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 Búrfellslundur.  Vindmyllur á Rangárþingi ytra og Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi. Ákvörðun um tillögu að matsáætlun.  

 

Í samræmi við 8. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum er hér kynnt ákvörðun 
Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun um Búrfellslund, allt að 80 vindmyllur, með  allt að 200 
MW uppsett afl á Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 

Landsvirkjun sendi Skipulagsstofnun erindi dags. 9. júlí 2014 ásamt tillögu að matsáætlun: 

Landsvirkjun.  Búrfellslundur.  Vindmyllur á Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi.  
Mannvit.  9. júlí 2014. 

Skipulagsstofnun leitaði umsagnar um tillögu framkvæmdaraðila hjá eftirtöldum aðilum í samræmi 
við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum:  Rangárþingi ytra, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, 
Ferðamálastofu, forsætisráðuneytinu, Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Landgræðslu ríkisins, Landsneti, 
Minjastofnun Íslands, Orkustofnun, Póst- og Fjarskiptastofnun, Samgöngustofu, Umhverfisstofnun, 
Veðurstofu Íslands og Vegagerðinni.  Skipulagsstofnun kynnti tillöguna einnig með fréttatilkynningu 
og á heimasíðu stofnunarinnar. 

Skipulagsstofnun bárust umsagnir og athugasemdir frá eftirtöldum aðilum: Rangárþingi ytra með 
bréfi dags. 6. ágúst 2014, Skeiða- og Gnúpverjahreppi með bréfi dags. 14. ágúst 2014, Ferðamálastofu 
með bréfi dags. 25. júlí 2014, forsætisráðuneytinu með bréfi dags. 7. ágúst 2014, Heilbrigðiseftirliti 
Suðurlands með bréfi dags. 24. júlí 2014, Landgræðslu ríkisins með bréfi dags. 15. júlí 2014, Landsneti 
með tölvupósti dags. 29. ágúst 2014, Minjastofnun Íslands með bréfi dags. 24. júlí 2014, Orkustofnun 
með bréfi dags. 16. júlí 2014, Póst- og Fjarskiptastofnun með tölvupósti dags. 21. júlí 2014, 
Samgöngustofu með bréfi dags. 24. júlí 2014, Umhverfisstofnun með bréfi dags. 28. júlí 2014, 
Veðurstofu Íslands með bréfi dags. 21. ágúst 2014 og Vegagerðinni með bréfi dags. 22. júlí 2014.  Ein 
athugasemd barst á kynningartíma, frá Herði Einarssyni með tölvupósti dags. 25. júlí 2014.  
Skipulagsstofnun bárust einnig frekari upplýsingar frá framkvæmdaraðila í kjölfar umsagna með bréfi 
dags. 4. september 2014. 

 

NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR 

Í samræmi við 8. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum hefur Skipulagsstofnun farið yfir framlagða 
tillögu Landsvirkjunar að matsáætlun ásamt þeim umsögnum og athugasemdum sem borist hafa 
stofnuninni.  Skipulagsstofnun fellst á tillögu framkvæmdaraðila að matsáætlun með þeim viðbótum 
sem framkvæmdaraðili setti fram í bréfi dags.  4. september 2014 og með eftirfarandi 
athugasemdum. 
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Framkvæmd, starfsemi og markmið 

Í kafla 3.2 í tillögu að matsáætlun er fjallað um tengingu vindmyllanna við flutningskerfi Landsnets.  
Fram kemur að fyrirhugað sé að tengja saman og safna raforku frá vindmyllunum eftir jarðstrengjum 
að tengivirki innan svæðisins. Jafnframt að spenna verði hækkuð áður en tengt verði við 
flutningskerfið.  Ekki kemur fram hvort eða hvernig Þjórsá og frárennslisskurður Sultartangavirkjunar 
munu hafa á útfærslu tenginga.  Skipulagsstofnun bendir á að í frummatsskýrslu þarf að koma fram 
staðsetning og umfang jarðstrengja, spennustöðva og annarra mannvirkja sem þarf til að tengjast 
flutningskerfi Landsnets.  Jafnframt þarf að gera grein fyrir umhverfisáhrifum þeirra. 

 Á bls. 6 í kafla 3.1 kemur fram að undirstaða hverrar vindmyllu verði 18 til 25 metrar í þvermál.  
Skipulagsstofnun bendir á að í frummatsskýrslu þarf að gera grein fyrir þykkt undirstöðustöpla og 
hvaðan steypuefni til smíði þeirra verði fengið og í hvaða magni, jafnframt þarf að gera í 
frummatsskýrslu grein fyrir umfangi mastra og helgunarsvæða umhverfis hverja vindmyllu og 
vindbúsins í heild sinni og gera grein fyrir því hvaða takmarkanir, ef einhverjar, eru á landnotkun 
innan helgunarsvæða.  

