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1 INNGANGUR
Fráveitukerfi þéttbýlis á Egilsstöðum og Fellabæ samanstendur í dag af lagnakerfi sem tengt er fjórum
hreinsistöðvum og fimm rotþróm. Engin af þessum rotþróm er tengd siturlögnum. Í kerfinu eru einnig
fimm dælubrunnar. Um helmingur af fráveituvatni þéttbýlisins fer í hreinsistöðvar sem allar nema ein
losa í Eyvindará, sem er viðkvæmur viðtaki. Til stendur að hefja frekari uppbyggingu á skólphreinsikerfi
þéttbýlisins, og einnig er vilji til að draga úr eða hætta losun í Eyvindará sem er bergvatnsá með fremur
lítið rennsli. Lagt er til að leggja af núverandi kerfi og byggja nýja hreinsistöð sem myndi taka við öllu
skólpi frá þéttbýliskjörnunum á Egilsstöðum og Fellabæ, og yrði skólpinu eftir hreinsun veitt í Lagarfljót
sem er vatnsmikil jökulá. Til að byrja með yrði byggð hreinsistöð með fyrsta stigs hreinsun og seinna
yrði svo bætt við annars stigs hreinsun svo hún uppfylli ákvæði reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur
og skólp.
1.1

Mat á umhverfisáhrifum

Framkvæmd við uppsetningu og rekstur skólphreinsivirkja er tilkynningarskyld til sveitarfélagsins
Fljótsdalshéraðs til ákvörðunar um matsskyldu, skv. lið 11.06. í 1. viðauka laga um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000, þar sem umrædd framkvæmd fellur undir skilgreininguna
„Skólphreinsivirki frá íbúðarbyggð eða iðnaði, þ.m.t. stöðvum með þaulnýtnum landbúnaði utan
verndarsvæða, sem ekki eru tilgreind í flokki A, tölulið 11.04, eða flokki B, tölulið 11.05.“
Hitaveita Egilsstaða og Fella, hér eftir nefnd HEF, hefur falið verkfræðistofunni EFLU hf. að undirbúa
greinargerð með tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu til sveitarfélagsins.
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2 UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDINA
2.1

Staðhættir á Egilsstöðum og Fellabæ

Fljótsdalshérað er víðfeðmasta sveitarfélag landsins, 8.884 km2 að flatarmáli. Þann 1. janúar 2018 voru
íbúar 3.547 talsins á Fljótsdalshéraði, þar af 2.464 á Egilsstöðum og 395 í Fellabæ, samkvæmt vef
Hagstofunnar (sjá mörk sveitarfélagsins á mynd 1).
Þéttbýlin við Lagarfljótið, Egilsstaðir og Fellabær, mynda miðkjarna Fljótsdalshéraðs. Byggðakjarninn
umhverfis Fljótið fór að byggjast upp um miðja síðustu öld enda eru þarna krossgötur Austurlands og
hefur bærinn byggst upp sem samgöngu- og þjónustumiðstöð fyrir fjórðunginn. Flestir íbúar svæðisins
starfa við þjónustu og opinbera starfsemi. HEF sér byggðalaginu fyrir heitu og köldu vatni ásamt því að
bera ábyrgð á rekstri fráveitu.

MYND 1

Sveitarfélög á Íslandi í febrúar 2018. Fljótsdalshérað er merkt með rauðum hring (mynd: Landmælingar Íslands).
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2.2

Núverandi fráveitukerfi á Egilsstöðum og í Fellabæ

Fráveitukerfi þéttbýlis á Egilsstöðum og Fellabæ samanstendur í dag af lagnakerfi sem tengt er fjórum
hreinsistöðvum og fimm rotþróm sem taka við skólpi frá byggðinni. Engar rotbrær eru tengdar
siturlögnum heldur fer útrás frá þeim beint í Lagarfljótið. Frá hreinsistöð í Fellabæ er útrás í Lagarfljótið,
en hreinsistöðvarnar þrjár á Egilsstöðum eru allar með útrás út í Eyvindará. Rotþrær eru tveggja hólfa
steinþrær sem komnar eru til ára sinna og eru þær flestar of litlar fyrir það skólpmagn sem um þær fer.
Núverandi hreinsikerfi fráveitu afkastar eingöngu hluta þess rennslis sem kemur frá Egilsstöðum og fer
stór hluti óhreinsaður út í Eyvindará. Alls fer skólp um yfirfall og fram hjá hreinsistöðvunum út í
Eyvindará 65% tímans. Myndir 2 og 3 sýna núverandi fráveitukerfi.

MYND 2

10

Núverandi fráveitukerfi þéttbýlis í Fellabæ þar sem staðsetning rotþróa er merkt með bleiku og hreinsistöð er
grænmerkt (EFLA, 2018).

UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDINA

MYND 3

Núverandi fráveitukerfi þéttbýlis á Egilsstöðum þar sem staðsetning hreinsistöðva er merkt með bleiku (EFLA,
2018).

Stór hluti þéttbýlis beggja vegna fljóts er með einfalt skólpkerfi og því er töluvert af ofanvatni og bakrás
hitaveitu blandað við skólpið. Reynt hefur verið að draga úr vatnsmagni með því að tvöfalda kerfi og
tengja ofanvatn framhjá lagnakerfinu en langt er enn í land með að það takist alls staðar í bænum.
Nýjustu hverfin eru með tvöfalt lagnakerfi. Losun seyru úr rotþróm og hreinsistöðvum fer fram í
seyrugryfjum í Snjóholti. Allar hreinsistöðvarnar eru reknar af Bólholti ehf. samkvæmt samningum við
Fljótsdalshérað. Samningur vegna hreinsistöðvar við Einbúablá rennur út árið 2023. Samningur vegna
hreinsistöðva við Mánatröð og Votahvamm gildir til ársins 2024 og samningur vegna hreinsistöðvar í
Smárahvammi til 2027.
2.3

