4 Eldri gögn 
Unnin hefur verið umhverfisskýrsla með tilliti til þess sem verið er að skipuleggja 
núna. 
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Tilgangur framkvæmdarinnar var að uppfylla þarfir markaðarins fyrir hagnýtt efni á 
Eyjafjarðarsvæðinu. Þörf var fyrir nýjan framtíðarefnistökustað eftir að 
Krossanesnáma við Akureyri varð fullnýtt. Framkvæmd sem þessi fellur undir 1. 
viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Þá er fjallað um námu 
jarðefna, vinnsluáætlun og frágang í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013.   

2.5 Eldra deiliskipulag 
Þann 22. janúar 2014 tók gildi deiliskipulag fyrir efnistökusvæði og skylda starfsemi í 

landi Skúta. Í endurskoðuðu deiliskipulagi svæðisins er gerð grein fyrir frekari 

uppbyggingu en áformuð var í eldra skipulagi. Skilmálar um efnistöku á 

efnistökusvæði E5 og forsendur hennar eru óbreytt í endurskoðuðu skipulagi og 

liggur umhvefisskýrsla sem unnin var vegna hins eldra skipulags og samþykkt var af 

Skipulagsstofnun 3. júlí 2013 einnig til grundvallar endurskoðuðu skipulagi.  

2.6 Eldri mannvirki á skipulagssvæðinu 
Í landi Skúta er gamalt íbúðarhús (F2158216) 
sem byggt var árið 1900 samkv. Þjóðskrá.  
Húsið er skráð sem geymsla og birt stærð þess 
er 46,5 m2. Húsið er friðað samkv. 29gr. laga 
um menningaminjar nr. 80/2012.  
Til stendur að endurbyggja húsið en það verður 
gert í samráði við Minjastofnun Íslands. 
 
Í landi Tréstaða er gömul fjárrétt sem stendur til að fari. 

2.7 Fornminjar 
Allmargar fornminjar eru á skipulagssvæðinu og skylt er að gera Minjastofnun Íslands 

viðvart ef fornminjar á framkvæmdarstað finnast.  

Fornminjar á framkvæmdasvæðinu vor skráðar af Byggðasafni Skagfirðinga (Brenda 

Prehal), sjá nánar skýrslu 2022/253 eða Minjastofnun Íslands verknúmer 2776. 

Fornleifaskrá vegna Skúta er í fornleifaskrá nr. FS142-98043 og fornleifaskrá vegna 

Moldhauga er í fornleifaskrá nr. FS070-98041.  
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3 Deiliskipulag 

3.1 Markmið 
Markmiðið með gerð deiliskipulagsins er að stuðla að því að umrætt land nýtist með 

markvissum og skipulögðum hætti sem og að tryggja að ásýnd svæðisins verði góð og 

umhverfisáhrif framkvæmda ásættanleg. Lóðir og svæði verða skilgreind fyrir 

mismunandi starfsemi svo sem: 

- Söfn, markaðstorg, neðanjarðarhvelfingar og annað sem tengist afþreyingar- og 

ferðamannastarfsemi á svæðinu. 

- Atvinnuhúsnæði fyrir iðnaðarstarfsemi og gámavöllur fyrir flokkun sorps. 

- Geymslusvæði fyrir bíla, vélar, tæki og aðra lausamuni sem ekki eru í reglulegri 

notkun. 

- Svæði fyrir ökugerði. 

- Efnistökusvæði og efnislager (vatnstankar, þvottastöð, efnisgeymslur og 

sprengiefnageymsla en annars óbreyttir skilmálar frá eldra skipulagi). 

Almennar umgengnisreglur verða á svæðinu og skilgreindar mótvægisaðgerðir til að 

draga úr sýnileika og öðrum umhverfisáhrifum – sjá kafla 3.11.  

3.2 Meginatriði 
Uppdrætti vegna bygginga á svæðinu skal leggja fyrir Byggingarfulltrúa 

Eyjafjarðarsvæðis. Aðaluppdrættir (byggingarnefndarteikningar) skulu vera í 

samræmi við skilmála þessa deiliskipulags. Um byggingar á svæðinu gilda öll ákvæði 

laga og reglugerða sem við eiga, s.s lög um mannvirki, skipulagslög, 

byggingareglugerð, skipulagsreglugerð, reglugerðir um brunavarnir og brunamál, 

íslenskir staðlar og sérrit Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands eftir því sem við á. Á 

uppdrætti skal, auk húsa, sýna önnur fyrirhuguð mannvirki á lóðinni, s.s. bílastæði, 

gangstéttar, stoðveggi, girðingar og skjólveggi. 

