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Skipulagsskýringar

Miðsvæði

Svæði fyrir

Opin svæði til

Óbyggð svæði

Vötn, ár og sjór

þjónustustofnanir

sérstakra nota

Stofnvegir

Tengivegir

Göngustígar

Reiðstígar

Iðnaðarsvæði

Náttúruverndarsvæði,
svæði á náttúruminjaskrá

Almennar skýringar

Hæðarlínur, 2 metra

Hverfisverndarsvæði,
t.d á óbyggð svæði

Hús / Lögbýli

Aðrir vegir (aðeins til skýringar)

Athafnasvæði

Sveitarfélagsmörk

Vatnsverndarsvæði,
grannsvæði

Vatnsverndarsvæði,
fjarsvæði

Vatnsverndarsvæði,
brunnsvæði

Um mannvirkjagerð á jarðskjálftasvæðum gildir
forstaðallinn EC-8 (ENV 1998) ásamt tilheyrandi
þjóðarskjölum. Samkvæmt þjóðarskjali FS ENV
1998-1-:1994 er Sveitarfélagið Vogar á
hönnunarhraðasvæðum 0,15 g, 0,20 g.

Aðalskipulag þetta er staðfest með fyrirvara um niðurstöður mats á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda sem falla undir ákvæði laga nr. 106/2000 með síðari breytingum.

Aðalskipulagsbreyting þessi var staðfest af Skipulagsstofnun skv. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þann __________________

__________________________________ _________________________________

Aðalskipulagsbreyting þessi sem auglýst hefur verið samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í bæjarstjórn

Sveitarfélagsins Voga þann ________________________

______________________________________________

Október 2019

Umsjón: Landslag ehf.

Hnitakerfi: Lambert.

Hnattstaða: ÍSNET 93.

Kortagrunnar:

1:10 000 = Loftmyndir ehf.

1:30 000 = Hnit hf.

Íbúðarsvæði

Hafnarsvæði

Verslunar- og
þjónustusvæði

Mislæg gatnamót

Raflínur í lofti

Hitaveita

R

Landbúnarðarsvæði

Undirgöng

Hjólreiðastígar

JarðstrengirR

Gönguleiðir, þjóðleiðir

Vatnsveita

Hraðlest

Sjóvarnargarðar

Þéttbýlismörk

Gildandi aðalskipulag, samþykkt í bæjarstjórn 26.11 2009, staðfest af umhverfisráðherra 23.02 2010. Breytt aðalskipulag.

Breyting á aðalskipulagi, Vogar - Vatnsból
Sveitarfélagið Vogar hefur samþykkt að gerð verði tillaga að breytingu á gildandi aðalskipulagi sem felst í breyttri staðsetningu á fyrirhuguðu vatnsbóli

þéttbýlisins í Vogum (VB-2). Ástæða breyttrar staðsetningar er sú að þegar aðalskipulagið var í vinnslu fyrir um áratug var sett niður líkleg staðsetning

vatnsbóls án þess að rannsóknir á grunnvatnsstraumum hafi farið fram á svæðinu. Slíkar rannsóknir hafa nú farið fram og vegna niðurstöðu þeirra er gert

ráð fyrir breyttri staðsetningu vatnsbóls.

Staðsetning vatnsbóls og afmörkun verndarsvæða umhverfis vatnsbólið er unnin í samráð við landeigendur á svæðinu og ÍSOR (íslenskar orkurannsóknir),

sem hafa unnið greinargerð vegna málsins fyrir HS Veitur.

Í gildandi aðalskipulagi er brunn- og grannsvæði vatnsbólsins VB-2 sýnt á þéttbýlisuppdrætti en vegna breyttrar staðsetningar flyst brunn- og grannsvæði

vatnsbólsins að mestu á dreifbýlisuppdrátt.

Núverandi vatnsból sveitarfélagsins er í tveimur borholum sunnan við fiskeldisstöðina við Vogavík. Þær voru boraðar eftir ferskvatni fyrir fiskeldið árið 1987

og eru 30 m djúpar. HS Veitur fengu síðar aðgengi að þeim og hafa þessar holur síðan séð Vogum fyrir góðu neysluvatni. Vatnsból þetta var frá upphafi

ætlað til bráðabrigða og alltaf ljóst að neysluvatnsból sveitarfélagsins til framtíðar yrði fyrr eða síðar sunnan Reykjanesbrautar.

