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framkvæmda við lagningu háspennulínu að Bakka við Húsavík og 
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Brunamálastofnun hefur borist bréf Skipulagsstofnunar, dags. 27.04.2010, 
tilv.2009040031, þar sem óskað er eftir umsögn um tillögu Landsnets að 
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Efni: Háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík og 
jarðstrengur frá Bjarnarflagi að Kröflu 
 
Vísað er til bréfs Umhverfisstofnunar frá 27. apríl sl. þar sem óskað er umsagnar 
Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra um mat á umhverfisáhrifum ofangreindra 
framkvæmda. 
 
Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra gerir eftirfarandi athugasemdir við tillöguna: 
 

1. Vatnsverndarsvæði. 
Fram kemur í skýrslunni að jarðrask við fyrirhugaða háspennulínu  er annars vegar vegna 
framkvæmda við möstur og slóðagerð og hins vegar vegan efnistöku. Í Norðurþingi eru 
fjórar námur sem falla í verndarflokk 1 og þrjár námur er falla í verndarflokk 2.  Um er að 
ræða allar námur á svæðinu frá sveitarfélagsmörkum í Lambafjöllum og Höfuðreiðarmúla 
og norður að Botnsvatni. Í fyrri umsögn HNE um matskyldu framkvæmdarinnar hefur 
komið fram ábending um að við væntanlega framkvæmd verði sýnt fram á með fullgildum 
rökum að þess verði gætt að vatnsbólin verði ekki fyrir mengun. 
Skal það ítrekað hér og vitnað í 2. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 796/1999 um varnir gegn 
mengun vatns, m.sbr., en þar kemur fram að við gerð starfsleyfis fyrir vatnsveitu eða við 
ákvörðun um framkvæmdir á vatnsverndarsvæði  skal umsækjandi starfsleyfis leggja fram 
mat um hvort hætta sé á að vatnsbólið spillist vegan nálægrar starfsemi eða umferðar. Við 
matið skal, eftir því sem við á taka mið af vatnafræðilegum, jarðfræðilegum og 
landafræðilegum aðstæðum á vatnasviði vatnsbólsins, líklegum uppsprettum mengunar, 
mengunarálagi og mikilvægi vatnsbólsins. Mikilvægt er að öll umferð, umgengni og 
ástand tækja- og vélbúnaðar verði eins og best verði á kosið, til að koma í veg fyrir að 
þarna verði mengunarslys. Á grannsvæði vatnsbóla er notkun hættulegra efna bönnuð svo 
og birgðageymsla slíkra efna. Hér er átt við olíu, bensín og skyld efni,salt, eiturefni til 
útrýmingar á skordýrum eða gróðri og önnur efni sem mengað geta grunnvatn, auk efna 
sem sérstaklega eru tilgreind í reglugerð um neysluvatn.  
Vakin er athygli á að HNE veitir starfsleyfi fyrir framkvæmdum á vatnsverndarsvæðum. 
 
2. Vinnubúðir. 
Fram kemur í skýrslunni að fjöldi starfsmanna við verkið er áætlaður 180 og heildarvinna 
152 ársverk og að hugsanleg staðsetning vinnubúða verði við Kröflu, Þeistareyki og 
Húsavík. Jafnframt segir að ef verktakar setji upp vinnubúðir þurfi þær að vera í samræmi 
við reglugeð nr 798/1999 um fráveitur (rotþrær) og um mötuneyti starfsmanna gildir 
reglugerð nr. 522/1994 um matvælaeftirlit. Unnið verður að framfylgd þessara reglugerða 
í samræmi við heilbrigðiseftirlit, viðeigandi sveitarfélög og landeigendur. 
 



HNE  spyr hvernig mengunarvörnum og öðru frá svo mörgum starfsmönnum verður 
háttað ef verktakar taka þá ákvörðun að setja ekki upp vinnubúðir  á þessum stöðum, eða 
e.t.v. ef verktakar taka ákvörðun um að vinnubúðir skuli settar upp einhvers staðar annars 
staðar en á framangreindum stöðum? 
 
Niðurstaða. 
Það er mat HNE að verði staðið að framkvæmdum eins og þeim er lýst í skýrslu 
framkvæmdaaðila og að viðbættum athugsemdum heilbrigðiseftirlitsins, sé það 
ásættanlegt 
 
 

Virðingarfyllst 
 
 

_____________________________ 
Þorkell Björnsson 
heilbrigðisfulltrúi 
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4. júní 2010 
 
Fornleifavernd ríkisins hefur móttekið bréf Skipulagsstofnunar þar sem óskað er eftir umsögn um 
mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar.   
Fyrirhugað er að leggja tvær 220 kV háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum að fyrirhugaðri 
iðnarðarlóð á Bakka við Húsavík.  Línurnar liggja samsíða á köflum en fara hvor sína leið á 
stærstum hluta leiðarinnar eins og lýst er í frummatsskýrslu.  Línurnar bera mismunandi heiti á 
ólíkum hlutum leiðarinnar, Kröflulínur 4 og 5, Þeystareykjalína 1 og Hólasandslínur 1 og 2.  Auk 
þessara lína er í frummatsskýrslu kynntur  um 10 km langur jarðstrengur sem leggja á frá 
fyrirhugaðri Bjarnarflagsvirkjun að tengivirki við Kröflustöð.   Loks er fjallað um hugsanlegan 
veg frá Bæjarfjalli að Kísilvegi á Hólasandi.   
 
Árið 2007 skráði Fornleifastofnun Íslands ses fornleifar á fyrirhuguðum línustæðum frá Kröflu 
norður til Þeistareykja og þaðan norður að iðnaðarlóð á Bakka við Húsavík.  Niðurstöður 
vinnunar komu fram í skýrslu sem gefin var út árið 2007.    
 
Háspennulínur.  Í fornleifaskráningaskýrslunni er unnið út frá hættumati sem einnig er notað í 
frummatsskýrslunni.  Þegar fyrirhugað framkvæmdasvæði háspennulínanna var skoðað var leitað 
að fornleifum á 150 m breiðu belti til hvorrar handar frá línustæðinu.  Alls var því kannað 300 m 
breitt belti.  Allar minjar sem fundust á þessu belti voru flokkaðar „í stórhættu vegna 
framkvæmda“.  Fornleifar sem fundust utan við þetta svæði voru flokkaðar  „í hættu vegna 
framkvæmda“.  Í fornleifaskráningaskýrslunni segir að í og við fyrirhugað línustæði hafi fundist 
107 fornleifar.  Af þeim töldust 71 „í stórhættu“ og 36 „í hættu“.  Í töflu á bls. 67 og 68 í 
fornleifaskráningaskýrslu eru taldar upp 57 fornleifar sem sagðar eru „í stórhættu“ við fyrirhuguð 
línustæði.  Í frummatsskýrslu er tafla (7.5) á bls. 155 með samantekt á fornleifum og öðrum 
minjum innan og í grennd við áhrifasvæðið.  Þar eru 40 fornleifar sagðar „í stórhættu“, 16 „í 
hættu“ og 1 „í stórhættu/hættu“.  Skýringin á þessum mismun er sennileg sú að í 
fornleifaskráningarskýrslunni er fjallað um fornleifar nærri háspennulínu sem fyrirhugað var að 
leggja að Gjástykki og þá kunna einhverjar tilfærslur að hafa orðið á fyrirhuguðu línustæði sem 
gera það að verkum að fornleifar sem áður voru taldar í hættu eru það ekki lengur.     
 
Mikill meirihluti þeirra fornleifa sem kunna að vera í hættu vegna lagningu háspennulínanna eru 
vörður.  Í frummatsskýrslu segir að við framkvæmdina verði tekið tillit til staðsetningu fornleifa 
og reynt að hlífa þeim.  Staðsetning þeirra verður kynnt  fyrir verktökum og þeim gert að sýna 
fyllstu aðgát við framkvæmdir og meðferð vinnuvéla.  Fornleifavernd ríkisins telur að merkja 
þurfi allar vörður innan framkvæmdasvæðisins.  Ef ekki verður komist hjá raski á einhverjum 
þeirra þarf að sækja um leyfi Fornleifaverndar ríkisins til að fjarlægja þær og hlíta þeim 
skilmálum sem stofnunin kann að setja, sbr. 10. og 12. gr. þjóðminjalaga (Nr. 107/2001). 
 