Samþykkt um umgengni og þrifnað utan húss á starfssvæði heilbrigðisnefndar 

Norðurlands eystra gildir í hvívetna á deiliskipulagssvæðinu 

3.3 Efnistaka 
Efnistaka á framkvæmdasvæðinu er skipulögð til 50 ára og nemur 5.000.000 m3 á 17 

ha svæði. Því er skipt upp í fjögur námasvæði og er áætlaður vinnslutími á hverju 

námasvæði um 12 ár og áætlað efnismagn úr hverju námasvæði er 1.250.000 m3. 

Námasvæði 1 er 7,1 ha og áætlaður vinnslutími í því er á árunum 2012-2024, 

námasvæði 2 er 4,0 ha og vinnslutími á því er á árunum 2024-2036, á námasvæði 3 

sem tekur yfir 3 ha er áætlað að vinnsla efnis fari fram á árunum 2036-2049 og að 

lokum er áætlað að á árunum 2049-2062 verði unnið efni úr námasvæði 4 sem er 2,9 

ha. 
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Leitast skal við að viðhalda landslagsheildum eins og mögulegt er að efnistöku 

lokinni. Náttúrumyndir sem skera sig úr í landslagi og/eða eru mikilvæg kennileiti 

m.t.t. landamerkja, er ekki heimilt að sprengja upp heldur skal láta þær halda sér. 

Umhverfis slíkar jarðmyndanir, verður svæðið mótað á þann hátt að það falli sem 

best að landslagi í nágrenni. 

3.4 Aðkoma og veitur 
Aðkoma inn á skipulagssvæðið er frá Hringvegi 1. Tenging er í landi Moldhauga og er 

reiknað með inn- og útkeyrslu á henni. Samráð hefur verið haft við Vegagerðina um 

tenginguna. Vegir innan svæðisins ásamt heimreið að Skútum eru síðan lagaðir að 

þessari tengingu. Heitt og kalt vatn frá Norðurorku liggur að hluta til í landi Tréstaða 

og er gert ráð fyrir tengingum inn á þá lögn ásamt brunahönum fyrir slökkvivatn. 

Einnig er fyrirhugað að bora eftir heitu og köldu vatni í landi Skúta. Fráveitur verða 

tengdar rotþróm/olíugildrum en hlíta skal skilmálum Heilbrigðiseftirlits Norðurlands 

eystra um frárennsli. Eigandi svæðisins sér um sorphirðu. 

3.5 Landmótun 
Landmótun á lóðum og vegna gatnagerðar er sýnd á skipulagsuppdrætti. Landhæð á 

lóðamörkum skal vera samkvæmt uppgefnum hæðarkótum á mæliblöðum. Á 

aðaluppdráttum vegna byggingarleyfisumsókna skal sýna skipulags lóðar s.s. 

hæðarlegu, bílastæði, aðkomur, athafnasvæði, sorplausnir, gámasvæði, girðingar og 

trjágróður. 
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3.6 Byggingarreitir 
Byggingarreitir eru sýndir á deilikskipulagsuppdrætti. Staðsetning húsa er frjáls innan 

byggingarreits. Lágmarksfjarlægð milli húsa getur ekki orðið minni en fram kemur í 

gr. 9.7.5 í byggingarreglugerð nr. 112/2012. Byggingagerð og þakgerð verði frjálsar. 

Leitast er eftir að stefna bygginga verði almennt austur-vestur. 

3.7 Lóðir og nýtingarhlutfall 
Skilgreinar eru sex lóðir fyrir atvinnuhúsnæði.  

Stærð lóðanna er frá 5.442 fm til 26.223 fm og er nýtingarhlutfall á lóðunum 0,4. 

3.8 Skilmálar um húsgerðir 
Íbúðarhús verður á einni til tveimur hæðum og er mesta hæð 7,0 m - hámarksstærð 

byggingar er 250 m2 miðað við brúttóflatarmál.  

- Vinnubúðir verða á einni hæð og er mesta hæð 7,0 m - hámarksstærð byggingar er 

4x600 m2 miðað við brúttóflatarmál. Vinnubúðirnar verða úr færanlegum einingum 

sem raðað er saman.   