Viðtakarnir Lagarfljót og Eyvindará

Lögurinn er þriðja stærsta stöðuvatn landsins og er dýpi þess allt að 112 m. Samkvæmt upplýsingum
frá Orkustofnun var sólarhringsrennsli í Lagarfljóti við Lagarfossvirkjun árið 2014 á bilinu 100 til 770
m3/s, að meðaltali 280 m3/s. Vatnið er kalt, aðeins um 4-8 °C. Vatnshæð í Lagarfljóti er almennt á bilinu
20,2 – 21 m en hefur hæst farið í um það bil 23 m frá því að mælingar hófust. Meðalrennsli í gegnum
Kárahnjúkavirkjun er 110 m3/s og hefur vatnsrennsli í Lagarfljóti því aukist töluvert eftir að virkjun var
byggð og minnsta rennsli Lagarfljóts fer ekki mikið neðar en 100 m3/s. Upptök Lagarfljóts eru í Jökulsá
í Fljótsdal en eftir að Kárahnjúkavirkjun var byggð rennur einnig í það megin hlutinn af því vatni sem
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áður myndaði Jökulsá á Brú. Á leið að Egilsstöðum bætast Kelduá og Grímsá ásamt fleiri minni ám í
Lagarfljótið.
Afstaða Heilbrigðiseftirlits Austurlands (HAUST) hvort Lagarfljót fengist skráð sem síður viðkvæmur
viðtaki, í ljósi þess hvers vatnsmikið það er, var könnuð árið 2002 og var þeirri beiðni hafnað.
Samkvæmt Umhverfisstofnun er Lagafljótið venjulegur viðtaki [1], sem þýðir að viðtakinn er hvorki
viðkvæmur né síður viðkvæmur. Í erindi frá HAUST eru tilmæli um að unnið sé út frá hugtakinu
viðunandi hreinsun skólps og er það því verkefni hönnuða að tryggja að hreinsun skólps sem hleypt sé
í Lagarfljót sé með þeim hætti að tryggt sé að skólpmengun og gerlamengun utan þynningasvæðis sé
innan viðmiðunarmarka. Árið 2002 vann verkfræðistofan Vatnaskil skýrslu um dreifingu mengunarefna
úr skólpi frá Egilsstöðum og Fellabæ í Lagarfljóti. Dreifing mengunarefnanna var reiknuð út í líkani fyrir
staðsetningu tveggja útrása en hana má sjá á myndum 4, 5 og 6. Þegar skýrsla Vatnaskila var unnin árið
2002 var íbúfjöldi Egilsstaða 1.643 og Fellabæjar 362, samtals 2.005 manns (Hagstofan, 2018). Við
útreikninga Vatnaskila var þó gert ráð fyrir 3.200 persónueiningum. Reiknaður var styrkur
saurkólígerla, BOD (líffræðileg súrefnisþörf), N (heildarköfnunarefnis) og P (heildarfosfórs). Einnig var
dreifing svifagna í viðtakanum reiknuð út. Hvað saurkólígerla varðar (mynd 4) var niðurstaðan sú að
fjöldi þeirra við útrás 1 (syðri útrás) eftir tilkomu Kárahnjúkavirkjunar féll undir umhverfismörk I-II við
árbakka, samanber reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun vatns, þar sem flokkur I er skilgreindur
sem mjög lítil eða engin saurmengun og flokkur II sem lítil saurmengun. Niðurstöður útreikninga
Vatnaskila fyrir BOD, N og P sýndu að styrkur þessara þátta féll í flokk I við báðar útrásir.
Á mynd 4 er fyrirhuguð staðsetning nýrrar útrásar sýnd með rauðri ör, til samanburðar við staðsetningu
útrása sem notast var við í útreikningum Vatnaskila 2002. Íbúafjöldi Egilsstaða og Fellabæjar var 2.859
þann 1. janúar 2018 samkvæmt Hagstofunni, sem svarar til rúmlega 42% fjölgun íbúa frá árinu 2002.
Rennsli Lagarfljóts hefur á sama tímabili aukist umtalsvert. Loftmyndir sýna jafnframt að öflugt
lagstreymi (e. laminar flow) er meðfram bökkum Lagarfljóts á þeim stað þar sem fyrirhuguð staðsetning
nýrrar útrásar er, og því er lítil hætta talin á að óútþynnt skólp berist að bakka og að þynning skólps við
bakka muni verða nægjanleg til að uppfylla kröfur um flokk I og II varðandi fjölda saurkólígerla. Hvað
BOD og heildar N - og P varðar sýndi líkan Vatnaskila að dreifing þess var góð við útrás 2 (nyrðri útrás),
þar sem staðsetning fyrirhugaðrar útrásar er. Því eru litlar líkur taldar á að þessir þættir muni valda
mengunarvanda við staðsetningu nýrrar útrásar. Myndir 5 og 6 sýna dreifingu BOD og heildar-P nálægt
fyrirhugaðri nýrri útrás.
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MYND 4

Dreifing saurkólígerla fyrir útrás 1 (syðri útrás) í
Lagarfljóti eftir Kárahnjúkavirkjun (mynd úr
skýrslu Vatnaskila frá 2002). Fyrirhuguð
staðsetning nýrrar útrásar er merkt með rauðri
ör (gróflega áætluð staðsetning).

MYND 5

Dreifing BOD fyrir útrás 2 (nyrðri útrás) í
Lagarfljóti (mynd úr skýrslu Vatnaskila frá 2002).
Fyrirhuguð staðsetning nýrrar útrásar er merkt
með rauðri ör (gróflega áætluð staðsetning).

MYND 6

Dreifing heildarfosfórs fyrir útrás 1 (t.v.) og útrás 2 (t.h.) í Lagarfljóti (mynd úr skýrslu Vatnaskila frá 2002).
Fyrirhuguð staðsetning nýrrar útrásar er merkt með rauðri ör (gróflega áætluð staðsetning).
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Eyvindará rennur austan og norðan við byggðina á Egilsstöðum (sjá myndir 3-6). Eyvindará er
viðkvæmur viðtaki enda bergvatnsá og er rennslið í henni um 11 m3/s að meðaltali eða aðeins tæp 4%
af rennsli Lagarfljótsins. Eyvindará rennur í Lagarfljót norðan flugvallarins. Á veturna er oft á tíðum
mjög lítið rennsli í Eyvindará, eða í kringum 1-2 m3/s. Ljóst er að Eyvindará er á allan hátt mun
viðkvæmari viðtaki skólps en Lagarfljótið. Færa má rök fyrir því að Lagarfljótið sé mjög öflugur viðtaki
fyrir skólp frá byggðinni þar sem nær engar líkur eru taldar á að mengunarálagið geti skapað vandamál
fyrir vistkerfið sem þar er að finna. Þar skiptir hið mikla rennsli öllu máli en það tryggir öra útskolun
allra næringar- og mengunarefna.
2.4

Skólpmagn á Egilsstöðum og í Fellabæ

Árin 2016-2017 voru framkvæmdar rennslismælingar á Egilsstöðum. Mælingar á skólprennsli í Fellabæ
hófust í apríl 2018 á tveim stöðum og fyrirhugað er að bæta við þriðja rennslismælinum. Áætlanir gera
ráð fyrir að skólprennsli í Fellabæ sé um 30 l/s eða minna 95% tímans. Þrír sjálfvirkir rennslismælar
voru settir í fráveitukerfi Egilsstaða í desember 2016 og sá fjórði bættist við í mars 2017. Senda þeir
allir sjálfvirkt upplýsingar um rennsli í lögnum með reglulegu millibili. Upplýsingar um mælana má sjá í
töflu 1. Hver mæling gefur upp rennslið á nákvæmlega því augnabliki, og er því ekki um að ræða
klukkustundarmeðaltöl eða niðurstöður gagna sem safnað var yfir tíma.
TAFLA 1

Upplýsingar um rennslismæla í fráveitukerfi Egilsstaða.