Auk varða þarf að taka tillit til eftirfarandi fornleifa við lagningu háspennulínanna (skáletraður 
texti er úr skráningarskýslu Fornleifastofnunar Íslands ses):   
 
 Gerði/rétt í landi Þeistareykja (SÞ-250x:046).  "Klif er, þar sem Þeistareykjahraun hefur 
runnið að Þeistareykjavegg. Í krika sunnan við Klifið sést fyrir mannvirkjum, sennilega fjárrétt." 
segir í örnefnalýsingu. Tæpum 1 km norðan við Þeistareykjaaðhald 056 er   
grjóthlaðin rétt syðst í Klifinu. Réttin er undir um 30 m háum misgengisvegg með stórgrýtisurð 
neðan við að austan og úfnu hrauni að vestan. Sunnan við er valllendisrimi sem nær alveg að 
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réttinni en lyngmóar - gróið hraun - sitthvorumegin við rimann. Lyngmóar eru einnig norðan við 
Klifið og ofan við vegginn. Tvískipt rétt hlaðin úr hraungrýti. Hleðslan nær upp á hraunbrúnina 
að vestan og upp í stórgrýtisurðina að austan. Þeim megin eru hleðslurnar mjög hrundar en þær 
standa enn vel vestanmegin, 6-7 umför. Gengið hefur verið inn að sunnan. Minna hólfið er 
sunnar, 6x7 m að stærð, en hið stærra er þar inn (norður) af,   
16x14 m að stærð. Ekki er skýrt op á milli hólfanna en milliveggurinn er mjög hrundur við jörð.   
 
Klif, gata/leið, í landi Þeistareykja (SÞ-250x:051). "Þriðji veggurinn kallast Klifveggur eða 
Þeistareykjaveggur þar sem hann er næstur Þeistareykjum, og Þeistareykjahraunið hefur runnið 
alveg að honum og þar sem farið er yfir fast við vegginn á hestum kallast Klif." segir í 
örnefnalýsingu. "Milli hraunsins og [Þeistareykjaveggjar] er stórgrýtt klif, sem nefnt er 
Þeistareykjaklif,eða vanalega stytt í Klif. En þegar komið er upp úr þessu Klifi, er komið   
á Grundirnar. Um þetta Klif liggur hin forna flutningaleið frá Þeistareykjum til Húsavíkur." 
Hraunið hefur runnið upp að Þeistareykjavegg á um 300 m kafla og þar liggja skýrir   
götutroðningar utan í hraunbrúninni.  Engin leið fær hestum er upp vegginn á þessu svæði, en 
veggurinn endar um 300 m sunnan við Klifið og þar skammt frá er varða 092.  Geil milli hrauns 
að vestan og um 30 m hás misgengisveggjar að austan.  Skýrar götur liggja um Klifið og er þeim 
haldið við af sauðfé.   
 
Þeistareykjaaðhald, gerði/rétt, í landi Þeistareykja (SÞ-250x:056).  "Í klettaborgum vestur af 
Kvíhólafjöllum var hlaðið Kvíhólaaðhald fyrir fé, og Þeistareykjaaðhald er norðar hjá   
Þeistareykjum." segir í örnefnalýsingu. Um 1,35 km NNV við Þeistareyki (001), nyrst í krika sem 
myndast af Þeistareykjahrauni að vestan og hverabrekku að austan er Þeistareykjaaðhald. Það 
er um 800 m norðan við norðausturhornið á landgræðslugirðingunni.  Nyrst í lyngmóa, í dæld 
milli hrauns og hveraleirsbrekku, en engir virkir hverir eru þar nú. Ofan (austan) við brekkuna 
eru Þeistareykjagrundir en næst aðhaldinu er brekkan nær avleg gróðurlaus. Innan í gerðinu er 
grasmói og litlar tjarnir nyrst í því þar sem lægst er. Smátjarnir eru einnig utan við gerðið að 
sunnanerðu.  Gerðið er hlaðið úr hraungrýti , nema að austanverðu þar sem blágrýtishnullungar 
úr hverabrekkunni hafa verið notaðir. Sumstaðar standa uppundir 6 umför í hleðslunum og er 
mesta hæð 1,5 m, en víðast er garðurinn orðinn mjög skörðóttur og á löngum köflum alveg 
hruninn við jörð, einkum austan og norðaustantil. Hleðslurnar standa best sunnan og 
suðvestantil, ekki síst í   
hrauninu. Dyraop er á suðausturhlið, um 1,5 m breitt. Grjóthrúga er uppi á brekkunni 
sunnanhalt á móts við aðhaldið og þaðan sjást a.m.k. tvær hundaþúfur í beinni línu í átt að   
Þeistareykjum. Má vera að þetta séu mannaverk.   
 
Gata/leið í landi Þeistareykja (SÞ-250x:088).  Fjárgata liggur vestan í Bæjarfjalli, í hlíðarfæti, 
og liggur úr suðri til norðurs.  Þýfður lyngmói.  Gatan er mjög greinileg, talsvert niðurgrafin og 
ógróin. Yfirleitt er gatan þó aðeins einföld. Annað hnit var tekið um 1,5 km sunnar: N. 65°50.464 
V. 16°59.234. Á milli þessarra tveggja hnita liggur gatan yfir fyrirhugað línustæði. Ekki er 
ósennilegt að götunni hafi verið fylgt er fólk var að koma sunnan að og til Þeistareykja.   
 
Tóft í landi Þeistareykja (SÞ-250x:096).  Um 1 km norðvestan við gamla bæjarstæðið á 
Þeistareykjum er varða og tóftarbrot.  Stórþýfður lyngmói.  Það er eins og grjóti úr tóft sem   
hér hefur verið, hafi verið hróflað upp í vörðu til að vísa á fastan staðsetningarpunkt sem er 
boraður í stein. Grjóthrúgan rís hæst um 0,8 m og er um 1 m á breidd. Í vestur frá grjótinu   
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ganga garðlög, útveggir, 3 m og er tóftin um 2 m á breidd.  Ekki er eiginlegt op að sjá. Nokkrir 
steinar sjást í torfveggjunum sem eru hæstir um 0,4 m. Enga innveggi er að sjá. Mannvirkið er 
því í heildina, með tóft og vörðu, 4 m A-V og 2 m N-S. Tóftin er um 30 m austan við fyrirhugað 
línustæði.   
 
Garðlag í landi Bakka (SÞ-312:033).  Garðlag, fornlegra og signara en garðlögin í 
áveitukerfinu sem liggur um Bakkamýrar (021), er greinilegt frá garðlaginu sem liggur frá 
stekknum (013) og til austurs.  Garðlagið er fyrst greinilegt frá umræddu garðlagi (013)   
og svo virðist sem garðlögin tvö hafi komið saman í námunda við þar sem vegurinn er nú. 
Garðlagið liggur síðan áfram til austurs á lágu holti. Rúmlega 200 m ofar tekur við mýri og 
hverfur garðlagið þá næstum alveg á um 250 m kafla. Það verður svo aftur greinilegt efst í   
mýrinni þar sem aftur taka við holt. Þar liggur garðurinn í tæpa 200 m þar til um 30 m austan 
við þjóðveg.  Garðurinn er svo aftur merkjanlegur 30-40 m ofan við þjóðveg en 8 m austan við 
slóða sem liggur samsíða þjóðvegi ofan hans. Þar liggur garðlagið í 15 m áður en 10 m skarð 
kemur í það. Hann liggur svo áfram í um 60 m 52 til norðausturs upp á mel áður en hann 
hverfur alveg.  Garðurinn hefur legið um mýrar og mela.  Garðurinn er samtals um 900 m 
langur og liggur austur-vestur. Hann er víða mjög breiður, allt að 5 m á breidd en 0,3-0,4 m á 
hæð. Garðuinn er mun fornlegri en flest þau garðlög sem liggja um mýrina og virðist ekki vera 
hluti af áveitumannvirkjum. Austasti hluti garðlagsins er í landi Tröllakots. Ekki er vitað hvaða 
hlutverki garðurinn hefur gegnt. Stærstu hluti garðlagsins er á því svæði sem áætlað er undir 
álver.   
 
