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Efni: Umsögn Skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðarbæjar um tillögu til
þingsáætlunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landssvæða
Í bréfi þessu er sett fram umsögn Skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðarbæjar sbr. erindi
iðnaðarráðuneytisins dags. 19.08.2011, þar sem óskað var eftir formlegri umsögn um tillögu
til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða.
Í áætlunnni er fjallað um fjögur svæði í Krýsuvík. Eitt þessara svæða, Austurengjar, er innan
lögsögu Hafnarfjarðar, en þrjú svæði, Sandfell, Sveifluháls og Trölladyngja eru innan lögsögu
Grindavíkur. Hafnarfjarðarkaupstaður á þó mikilla hagsmuna að gæta varðandi öll þessi
svæði sem eigandi jarðhitaréttinda í Krýsuvíkurlandinu öllu, jafnt eignarlandi bæjarins sem
þess hluta sem er í lögsögu Grindavíkur.
Nýtingarflokkur.
Í áætluninni eru bæði Sandfell og Sveifluháls sett í nýtingarflokk, sem virkjanahugmyndir sem
talið er að ráðast megi í að uppfylltum öðrum skilyrðum.
Hafnarfjarðarbær gerir ekki athugasemd við flokkun Sandfells.
Nokkuð er óljóst hvað átt er við með Sveifluhálsi, sem er mjög stórt svæði, og þyrfti nánari
skilgreiningar við. Hafnarfjarðarbær bendir á að HS-Orka hefur nu þegar fengið
framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborholur í Seltúni, sem er að hluta raskað svæði á
Sveifluhálssvæðinu. Hér er því ekki efnislega tekið á því með hvaða hætti jarðhiti verði nýttur
á þessu svæði en núverandi áætlanir segja til um og verður kveðið á um það í Umhverfisog auðlindastefnu Hafnarfjarðarsem nú þegar er hafin vinna við.

Biðflokkur.
Trölladyngja og Austurengjar eru í áætlun um nýtingu sett í biðflokk – eða sem
virkjanahugmyndir sem þurfa frekari skoðunar með betri upplýsingum svo skoða megi hvort
þær ættu að raðast í verndunarflokk eða nýtingarflokk.
Hér skal bent á að í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 - 2025 Krýsuvík, er Austurengjahver
og svæðið umhverfis hann hverfisverndað. Ef tekin verður ákvörðun um virkjun á þessu
svæði í þyrfti að skoða hvaða áhrif dæling hefði á hverinn sjálfann, þó svo að svæðinu
kringum hann yrði ekki raskað. Svæðið getur verið í biðflokki þar til nánari ákvörðun hefur
verið tekin um það í auðlindastefnu Hafnarfjarðar eins og áður segir.

Varðandi Trölladyngju bendir Hafnarfjarðarbær á að á því svæði eru nú þegar tvö borplön og
hefur verið lagður vegur inn á svæðið.
Verndunarflokkur
Virkjanahugmyndir sem ekki er talið rétt að ráðast í og landsvæði sem ástæða er talin til að
friðlýsagagnvart orkuvinnslu:
Ekkert svæði í Krýsuvík er sett í þennan flokk.

Skipuags- og byggingarráð Hafnarfjarðarbæjar fagnar því að nú liggi fyrir, í fyrsta sinn,
heildstæð úttekt og tillaga á vernd og orkunýtingu einstakra landssvæða. Ofangreindri
umsögn er ekki ætlað að taka efnislega á þessum kostum sem lagðir eru fram varðandi
svæði í eigu Hafnarfjarðabæjar. Stefnumótandi ákvarðanir og efnisleg meðhöndlun þessara
kosta mun verða sett fram í Umhverfis- og auðlindastefnu Hafnarfjarðarbæjar. Hér hafa því
aðeins verið dregin fram ákvæði sem vert er að benda sérstaklega á og eiga sér stað í
núgildandi aðalskipulagi fyrir Hafnarfjörð.
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