MÆLIR

NÁNARI
STAÐSETNING

UPPHAFSDAGSETNING
MÆLINGA

LOKADAGSETNING
MÆLINGA

FJÖLDI
MÆLINGA

Egilsstaðavík

Við útrásina út í
Lagarfljót við
Egilsstaðabæinn

13. des 2016

25. ágúst 2017

10.114

Einbúablá

Við Einbúablá 10

19. des 2016

14. júní 2017

2.885

13. des 2016

25. ágúst 2017

9.388

9. mars 2017

1. sept 2017

11.280

Mánatröð

Tjarnarbraut

Á gatnamótum
Mánatraðar og
Árskóga
Á gatnamótum
Tjarnarbrautar og
Brávalla

ATHUGASEMDIR

Nokkuð um bilanir,
óvirkur síðan í júní
2017

Mælingatímabilið náði yfir síðari hluta vetrar 2016/17 og inniheldur því snjó- og leysingaatburði, þó að
veturinn hafi verið mjög snjóléttur. Búið er að hreinsa út allar mælingar sem voru óeðlilegar og því er
nokkur munur á fjölda mælinga. Rusl, greinar og vatnsdropar á mælum eru allt hlutir sem gætu hafa
truflað mælingar. Á myndum 7-8 má sjá hvernig mælingar úr mæli í Mánatröð líta út fyrir og eftir að
niðurstöður voru lagaðar.
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Rennlis [l/s]

MYND 7
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MYND 8

2.4.1
2017-08-25…
2017-08-19…
2017-08-13…
2017-08-07…
2017-08-01…
2017-07-25…
2017-07-19…
2017-07-13…
2017-07-07…
2017-07-01…
2017-06-15…
2017-06-09…
2017-06-02…
2017-05-27…
2017-05-21…
2017-05-14…
2017-05-07…
2017-05-01…
2017-04-25…
2017-04-19…
2017-04-12…
2017-04-06…
2017-03-30…
2017-03-24…
2017-03-18…
2017-03-12…
2017-03-06…
2017-02-28…
2017-02-20…
2017-02-14…
2017-02-07…
2017-01-31…
2017-01-23…
2017-01-16…
2017-01-01…
2016-12-19…

0

2017-08-25…
2017-08-19…
2017-08-13…
2017-08-07…
2017-08-01…
2017-07-26…
2017-07-20…
2017-07-14…
2017-07-09…
2017-07-03…
2017-06-17…
2017-06-11…
2017-06-04…
2017-05-29…
2017-05-23…
2017-05-16…
2017-05-10…
2017-05-04…
2017-04-28…
2017-04-22…
2017-04-15…
2017-04-09…
2017-04-03…
2017-03-28…
2017-03-21…
2017-03-16…
2017-03-10…
2017-03-04…
2017-02-26…
2017-02-19…
2017-02-13…
2017-02-05…
2017-01-29…
2017-01-22…
2017-01-13…
2016-12-31…
2016-12-19…

Rennsli [l/s]
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Mánatröð - fyrir lagfæringu

225

200

175

150

125

100

75

50

25

Tími mælingar

Rennslismælingar við Mánatröð (fyrir lagfæringu) frá 19. desember 2016 til 25. ágúst 2017.

Mánatröð - eftir lagfæringu

Tími mælingar

Rennslismælingar við Mánatröð (eftir lagfæringu) frá 19. desember 2016 til 25. ágúst 2017.

Mælarnir eru staðsettir þannig að þeir ná að mæla nánast allt rennsli í fráveitunni á Egilsstöðum. Þó
vantar tvö lítil svæði í Einbúablá og Norðurtúni, alls um 80 íbúðir, auk 0,4 ha af atvinnusvæði.

Niðurstöður rennslismælinga

Í töflu 2 má sjá helstu niðurstöður mælinga.
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TAFLA 2

Helstu niðurstöður mælinga í fráveitukerfi Egilsstaða.

MÆLIR

MESTA RENNSLI
[l/s]

MEÐALRENNSLI
[l/s]

MIÐGILDI RENNSLIS
[l/s]

206,2
88,8
90,7
143,4
494,5

30,1
10,7
8,3
8,9
58,5

26,5
10,3
6,1
6,7
49,7

Egilsstaðavík
Einbúablá
Mánatröð
Tjarnarbraut
Samtals

Þessar niðurstöður gefa ágæta mynd af rennsli í fráveitukerfi Egilsstaða en langægislína rennslisins
sýnir hlutfall tímans sem rennslið er undir eða yfir ákveðnum mörkum. Langægislínur allra
mælistaðanna má sjá á mynd 9.

Einbúablá

MYND 9

35%

40%

45%

50%

35%

40%

45%

50%

30%

25%

20%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0%

l/s
50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

15%

Tjarnarbraut

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0%

l/s

Mánatröð

10%

5%

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

l/s

160
140
120
100
80
60
40
20
0

0%

l/s

Egilsstaðavík

Langægislínur mælingastaðanna fjögurra.

Eins og sjá má eru langæsislínur mælistaðanna áþekkar hver annarri en mælirinn við Egilsstaðavík sker
sig úr. Mögulegt er að mikið rennsli frá Mjólkurstöðinni sé ein helsta ástæða þessa fráviks. Fyrir hina
mælana þrjá er hægt að sjá greinilega hvenær langægislínan fer að rísa skarpt sökum fátíðra en stórra
rennslistoppa. Í Mánatröð og Tjarnarbraut má sjá að um 93% tímans er nokkuð jafnt rennsli undir 20
l/s en þess utan er rennslið 20 l/s eða meira, þ.e.a.s. 7% tímans. Í Einbúablá er rennslið enn jafnara og
98% tímans er það undir 20 l/s. Tvær ástæður gætu verið fyrir þessu jafna rennsli í Einbúablá. Í fyrsta
lagi mælir þessi mælistaður rennslið frá nýjasta hverfi bæjarins þar sem er tvöfalt fráveitukerfi og
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innrennsli í nýjar lagnir í lágmarki. Það gæti orsakað það að áhrif rigninga- og leysingaatburða sé minna
en á öðrum mælistöðum sem mæla rennsli frá eldri hverfum með gamlar lagnir og einfalt fráveitukerfi
þar sem áhrifa rigninga og leysingavatns á rennsli verður frekar vart. Önnur ástæða fyrir þessum mun
er sú að mælingatímabilið í Einbúablá var styttra sökum bilana í mælinum. Eru því færri mæligildi á bak
við þessar niðurstöður og hætt við að einhverja úrkomuviðburði vanti í gagnaröðina. Í töflu 3 má sjá
hve mikið rennsli er á hverri mælistöð við ákveðið hlutfall tímans. Þar sést t.d. að 20% tímans er rennslið
42 l/s eða meira í Egilsstaðavík en 14 l/s eða meira í Einbúablá.
TAFLA 3

Langægislína mælistaðanna í töfluformi við valin tímagildi.