Vatnsból þetta verður lagt af sem vatnsból sveitarfélagsins þegar nýtt vatnsból sunnan Reykjanesbrautar verður tilbúið en þó verður það áfram nýtt fyrir

fiskeldisstöðina við Vogavík. Þegar framkvæmdum við nýtt vatnsból sunnan Reykjanesbrautar er lokið og það hefur verið tekið í notkun verður gerð

breyting á aðalskipulagi sem fellst í því að brunn- og grannsvæði núverandi vatnsbóls við fiskeldisstöðina við Vogavík verður fellt út úr aðalskipulagi.

Breyting á aðalskipulagi felst í eftirfarandi:

· Fyrirhugað nýtt vatnsból sveitarfélagsins sunnan þéttbýlisins í Vogum, handan Reykjanesbrautar, flyst um 1,5 km til suðvesturs frá þeim stað þar sem

gert var ráð fyrir að það væri staðsett í gildandi aðalskipulagi.

· Gert er ráð fyrir að boraðar verði tvær holur innan brunnsvæðis til að alltaf sé tryggt að nóg vatn sé til staðar án miðlunartanks. Frá hvorri holu er

gert ráð fyrir að muni koma allt að 25 l/s með djúpdælu. Það sem brunnsvæðið er á hraunsvæði sem nýtur verndar skv. 61. gr. laga nr. 60/2013 um

náttúruvernd skal halda öllu umhverfisraski í lágmarki og huga að verndun hrauns við framkvæmdir.

· Vegna færslu vatnsbólsins verður skilgreint brunnsvæði vatnsverndar allt að 150 m út frá bolholum vatnsbólsins en í gildandi aðalskipulagi er

brunnsvæði aðeins skilgreint um 20 m út frá fyrirhuguðu vatnsbóli.

Mörk þessa brunnsvæðis taka fyrst og fremst mið af ætlaðri stefnu grunnvatnsstraumsins samkvæmt grunnvatnslíkani Verkfræðistofunnar Vatnaskila

en jafnframt og ekki síður er litið til legu og stefnu á sprungum og gjám á svæðinu.

Stærð brunnsvæðis vatnsverndar var 0,12 ha en verður eftir breytingu um 3,6 ha.

Skilmálar fyrir brunnsvæði eru óbreyttir frá gildandi aðalskipulagi.

· Grannsvæði vatnsverndar er í gildandi aðalskipulagi á um 80 ha svæði umhverfis fyrirhugað vatnsból, aðallega til suðurs. Grannsvæði vatnsverndar er

skilgreint að nýju umhverfis nýtt vatnsból og er það að mestu til suðurs frá brunnsvæðinu og nær grannsvæðið suður fyrir þær sprungur sem liggja að

Snorrastaðatjörnum. Stærð grannsvæðisins er 54 ha.

Um grannsvæði vatnsverndar er þjóðleiðin Skógarfellsstígur en bætt er við ákvæði að um grannsvæði er umferð gangandi ekki bönnuð en ekki skal

leyft að koma upp áningarstöðum þar sem búast má við viðveru göngumanna innan grannsvæðisins. Þá eru veglagnir og áburðanotkun ekki leyfð á

grannsvæðinu.

Þess utan eru skilmálar fyrir grannsvæði óbreyttir frá gildandi aðalskipulagi.

· Mörk fjarsvæðis vatnsverndar eru óbreytt frá gildandi aðalskipulagi og skilmálar óbreyttir.

· Gert er ráð fyrir niðurgrafinni stofnlögn vatnsveitu frá fyrirhuguðu vatnbóli að þéttbýlinu í Vogum. Lögn þessi mun liggja samsíða þjóðleiðinni

Skógarfellsstíg til norðurs, um núverandi undirgögn undir Reykjanesbraut að Stapavegi og meðfram honum að núverandi stofnlögn frá vatnsveitunni í

Vogavík að þéttbýlinu. Þar sem stofnlögnin liggur að hluta samsíða þjóðleið skal framkvæmd við lögnina vera í samráði við Minjastofnun Íslands.