Mógrafir í landi Bakka (SÞ-312:054). Rétt rúman 1 km ASA þjóðvegar, uppi í hlíð eru 
mógrafir, um 25 m austan vegarslóða sem liggur upp hlíðina, í Bakkalandi.  Á austurbakka 
lækjar sem rennur eftir litlu gili.  Grafirnar eru á grösugri grund við læk: uppstungin ferningur, 
um 18 m NA-SV og um 15 m á breidd. Grafirnar eru grónar, nokkuð blautar, og eru dýpstar um 
1 m. Um 100 m suðvestan fyrirhugaðs línustæðis.   
 
Mógrafir í landi Bakka (SÞ-312:055).  Rétt rúman 1 km ASA þjóðvegar, uppi í hlíð eru 
mógrafir, um 25 m austan vegarslóða sem liggur upp hlíðina, í Bakkalandi.  Það er möguleiki að 
um tóft sé að ræða en þó er líklegra að hér sé stök mógröf eða torfstunga á ferðinni, um 2 m N-S 
og um 1 á breidd.  Það má ímynda sér að útveggir séu sjáanlegir að sunnan og vestan en 
sennilega hefur verið stungið út með gröfinni um 1 m niður. Tæpa 100 m suðvestan við 
fyrirhugað línustæði.   
 
Mógrafir í landi Bakka (SÞ-312:056).  Rétt rúman 1 km ASA þjóðvegar, uppi í hlíð eru 
mógrafir, um 25 m austan vegarslóða sem liggur upp hlíðina.  Ofarlega í Bakkalandi.   
Austan lækjar sem rennur eftir litlu gili á grösugri grund, sjá 054 og 055.  Mógrafir eru 
samfelldar á svæði sem er um 15 m A-V og um 7 á breidd. Grafirnar eru algrónar, nokkuð votar 
og er svæðið mest um 1,5 m djúpt, kantaðar útlínur. Um 80 m suðvestan fyrirhugaðs línustæðis. 
 
Mógrafir í landi Bakka (SÞ-312:057).  Rétt rúman 1 km ASA þjóðvegar, uppi í hlíð eru 
mógrafir, um 25 m austan vegarslóða sem liggur upp hlíðina.  Ofarlega í Bakkalandi.  
Austan lækjar sem rennur eftir litlu gili á grösugri grund, sjá 054, 055 og 056.  Fremur 
óreglulegar mógrafir á svæði sem er um 20 m NNA-SSV og um 20 m á breidd. Svæðið er ekki   
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jafnstungið: bálkar eru á milli. Grafir eru grónar, ekki mjög blautar og eru dýpstar um 1 m. Um 
30 m suðvestan fyrirhugaðs línustæðis. 
 
Mógrafir í landi Bakka (SÞ-312:058).  Rétt rúman 1 km ASA þjóðvegar, uppi í hlíð eru 
mógrafir, austan vegarslóða sem liggur upp hlíðina. Um 60 m vestan við mógrafir 057.   
Fast austan lækjar sem rennur eftir litlu gili á grösugri grund, sjá 054, 055, 056 og 057.   
Djúpur mógrafapyttur, um 4 m á kant, og um 1,5 m á dýpt. 
 
Tóft í landi Bakka (SÞ-312:059).  Um 1,5 km í VSV, hornrétt frá þjóðvegi í Bakkalandi uppi í 
hlíð, er lítið grjótmannvirki.  Vestarlega á rofmel sem er umlukinn stórþýfðum harðmóa er tóft. 
Austan við er grösugt svæði og vott.  Grjóti hefur verið laklega hróflað upp í rúman hálfhring, 
2,5 m í þvermál. Mest eru 3 umför grjóts að sjá og mesta hleðsluhæð er um 0,6 m og veggir 
breiðastir um 1 m.  Ekki er grjót gróið en hleðslan situr á lyngbeði þótt umhverfis sé blásið ofan 
í mel. Op er á hleðslunni syðst á austurvegg. Ekkert hrun er að sjá og verður að teljast líklegt að 
mannvirkið hafi verið hlaðið meira af gamni en nauðsyn, t.d. gæti smali   
hafi dundað sér við þetta. Um 120 m norðaustan við fyrirhugað línustæði. 
 
Garðlag/áveita í landi Bakka (SÞ-312:061).  Hlaðið garðlag er um 350 m suðaustur frá 
mógrafasvæði 054-057.  Býsna mikill mýrarflói sem er eins og stallur í hlíðina.  Heildarstefna 
garðsins er nær því að vera A-V heldur en NA-SV en er aðeins bogadreginn og er snýr ytri hlið 
bogans til suðausturs. Garðurinn er um 360 m á lengd og er orðinn lélegur til endanna en er 
mjög greinilegur um miðbikið. Hæðin er um 0,4 m og þykktin mest 1,5 - 2 m.  Garðurinn er 
mikið til gróinn lyngi og svo grasi en það má segja að hann sé á milli tveggja „vatnasvæða" þ.e. 
beggja vegna garðs eru blautar mýrar og vatnspyttir. Garðurinn gæti hvort heldur sem er verið 
vörslugarður eða einhverskonar áveitugarður. Garðurinn liggur þvert á fyrirhugað línustæði.   
 
 
Fjallað er um ofantaldar fornleifar, að SÞ-250x:051 og SÞ-250x:056 undaskyldum, í kafla 7.8 í 
frummatsskýrslu.  Í skýrslunni er auk þess talað um leið/götu norðvestan við Kvíhólafjöll. Þar 
segir að reynt verði að hlífa fornleifum við framkvæmdir er tengjast möstrum, vegslóðum og 
efnistöku.  Staðsetning þeirra verður kynnt verktökum og þeim gert að sýna fyllstu aðgát við 
framkvæmdir og meðferð vinnuvéla.  Hlutverk eftirlitsmanna verður að framfylgja þeim 
skilyrðum sem verktökum verða sett.     
 
Erfitt er að fullyrða um hvort hægt verður að forða öllum fornleifum á framkvæmdasvæðinu frá 
raski.  Fornleifavernd ríkisins telur brýnt að leitað verði leiða til að það verði unnt.  Þá álítur 
stofnunin að merkja þurfi allar fornleifar innan framkvæmdasvæðisins á meðan á framkvæmdum 
stendur til að koma í veg fyrir að þær raskist af vangá.  Ef ekki verður komist hjá raski á 
einhverjum þeirra þarf að sækja um leyfi Fornleifaverndar ríkisins til að fjarlægja þær og hlíta 
þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja, sbr. 10. og 12. gr. þjóðminjalaga (Nr. 107/2001).   
 
Jarðstrengur.  Vegna stækkunar Bjarnarflagsvirkjunar þarf tengingu við flutningskerfið milli 
Bjarnarflags og Kröflu.  Fyrirhugða er að leggja jarðstreng á milli svæðanna.  Fjallað er um 
fornleifar í nágrenni framkvæmdasvæðisins og áhrif framkvæmdarinnar á þær í köflum 7.10.1 og 
7.10.2 í frummatsskýrslu.  Fornleifarnar sem þar eru nefndar eru Skarðssel (seltóft, SÞ-208:083), 
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Dalsrétt (tóft/rétt, SÞ-208:096), Dalshús (tóft/beitarhús, SÞ-208:097), Selholt (tóftir, SÞ-208:098) 
og Gamli vegur (póstvegur og vörðuröð með honum, SÞ-208:124 A-P).   
 