HLUTFALL
TÍMANS
1%
5%
7%
10%
15%
20%
30%
40%
50%

RENNSLI [l/s]
Egilsstaðavík

Einbúablá

Mánatröð

Tjarnarbraut

94
61
57
51
46
42
36
31
27

24
18
17
16
15
14
13
12
11

36
24
21
18
15
14
11
8
7

36
23
20
18
16
15
12
9
7

Samtals
190
126
115
103
92
85
72
60
52

l/s

Til að geta áætlað hönnunarrennsli nýrrar hreinsistöðvar er hægt að leggja saman rennslið á
mælistöðunum og fá þannig út heildarrennslið við vissar aðstæður. Ekki er öruggt að rennslið sé mest
á öllum stöðum á sama tíma, en þó er reiknað með að þegar stór úrkomu- eða leysingaatburður á sér
stað nái það jafnt yfir alla mælingastaði. Á mynd 10 er hægt að sjá langægislínuna fyrir Egilsstaði og þar
sést að 95% tímans er rennslið 125 l/s eða minna.

Langægislína fyrir Egilsstaði

200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Hlutfall tímans
MYND 10 Langægislína fyrir Egilsstaði (EFLA, 2018).
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2.4.2

Hönnunarrennsli nýrrar hreinsistöðvar

EFLA leggur til að hönnunarrennsli nýrrar hreinsistöðvar á Egilsstöðum verði miðað við að taka við öllu
rennsli frá Mánatröð, Tjarnarbraut og Einbúablá 99% af tímanum. Mun þá kerfið eingöngu fara á yfirfall
í allra stærstu úrkomu- og leysingaatburðum og er þá skólpið útþynnt í miklu magni hreins ofanvatns.
Þá er lagt til að taka við öllu rennsli frá Egilsstaðavík 95% af tímanum. Í Egilsstaðavík þarf að dæla
skólpinu að nýrri dælustöð og er því nokkur sparnaður fólginn í því að dæla rúmlega 30 l/s minna. Auk
þess er hægt að setja útþynnt skólpið á yfirfall út í Lagarfljótið, gerist þess þörf í stórum úrkomu- og
leysingaatburðum.
Miðað við ofangreindar forsendur þarf ný hreinsistöð að geta hreinsað um 160 l/s áður en hún fer á
yfirfall. 60% tímans er þó rennslið u.þ.b. 60 l/s eða minna. Við þessar tölur þarf þó að bæta rennslinu
frá þeim hluta bæjarins sem mælingarnar náðu ekki til. Í dag er skólpi frá íbúabyggð í Norðurtúni og
atvinnuhúsnæði nyrst við Tjarnarbraut dælt að hreinsistöð við Eyvindará sem og frá Egilsstaðaflugvelli.
Samkvæmt upplýsingum frá HEF er meðalrennsli frá þessum stöðum um 0,7 l/s og 4,5 l/s þegar mest
er. Í mælingarnar í Einbúablá vantar rennsli frá 28 íbúðum. Samkvæmt hönnunarleiðbeiningum í
fráveituhandbók Samorku er rennslið frá þessum íbúðum að meðaltali 0,4 l/s og 2,3 l/s þegar mest er.
Eftir þessar viðbætur er niðurstaðan sú að nauðsynlegt hönnunarrennsli nýrrar hreinsistöðvar á
Egilsstöðum er 170 l/s. Helming tímans er rennslið 53 l/s eða minna. Skólphreinsistöðin er hönnuð með
200 l/s afkastagetu og mun því geta annað öllu frárennsli Egilsstaða og Fellabæjar 99% tímans.
2.4.3

Framtíðarhorfur

Samkvæmt Hagstofu Íslands var íbúafjöldi Egilsstaða 2.464 manns og í Fellabæ 395 þann 1. janúar
2018. Miðað við 60 l/s meðalrennsli er rennsli um 2.166 l/sólarhring á hvern íbúa. Til samanburðar er
skólprennsli á Akureyri tæpir 1000 l/sólarhring á íbúa. Hlutfall skólps í kerfinu er lágt og er það óvenju
mikið ofanvatn og/eða grunnvatn (írennsli í lagnir) sem orsakar þetta mikla rennsli. Nokkrar leiðir eru
mögulegar til að minnka magn ofanvatns og grunnvatns í fráveitukerfinu, t.d. tvöfalda lagnakerfi, laga
eða endurnýja brunna og lagnir, útbúa siturbeð og siturbrunna og aftengja niðurföll. Með því að ráðast
í slíkar aðgerðir er hægt að minnka rennsli í kerfinu umtalsvert og þannig vega upp á móti framtíðar
fólksfjölgun á Egilsstöðum næstu áratugina og því rennsli sem henni fylgir. Ný hverfi munu auk þess
hafa tvöfalt fráveitukerfi en frá þannig kerfum er mun minna rennsli til hreinsistöðvarinnar.
Hreinsistöðin ætti því að geta tekið við öllu skólpi frá Egilsstöðum og Fellabæ á 50 ára líftíma sínum.
2.5

Hreinsistöð

Framkvæmdir við fyrirhugaða hreinsistöð lúta að því að safna öllu skólpi á svæðinu saman á einn stað
við Melshorn og byggja þar hreinsistöð (sjá mynd 11). Þaðan verður lögð dælulögn og útrás út í
Lagarfljót norðan við flugbraut Egilsstaðaflugvallar.
Framkvæmdin innifelur:
•
•
•
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Sniðræsi 2.300 m
Dælulagnir 6.200 m
Útrásarlögn 300 m
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•
•

Dælubrunnar/stöðvar 4 stk
Hreinsistöð 1 stk

Reiknað er með að framkvæmdin verði þrepaskipt, sem hér segir:
•
•
•

Fyrsti áfangi: Gert er ráð fyrir að leggja 5.800 m langar lagnir á Egilsstöðum og byggja
hreinsistöð sem hreinsar 200 l/s. Ráðgert er að ljúka fyrsta áfanga árið 2023.
Annar áfangi: Gert er ráð fyrir að leggja 2.900 m langar lagnir svo hægt sé að tengja Fellabæ
við hreinsistöðina. Ráðgert er að ljúka öðrum áfanga árið 2027.
Þriðji áfangi: Gert er ráð fyrir að bæta við hreinsistöðina svo hún uppfylli ákvæði reglugerðar
nr. 798/1999 um fráveitur og skólp um 2. stigs hreinsun. Ekki er ljóst hvenær ráðist verður í
framkvæmdir við þriðja áfanga.