· Gert er ráð fyrir þjónustuvegi frá fyrirhuguðu vatnbóli að núverandi þjónustuvegi meðfram Suðurnesjalínu sunnan Reykjanesbrautar. Vegur þessi

mun liggja samsíða þjóðleiðinni Skógarfellsstíg og því skal framkvæmd við veginn unnin í samráði við Minjastofnun Íslands.

Þjónustuvegurinn er ekki skipulagsskyldur á aðalskipulagsstigi og því er hann ekki sýndur á uppdrætti, nánari grein verður gerð fyrir veginum í

deiliskipulagi.

Dreifbýlisuppdráttur Dreifbýlisuppdráttur

ÞéttbýlisuppdrátturÞéttbýlisuppdráttur

Staðhættir

Svæðið sem breytingin nær til er sunnan Reykjanesbrautar, í hrauninu á móts við þéttbýlið í Vogum. Grunnvatnsaðstæður á

Suðurnesjum eru afar sérstakar þar sem ferskt vatn flýtur þar ofan á söltum jarðsjó. Jarðlög eru afar vel vatnsgefandi og því eiga

mengandi efni að sama skapi greiða leið niður í grunnvatnið. Þetta hefur lengi verið ljóst og verið brugðist við því með að taka frá

svæði í aðalskipulagi, þar sem vatnsverndin (fjarsvæðisvernd) hefur forgang umfram aðra landnýtingu.

Sérstaða svæðisins miðað við önnur vatnsverndarsvæði hérlendis er vega mikillar lektar, mikilla sprungna og hversu grunnt er

niður á vatnsborð. Allt þetta hefur áhrif á mat á nauðsynlegum vatnsverndarákvæðum.

Minjar

Gerð hefur verið aðalskráning fornminja á svæðinu. Skv. henni er einn minjastaður (GK-123:143) innan grannsvæðis vatnsverndar

eftir færslu þess en um er að ræða gryfju sem líklega eru herminjar. Samhliða vinnu við deiliskipulag verður unnin frekari

minjaskráning af svæðinu.

Náttúruminjar og hverfisvernd

Innan þess svæðis sem vatnsból, brunnsvæði og hluti grannsvæðis vatnsverndar er bæði fyrir og eftir breytingu á aðalskipulagi er

svæði á náttúruminjaskrá: Seltjörn, Snorrastaðatjarnir og hluti Hrafnagjár (N-3).

Sama svæði er undir hverfisvernd (H-3) og skilmálar fyrir svæðið í aðalskipulagi eru að stefnt sé að friðlýsingu svæðisins. Ekki

hefur verið tekin afstaða til friðlýsingar svæðisins frá því aðalskipulagið öðlaðist gildi en þegar að því kemur verður svæðið

afmarkað nánar og nánari skilmálar settir.

Umhverfismat

Breyting á aðalskipulagi fellur undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana vegna eftirfarandi liða í 1. viðauka í lögum um

mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000:

2.06 vi. Borun eftir vatni þar sem gert er ráð fyrir að vinna allt að 100 l/sek.

10.25. Vinnsla grunnvatns eða íveita vatns í grunnvatn sem ekki fellur undir flokk A, tölulið 10.24.

(10.24. Vinnsla grunnvatns eða íveita vatns í grunnvatn með 300 l/sek. meðalrennsli eða meira á ári).

Megintilgangur þessarar umhverfisskýrslu er að greina frá helstu mögulegum umhverfisáhrifum sem framkvæmdir skv.

aðalskipulagsbreytingu þessari eru líkleg til að hafa á umhverfið. Þá er reynt að segja til um það hvort þessi áhrif í heild sinni geti

orðið veruleg í skilningi laga nr. 105/2006 um mat á umhverfisáhrifum áætlana.

Í 1. gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 kemur fram að markmið þeirra sé að stuðla að sjálfbærri þróun, draga úr

neikvæðum umhverfisáhrifum og stuðla að því að við gerð framkvæmda- og skipulagsáætlana sé tekið tillit til

umhverfissjónarmiða. Markmið með matsvinnunni er jafnframt að sýna fram á að við gerð aðalskipulagsbreytingar hafi verið litið

til helstu afleiðinga fyrir umhverfið.