Í frummatsskýrslu þarf að gera grein fyrir því hvernig verði staðið að afísingu myllanna og hvaða áhrif 
á umhverfið geti fylgt þeim aðferðum sem verði notaðar til afísingar. 

Skipulagsstofnun gerði athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun hvað varðaði 
markmiðssetningu fyrirhugaðra framkvæmda. Stofnunin telur þau svör sem birt eru við 
athugasemdunum í töflu 2 tillögu að matsáætlun ekki vera nægilega skýr og ítrekar hér með að í 
frummatsskýrslu þurfi að koma skýrar fram hver sé þörfin fyrir fyrirhugaðar framkvæmdir. Ítarleg 
umfjöllun þarf að vera um áætlaða orkuþörf sem þessar framkvæmdir eiga að uppfylla og á hvaða 
forsendum áætluð orkuþörf byggir. Stofnunin telur að í frummatsskýrslu sé eðlilegt að fram komi þær 
forsendur sem liggja að baki þess að reisa allt að 80 vindmyllur sem framleiða eigi um 200 MW m.a. 
þar sem ekki er reynsla á Íslandi af rekstri vindmyllubúa og í ljósi þeirrar óhjákvæmilegu óvissu sem 
rekstri slíkra búa gæti fylgt hérlendis.  

Í köflum 3.3 og 3.4 er fjallað um aðkomuvegi, aðstöðusköpun og efnistöku. Skipulagsstofnun leggur 
áherslu á að í frummatsskýrslu verði gerð nákvæm grein fyrir staðsetningu allra efnistökusvæða og 
magni sem tekið verður úr hverri námu ásamt mati á áhrifum efnistökunnar á hina mismunandi 
umhverfisþætti. Þá þurfa að vera nákvæmar upplýsingar um vegagerð vegna flutnings vindmyllanna, 
bæði nýlagningu vega og lagfæringar núverandi vega, umfang vega lengd og breidd og vegirnir sýndir 
á kortum. 

Framkvæmdasvæði og kostir 

Það svæði sem ætlað er undir vindmyllurnar er beggja vegna Þjórsár skammt ofan við inntakslón 
Búrfellsvirkjunar (Bjarnalón). Stór hluti svæðisins í grennd við framkvæmdasvæðið  ber einhver 
ummerki mannlegra athafna með uppistöðulónum, manngerðum farvegum, stíflum, vegum, 
efnistökusvæðum o.þ.h.   Skipulagsstofnun bendir hins vegar á að framkvæmdasvæðið og þá einkum 
og sér í lagi áhrifasvæði þess m.t.t. sjónrænna áhrifa og ásýndarbreytinga er mjög umfangsmikið. Það 
er við hálendisbrúnina þar sem mjög víðsýnt er til allra átta og blasir svæðið við þeim sem koma upp 
úr Þjórsárdal eða eru á leið austan Þjórsár upp Landssveit á leið inn á hálendið. Sýn til eldfjallsins 
Heklu er einkar mikilfengleg þegar komið er upp úr Þjórsárdal og blasir framkvæmdasvæðið við þegar 
ferðamenn horfa til Heklu. Þar sem fyrrgreind núverandi mannvirki eru flest fremur lágreist þá hafa 
þau fremur lítil áhrif á þá upplifun sem ferðamenn sem eiga leið um þetta svæði finna fyrir gagnvart 
Heklu.   

Skipulagsstofnun bendir á að ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum gera ráð fyrir því að lýst sé 
öðrum mögulegum valkostum sem til greina koma við framkvæmdir, en í tillögu að matsáætlun er 
engin umfjöllun um valkosti. Það er ljóst að mannvirkjagerð sem felst í því að reisa allt að 80 stykki af 
135 metra háum vindmyllum felur í sér mikið inngrip í fyrrgreinda upplifun. Í því ljósi telur 
Skipulagsstofnun nauðsynlegt að Landsvirkjun skoði mismunandi útfærslur á vindbúinu og leggi fram 
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mismunandi kosti sem geti haft í för með sér ólík sjónræn áhrif og færi rök fyrir vali sýnu á kosti með 
tilliti til umhverfisáhrifa.   

Skipulag og leyfi 

Í kafla 1.1 í tillögu að matsáætlun er fjallað um matsskyldu framkvæmdar og leyfi.  Í umsögn 
forsætisráðuneytisins og svörum framkvæmdaraðila kom fram að samstarfsnefnd um málefni 
þjóðlenda muni funda með framkvæmdaraðila um verkefnið síðar haustið 2014.  Skipulagsstofnun 
telur brýnt að í frummatsskýrslu verði gerð grein fyrir því hvort og þá hvernig tilhögun 
framkvæmdanna eða umhverfisáhrif þeirra kunni að breytast í kjölfar þess samráðs.  