Hreinsistöðin sem byggð verður mun vera með inntaksþró sem tekur stærri aðskotahluti og tvær
þrepasíur með 3 mm bili sem grófhreinsa fráveituvatn. Úrgangur frá þrepasíum verður þjappaður
saman í þurran massa sem farið verður með í urðun. Þrepasíurnar munu geta annað um 200 l/s. Í
hreinsistöðinni verður jafnframt beltasía sem mun sía út slamm og lækka þar með BOD um að minnsta
kosti 20% og svifagnir um 50% sem jafngildir eins þreps hreinsun. Beltasían mun jafnframt hreinsa 7080% af öllu örplasti úr skólpinu. Farið verður með úrgang frá beltasíum í seyrugryfjur eða hann nýttur
sem jarðvegsbætir. Beltasíurnar munu geta annað um 100 l/s sem er meira rennsli en 80% tímans. Í
hreinsistöðinni verða dælur sem dæla skólpi um dælu- og útrásarlögn í Lagarfljót, alls um 3 km leið.
Afköst dæla og dælulagna verða um 200 l/s. Í þriðja áfanga verður bætt við lífrænni hreinsun sem
jafngildir tveggja þrepa hreinsun sem lækkar BOD um 70-90% og lækkar svifagnir um 90%. Gert er ráð
fyrir að afköst hreinsunar muni vera 60-80 l/s.
Samhliða uppbyggingu fráveitukerfisins verður unnið að tvöföldun lagnakerfisins í áföngum ásamt
lagfæringum á lekum í kerfinu og geta slíkar framkvæmdir minnkað rennsli í lagnakerfinu umtalsvert
(sjá nánari umfjöllun í kafla 2.5.2). Sú minnkun á rennsli í fráveitukerfinu sem næst með tvöföldun og
lagfæringum býr jafnframt til pláss fyrir framtíðarstækkun veitukerfisins.
Hönnun gerir ráð fyrir að innan við 5% tímans muni skólp fara um yfirfall í Lagarfljót í Egilsstaðavík og í
Fellabæ þá verði útþynning skólps orðin mjög mikil. Hreinsistöðin er hönnuð þannig að hægt verður að
sinna viðhaldi á henni án þess að starfsemi hennar stöðvist og í henni verður varaaflsstöð. Eftir
byggingu fyrsta áfanga verða gerðar mælingar á Lagarfljóti til að fylgjast með áhrifum útrásar á
Lagarfljótið, og einnig til ákvörðunar á stærð þynningarsvæðis þar sem þær upplýsingar sem fyrir liggja
um þynningarsvæðið eru frá 2002 þegar rennsli Lagarfljóts var mun minna og íbúar færri.
Á mynd 11 má sjá grunnmynd af fyrirhuguðum breytingum á lagnakerfi Egilsstaða og Fellabæjar.
Hreinsistöðin við Melshorn er bleikmerkt en frá henni verður skólpi dælt í útrás norðan við flugbrautina
út í Lagarfljót. Vestan við Egilsstaði verður yfirfall í Egilsstaðavík. Í sitt hvorum enda þrýstilagna í Fellabæ
verður einnig yfirfall í Lagarfljót.
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MYND 11 Grunnmynd fyrirhugaðra breytinga á fráveitukerfi Egilsstaða og Fellabæjar (EFLA, 2018).

2.5.1

Iðnaðarsvæði og baðstaður norðan Fellabæjar

Fráveita frá iðnaðarsvæði norðan Fellabæjar er í dag meðhöndlað í fjórum rotþróm. Fráveituvatn sem
nemur allt að 50 pe. er í lagi að setja í rotþró með siturlögnum. Verði af byggingu baðstaðs við
Urriðavatn og/eða stækkun iðnaðarsvæðisins má tengja svæðið við skólpkerfi Fellabæjar með 1.700 m
löngu sniðræsi. Baðstaður tengist kerfinu með 540 m langri dælulögn.
2.5.2

Aðgerðir til að draga úr magni ofanvatns í kerfunum

Ofanvatn og affallsvatn hitaveitu er að stórum hluta í skólplögnunum og mun verða svo áfram. Lagt er
til að lagnir verði tvöfaldaðar eftir því sem því er við komið og skoðaðir verði sérstaklega staðir þar sem
mikið ofanvatn safnast saman, t.d. stór þök og bílaplön, og þessir staðir aftengdir fráveitukerfinu og
ofanvatninu veitt beint ofan í jarðlög eða í græna geira. Með þeim hætti er miðað að því að líkja eftir
náttúrulegu rennsli vatns í jarðlögum í átt að endanlegum viðtaka. Slíkar lausnir ýta undir að
náttúrulegt jafnvægi haldist í vatnsbúskap svæðisins. Ókostur þess að leiða ofanvatn og affallsvatn
hitaveitu til hreinsistöðvar er aukið rennsli í gegnum stöðina, sem stækkar hreinsistöðina, hækkar
rekstrarkostnað og flýtir að auki leið ofanvatns óeðlilega mikið í átt að viðtakanum. Við hönnun og
endurnýjun á lagnakerfi þarf stöðugt að huga að möguleikum á að minnka magn ofanvatns í
lagnakerfinu og eru nokkur atriði sem sérstaklega þarf að hafa í huga.
•
•
•
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Tvöföldun á lagnakerfum þar sem þess er kostur m.a. í tengslum við endurnýjun gatna.
Koma fyrir siturbrunnum (sjá mynd 12) á regnvatnslagnir áður en þær tengjast skólplögnum í
einföldum fráveitukerfum.
Þétta þarf skólpbrunna þar sem vatn lekur inn í þá á samskeytum.
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•
•
•
•

Leki inn í skólplagnir. Þar sem óvenju mikið magn af vatni er í fráveitukerfinu þarf að einangra
leka með skoðun í brunna og myndun lagna. Endurnýja þarf pípur þar sem lekt er mikil.
Endurskoða lagnakerfi í kringum stór plön og þök, sem skila miklu ofanvatnsmagni inn í
lagnakerfin.
Götuniðurföll má á sumum stöðum aftengja frá lagnakerfi og tengja út í jarðveginn.
Gera mætti átak í að styrkja íbúa við að losa sig við regnvatn og affall hitaveitu innan lóðamarka
með því að útbúa siturbrunna- og beð.