Í upphafi undirbúningsvinnu við fyrirliggjandi breytingartillögu var lagt mat á það hvaða þætti væri nauðsynlegt að skoða m.t.t.

umhverfisáhrifa, hversu ítarlega og hvaða umhverfisþættir og viðmið yrðu lögð til grundvallar við mat á umhverfisáhrifum

áætlunarinnar. Í byrjun vinnu við aðalskipulagsbreytinguna var haft samráð við Skipulagsstofnun en óskað var umsagnar

stofnunarinnar um umfang og áherslur umhverfismats áætlunarinnar.

Umhverfisskýrslan er unnin í samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 sem og leiðbeiningar Skipulagsstofnunar sama efnis.

Við umhverfismat er stuðst við þær upplýsingar og gögn sem liggja fyrir um grunnsástand umhverfis, m.a. skýrslu sem ÍSOR vann fyrir HS

Veitur vegna áforma um vatnsból fyrir Voga (ÍSOR-2017/070).

Fjallað verður nánar um mat á umhverfisáhrifum vegna fyrirhugaðra framkvæmda í deiliskipulagi með tilheyrandi umhverfisskýrslu ásamt

umhverfismati þeirra framkvæmda sem falla undir mat á umhverfisáhrifum.

Framsetning umhverfismats er í formi texta og venslataflna.

Áhrifaþættir

Með þessu hugtaki er átt við hvaða þættir aðalskipulagsbreytingarinnar eru líklegir til að valda umhverfisáhrifum.

Eftirfarandi áhrifaþættir eru þeir sem taldir eru geta valdið umhverfisáhrifum í breytingu á aðalskipulagi:

· Breytt staðsetning vatnsbóls, brunnsvæðis og grannsvæðis vatnsverndar auk stofnlagnar vatnsveitu að þéttbýlinu í Vogum.

Kynning og samráð

Samráð var haft við Skipulagsstofnun um umfang og áherslur umhverfismats breytingar á aðalskipulagi, eins og lög um umhverfismat

áætlana gera ráð fyrir.

Samráð verður haft við eftirfarandi umsagnaraðila á eða fyrir auglýsingartíma breytingar á aðalskipulagi.

Helstu samráðsaðilar:

· Skipulagsstofnun

o Skipulagsstofnun er lögbundinn umsagnaraðili við umhverfismat áætlana skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

· Umhverfisstofnun

o Vegna mögulegra umhverfisáhrifa og sem lögbundinn umsagnaraðili við umhverfismat áætlana skv. lögum um umhverfismat

áætlana nr. 105/2006.

· · Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja

· Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja

· Grindavíkurbær

· Reykjanesbær

· Viðeigandi nefndir Sveitarfélagsins Voga

· Landeigendur og aðrir hagsmunaaðilar

Umhverfisþættir

Umhverfisþættir eru þeir þættir sem sjónum er beint að við umhverfismat aðalskipulagsbreytingar þar sem þeir eru taldir geta orðið fyrir

áhrifum af þeim ákvörðunum sem teknar eru í aðalskipulagi.

Farið var yfir og metið hvaða þættir í umhverfinu gætu mögulega orðið fyrir áhrifum vegna breytingar á aðalskipulagi og umhverfisþættir

valdir út frá því mati. Matið byggir að mestu á þeim þáttum sem metnir voru í gildandi aðalskipulagi.

Í umhverfisskýrslu eru eftirfarandi umhverfisþættir metnir m.t.t. umhverfisáhrifa:

· Vatn og sjór

· Hverfisvernd

· Jarðfræði og jarðmyndanir

· Landslag og sjónræn áhrif

· Minjar

· Samfélagsleg og hagræn áhrif

Umhverfisviðmið

Umhverfisviðmið eru notuð sem mælikvarði eða sem vísir sem notaður er til að meta einkenni og vægi þeirra áhrifa sem breyting á aðalskipulagi

hefur í för með sér.

Viðmið eru ýmist stefna sveitarstjórnar, lög og reglugerðir eða stefna íslenskra stjórnvalda.