Í tengslum við annan hluta rammaáætlunar um verndun og nýtingu náttúrusvæða skráði 
Fornleifavernd ríkisins fornleifar á Kröflusvæðinu og í nágrenni Námafjalls.  Ofantaldar 
fornleifar voru allar skráðar.  Fornleifarnar eru allar, nema Skarðssel (SÞ-208:083), í um og yfir 
100 m fjarlægð frá fyrirhuguðum jarðstreng.  Í frummatsskýrslu segir að í raun sé áhrifasvæði 
framkvæmdar við lagningu jarðstrengsins einungir fáir metrar.  Skarðssel, sem í raun er 
rústaþyrping, er í um 40 m fjarlægð frá vegi sem liggur vestan við seljarústirnar.  Milli rústanna 
og vegarins rennur Dallækur.  Jarðstrengurinn mun liggja nokkuð vestan vegarins svo að hvorki 
þessum rústum né öðrum fornleifum ætti að stafa hætta af lagningu hans. 
 
Í frummatsskýrslu segir að staðsetning fornleifa verði kynnt verktökum og þeim gert að sýna 
fyllstu aðgát við framkvæmdir og meðferð vinnuvéla.  Hlutverk eftirlitsmanna verður að 
framfylgja þessu.  Fornleifavernd ríkisins telur þetta fullnægjandi mótvægisaðgerðir gagnvart 
fornleifum í nágrenni jarðstrengsins.   
 
Hugsanlegur vegur frá Bæjarfjalli að Kísilvegi á Hólasandi.  Fjallað er um vegagerð á 
þessum kafla í frummatsskýrslu um háspennulínur frá Kröflu að Bakka.  Gert er ráð fyrir að nota 
fyrirhugaða veglínu til að tengja slóðir við Hólasandslínu 2 til að lágmarka slóðagerð eins og 
kostur er.  Veglínan mun fylgja núverandi slóða þar sem það er hægt en á syðri hluta leiðarinnar 
á Hólasandi verður það ekki raunin.  Í frummatsskýrslu kemur fram að veglínan muni nýtast 
fyrirhuguðum framkvæmdum við háspennulínu að teknu tilliti til fjarlægðarmarka háspennulínu 
og vegar.  Lagðar verða minni slóðir út frá veglínunni að hverju mastri.  Þá segir að umfjöllunin í 
frummatsskýrslu taki mið af frumdrögum Vegagerðarinnar á veglínunni og að umfjöllunin 
takmarkist við þær upplýsingar sem þar koma fram.  Frumdrög að skýrslu Vegagerðarinnar 
fylgja með frummatsskýrslu.  Loks segir í frummatsskýrslu að eftir uppmælingu vegstæðisins og 
endanlega hönnun sé líklegt að gerðar verði einhverjar breytingar á hæðarlegu og hugsanlega 
minniháttar tilfærslur á planlegu vegarins.  Lagðir eru fram tveir kostir, A og B, á hluta 
leiðarinnar.   
 
Í kafla 3.4.2 í frummatsskýrslu er fjallað um fornleifar í grennd við veglínuna.  Þar eru taldar upp 
fjórar vörður (SÞ 250:089, 090, 144 og 146) og ein gata (SÞ 250:088A).  Ekki kemur fram hvort 
veglínan skeri götuna né hversu langt veglína muni liggja frá vörðunum.  Hins vegar segir að 
reynt verði að hlífa fornleifunum við framkvæmdirnar.  Staðsetning fornleifanna verði kynnt 
verktökum og þeim gert að sýna fyllstu aðgát við framkvæmdir og meðferð vinnuvéla.  Hlutverk 
eftirlitsmanna verði að framfylgja þessu.  Umræddar fornleifar voru skráðar í úttekt á fornleifum 
við fyrirhugað línustæði en þá var þetta vegstæði ekki sérstaklega kannað.  Í skýrslu 
Vegagerðarinnar segir:  Úttekt á vegstæðinu með tilliti til hugsanlegra fornminja hefur ekki farið 
fram.  Niðurstöður þeirra athugana gætu leitt til breytinga á veglínunni. 
 
Fornleifavernd ríkisins telur að kanna þurfi betur hvort fornleifar finnist í eða í næsta nágrenni 
við fyrirhugaðrar veglínu.  Bera þarf niðurstöður athugunarinnar undir stofnunina og hlýta þeim 
skilmálum um mótvægisaðgerði sem hún kann að setja.  Varðandi þær fornleifar sem þekktar eru 
á svæðinu þá álítur stofnunin að merkja þurfi allar fornleifar í nágrenni veglínunnar á meðan á 
framkvæmdum stendur til að koma í veg fyrir að þær raskist af vangá.  Ef ekki verður komist hjá 
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raski á einhverjum þeirra þarf að sækja um leyfi Fornleifaverndar ríkisins til að fjarlægja þær og 
hlíta þeim skilmálum sem stofnunin kann að setja, sbr. 10. og 12. gr. þjóðminjalaga.   
    
Fornleifavernd ríkisins gerir ekki frekari athugasemdir við mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar 
framkvæmdar.  Bent skal á að í 10. gr. þjóðminjalaga (Nr. 107/2001) stendur m.a.:  Fornleifum 
má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur annar, spilla, granda né breyta, ekki heldur 
hylja þær, laga né aflaga né úr stað flytja nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins.  Og á 13. gr. 
sömu laga sem hljóðar svo:  Nú finnast fornleifar sem áður voru ókunnar og skal finnandi þá 
skýra Fornleifavernd ríkisins frá fundinum svo fljótt sem unnt er.  Sama skylda hvílir á 
landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn.  Ef fornleifar finnast við framkvæmd 
verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd uns fengin er ákvörðun Fornleifaverndar 
ríkisins um hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. 

 
 
 
 
 

Virðingarfyllst,   
f.h. Fornleifaverndar ríkisins  

 
 
 
 
 

_________________   
Kristinn Magnússon   

Deildarstjóri 
 



Skipulagsstofnun  
Laugavegi 166  
150 Reykjavík  
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Tilvísun:  2009020047/10.21
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Efni: Háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík og 
jarðstrengur frá Bjarnarflagi að Kröflu - umsögn við frummatsskýrslu   
 
Vegagerðin hefur yfirfarið frummatsskýrslu ofangreindrar framkvæmdar.  
 
Vegagerðin gerir ekki athugasemdir við ofangreinda frummatsskýrslu.  
 
 
 
Virðingarfyllst,   
 
 
_________________________   
Magnús Björnsson   
Verkefnastjóri 







11. júní 2010 
 
Efni: Háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík og jarðstrengur 
frá Bjarnarflagi að Kröflu. 
 
Landgræðslu ríkisins hefur borist erindi Skipulagsstofnunar, dags. 19. maí sl., þar sem óskað er 
umsagnar stofnunarinnar um frummatsskýrslu vegna ofangreindra framkvæmda. Athugasemdir 
Landgræðslunnar miðast við að lögum um landgræðslu nr. 17/1965 sé fylgt, en þau taka m.a. til 
verndunnar gróðurs og jarðvegs, græðslu eyddra og vangróinna landa og sjálfbærrar 
landnýtingar. 
 
Landgræðslan hefur áður gefið umsögn um ofangreindar framkvæmdir í bréfi til 
Skipulagsstofnunnar, dags. 9. október 2009 og ítrekar þau sjónarmið sem þar koma fram, eftir 
því sem það getur átt við.  Í þeirri frummatsskýrslu sem hér er til umræðu segir á bls. 61 í 
kaflanum um hugsanlegan veg frá Bæjarfjalli að Kísilvegi: „Ef þess er gætt að leirhverasvæði 
vestan Bæjarfjalls raskist ekki og að hugsanlegur vegur fari ekki inn á þau þarf ekki að grípa til 
sérstakra mótvægisaðgerða“. Þó ekki sé alveg ljóst hvers vegna ekki þurfi að grípa til 
mótvægisaðgerða vegna gróðurröskunnar ef vegurinn hefur ekki áhrif á umrætt hverasvæði, er 
ljóst að lagning vegar hefur áhrif á gróður, bæði vegna jarðrasks við vegarlagninguna og vegna 
þess gróna lands sem undir veginn fer.  Landgræðslan telur því að í frummatsskýrslunni þurfi að 
koma fram hvernig endurheimta eigi það gróna land, eða ígildi þess, sem tapast við 
framkvæmdina.  
 