MYND 12 Siturbrunnur, niðurfall með stóru sandfangi sem kemur vatni auðveldlega niður í jarðveginn. Brunnurinn er
tengdur við fráveitukerfið, en aðeins hluti af vatninu sem fer í niðurfallið fer áfram í lagnirnar.

Gera má breytingar á lagnakerfinu á tiltölulega fáum afmörkuðum stöðum sem leiða til þess að ná má
miklu magni ofanvatns úr kerfinu. Hanna þarf hverja lausn fyrir sig og skilgreina lagnaleiðir, stærðir og
hversu miklu framkvæmdin skilar.
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3 SKIPULAG
Þær reglugerðir sem eiga við um fráveitumál á Egilsstöðum og í Fellabæ eru annars vegar reglugerð
798/1999 um fráveitur og skólp með áorðnum breytingum 450/2009, og hins vegar reglugerð
785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. Einnig ber að taka
tillit til flokkunar vatna með tilliti til reglugerðar 796/1999 um varnir gegn mengun vatns með síðari
breytingum. Viðtaki skólpsins er Lagarfljót en samkvæmt Umhverfisstofnun (2018) er hann venjulegur
viðtaki, það er hvorki síður viðkvæmur né viðkvæmur viðtaki.
3.1

Landsskipulagsstefna

Í Landsskipulagsstefnu Íslands 2015-2026 er sett fram stefna um skipulagsgerð sveitarfélaga.
Uppbygging fráveitulausna á Egilsstöðum og í Fellabæ styður við eftirtalin markmið stefnunnar:
2.2.1 Byggð falli að landslagi og náttúru.
Skipulagsáætlanir sveitarfélaga marki stefnu um gæði og yfirbragð byggðar og annarra
mannvirkja í dreifbýli. Skipulagsákvarðanir um staðsetningu og hönnun nýrra mannvirkja í
dreifbýli taki mið af byggingarhefðum, landslagi og staðháttum. Um leið verði gætt að
hagkvæmni varðandi samgöngur og veitur og að byggð gangi ekki að óþörfu á svæði sem
eru verðmæt til landbúnaðar eða vegna náttúruverndar. Við skipulag frístundabyggðar verði
almennt miðað að afmörkuðum en samfelldum frístundabyggðarsvæðum sem gefi notendum
þeirra kost á góðum tækifærum til útiveru um leið og gætt er að því að frístundabyggðin skerði
ekki mikilvæg eða viðkvæm svæði með tilliti til landbúnaðar eða náttúruverndar. Flokkun
landbúnaðarlands, landslagsgreining og vistgerðaflokkun verði lögð til grundvallar
skipulagsákvörðunum.
2.2.2 Náttúra, menningararfur og heilnæmt umhverfi.
Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði leitast við að varðveita náttúru- og menningargæði sem
hafa staðbundið, eða víðtækara, gildi út frá sögu, náttúrufari eða menningu. Það getur m.a.
falist í stefnu um vistheimt og verndun og eflingu gróðurs og jarðvegs. Jafnframt verði gætt að
álagi á vatn og vatnsvernd. Landslagsgreining og vistgerðaflokkun ásamt áætlunum um
uppgræðslu lands og vatnaáætlun verði lagðar til grundvallar skipulagsákvörðunum.
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3.3.2 Heilnæmt umhverfi.
Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði stuðlað að heilnæmi umhverfis með viðeigandi
ráðstöfunum varðandi vatnsvernd, vatnsveitu, fráveitu, úrgangsmeðhöndlun, hljóðvist og
loftgæði. Sérstaklega verði hugað að umhverfisvænum lausnum þar sem það á við, svo sem
varðandi möguleika til flokkunar og endurvinnslu, sjálfbærar ofanvatnslausnir og aukna nýtni
við auðlindanotkun.
3.2

Aðalskipulag

Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2011-2023 var staðfest 24. júní 2009. Í aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs er
gert ráð fyrir hreinsistöð við Melshorn og því er hreinsistöðin í samræmi við aðalskipulagið. Í
greinargerð aðalskipulagsins er svo að finna eftirfarandi umfjöllun um fráveitumál á Egilsstöðum og
Fellabæ, en lýsing fráveitukerfis Egilsstaða og Fellabæjar á við um núverandi kerfi.
8.3 Fráveita
8.3.1 Forsendur
Skólp á Egilsstöðum, Fellabæ og Hallormsstað er að mestu leyti hreinsað í fjögurra þrepa
hreinsistöðvum og miðast frárennsli þeirra við viðkvæman viðtaka. Gert er ráð fyrir því að skólp
sem ennþá fer í rotþrær verði hreinsað með sama hætti í hreinsistöðvum.
Sveitarfélagið innheimtir holræsagjald með fasteignagjöldum. Rekstur fráveitu er á ábyrgð
sveitarfélagsins en vinna við fráveitu er að mestu aðkeypt af verktökum sem sinna viðgerðum
og hreinsunum á lögnum auk þess að eiga og reka hreinsivirkin sjálf.
Ítarleg úttekt ásamt átaki á undanförnum árum hefur leitt það af sér að ástand rotþróa í
dreifbýli er víðast hvar mjög gott og eftirlit með nýframkvæmdum tryggir að frágangur við
nýbyggingar sé í samræmi við reglur.
Seyru er komið fyrir í gryfjum og gert ráð fyrir því að hún nýtist til skógræktar. Slíkar gryfjur eru
starfsleyfisskyldar en teljast ekki förgunarstaðir og því ekki merktar sérstaklega á uppdrætti
aðalskipulags.
8.3.2 Stefna
Fráveitu- og úrgangsmál í sveitarfélaginu byggi á umhverfisvænum lausnum sem skipa því í
fremstu röð á þessu sviði.
8.3.3 Framfylgd stefnu
Við skipulagningu og uppbyggingu frístundabyggða er krafist sameiginlegrar hreinsunar á
skólpi.
Unnið verður áfram að uppsetningu hreinsistöðva í þéttbýli og eftirliti með rotþróm í dreifbýli.
Hreinsistöðvar eru staðsettar á aðalskipulagskorti á 4 stöðum meðfram Eyvindará og einum
stað í Smárahvammi í Fellabæ.
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3.3

Leyfi sem framkvæmdin er háð

Framkvæmdaleyfi: Sveitarfélagið veitir leyfið.
Landeigendur: Samningur um nýtingu lands.
Starfsleyfi: Heilbrigðiseftirlit Austurlands (HAUST) veitir leyfið.
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4 HELSTU UMHVERFISÁHRIF FRAMKVÆMDARINNAR
Áætlað er að fyrirhuguð hreinsistöð verði staðsett við Melshorn þar sem öllu skólpi á svæðinu verður
safnað á einn stað. Eftir hreinsun skólps verður því dælt út um útrás norðan við flugbrautina, þar sem
Eyvindará sameinast Lagarfljóti.
4.1

