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Djúpavogshreppur 
Bakki 1 
765 Djúpivogur 
 
b.t. Gauta Jóhannessonar sveitarstjóra 
 
 
Efni: Líparít (rhýólít) 
 
dags. 22. maí 2019 
 
Í framhaldi af heimsókn í Rauðuskriðu og fundi með Gauta Jóhannessyni sveitarstjóra á Djúpavogi 30. 
apríl s.l. er hér með gerð formleg fyrirspurn til sveitarstjórnar Djúpavogshrepps um leyfi til efnistöku á 
líparíti úr Rauðuskriðu í Hamarsfirði.  
 
Efnið er ætlað í steinklæðningu utaná nýbyggingu Alþingis á horni Vonarstrætis og Tjarnargötu í 
Reykjavík. Byggingin er nú í undirbúningi og fyrirhugað er að hún rísi innan fárra ára. Klæðningin er 
lagskipt, en aðrar steintegundir í kápunni koma frá mismunandi stöðum á landinu. 
 
Á fyrrnefndum fundi var gert óformlegt samkomulag um að efnistaka væri háð því skilyrði að ummerki 
um fyrri námavinnslu væru afmáð í leiðinni. Samkomulagið hefur nú verið borðið undir verkefnisstjórn 
nýbyggingar Alþingis og er hún sammála því að þetta sé afar góð niðurstaða.  
 
Fulltrúi Náttúrufræðistofnunar Íslands Ingvar A. Sigurðsson jarðfræðingur skoðaði skriðuna ásamt 
steinsmið og arkitektum í fylgd Stefáns Gunnarssonar jarðvinnuverktaka og Guðmundar samstarfsmanns 
hans sem þekkja staðhætti í námunni manna best. Lausir steinar hafa fallið niður undanfarin ár og liggja 
nú í slóðanum upp skriðuna og í kringum hann. Vonast er til að ná megi nægjanlegu magni af ósprungnu 
efni í og við vegstæðið til að uppfylla hráefnisþörfina. Höfuðáhersla verður lögð á það að engin 
umhverfisspjöl verði við þessa efnistöku og að ummerki um fyrri efnistöku verði lagfærð eins og kostur 
er í leiðinni. Rætt hefur verið við Stefán Gunnarsson um að hann taki verkið að sér fyrir verkefnisstjórn 
nýbyggingar Alþingis og komi sú aðgerð sem endurgjald til Djúpavogshrepps fyrir efnistökuna. 
 
Áætlað er að um 10% af klæðningu útveggja nýbyggingar Alþingis verði líparít eða um 220m2 af 
fullunnum steini. Það samsvarar um 22m3  af náttúrulegu grjóti, að teknu tilliti til mats á rýrnun í vinnslu. 
Efnisþörfin er því um 66 tonn, sem er brot af því magni sem tekið var í flugstöðina á sínum tíma og 
rúmast á u.þ.b. fjórum bílum. 
 
Hjálagt er umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands um málið. 
Efnistakan hefur jafnframt verið borin undir Umhverfisstofnun og hefur Björn Stefánsson á sviði 
friðlýsinga og starfsleyfa staðfest ánægju sína með hugmyndina enda leggur hann höfuðáherslu á að fyrri 
umhverfisspjöll verði lagfærð. 
 
Erindi þetta er lagt fram til að leita staðfestingar á umræddu samkomulagi.  Mikil ánægja ríkir um 
niðurstöðuna í undirbúningshópi fyrir nýbyggingu Alþingis og vonandi verður hún jafnmikil meðal 
heimamanna þegar þeirra framlag verður sýnilegt í húsinu. 
 
Virðingarfyllst, 

 
Margrét Harðardóttir 
 
Hjálagt: 
Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands  
 
afrit sent rafrænt á: Alþingi og verkefnisstjóra nýbyggingar Alþingis 