Landgræðslan ítrekar að þær framkvæmdir sem hér um ræðir eru fyrirhugaðar á einu virkasta 
rofsvæði landsins þar sem jarðvegur er fokgjarn og úrkoma lítil. Það er því sérstök ástæða til að 
gæta ítrustu varfærnin við allt rask á gróðri og jarðvegi og vanda allan frágang eftir framkvæmdir 
eins og kostur er. Landgræðslan leggur ennfremur áherslu á að allur gróður sem tapast eða 
raskast vegna þessara framkvæmda, verði bættur með mótvægisaðgerðum sem miðist við að 
a.m.k. jafnmikið gróðurlendi verði endurheimt og að sú endurheimt verði sem líkust þeim gróðri 
sem tapaðist og sem næst þeim stað eða stöðum þar sem jarðrask átti sér stað. 
 
Landgræðslan gerir ekki frekari athugasemdir við þá frumatsskýrslu sem fyrir liggur og biðst 
velvirðingar á að umsögn þessi er send eftir að umsagnarfrestur er liðinn.  
 
Virðingarfyllst, 
f.h. Landgræðslu ríkisins, 
 
 
Guðm. Stefánsson 
sviðsstjóri 
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Ytri – Tungu, 12. júní 2010 
 

EFNI: Úrdráttur úr fundargerð hreppsnefndar Tjörneshrepps 12. júní 2010 
 
1 Álit endurskoðanda 

  Kynnt álit endurskoðanda vegna samþykktar hreppsnefndar frá 22. mai 2010 
 
2 Umsögn um frummatsskýrslu 

 Umsögn um frummatsskýrslu Álvers Alcoa á Bakka og háspennulína frá 
Kröflu og Þeistareykjum að Bakka.  Eftirfarandi umsögn samþykkt samhljóða: 

 
 „ Hreppsnefnd Tjörneshrepps telur frummatsskýrslu vegna Álvers Alcoa á 

Bakka engan veginn fullnægjandi til glöggvunar á þeim atriðum sem afdrifaríkust eru 
fyrir næsta nágrenni verksmiðjunnar. Þannig er loftdreifingarspá ekki byggð á 
traustum gögnum úr vísindalegum rannsóknum heldur mati á líkindum út frá reynslu 
og reiknuðu meðaltali frá álbræðslum á ýmsum öðrum stöðum. Á sama hátt er 
útilokað að meta sjónræn áhrif af framkvæmdunum þegar um er að ræða mannvirki, 
sem enn hafa ekki verið hönnuð, og þar af leiðandi verður að líta svo á að tilraunir 
framkvæmdaaðila til að sýna þau á myndum séu marklausar með öllu. “  Þá var 
svohljóðandi umsögn vegna frummatsskýrlu á háspennulínum frá Kröflu og Þeistareykjum 
einnig samþykkt:  

 
„Hreppsnefnd Tjörneshrepps lýsir áhyggjum vegna þeirra neikvæðu sjónrænu 

áhrifa sem háspennumannvirkin gætu haft á ferðamennsku og útivist í næsta nágrenni 
við Bakka “ 

 
 

Fleira ekki bókað fundargerð samþykkt, fundi slitið kl. 1445 

 
 
Virðingarfyllst 
 
 
                                                                                    
         
             Jón Heiðar Steinþórsson  



 
Laugum 24. júní 2010 

 
Skipulagsstofnun 
Þóroddur F. Þóroddsson 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík 
 
 

Efni: Umsagnir um matsáætlanir  
 
Þingeyjarsveit tók til meðferðar  erindi stofnunarinnar þar sem óskað er umsagnar 
Þingeyjarsveitar vegna matsskýrslna  um: 

a) Sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum álvers á Bakka við Húsavík, 
Þeistareykjavirkjunar, Kröfluvirkjunar II og háspennulínu frá Kröflu og 
Þeistareykjum að Bakka við Húsavík. 

b) Þeistareykjavirkjun allt að 200 MWe jarðhitavirkjun í Þingeyjarsveit og 
Norðurþingi. 

c) Háspennulínu frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík og jarðstrengur 
frá bjarnarflagi að Kröflu.  

Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við erindin eins og fram kemur í meðfylgjandi 
bókun sveitarstjórnar þann 24.06.10. 

 
,,Umsagnir um frummatsskýrslur í tengslum við orkunýtingu á 
Þeistareykjum: 
Tekin fyrir erindi Skipulagsstofnunar þar sem óskað er umsagna um 
frummatskýrslur um sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum álvers á Bakka við 
Húsavík, Þeistareykjavirkjunar,  Kröfluvirkjunar II og háspennulína frá Kröflu og 
Þeistareykjum að Bakka við Húsavík og frummatsskýrsla um Þeistareykjavirkjun 
allt að 200 MWe jarðhitavirkjun í Þingeyjarsveit og  Norðurþingi og 
frummatsskýrsla um háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við 
Húsavík og   jarðstrengur frá Bjarnaflagi að Kröflu.  
Sveitarstjórn telur ekki tilefni til að gera athugasemdir við framangreindar 
frummatsskýrslur.“ 

 
 
 

Virðingarfyllst; 
 

_________________________ 
Tryggvi Harðarson  

Sveitarstjóri Þingeyjarsveitar 



Skipulagsstofnun 
Rut Kristinsdóttir 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík   

Reykjavík, 29. júní 2010
UST20100400140

 
 
Efni: Háspennulínur frá kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík og jarðstrengur frá 
Bjarnarflagi að Kröflu.   
 
Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar frá 27. apríl sl. þar sem óskað er eftir umsögn 
Umhverfisstofnunar um mat á umhverfisáhrifum vegna lagningu háspennulína frá virkjunum í 
Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík.  
 
Áformað er að leggja háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík. 
Valkostur 1 gerir ráð fyrir tengivirki á Hólasandi þar sem línum er skipt í Hólasandslínu 1 og 
Hólasandslínu 2. Hólasandslína 1 liggur vestan Lambafjalla að Bakka en lína 2 liggur að 
Þeistareykjum þar sem við tekur Þeistareykjalína 1 og sameinast línustæði Hólasandslínu 1 13 
km áður að línurnar ná Bakka.  
Valkostur 2 gerir ráð fyrir samsíða línum alla leið sem liggja eins og Hólasandslína 2 og 
Þeistareykjalína 1.  
Enn fremur er fyrirhugað að leggja jarðstreng frá fyrirhugaðri virkjun í Bjarnarflagi að Kröflu.  
 
Umhverfisstofnun gerir eftirfarandi athugasemdir frummatsskýrsluna.  
 
Almennt  
Umhverfisstofnun telur að fullyrðingin um að lagning háspennulínu sé ekki háð því að vegur 
verði byggður frá Bæjarfjalli að Kísilveg standist ekki því lagning slóða á svæðinu gengur út frá 
því að sá vegur sé til staðar. Stofnunin telur að vegurinn sé hluti af framkvæmdinni óháð því hver 
veghaldari er, því nauðsynlegt er að hafa aðkomuveg að línustæðum Hólasandslínu 2 og 
Þeistareykjalínu 1.  
Stofnun bendir á að í skýrslunni er ekki gerð grein fyrir skilgreiningum bak við vægi 
umhverfisþátta (bls. 88) og ekki kemur fram hvort og þá hvaða frávik eru frá leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um mat á vægi þeirra.  
 
Umhverfisstofnun telur að hlutfall þess flatarmáls landsheildar eða jarðmyndunar sem skerðist 
við efnistöku, lagningu vegar og slóða og byggingu mastra sé alls ekki einhlítur mælikvarði á 
umfang umhverfisáhrifa, heldur verði að meta hvernig viðkomandi inngrip hefur áhrif á ákveðna 
landlagsheild og jarðmyndun. Lítið inngrip að flatarmáli getur haft mikil áhrif á heildarmynd 
umhverfis og jarðmyndunar.  
Stofnun telur að taka verði tillit til hvort skerðing er í útjaðri jarðmyndarinnar, eða hvort hún 
brýtur niður heildarmynd viðkomandi svæðis.  
 
Umhverfisstofnun tekur undir að valkostur 2 sé líklegur til að hafa meiri neikvæð umhverfisáhrif 
en valkostur 1 þar sem á fyrrnefndi þrengir enn meir að Þeistareykjasvæðinu en valkostur 1.  
 