Vatnsvernd og neysluvatn

Engin vatnstaka er úr Lagarfljóti og því mun frárennsli hreinsistöðvarinnar ekki hafa nein áhrif á
neysluvatnsgæði. Milli Eyvindarár og Egilsstaðaflugvallar eru tvær gamlar neysluvatnsborholur.
Vatnstöku úr borholunum hefur verið hætt og hefur vatnsvernd verið aflétt af svæðinu. Fyrirhuguð
hreinsistöð, dælulögn og útrás er því ekki innan vatnsverndarsvæða. Áhrif framkvæmdarinnar á
neysluvatn og vatnsvernd eru því metin engin.
4.2

Náttúruvernd

Þar sem ný útrás fer út í Lagarfljót mun hún fara í gegnum svæði nr. 647 á náttúruminjaskrá. Á vef
Umhverfisstofnunar er svæðinu lýst þannig: „Votlendi með ríkulegum gróðri, tjörnum, kvíslum og
gróðurríkum hólmum. Allmikið og fjölbreytt fuglalíf, líklega eitt hið auðugasta á Héraði. Mikilvægur
viðkomustaður fugla, einkum á vorin, þar sem ísa leysir snemma á þessu svæði.“
Um 250 m lagnarinnar munu lenda innan svæðisins og fylgir því óhjákvæmilega rask. Lögnin verður
lögð á jaðri svæðisins á bökkum Eyvindarár sem þarna rennur í manngerðum farvegi. Áhrifin eru
tímabundin og að framkvæmdum loknum má búast við því að skurðsárið grói upp og gróður nái sér að
fullu. Ekkert votlendi verður framræst og engir varanlegir slóðar gerðir innan svæðisins. Fuglalíf verður
sömuleiðis fyrir truflun á framkvæmdartíma og er svæðið einstaklega ríkt af fuglalífi á vorin og sumrin.
Með því að tímasetja framkvæmdir að hausti til og yfir vetrartímann má lágmarka áhrif á fuglalíf. Með
réttum frágangi og framkvæmdatíma má draga umtalsvert úr áhrifum á svæði nr. 647 á
náttúruminjaskrá og eru heildaráhrif því metin óveruleg.
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4.3

Fuglalíf

Hreinsistöðin sjálf og stærstur hluti dælulagnarinnar er á ræktuðu landi sem er slegið nokkrum sinnum
á ári og því ekki varpsvæði fugla. Ýmsar fuglategundir nýta sér hinsvegar túnin til fæðuöflunar yfir
sumartímann og munu þeir fuglar verða fyrir áhrifum framkvæmdanna. Þau áhrif eru þó óveruleg þar
sem framkvæmdasvæðið er einungis lítill hluti af öllum túnum svæðisins og skurðsárið mun gróa fljótt
að framkvæmdum loknum.
Síðasti hluti dælulagnarinnar mun fara í gegnum svæði nr. 647 á náttúruminjaskrá en það er svæði
meðfram Lagarfljóti sem er ríkt af fuglalífi. Helst eru það gæsir og andfuglar sem setja svip sinn á svæðið
og þá sérstaklega hávella. Fyglst hefur verið með andfuglum á Lagarfljóti undanfarin ár í tengslum við
Kárahnjúkavirkjun og sýna talningar að andfuglum hefur fækkað nokkuð á Lagarfljóti eftir tilkomu
Kárahnjúkavirkjunar, hafa Skúfendur t.d. fært sig mikið yfir á Urriðavatn [2]. Svæðið við
Egilsstaðaflugvöll sem er á náttúruminjaskrá er sérstaklega mikilvægt á vorin og varptíma því verður
framkvæmdum hagað þannig að ekki verði framkvæmdir á svæðinu á þeim tíma. Að framkvæmdum
loknum verður gengið frá svæðinu og því áhrifin eingöngu tíma- og staðbundin. Heildaráhrif á fuglalíf
eru metin óveruleg.
4.4

Vatnalíf

Nokkrar útrásir eru í dag í Eyvindará og fer töluvert óhreinsað skólp út í ána, alls eru hreinsistöðvar við
Eyvindará á yfirfalli um 65% tímans. Með fyrirhugaðri framkvæmd verður frárennsli flutt í mun öflugri
viðtaka, Lagarfljót. Vatnsgæði Eyvindarár munu því batna sem hefur jákvæð áhrif vatnalíf árinnar.
Í Eyvindará finnst bæði urriði og bleikja og undanfarin ár hefur laxaseiðum verið sleppt í Miðhúsaá,
hliðará Eyvindarár, í tilraunaskyni. Stangveiði er stunduð í ánni en ekki eru til upplýsingar um veiðitölur.
Í Lagarfljóti finnast urriði, bleikja og lax en aðstæður fyrir fiska í Lagarfljóti hafa versnað nokkuð eftir
tilkomu Kárahnjúkavirkjunar. Bæði er færri fiska að finna í fljótinu og þeir vaxa hægar [3]. Botndýralíf,
sem er fæða fugla og fiska, hefur einnig minnkað eftir tilkomu Kárahnjúkavirkjunar [4]. Með tilkomu
Kárahnjúkavirkjunar var aurugu jökulvatni veitt í Lagarfljót og við það jókst grugg, rýni minnkaði og
vatnshiti lækkaði. Þessir þættir hjálpa þó allir til við að þynna út og skola burt frárennsli úr nýrri útrás.
Náttúruleg næringarefni í fljótinu hafa farið minnkandi sökum þessa auruga jökulvatns þar sem
sólarljós berst ekki jafn djúpt í vatnið og vatnshiti er lægri en áður, því eru viðbótar næringarefni sem
berast um útrás hreinsistöðvarinnar talin hafa óveruleg áhrif á lífríki Lagarfljóts. Þegar horft er til
ofangreindra þátta, og á það að meðalrennsli í Eyvindará er 11 m3/s en 280 m3/s í Lagarflóti, eru
heildaráhrif á vatnalíf metin jákvæð.
4.5

Gróður

Hreinsistöðin, og svo til öll dælulögnin frá henni, mun vera á ræktuðu eða þegar röskuðu landi.
Hreinsistöðin er á túni Egilsstaðabýlisins við Eyvindará og dælulögnin frá henni liggur um sama tún að
öryggissvæði Egilsstaðaflugvallar. Þaðan fylgir dælulögnin jaðri öryggissvæðisins norður fyrir
flugvöllinn og út í Lagarfljót. Síðasta spölinn áður en útrásin fer út í fljótið mun lögnin fara um 250 m
yfir gróðurlendi sem á vistgerðakorti Náttúrufræðistofnunar Íslands er flokkað sem gras- og votlendi.
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Heildarrask á gróðri verður því um 0,1-0,2 ha. Áhrifin eru þó einungis tímabundin og að framkvæmdum
loknum má búast við því að skurðsárið grói upp og gróður nái sér að fullu. Heildaráhrif á gróður eru
metin óveruleg.
4.6

Ásýnd

Fyrirhuguð hreinsistöð verður í norðurjaðri þéttbýliskjarna Egilsstaða og lögð verður áhersla á að útlit
hennar falli sem best að umhverfinu. Hreinsistöðin verður að hluta niðurgrafin á flatlendi við
brekkurætur. Hún verður því ekki áberandi og mun ekki bera við himinn fyrr en komið er mjög nálægt
stöðinni. Hugsanlega verður uppgröftur nýttur í að gera manir í kringum stöðina sem að felur hana enn
frekar. Á móti kemur verða þrjár hreinsistöðvar á bökkum Eyvindarár fjarlægðar. Áhrif á ásýnd eru því
metin jákvæð.