Í breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Voga eru eftirfarandi umhverfisviðmið m.a. lögð til grundvallar:

· Aðalskipulag Sveitarfélagsins Voga 2008-2028

· Skipulagslög nr. 123/2010 og skipulagsreglugerð nr. 90/2013

· Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000

· Lög um náttúruvernd nr. 60/2013

· Lög um menningarminjar nr. 80/2012

· Reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns

o Markmið reglugerðar þessarar er m.a. að koma í veg fyrir og draga úr mengun vatns og umhverfis þess af mannavöldum og að

stuðla að almennri verndun vatns.

· Reglugerð nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns

o Markmið reglugerðar þessarar er að koma í veg fyrir mengun grunnvatns af mannavöldum. Einnig er það markmið að takmarka

afleiðingar mengunar sem þegar hefur orðið á grunnvatni.

o Samkvæmt grein 5.1 er mengun grunnvatns óheimil.

Við greiningu hugsanlegra umhverfisáhrifa er notast við þau hugtök sem skilgreind eru í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar um flokkun

umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi áhrifa. Við matið er notast eftirfarandi skilgreiningar á vægi:

· (+) Jákvæð áhrif á umhverfisþátt (breyting á aðalskipulagi styður viðmið viðkomandi umhverfisþáttar).

· (0) Óveruleg áhrif á umhverfisþátt (breyting á aðalskipulagi hefur ekki teljandi áhrif á viðkomandi umhverfisþátt).

· (-) Neikvæð áhrif á umhverfisþátt (breyting á aðalskipulagi vinnur gegn viðmiðum viðkomandi umhverfisþáttar).

· (?) Óljós áhrif á umhverfisþátt (breyting á aðalskipulagi hefur óljós áhrif á viðkomandi umhverfisþátt, áhrif fara eftir útfærslu í

deiliskipulagi).

Valkostir

Borin eru saman áhrif breytingar á aðalskipulagi við líklega þróun umhverfis án framfylgdar breytingarinnar og núverandi ástand. .

Vatn og sjór

Á Reykjanesskaga hagar svo til að vatn rennur ekki á yfirborði. Nánast öll úrkoma sem fellur á svæðið sígur í jörð niður og myndar grunnvatn.

Þetta ferskvatn myndar ferskvatnslinsu sem víðast hvar flýtur ofan á jarðsjó. Þykkt ferskvatnslagsins er nokkuð misjöfn en það verður alla jafnan

þykkra eftir því sem fjær dregur frá sjávarmáli og getur orðið allt að 60 m þykkt inn til landsins.

Þegar neysluvatni er dælt upp verður verður nokkur upphræring á seltuskilunum. Þessi breyting er þó það lítil skv. ÍSOR að útilokað er talið að

það vatn sem upp er dælt í fyrirhuguðu vatnsbóli geti mengast af undirliggjandi jarðsjó og því verður hægt að afla ferskvatns fyrir Voga

vandræðalaust.

Áhrif aðalskipulagsbreytingar á umhverfisþáttinn vatn og sjór eru talin óveruleg.

Hverfisvernd

Innan þess svæðis sem vatnsból, brunnsvæði og hluti grannsvæðis vatnsverndar er bæði fyrir og eftir breytingu á aðalskipulagi er svæði undir

hverfisvernd H-3: Hrafnagjá, Snorrastaðatjarnir og Háibjalli.

Það sem aðeins er verið að færa til vatnsból, brunnsvæði og grannsvæði að hluta innan hverfisverndaða svæðisins og skilmálar eru óbreyttir eru áhrif

breytingar á aðalskipulagi á umhverfisþáttinn hverfisvernd talin óveruleg.