Efnisþörf og efnistaka:  
Í frummatsskýrslunni eru sýndar 27 námur/efnistökustaðir (mynd 2.11) en einungis er fjallað um 
12 í skýrslunni. Ekki verður séð á umfjölluninni hvort efnistaka verður fyrst og fremst úr þessum 



tólf námum eða hvort allir 27 staðirnir eru undir. Umhverfisstofnun gerir sér grein fyrir að erfitt 
getur verið að setja fram nákvæma efnistökuáætlun svo snemma í ferlinu. Stofnun telur hins 
vegar eðlilegt að taka fram hvaða námur á að opna og síðan loka í tengslum við þessa 
framkvæmd, einnig hvaða opnum námum er stefnt að loka þegar framkvæmdinni lýkur og úr 
hvaða námum takmarkist efnistaka við það lokun og frágang viðkomandi námu og má þar t.d. 
benda á námu ÞRN-2. Umhverfisstofnun bendir á að samkvæmt 48. gr. laga nr. 44/1999 um 
náttúruvernd skal liggja fyrir áætlun námurétthafa um væntanlega efnistöku áður en leyfi er veitt 
til náms jarðefna. Þar skal tilgreint m.a. gerð efnis og magn sem tekið er, vinnslutíma og 
frágangur á efnistökusvæði. Umhverfisstofnun hefur eftirlit með efnistöku á landi.  
 
Í skýrslunni kemur fram að efnisþörf fyrir slóðir og plön séu um 250.000m3. Sú tala innifelur 
ekki efnisþörf vegna vegalagningar frá Bæjarfjalli að Kísilvegi (kafli 3). Umhverfistofnun telur 
að sú vegalagning sé hluti af framkvæmdinni. Umhverfisstofnun telur að fullyrðingin um að 
lagning háspennulínu sé ekki háð því að þessi vegur verði byggður standist ekki því ekki er lögð 
fram önnur tilhögun varðandi lagning slóða á þessu svæði. Stofnun telur að ef svo væri þá hefði 
þurft að gera grein fyrir byggingu aðkomuvegar að línustæðum fyrir Hólasandslínu 2 og 
Þeistareykjalínu 1 og slóðagerð samræmi við það.  Samkvæmt þessu er heildar efnisþörf 
framkvæmdarinnar allt að 610.000 m3 og þar af rúm 80.000 úr skeringum (leið A).  
 
Umhverfisstofnun telur að ekki sé hægt að gera ráð fyrir að slóðir í Leirhnjúkshrauni verði minni 
um sig vegna þess að notuð eru minni tæki við línulögn en rannsóknarborun ( kafli 2.6 bls. 40). 
Engin vissa er fyrir því að sá verktaki sem verkið fær hafi til umráða minni tæki. Í ljósi þessa 
telur stofnunin rétt að gera ráð fyrir a.m.k. sama umfangi og núverandi slóð hefur og að 
framkvæmdin muni hafi talsverð neikvæð og óafturkræf áhrif á Leirhnjúkshraunið.  
 
Landslag og ásýnd  
Umhverfisstofnun telur að gildi landslagsheildarinnar Hlíðarfjall sé meira en skýrslan gerir ráð 
fyrir (mynd 7.2 og tafla 7.1) einkum í ljósi þess að það er hluti af ósnortnu víðerni. Enn fremur 
telur stofnunin að það sé ekki einvörðungu landslagsheildin Þeistareykir sem verður fyrir 
verulega neikvæðum áhrifum það gildi einnig um landslagheildirnar Leirhnjúkshraun og 
Hlíðarfjall.  
 
Gróður.  
Í úttekt Náttúrfræðistofnunar Íslands kemur fram að nyrst, um það bil 2 km frá Bakka, séu tvö 
umtalsverð votlendi sem séu þau einu sem fundust á línuleiðinni.  Umhverfisstofnun tekur undir 
álit Náttúrfræðistofnunar Íslands um að þar sem lítið er um votlendi á þessu svæði sé ríkari 
ástæða en ella að raska þeim ekki.  
Innan orkuvinnslusvæðisins vestan við Þeistareyki og á fyrirhugaðri leið Hólasandslínu 2 er 
hverasvæði sem nefnist Hitur.  Þetta svæði hefur að mati Náttúrfræðistofnunar Íslands mjög hátt 
verndargildi, en það er óvenju stórt samfellt og lítt raskað hverasvæði með fjölda leirhvera. Rétt 
norðan við Hitur innan áhrifasvæðis línunnar er einn af fundarstöðum naðurtungu sem er á 
válista.  
Umhverfisstofnun tekur undir þá skoðun að hverasæðið við Hitur hafi hátt verndargildi og því 
eigi að forðast alla röskun á því svæði og þar af leiðandi reisa möstur utan þess. 
Umhverfisstofnun tekur undir nauðsyn þeirrar mótvægisaðgerðar að möstur verði ekki reist þar 
sem hveraleir er fyrir, en einnig verði að tryggja að umferð um svæðið raski því ekki. Enn fremur 



tekur stofnunin undir mikilvægi þess að fengnir verði sérfræðingar til að merkja þá staðir þar 
sem jurtir á válista vaxa og séð verði til þess að þau svæði raskist ekki við framkvæmdina.  
 
Fuglar.  
Framkvæmdirnar munu hafa í för með sér missi á varplendum en um algengar mófuglategundir 
er að ræða og varpþéttleiki yfirleitt ekki hár. Umhverfisstofnun tekur undir álit Náttúrstofu 
Norðausturlands að áhrif á varplendur mófugla muni ekki verða teljandi.  
Á Þeistareykjasvæðinu eru þekkt bæði hrafns- og fálkaóðul. og er hætta á truflun bæði vegna 
framkvæmdar og umferðar. Reynslan hefur sýnt að þrátt fyrir að háspennulínur liggi sums staðar 
nærri varpstöðum fálka virðist það ekki hafa áhrif á búsetu þeirra á viðkomandi varpstöðum. 
Verði framkvæmdir ekki nærri hreiðrum á varptíma, ættu áhrif á fálkavarp að vera óveruleg. 
Umhverfisstofnun telur mjög mikilvægt að slíku verklagi verði fylgt við framkvæmdina .  
 
Ferðaþjónusta og útitvist.  
Umhverfisstofnmun tekur undir það sjónarmið að framkvæmdin muni hafa talsverð neikvæð 
áhrif á náttúruferðamennsku. Stofnunin bendir á að þó að aðgengi að svæðum opnist þá er það á 
forsendum framkvæmdarinnar og uppbyggingar á svæðinu og því þyrfti að vega saman aukið 
aðgengi og hvort ferðamenn eru að sækast eftir að komast í manngert eða náttúrlegt umhverfi. 
Þar sem flestir ferðamenn sem um viðkomandi svæði fara aðhyllast náttúruferðamennsku telur 
stofnunin að heildaráhrifin verði talsvert neikvæð fyrir ferðamennsku.  
 
Jarðstrengur frá Bjarnarflagi að Kröflu.  
Lagning jarðstrengs samkvæmt kosti E2 mun hafa veruleg staðbundin áhrif á gróður, en ekki á 
friðaðar plöntur eða plöntur á válista. Umhverfisstofnun telur að með þeim mótvægisaðgerðum 
sem lagðar eru til muni heildar umhverfisáhrif vegna lagningu jarðstrengs verða innan 
ásættanlegra marka 
 
Niðurstaða.  
Umhverfisstofnun telur að lagning háspennulína frá Kröflu um Hólasand og Þeistareyki valdi 
talsvert neikvæðu og óafturkræfu raski á Leirhnjúkshrauni og einnig talsvert neikvæð sjónræn 
áhrif á Þeistareyki og Hlíðarfjall.  
Stofnunin telur mikilvægt að hverasvæðinu Hitur verði ekki raskað og að vaxtarstaðir plantan á 
válista verði merktir svo hægt sé að komast hjá raski á búsvæði þeirra. Verði framkvæmdir ekki 
nærri hreiðrum fálka á varptíma, telur stofnunin að áhrif á fálkavarp ættu að vera óveruleg.  
Umhverfistofnun telur eðlilegt að fram komi hvaða námur á að opna og síðan í tengslum við 
þessa framkvæmd, einnig hvaða opnum námum er stefnt að loka þegar framkvæmdinni líkur og 
úr hvaða námum takmarkist efnistaka við frágang viðkomandi námu.  
 