Norðan við vinnubúðirnar verður gámavöllur fyrir flokkun sorps og úrgangs sem til 

fellur innan skipulagssvæðisins. 

- Skrifstofubygging er á tveimur hæðum og er mesta hæð 10 m - hámarksstærð 

byggingar er 250 m2 miðað við brúttóflatarmál.  

- Geymslusvæði verður með mestu hæð 12m - hámarksstærð geymslusvæðis er 12,63 

ha. 

3.9 Sérskilmálar lóða og notkunarreita 

Nr 1 er nú 460m2 hús á þremur hæðum og mesta hæð er um 15m en byggingarreitur 

þess stækkar, um 110m2, til norðurs vegna væntanlega viðbyggingu. Húsið er ætlað 

sem gestamóttaka og kennslusalur fyrir vinnuvéla- og ökuskóla ásamt íbúðum á efri 

hæðum fyrir starfsfólk. 

Nr 2 er hús allt að 6.000m2 og mesta hæð er 8m. Húsið er ætlað sem 

innisýningarsvæði fyrir Konnasafn. 

Nr 3 er hús allt að 480m2 og mesta hæð um 8m. Húsið er ætlað sem 

innisýningarsvæði fyrir Konnasafn. 

Nr 4 er hús allt að 1.965m2 og verður um 10m á hæð. Húsið er ætlað sem 

markaðstorg. Sölubásar verða byggðir í kring um markaðstorg.  

Nr 5 er hvelfing 7.100m2 og mesta hæð um 15m. Hvelfingin verður innisýningarsalur 

fyrir Konnasafn. 

Nr 6-7 eru samskonar hvelfingar og Nr 5. Hvelfingar verði grafnar í áföngum. 
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Nr 8-11 er svæði fyrir vinnubúðir, meðsta hæð 7m og og stærð húss 600m2.  

Húsnæði til skammtímadvalar starfsfólks og gesta. Ekki gert ráð fyrir fastri búsetu í 

húsnæðinu sbr. lög um lögheimili og aðsetur nr. 80/2018.  

Nr 12 er 18m löng bílavog með skrifstofu, allt að 250m2 og mesta hæð 10m.  

Nr 13 er verkstæðishús allt að 1.625m2 og 10m á hæð sem þjónustuhús fyrir 

grjótnámu 

Nr 14 er færanleg þvottahörpusamstæða, um 280m2 og mesta hæð um 12m. 

Nr 15 eru 2stk vatnstankar, 115m2 hvor og mesta hæð um 12m.  

Nr 16 eru hólfaðar efnisgeymslur sem verða allt að 8.300m2 og mesta hæð 12m. 

Nr 17 er gámavöllur fyrir sorpflokkun og um 150m2, mesta hæð 4m.  

Nr 18 er ökugerði fyrir bíla og vinnuvélar, 1,43 ha með þjónustuhúsi sem er allt að 

200m2 og 6m á hæð. Svæðið er ætlað til kennslu á vinnuvéla- og ökuskóla ásamt 

geymslu tækja sem tengjast daglegri starfsemi ökuskólans. 

Nr 19 er geymslusvæði, 12,63 ha og með geymsluskemmum allt að 2.000m2 og 12m 

á hæð.  

Nr 20 er 26.223m2 iðnaðarlóð með nýtingarhlutfall 0,4 og mesta leyfileg hæð er 

15m.   

Nr 21 er 18.392m2 iðnaðarlóð með nýtingarhlutfall 0,4 og mesta leyfileg hæð er 

15m. 

Nr 22 er 6.695m2 iðnaðarlóð með nýtingarhlutfall 0,4 og mesta leyfileg hæð er 12m. 

Nr 23 er 16.541m2 iðnaðarlóð með nýtingarhlutfall 0,4 og mesta leyfileg hæð er 

12m.   

Nr 24 er framtíðar iðnaðarlóðasvæði, óskipulagt. 

Nr 25 er 24.029m2 iðnaðarlóð með nýtingarhlutfall 0,4 og mesta leyfileg hæð er 

15m. 

Nr 26 er þvottaplan fyrir bíla.  Gengið frá affalli í samráði við viðkomandi yfirvöld td 

með sand-og olíuskilju. 

Nr 27 er bílastæði fyrir bíla, vagna og vinnuvélar í reglulegri notkun. 

Nr 28 er bílastæði fyrir bíla, vagna og vinnuvélar í reglulegri notkun. 