MYND 13 Staðsetning núverandi hreinsistöðva á Egilsstöðum (rauðar) og fyrirhugaðrar nýrrar hreinsistöðvar (blá).

4.7

Lykt

Nokkrar lyktarmengunar hefur gætt frá núverandi hreinsistöðvum sem eru þrjár og staðsettar mjög
nálægt byggð á bökkum Eyvindarár (mynd 13). Allar þessar hreinsistöðvar verða fjarlægðar. Nýja
hreinsistöðin verður fjær byggðinni og hætta á lyktarmengun frá henni er talin lítil. Áhrif
framkvæmdarinnar á lykt eru metin jákvæð.
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4.8

Jarðmyndanir

Framkvæmdin mun ekki fela í sér áhrif á jarðmyndanir sem njóta verndar eða þykja sérstæðar. Ekki
verður heldur um röskun bergs eða jarðmyndana að ræða, heldur einungis jarðvegsrask. Dælulögnin
verður að miklu leyti í röskuðu landi en miklar jarðvegsframkvæmdir hafa þegar átt sér stað á svæðinu
við lengingu flugbrautar til norður og færslu á farvegi Eyvindarár. Áhrif á jarðmyndanir eru því metin
engin.
4.9

Menningarminjar

Engir minjastaðir eru skráðir í grennd við fyrirhugað framkvæmdasvæði. Finnist áður óþekktar minjar
við framkvæmdir skulu framkvæmdir stöðvaðar og Minjastofnun gert viðvart svo fljótt sem unnt er,
sbr. 24. grein laga um menningarminjar. Áhrif á menningarminjar eru því metin engin.
4.10 Útivist og ferðamennska
Engin skipulögð ferðamennska er á áhrifasvæði framkvæmdarinnar önnur en starfsemi tengd
Egilsstaðaflugvelli, en sú starfsemi verður ekki fyrir neinum áhrifum. Útivist er þó töluvert stunduð á
svæðinu og þá sérstaklega eru vinsælar gönguleiðir meðfram Eyvindará. Með því að fækka
hreinsistöðvum við ána úr þremur í eina má draga verulega úr sýnileika bygginga við ána og þar með
auka náttúruupplifun þeirra sem svæðið heimsækja. Sama gildir um fjarlægingu útrása úr Eyvindará en
núverandi útrásir anna ekki rennsli 65% tímans og fylgir því sjónmengun þegar óhreinsað skólp flæðir
út í Eyvindará. Áhrif á útivist og ferðamennsku eru því metin jákvæð.
4.11 Samantekt á umhverfisáhrifum og niðurstaða
Í 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eru talin upp viðmið sem taka skal tillit til
þegar metið er hvort framkvæmd sem fellur undir 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum geti
valdið umtalsverðum umhverfisáhrifum eða ekki. Viðmiðin skiptast í þrjá yfirflokka, þ.e. eðli
framkvæmdar, staðsetningu hennar og eiginleika hugsanlegra áhrifa. Í töflu 4 eru dregnar saman helstu
staðreyndir og upplýsingar sem tengjast framkvæmdinni og skírskotað til þeirra viðmiða sem sett eru
fram í 3. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum.
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TAFLA 4

Yfirlit yfir umhverfisáhrif miðað við viðmið samkvæmt 2. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum.

Viðmið skv. 2. viðauka laga
um mat á umhverfisáhrifum

Helstu upplýsingar sem tengjast framkvæmd

Eðli framkvæmdar

•

Staðsetning framkvæmdar

Framkvæmdin er:
• Í Fljótsdalshéraði, á Egilsstöðum.
• Svo til öll á ræktuðu eða röskuðu landi en um 250 m dælulagnar
fara í gegnum svæði nr. 647 á náttúruminjaskrá.

Eiginleikar hugsanlegra áhrifa
framkvæmdar

•
•
•
•

Hreinsistöð og útrás fráveitu fyrir Egilsstaði og Fellabæ.

Framkvæmdin mun ekki hafa áhrif á jarðmyndanir,
menningarminjar og vatnsvernd.
Áhrif á vatnalíf, ásýnd, lykt og útivist og ferðamennsku eru metin
jákvæð.
Áhrif á náttúruvernd, gróður og fuglalíf eru metin tímabundin og
óverulega neikvæð.
Þar sem skólpútrásir verða færðar úr Eyvindará, sem er vatnslítil
bergvatnsá, yfir í Lagarfljót, sem er mjög vatnsmikið fljót, verður
þynning skólps langtum meira en í dag. Vatnsgæði Eyvindarár
ættu því að verða betri þegar útrásin flyst yfir í mun öflugri
viðtaka.
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5 LOKAORÐ
Áður en lengra er haldið með undirbúning, óskar Hitaveita Egilsstaða og Fella hér með eftir ákvörðun
sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs um það hvort lýst framkvæmd sé matsskyld skv. lögum um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

30

HEIMILDASKRÁ

6 HEIMILDASKRÁ

[1] Tryggvi Þórðarson, Umhverfisstofnun, „RE: Fráveita Hitaveitu Egilsstaða og Fella,“ Tölvupóstur
16.12.2016.
[2] Náttúrustofa Austurlands, „Vatna- og sundfuglar á Jökulsá á Dal og endur á Lagarfljóti og á
vötnum á Fljótsdalsheiði árið 2016,“ Landsvirkjun, Reykjavík, 2017.
[3] Hafrannsóknarstofnun, „Fiskirannsóknir á vatnasviði Lagarfljóts og Gilsár 2016,“
Hafrannsóknarstofnun, Reykjavík, 2017.
[4] Hafrannsóknarstofnun, „Rannsóknir á hryggleysingjum á fjörusteinum í Lagarfljóti 2014 ,“
Hafrannsóknarstofnun, Reykjavík, 2017.

31