Með vísan til framangreinds telur Umhverfisstofnun að lagning háspennulína frá virkjunum í 
Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík muni ekki hafa í för með sér umtalsverð 
umhverfisáhrif. 
 
 
Virðingarfyllst  
 
________________________________  
Ólafur A Jónsson  



26. júní 2010 

Með bréfi dags. 27. apríl sl. fékk Veðurstofa Íslands til umsagnar mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdar við háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík og við 
jarðstreng frá Bjarnarflagi að Kröflu.  

Umsögn Veðurstofunnar er sem hér segir: 

Í frummatsskýrslunni eru ekki sýndar hönnunarforsendur vegna veður-, snjó-, og ísingarálags 
né vitnað í rök fyrir þeim. 

Hvergi er fjallað um almenn veðurskilyrði sem e.t.v. gætu fallið undir grunnástand (bls. 89). 

Í kafla 8 Náttúruvá (bls. 171) er sagt að neikvæð áhrif geti orðið á línur og tengd mannvirki 
vegna veðurálags, snjóálags og ísingar. Engar upplýsingar eru um hvernig komist var að 
þessari niðurstöðu né hvað neikvæð áhrif þýði (t.d. mikil eða lítil). Um þessi áhrif er fjallað í 
þremur línum. Ítarlegri umfjöllun er um eldgosavá og jarðskjálftavá. 

Engin skjöl um þessi efni voru á disklingi sem fylgdi frummatsskýrslunni. 

Veðurstofan vann hámarksvindálagsstuðla fyrir línurnar og birti árið 2008 í greinargerðinni 
Veðurfarslegar álagsforsendur á raflínur. 

Ekki er getið við hve miklum snjóþyngslum og ísingu má búast við á svæðinu né hvort 
þessara upplýsinga var aflað. 

  
 
 



 
                    

 
Skútustaðahreppur, Mývatnssveit  600269-1009 

                    Hlíðavegi 6, 660 Mývatn Iceland s: 464-4163 f. 464-4363, netf. gudrunm@myv.is  
 
 
 
Skipulagsstofnun 
Laugavegur 166 
150 Reykjavík 
 
 
     Mývatnssveit, 12. júlí 2010. 
 
Efni:  Bréf Skipulagsstofnunar dags. 27. apríl. 
 
Umsögn vegna háspennulína frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka við Húsavík 
og jarðstrengs frá Bjarnarflagi að Kröflu. 
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps gerir ekki athugasemd við framkomna 
frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar þar sem 
hún samræmist staðfestu Svæðisskipulagi háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 2007-2025. 
 
Umsögn um Kröfluvirkjun II. 
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps gerir ekki aðra athugasemd við framkoma 
frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum Kröfluvirkjunar II, en þá að  á borsvæði 
F, austan Vítis verði farið með sérstakri varúð og borsvæðið ekki stækkað meira en 
algjör nauðsyn er. 
 
Umsögn um sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum álvers á Bakka við Húsavík, 
Þeistareykjavirkjunar, Kröfluvirkjunar II og háspennulína frá Kröflu og 
Þeistareykjum að Bakka við Húsavík. 
Sveitarstjórn Skútustaðahrepps gerir ekki athugasemd við framkomna 
frummatsskýrslu ofangreindrar framkvæmdar. 
 
 
Beðist er velvirðingar á hversu seint erindunum er svarað. 
 
 
 
     Bestu kveðjur, 
 
 
     Guðrún M. Valgeirsdóttir, sveitarstj. 
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Reykjavík 14. júní 2010 

 

Athugasemdir Náttúruverndarsamtaka Íslands við frummatsskýrslur um Kröfluvirkjun II, 

Þeistareykjavirkjun, Háspennulínur frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka, álver á Bakka og 

sameiginlegt mat þessara framkvæmda. 

 

Náttúruverndadrsamtök  Íslands gera þá meginathugasemd við skýrslurnar og skýrslu um 

sameiginlegt mat framkvæmda að þær standast ekki úrskurð umhverfisráðherra þann 1. ágúst 

2008, að „umhverfisáhrif álvers á Bakka við Húsavík, Þeistareykjavirkjunar, Kröfluvirkjunar 

II og háspennulínu frá Kröflu og Þeistareykjum til Húsavíkur skuli metin sameiginlega 

samkvæmt 2. mgr. 5. gr. laga nr. 74/2005.” 

 

Ein meginforsenda fyrir úrskurði ráðherra var að upplýsingar um umhverfisáhrif virkjana, 

línulagna og álvers á Bakka lægju fyrir samtímis. Hér skortir mikið á því áætlað afl dugir ekki 

fyrir nema ¾ af þeirri orku sem 346 þúsund tonna álver þarfnast.  

 

Ljóst er af sameiginlegri matsskýrslu Landsvirkjunar, Alcoa, Þeistareykja ehf og Landsnets1 

að enn eru ótalin 140 MW sem virkja verður til að unnt verði að knýja 346 þúsund tonna 

álver Alcoa á Bakka. Eins og sameiginleg matsskýrsla framkvæmdaaðila ber með sér hafa 

                                                      
1 Bls. 21. 
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framkvæmdaaðilar litla hugmynd um hvaðan sú orka eigi að koma. Raunar er alls óljóst hvort 

unnt verði að afla nægilegrar orku með borunum á Þeistareykum og Kröflu II. Getgátur 

framkvæmdaraðila um, að 

 

Með tækniframförum og auknum upplýsingum megi leiða líkur að því að mat á 
vinnslugetu geti breyst verulega, eins og það hefur gert á undanförnum 25 árum og 
eigi það ekki síst við um svæði þar sem engar holur hafi verið boraðar. Til marks um 
breytingar sem orðið hafa á jarðvarmamati þá hefur samanlagt flatarmál allra 
jarðhitasvæða sem skoðuð voru stækkað um 75 % síðan síðasta jarðvarmamat var 
unnið árið 1985. Þá voru svæðin talin vera 480 km2 en í þessu mati eru þau talin vera 
850 km2 að flatarmáli. Þannig hefur áætlað rafafl hækkað úr 3.300 MW í 4.300 MW. 

 

er horft fram há þeirri staðreynd að umrædd tækniþróun átti sér stað á 25 árum. Tæpast gerir 

Alcoa ráð fyrir að byggja 346 þúsund tonna álver á svo löngum tíma. Enda segir á bls. 23: 

 

Í frummatsskýrslu vegna álvers á Bakka kemur fram að Alcoa hafi væntingar um að 
háhitasvæðin kunni að gefa meiri orku þegar reynsla er komin á þau og yrði það 
nærtækur kostur til frekari orkuöflunar vegna álversins. Um þetta sé þó ekkert hægt 
að fullyrða að svo komnu máli og benda megi á rammaáætlun á vegum íslenskra 
stjórnvalda, sem ætlað er að móta stefnu í nýtingu orkuauðlinda landsins. Nái álver á 
Bakka fullri framleiðslugetu, þ.e. 346.000 tonn/ári, mun undirbúningur frekari 
orkuöflunarverkefna fara eftir eðlilegum leiðum í skipulagi og mati á 
umhverfisáhrifum þegar þar að kemur. Miðað við ofangreinda umræðu er raunin sú 
að umhverfisáhrif sem hljótast munu af orkuöflun fyrir 346.000 tonna álframleiðslu á 
Bakka hafa ekki verið metin að öllu leyti á þessu stigi málsins. 

 

Ennfremur segir á bls. 23: 

 

Á þessu  stigi er miklum vandkvæðum bundið að gera grein fyrir hvaðan sú viðbótar 
orka kæmi, en vonir standa til þess að hægt verði að anna þeirri orkuþörf á 
jarðhitasvæðum í Þingeyjarsýslum. 