Nr 29 er bílastæði fyrir bíla, vagna og vinnuvélar í reglulegri notkun. 

Nr 30 er 5.442m2 lóð undir bíla-og vélasölu, með nýtingarhlutfall 0,4 og 6m hæð.   

Nr 34 er gert ráð fyrir byggingareit fyrir íbúðarhús, allt að 250m2 og hæð ca 7m.   
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Nr 35 er gamli Skútabærinn sem er um 6m á hæð. Til stendur að endurbyggja húsið 

sem er friðað – sjá kafla 2.4.  

Nr 36 er útisýningarsvæði fyrir Konnasafn. 

Nr 37 er niðurbrotssvæði fyrir olíumengaðan jarðveg. Stærð svæðis er 0,29 ha. 
Frágangur og starfræksla svæðisins eru háð leyfi Heilbrigðiseftirlits Norðurlands 
eystra  

Nr 38 er sprengiefnageymsla, 0,24 ha svæði. Reist verður mannhelda girðingu 

umhverfis sprengiefnasvæðis og gengið frá því í samráði við viðeigandi yfirvöld. 

3.10 Skilmálar um bílastæði 
- Við verkstæði á námusvæði skulu vera a.m.k. 5 bílastæði. 

- Við skrifstofu skulu vera a.m.k. 3 bílastæði. 

- Við hverja vinnubúðir/geymslusvæði skulu vera a.m.k. 5 bílastæði. 

- Varðandi fjölda bílastæða við safn og fyrir hreyfihamlaða skal fylgja grein 6.2.6 í 

byggingarreglugerð. 

3.11 Skilmálar um umgengni og frágang á skipulagssvæði 
- Almennar umgengnisreglur vegna starfsemi á skipulagssvæðinu: Vel skal gengið um 

svæðið og ásýnd þess skal vera góð.  Bílum og tækjum sem notaðir eru í daglega 

starfsemi á athafnalóðum skal lagt í skilgreind stæði utan vinnutíma.  Tæki og bílar 

sem ekki eru til sýnis á vinnuvélasafni, tæki og bílar sem ekki eru í reglulegri notkun í 

starfsemi á athafnalóðunum, tæki og bílar sem ekki eru á skipulögðum bíðastæðum 

og tæki og bílar sem ekki tengjast efnisvinnslu skulu geymd á geymslusvæði (reitur 

19 á skipulagsuppdrætti).  

- Reynt verður að lámarka geymslu á heilsuspillandi efnum á skipulagssvæðinu. Komi 

til þess, að það þurfi að farga t.d. olíu, kælivökva eða rafgeymum, verði því komið á 

viðurkenndan förgunarstað. Sjá einnig undanskilið svæði nr. 37, sjá kafla 3.9, þar sem 

móttaka er fyrir niðurbrot menguðum jarðveg. 

- Fullvinna skal efni á námasvæði 1 áður en vinnsla á námasvæði 2 hefst o.s.frv. og 

hefja skal frágang hvers námasvæðis eins fljótt og kostur er. Gengið verði endanlega 

frá bergstálinu strax að lokinni vinnslu á hverju námasvæði. Við frágang á námu skal 

ávallt nýta ofanafmokstur og afgangsefni til að setja inn að bergveggjum til að 

minnka fallhættu fyrir menn og dýr og lágmarka sjónræn áhrif. Þegar efnistöku lýkur 

á námasvæði 1, fylgja vélar og skammtímaefnishaugar á eftir vinnslunni inn á 

námasvæði 2. Með því nýtist það skjól sem myndast og líkur á foki fínefna frá 

vinnslunni minnka. Þegar efnisvinnsla hefst á námasvæði 4 skal ganga endanlega frá 

námasvæði 1 og öðrum námasvæðum í kjölfarið. Framkvæmdaraðili skal hafa 

samráð við sveitarfélagið um frágang. 
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- Leitast skal við að viðhalda landslagsheildum eins og mögulegt er að efnistöku 

lokinni. Forðast skal eftir fremsta megni að skerða náttúrumyndir sem skera sig úr í 

landslagi og/eða eru mikilvæg kennileiti m.t.t. landamerkja, s.s. Austari- og Vestari-

Stóruklappir. Umhverfis slíkar jarðmyndanir, skal móta svæðið á þann hátt að það 

falli sem best að landslagi í nágrenni.   

