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Varðar: Sjónlínur frá Urðavita á Heimaey
Í umsögn Samgöngustofu um auglýsta tillögu um breytingu á Aðalskipulagi Vestmannaeyjabæjar
2015-2035 vegna iðnaðarsvæðis í Viðlagafjöru, dags. 2. nóv. 2022, kom fram athugasemd þess
efnis að líklegt væri að mannvirki fyrirhugaðrar fiskeldisstöðvar myndu hafa neikvæð áhrif á
siglingaöryggi vegna nálægðar við Urðavita. Vestmannaeyjabær hefur skoðað málið og gerir grein
fyrir niðurstöðunni hér fyrir neðan.
Ljós Urðavita er í um 30 m hæð yfir sjó (meðalsjávarstöðu) og þjónar sjófarendum í innsiglingu
að Vestmannaeyjahöfn og austan við Heimaey. Fyrirhuguð fiskeldisstöð er norðvestan við vitann
eins og sést á myndinni hér fyrir neðan (rauðgulur rammi).
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Á myndinni hefur sjókort verið lagt yfir loftmynd og uppdrátt af mannvirkjunum til þess að sýna
betur afstöðuna. Áhrifum mannvirkja fiskeldisstöðvarinnar má skipta í þrennt, eins og sýnt er
með gulum línum og bókstöfum á myndinni.
●

Í geira A rís landið næst innsiglingunni í 35-40 metra hæð og því engin von til þess að ljós
Urðavita sjáist þar, þótt sjókortið gefi tilefni til að ætla annað.

●

Í geira B rísa mannvirki í allt að 21 metra hæð í Viðlagafjöru, sem þýðir að í innsiglingunni
ber efri brún mannvirkja nokkurn veginn við ljósið í 30 m hæð, ef horft er að vitanum úr
sjávarmálshæð. Í meiri fjarlægð, t.d. við Ref og Faxasker skyggja mannvirki ekki á ljósið.

●

Í geira C ætti engin hætta að vera á því að neitt skyggi á ljósið.

Vestmannaeyjabær vill að sjálfsögðu tryggja öryggi sjófarenda og bregst því við athugasemdinni
með breytingu á auglýstum tillögum sem hér segir.
Í aðalskipulagsbreytingunni er bætt við skilmála þess efnis að mannvirki megi ekki rísa
hærra en 15 metrum yfir plan, sem áskilið er að sé í 4-6 metra hæð yfir sjó. Það tryggir að
sýn að vitanum frá innsiglingunni verði ekki byrgð.
Í deiliskipulagi er bætt við skilmála um að ljóskösturum megi ekki beina í átt að
innsiglingunni, til þess að ljósmerki frá Urðavita truflist ekki.
Vestmannaeyjabær gerir ráð fyrir að hækka megi ljós Urðavita ef þörf krefur, til þess að tryggja
enn frekar óhindraða sjónlínu sjófarenda að vitanum, miðað við allt að 15 metra há mannvirki í
Viðlagafjöru.
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