Í kafla 4.3 kemur fram að stefna um skipulagsmál miðhálendis verði ávallt mótuð í 
landsskipulagsstefnu, sem muni taka við hlutverki svæðisskipulags miðhálendis.  Samkvæmt því 
flytjist skipulagsvald nefndarinnar til ríkisins. Skipulagsstofnun telur að á eftir setningunni sem endar 
á „miðhálendisins“ hér að framan ætti í frummatsskýrslu að koma eftirfarandi setning sem er að 
finna í 20. gr. reglugerðar nr. 1001/2011 um landskipulagsstefnu: „Sveitarfélög skulu taka mið af 
landsskipulagsstefnu við gerð svæðis- og aðalskipulagsáætlana eða breytinga á þeim og, eftir því sem 
við á, samræma þær landsskipulagsstefnu innan fjögurra ára frá samþykkt hennar. Í því felst að 
samræma og útfæra landsskipulagsstefnu í skipulagsáætlunum“. 

Í sama kafla í umfjöllun um rammaskipulag fyrir Suðurhálendið bendir Skipulagsstofnun á  að ekki er 
hægt á líta á þetta rammaskipulag sem „skipulagsáætlun“ heldur ætti að tala um „stefnu sem sett er 
fram í þeim tilgangi að samræma“..... Þá telur stofnunin að fram þurfi að koma í frummatsskýrslu að 
umrætt rammaskipulag sem slíkt hefur ekki stöðu skipulags í skilningi skipulagslaga. 

Áfangaskipting.  Skipulagsstofnun telur að í frummatsskýrslu þurfi að gera grein fyrir áætlun um 
áfangaskiptingu framkvæmda í frummatsskýrslu og hvenær fyrirhugað sé að hefja framkvæmdir.  

Umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum 

Skipulagsstofnun bendir á að í tillögu að matsáætlun hefði átt að koma fram upplýsingar um  hvaða 
aðilar kæmu til með að standa að mati á umhverfisáhrifum á hina mismunandi umhverfisþætti s.s. 
landslag og ásýndarbreytingar og sjónræn áhrif, gróður, fuglalíf, og útivist og ferðamennsku. 
Stofnunin leggur áherslu á að í frummatsskýrslu komi þessar upplýsingar fram. Stofnunin hvetur til 
þess einkum hvað varðar mat á ásýnd og sjónræna þætti að leitað verði til aðila sem hafa reynslu af 
slíkri vinnu þar sem ljóst er að hérlendis er engin reynsla fyrir hendi við mat á ásýndarbreytingum á 
stóru svæði með tilkomu allt að 80 vindmylla. 

Ásýnd.  Í kafla 5.4.2 í tillögu að matsáætlun er fjallað um ásýnd.  Fram kemur að fyrirhugað sé að 
greina sýnileika í landupplýsingakerfi, birta ljósmyndapör sem sýni sjónarhorn með og án mannvirkja 
ásamt því að gera grein fyrir glampa áhrifum og flugöryggisljósum. Skipulagsstofnun bendir á nauðsyn 
þess að ljósmyndapör verði birt frá öllum helstu aðkomuleiðum að svæðinu sem sýni svæðið með og 
án mannvirkja sem og vinsælum áningarstöðum ferðamanna í nágrenni svæðisins t.d. frá 
Tröllkonuhlaupi og Fossbrekkum ef mannvirkin koma til með að sjást frá slíkum stöðum.  

Í frummatsskýrslu þarf að gera grein fyrir flugöryggisljósum á vindmyllum líkt og ráðgert er 
samkvæmt tillögu að matsáætlun.  Nauðsynlegt er að gera grein fyrir styrk ljósanna og hversu langt 
að þau komi til með að sjást, lit þeirra, fjölda, staðsetningu sem og hvort þau komi til með að blikka 
með áberandi hætti þegar dimmt er og við hvaða skilyrði þau verða mest áberandi (er mögulegt að 
það myndist bjarmi yfir myllunum þegar er lágskýjað eða þokuloft?).  Skipulagsstofnun hvetur 
framkvæmdaraðila til að kanna möguleika á því að setja upp vefsvæði þar sem sýnt verði hversu 
áberandi flugöryggisljós verða þegar mylluspaðar á snúningi valda slitróttri lýsingu að næturlagi. 

Gróður og sandfok.  Í kafla 5.4.5 er fjallað um gróður.  Með hliðsjón af umsögn Landgræðslu ríkisins 
telur Skipulagsstofnun nauðsynlegt að í frummatsskýrslu verði gerð grein fyrir áhrifum 
framkvæmdanna á náttúrulegan gróður sem og þá uppgræðslu sem verið hefur á svæðinu.  Jafnframt 
þarf í frummatsskýrslu að gera grein fyrir þeirri hættu sem getur skapast ef sandfok veldur 
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skemmdum á möstrum og spöðum vindmyllanna með örara sliti og veðrun þeirra.  Jafnframt þarf að 
gera grein fyrir því ef efni af yfirborði mastranna og spaðanna kann að hafa neikvæð áhrif í för með 
sér berist það í umhverfið. 