- Jarðvegsmanir skulu gerðar og trjágróðri komið fyrir (fyrir árslok 2024) til að minnka 

sjónræn áhrif af starfseminni á svæðinu eins frekast er kostur, þ.e. af námunni, 

geymslusvæðinu og öðrum búnaði sem fylgir starfseminni. M.a. skal nýta 

ofanafmokstur í því skyni. Við opnun á hverju nýju námusvæði skal meta hvar 

ofanafmokstur gagnast best til að minnka sýnileika námunnar. Fjarlægð 

jarðvegsmana frá Hringvegi skal vera í samráði við Vegagerðina varðandi 

veghelgunarsvæði. Frágangur jarðvegsmana ræðst af legu lands á hverjum stað og 

afstöðu gagnvart byggð og þjóðvegi. Hæð jarðvegsmana skal vera næg til að birgja 

innsýn á geymslusvæðið af þjóðvegi og frá íbúðarhúsum bæja umhverfis 

geymslusvæðið.  

- Geymslusvæðið verður byggt upp í áföngum og skal frágangur fyrsta áfanga 

geymslusvæðisins njóta forgangs við framkvæmdir á staðnum. Tækjum og 

lausamunum sem ekki eru til sýnis á vinnuvélasafni eða í reglulegri notkun við 

efnisvinnslu eða á skilgreindum bílastæðum, skal hafa verið komið fyrir á 

geymslusvæðinu ekki síðar en í árslok 2024. Miðað er við að uppbygging 

geymslusvæðis verði lokið innan 13 ára frá gildistöku skipulagsins. 

- Settar verða niður 2 olíugildrur í hvorum enda geymslusvæðisins (sjá yfirlitsmynd) 

sem eiga að fanga mögulega mengað yfirborðsvatn.  Þar sem ekki verður komið 

niður á þétt undirlag svo sem klöpp eða jökulruðning verður komið fyrir þéttu 

jarðvegslagi (td jökulruðningi) og yfirborðsvatn þannig leitt að lágpunktum svæðisins 

þar sem það fer inn í olíugildrurnar.  

- Grasfræi skal sáð í ofanafmokstur jafnóðum til að draga úr hættu á sandfoki. 

- Þegar frágangur hefst á hverju námasvæði fyrir sig, sem og við lokafrágang skal móta 

landslag að nærliggjandi landslagi eins og kostur er til að draga úr sjónrænum 

áhrifum til lengri tíma litið.  

- Framkvæmdaraðili skal leggja bundið slitlag á veginn frá Hringvegi að 

framkvæmdasvæði til að hindra rykmengun vegna umferðar. 

- Ef rykský myndast ofan við framkvæmdasvæðið við sérstakar aðstæður þegar veður 

er mjög kyrrt skal framkvæmdaraðili vökva slík rykský niður eins fljótt og auðið er. 

- Vegtenging vegna efnistökusvæðis kallar á breikkun Hringvegar við innkeyrslu inn á 

deiliskipulagssvæðið. Framkvæmdaraðili skal sjá um hönnun og lagfæringar á 

tengingu við Hringveg í samráði við Vegagerðina til að tryggja að flæði umferðar 
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raskist sem minnst og lágmarka slysahættu. Tengingin skal fela í sér að bifreiðar á 

leið norður og beygja til vinstri hindri ekki aðra umferð. 

- Ef fornleifar finnast við framkvæmd verks skal námuvinnsla stöðvuð uns fengin er 

ákvörðun Minjastofnunar Íslands um framhaldið í samræmi við 2. mgr. 24. gr laga um 

menningarminjar nr. 80/2012. 

 

Hér fyrir neðan má sjá rasksvæði á námusvæði ásamt endanlegum frágangi.  
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3.12 Skilmálar um vöktun 
- Gerð er krafa um vöktun á ryk- og hljóðmengun. Ef neikvæðra áhrifa verður vart 

verði gripið til viðeigandi aðgerða s.s. stillingar og viðgerða á tækjum og vinnuvélum, 

vökvunar rykskýja, farms og vegslóða, og hugsanlega tímabundinnar 

vinnslustöðvunar.  

- Gerð er krafa um reglulega skoðun tækjabúnaðar. Ef í ljós koma neikvæð 

umhverfisáhrif af framkvæmdum verði verkferlar endurskoðaðir og vinnsla úr námu 

jafnvel stöðvuð þar til ljóst er hvað veldur og úrbætur hafa verið gerðar. Hafa skal 

samráð við Heilbrigðiseftirlit og Umhverfisstofnun. 