Jarðfræði og jarðmyndanir

Ekki er talið að færsla á vatnsbóli og verndarsvæðum hafi neikvæð áhrif á jarðfræði og jarðmyndanir. Svæðið er sambærilegt og það svæði þar sem

gert er ráð fyrir vatnsbóli og verndarsvæðum í gildandi aðalskipulagi. Í báðum tilfellum er um að ræða hálfgróin hraunsvæði Þráinsskjaldarhrauns sem

eru ekki frábrugðin aðliggjandi svæðum sunnan Reykjanesbrautar, en slík hraunsvæði njóta verndar skv. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Ekki er gert ráð fyrir að jarðmyndanir verði fyrir verulegum áhrifum þar sem borholurnar eru mjög lítil framkvæmd á yfirborði en við framkvæmd

stofnlagnar mun verða eitthvað rask á yfirborði meðfram þjóðleiðinni Skógarfellsstíg. Þá eru þeir skilmálar settir að raski við framkvæmdir skuli haldið

í lágmarki og hugað sérstaklega að verndun hrauns. Þar sem nákvæm lega lagnarinnar og rask vegna framkvæmda er nokkuð óljóst eru áhrif

lagnarinnar á jarðmyndanir talin óljós.

Áhrif breytingar á aðalskipulagi á umhverfisþáttinn jarðfræði og jarðmyndanir talin óveruleg eða óljós.

Landslag og sjónræn áhrif

Sjónræn áhrif aðalskipulagsbreytingar og áhrif á landslag eru talin óveruleg. Borholurnar sjálfar verða vart sýnilegar en ef til þess kemur að

brunnsvæðið verði girt af er svæðið nokkuð langt frá þeim svæðum sem almenningur fer mikið um (800 m í Reykjanesbraut) og því eru áhrifin talin

vera óveruleg.

Minjar

Gerð hefur verið aðalskráning fornminja á svæðinu. Skv. henni er einn minjastaður (GK-123:143) innan grannsvæðis vatnsverndar eftir færslu þess en

um er að ræða gryfju sem líklega eru herminjar. Þar sem ekki er gert ráð fyrir framkvæmdum á grannasvæði vatnsverndar og vegna skilmála sem gilda

innan grannsvæðis vatnsverndar er ekki gert ráð fyrir að minjastaðurinn verði fyrir áhrifum. Þjóðleiðin Skógarfellsstígur er innan þess svæðis sem

grannsvæði vatnverndar nær yfir eftir breytingu og gert er ráð fyrir að stofnlögn vatnsveitu verði samsíða þjóðleiðinni að hluta. Framkvæmdir við

lögnina skulu vera í samráði við Minjastofnun Íslands og því eru áhrif breytingar á aðalskipulagi á umhverfisþáttinn minjar talin óveruleg.

Samfélagsleg og hagræn áhrif

Ekki er talið að hagræn áhrif breytingarinnar verði veruleg og að einhverju leyti eru samfélagslegu áhrifin talin vera jákvæð. Jákvæðu áhrifin eru talin

vera þau að meira og betra neysluvatn er talið fást á þeim stað sem gert er ráð fyrir vatnsbóli skv. breytingu á aðalskipulagi og litlar líkur á mengun frá

undirliggjandi jarðsjó.

Samanburður valkosta og niðurstaða

Ekki er talið raunhæft að bera saman aðra valkosti en þann sem gildandi aðalskiplag og breyting á aðalskipulagið gerir ráð fyrir auk núverandi ástands

Núverandi ástand er talið hafa óveruleg áhrif á flesta umhverfisþætti en gott neysluvatn kemur frá núverandi vatnsbóli við Vogavík. Neikvæð áhrif eru

þó talin vera á samfélag að þar sem mengunarhætta er talin stafa af Reykjanesbrautinni og er hún innan grannsvæðis vatnsverndar fyrir vatnsbólið.

Áhrif gildandi aðalskipulags er talið hafa óveruleg áhrif á flesta umhverfisþætti fyrir utan neikvæð áhrif samfélagsleg áhrif þar sem mögulegt er að ekki

fáist nægjanlega mikið og gott neysluvatn á þeim stað þar sem gert var ráð fyrir nýju vatnsbóli. Þá eru áhrif á jarðmyndanir talin óljós vegna

stofnlagnar vatnsveitu sem leggja þarf frá vatnsbóli að þéttbýlinu í Vogum. Lögn þessi er ekki sýnd á uppdrætti aðalskipulags og því er óljóst hvort hún

myndi hafa áhrif á jarðmyndanir.

Samantekt um umhverfisáhrif má sjá í töflu hér að ofan.
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