Áætlun eða stök framkvæmd 

Í athugasemd Harðar Einarssonar er þeim athugasemdum beint sérstaklega til Skipulagsstofnunar að 
áform Landsvirkjunar um þyrpingu vindmylla sé vart hægt að fjalla um á grundvelli laga um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 þar sem þau lög fjalli um málsmeðferð fyrir afmarkaðar 
framkvæmdir.  Eðlilegra væri að fjalla um málið á grundvelli laga nr. 105/2006 um umhverfismat 
áætlana þar sem áform Landsvirkjunar eru mjög óákveðin.  Sams konar ábending kom frá Landvernd í 
athugasemdum til Landsvirkjunar þegar drög að tillögu að matsáætlun voru kynnt.  

Skipulagsstofnun telur það rétt hjá Herði að áform Landsvirkjunar eru mjög rúmt afmörkuð.  Þannig 
er talað um allt að 200 MW, afl hverrar myllu verði 2,5 til 3,5 MW, hæð mastra verði 70 til 80 metrar, 
þvermál spaða 90 til 110 metrar og fjöldinn allt að 80.  En það sé eðlilegt að mat á umhverfisáhrifum 
sé notað til að afmarka og útfæra framkvæmdir nánar eftir því sem þekking á framkvæmdinni og 
umhverfisáhrifum hennar vindur fram í matsferlinu.  Skipulagsstofnun telur rétt  að vekja athygli á því 
að verkefni af þeirri stærðargráðu og hér um ræðir kemur til skoðunar verkefnisstjórnar 
rammaáætlunar skv. lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2001.  En í umsögn 
Orkustofnunar við tillögu að matsáætlun kom m.a. fram eftirfarandi fram: „Það er hlutverk 
verkefnisstjórnar rammaáætlunar samkvæmt 3. mgr. 9. gr. laga um verndar- og orkunýtingaráætlun 
nr. 48/2001 að fjalla um virkjanakosti skv. 2. mgr. og þau landsvæði sem viðkomandi virkjunarkostir 
hafa áhrif á að hennar mati og gera tillögu um það til ráðherra, sbr. 3. mgr. 10. gr.  Ráðherra tekur 
tillögur verkefnisstjórnar til skoðunar og gengur frá tillögu um verndar- og orkunýtingaráætlun.  Á 
grundvelli 4. og 5. mgr. 10. gr. laganna og bráðabirgðaákvæði sömu laga, er gerð krafa um að áður 
en tillaga til þingsályktunar er lögð fram á Alþingi skal umhverfismat á tillögunni fara fram í samræmi 
við lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana.“  

Stefnumörkun-Samráð 

Skipulagsstofnun bendir á að hér er um umfangsmiklar framkvæmdir að ræða við eða uppi á 
hálendisbrún miðhálendisins. Ekki hefur farið fram mikil umræða í þjóðfélaginu um vindmyllur og 
uppsetningu þeirra en í frummatsskýrslu þarf að fjalla um hvaða stefnumörkun ef einhver liggur fyrir 
af hálfu stjórnvalda ekki einungis í viðkomandi sveitarfélögum heldur á landsvísu. Í því sambandi 
bendir stofnunin á að vinna við landsskipulagsstefnu, sem m.a. lítur að stefnu um landnotkun á 
Miðhálendi Íslands, stendur nú yfir og stefnt að því að þingsályktunartillaga um landsskipulagsstefnu 
verði lögð fram á þessu löggjafarþingi. Skipulagsstofnun bendir jafnframt á að í frummatsskýrslu 
þurfa að öðru leyti að vera ítarlegar upplýsingar um kynningu, álitsumleitan og samráð sem staðið 
hefur verið að af hálfu framkvæmdaraðila við mat á umhverfisáhrifum og upplýsingar um afstöðu 
þeirra aðila sem hafa tjáð sig um framkvæmdina, matsáætlun eða frummatsskýrslu á vinnslustig.  

Samkvæmt 3. mgr. 14. gr. laga nr. 106/2000 má framkvæmdaraðili kæra ákvörðun 
Skipulagsstofnunar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 20. október 
2014. 

 

 

 

Sigurður Ásbjörnsson 

Fylgiskjöl: Afrit umsagna.  

Rafræn afrit: Rangárþing ytra, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Ferðamálastofa, Forsætisráðuneytið, 
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, Landgræðsla ríkisins, Landsnet, Minjastofnun Íslands, Orkustofnun, Póst- og 
Fjarskiptastofnun, Samgöngustofa, Umhverfisstofnun, Veðurstofa Íslands og Vegagerðin.  


