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Efni: Umsókn um leyfi til trjáfelling við Hamarinn 

Umhverfisstofnun hefur móttekið umsókn Hafnafjarðarbæjar, dagsett 1. júní 2021, um leyfi 

til trjáfellingar innan Hamarsins.  

Hamarinn er friðlýstur sem náttúruvætti sbr. auglýsing nr. 188/1984. Hvers konar 

mannvirkjagerð eða jarðrask sem breytt getur útliti eða eðli svæðisins eru óheimil, nema til 

komi sérstakt leyfi Umhverfisstofnunar.  

Lýsing verkefnis: 

Sótt er um leyfi til að fella tvö til fjögur tré sem liggja á og við mörk náttúruvættisins. Tréin 

valda skugga í aðliggjandi görðum við Öldugötu 16 og 18. Vörubíll verður staðsettur í 

götubotnlanga við hús númer 22b og vonast er til að hann nái með krana að svæðinu til að 

fjarlægja tréin. Öðrum kosti mun verktakinn notast við fjórhjól með tengivagni með talíu sem 

mun draga drumbana upp á vagninn. Staðsetning trjánna er merkt á myndkort sem fylgdi 

umsókninni. Farið verður í verkið þegar leyfi liggur fyrir og gert er ráð fyrir einum degi til 

verksins. 

Áhrifamat: 

Umhverfisstofnun telur að framkvæmdin muni ekki hafa neikvæð áhrif á verndargildi 

svæðisins. Mögulega mun framkvæmdin hafa jákvæð áhrif á sýnileika þeirra jarðminja sem 

eru að finna í náttúruvættinu. Verkefni gæti haft tímabundin neikvæð áhrif á upplifun gesta á 

svæðinu á meðan á því stendur. Framkvæmdaraðili skal sjá til þess að ekki verði raskað 

jarðmingum á svæðinu og að framkvæmdarsvæði verði eins afmarkað og kostur er 

Skilyrði: 

Umhverfisstofnun veitir Hafnarfjarðarbæ fyrir sitt leyti leyfi fyrir trjáfellingu innan Hamarsins 

sbr. lýsingu hér að ofan að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum: 

• Hafa skal þetta bréf með í för á meðan verkefninu stendur og kynna fyrir starfsfólki 

þau skilyrði sem fylgja leyfinu, áður en undirbúningur og vinna hefst. 

• Tilkynna skal til starfsmanns Umhverfisstofnunar á svæðinu hvenær undirbúningur 

fyrir verkefnið hefst og þegar því lýkur með að minnsta kosti sólarhrings fyrirvara. 

• Umhverfisstofnun skal tilkynnt um öll frávik við áður útgefna verkefnalýsingu, og eins 

ef breyting verður á tímasetningu verkefnis eins fljótt og auðið er. 

• Þess skal gætt að ekki séu hreiður með egg og/eða unga í trjánum. Ekki skal fella tréin 

ef svo háttar til. 

• Þar sem þörf er á að fara út fyrir göngustíga/vegi skal þess gætt að valda sem minnstu 

raski og fjarlægja öll ummerki um athafnir utan göngustíga/vega að verkefni loknu.  



 

• Virða skal umgengnisreglur sem gilda um svæðið. 

• Forðast skal óþarfa rask og stærð framkvæmdasvæðis skal haldið í lágmarki. 

• Vandað verði við frágang eftir að verki lýkur og fjarlægja alla trjáafganga. 

• Ef upp koma álitamál um framkvæmdir sem tengjast verkefninu og frágang svæðisins 

skal hafa samband við Umhverfisstofnun í síma 591-2000. 

• Allur akstur utan vega, annar en leyfi þetta nær til, er bannaður. 

• Starfsmenn verkefnisins gangi snyrtilega um svæðið og forðist allt rask og þess gætt 

að allur úrgangur verði fjarlægður. 

 

Ef framkvæmdaraðili veldur náttúruspjöllum með framkvæmd í skilningi 87. gr. laga nr. 

60/2013 um náttúruvernd getur Umhverfisstofnun t.d. lagt fyrir framkvæmdaraðila að afmá 

jarðrask og lagfæra gróðurskemmdir eða stöðvað framkvæmdir sbr. nánar XV. kafla laganna. 

Ef umhverfisaðstæður á svæðinu breytast getur Umhverfisstofnun skv. 2. mgr. 89. gr. laga nr. 

60/2013 um náttúruvernd breytt skilyrðum leyfis, bætt inn nýjum skilyrðum eða afturkallað 

leyfið til að koma í veg fyrir verulegt, ófyrirséð tjón á náttúru Íslands.  

Sé skilyrðum leyfis ekki fullnægt getur Umhverfisstofnun afturkallað leyfið skv. 1. mgr. 89. 

gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. 
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