 

 

 

Í stjórnsýslukæru Náttúruverndarsamtaka Íslands, dags. 18 mars 2008, er bent á, að 

 

Úr tilskipun 97/11/EB (innihald) 
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þær upplýsingar um umhverfisáhrif viðkomandi framkvæmdar og það samráðsferli við 
stofnanir og almenning sem kveðið er á um í tilskipuninni séu undanfari ákvörðunar um 
framkvæmdaleyfi og að þessi atriði séu tekin til umfjöllunar við ákvörðun þar um. Með öðrum 
orðum skal leyfisveitandi vera upplýstur um umhverfisáhrif framkvæmdar og 
athugasemdir almennings þegar hann tekur afstöðu til umsóknar framkvæmdaraðila um 
leyfi til framkvæmda. 
 
 Tilskipanir Evrópusambandsins um mat á umhverfisáhrifum mæla fyrir um aðferð, fremur 
en efnisviðmið. Af umfjöllun fræðimanna og úrlausnum dómstóls Evrópusambandsins má 
þó ráða að aðferðin verði að lágmarki að fela í sér þrjá meginþætti: 
 

1. Að fram komi upplýsingar um veruleg áhrif á umhverfisþætti, eins og þeir eru 
skilgreindir í tilskipuninni. Í því felst að greint sé frá áhrifum á einstaka 
umhverfisþætti og þeim lýst. Í tilskipuninni kemur fram hverjar 
lágmarksupplýsingar eru, en að öðru leyti er þess ekki krafist að upplýsingar séu 
teknar saman með einhverjum sérstökum hætti eða að eitthvert stjórnvald skuli 
leggja efnislegt mat á þær.  

2. Að tryggt sé að almenningi og opinberum stofnunum sé gert kleift að tjá sig um 
framkvæmdaáform og áhrif á umhverfisþætti og koma á framfæri 
viðbótarupplýsingum. Þessi þáttur er vafalaust grunnþáttur tilskipananna og mörg 
mál hafa verið reist á þeim grunni að upplýsingar um framkvæmdaáform hafi ekki 
verið nægilega ljósar og almenningi því ekki gefist fullnægjandi tækifæri til að koma 
að athugasemdum. Ljóst er að gerðar eru kröfur um að framkvæmd sé lýst þannig 
að allir megindrættir hennar komi fram og að aðgangur almennings og 
umsagnarréttur sé tryggður. Ekki dugir þannig að leggja fram almenna lýsingu á 
mögulegri framkvæmd, þar sem áformin verða að vera svo skýr að unnt sé á 
grundvelli þeirra að gera sér grein fyrir áhrifum framkvæmdar á einstaka 
umhverfisþætti.  

3. Að þær upplýsingar og þau gögn sem fram koma í matsferlinu séu tekin til 
athugunar af því stjórnvaldi sem veitir framkvæmdaleyfi. Hér er áherslan á 
að upplýsingarnar séu lagðar til grundvallar ákvörðun um framkvæmdaleyfi. 
Í því felst ekki að ákvörðun um framkvæmdaleyfi sé í samræmi við niðurstöðu 
matsins, en hins vegar að efnislegu upplýsingarnar sem fram koma í matsferlinu séu 
grundvöllur ákvörðunar um framkvæmdaleyfi. Þannig þarf í framkvæmdaleyfi að 
víkja að þeim upplýsingum sem fram komu í matsferlinu um umhverfisáhrif og taka 
afstöðu til mögulegra mótvægisaðgerða. Útgefandi framkvæmdaleyfis getur hafnað 
mótvægisaðgerðum eða krafist annarra aðgerða en þeirra sem greindar eru í 
matsskýrslu og athugasemdum almennings og opinberra aðila, en hann verður að 
taka efnislega afstöðu til þeirra upplýsinga sem fram komu í ferlinu við veitingu 
framkvæmdaleyfis. 

 

Úrskurður umhverfisráðherra byggði á þeirri meginröksemd að mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda vegna 346 þúsund tonna álvers færi fram samtímis enda verði allar upplýsingar 

að liggja fyrir. Hér er miklum hluta framkvæmda skotið á frest – þar eð óljóst er hvort orka 

sé fyrir hendi – og alls óljóst hvort eða hvernig verði unnt að afla orku með þeim hætti sem 

framkvæmdaraðilar tilgreina sem möguleika. 
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Krafa Náttúruverndarsamtaka Íslands er að Skipulagsstofnun úrskurði að mat 

framkvæmdaraðila sæmræmist ekki úrskurði umhverfisráðherra, dags. 1. ágúst 2008.  

 

Náttúruverndarsamtök Íslands áskilja sér fullan rétt til að koma á framfæri frekari gögnum og 

athugasemdum eftir því sem frekari upplýsingar berast um mál þetta. 

 

Virðingarfyllst, 

f.h. Náttúruverndarsamtaka Íslands,  
 

 

 

 

Árni Finnsson. 
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Viðauki 
Stjórnsýslukæra Náttúruerndarsammtaka Íslands, dags. 18. mars 2008. 
 
 
Náttúruverndarsamtök Íslands gera kröfu um að umhverfisáhrif allra tengdra 

framkvæmda verði metin saman, sbr. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 106/2000. Einkum 

umhverfisáhrif vegna virkjana og línulagna. Náttúruverndarsamtök Íslands fara því 

fram á að umhverfisráðherra úrskurði að álver, virkjunarkostir og línustæði verði 

tilgreind nákvæmlega af framkvæmdaaðila í samræmi við áætlaða stærð álvers Alcoa 

á Bakka og þeir þættir metnir sameiginlega í samræmi við 2. mgr. 5. gr. laga nr. 

106/2006. með síðari breytingum. 

 

Greinargerð: 

Lög 106/2000 voru m.a. sett til innleiðingar á tilskipun 97/11/EB. Þar er meðal annars  

kveðið á um rétt almennings til að koma á framfæri athugasemdum. Skv. tilskipuninni er sú 

forsenda, að allar nauðsynlegar upplýsingar liggi til grundvallar ákvörðun, eitt af 

meginmarkmiðum tilskipunarinnar. 

 

Óheimilt að gefa út leyfi fyrr en úrskurður um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir. 

Núverandi lög (e. breyt 74/2005)  

 

Eftirfarandi kemur fram í greinargerð með lögum 74/2005, sem breyttu lögum nr. 106/2000 

(okkar feitletranir): 

 

Úr tilskipun 97/11/EB (innihald) 

 

þær upplýsingar um umhverfisáhrif viðkomandi framkvæmdar og það samráðsferli við stofnanir og 

almenning sem kveðið er á um í tilskipuninni séu undanfari ákvörðunar um framkvæmdaleyfi og að 

þessi atriði séu tekin til umfjöllunar við ákvörðun þar um. Með öðrum orðum skal leyfisveitandi vera 

upplýstur um umhverfisáhrif framkvæmdar og athugasemdir almennings þegar hann tekur 

afstöðu til umsóknar framkvæmdaraðila um leyfi til framkvæmda. 
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 Tilskipanir Evrópusambandsins um mat á umhverfisáhrifum mæla fyrir um aðferð, fremur en 

efnisviðmið. Af umfjöllun fræðimanna og úrlausnum dómstóls Evrópusambandsins má þó ráða að 

aðferðin verði að lágmarki að fela í sér þrjá meginþætti: 

 

4. Að fram komi upplýsingar um veruleg áhrif á umhverfisþætti, eins og þeir eru skilgreindir í 

tilskipuninni. Í því felst að greint sé frá áhrifum á einstaka umhverfisþætti og þeim lýst. Í 

tilskipuninni kemur fram hverjar lágmarksupplýsingar eru, en að öðru leyti er þess ekki 

krafist að upplýsingar séu teknar saman með einhverjum sérstökum hætti eða að eitthvert 

stjórnvald skuli leggja efnislegt mat á þær.  

5. Að tryggt sé að almenningi og opinberum stofnunum sé gert kleift að tjá sig um 

framkvæmdaáform og áhrif á umhverfisþætti og koma á framfæri viðbótarupplýsingum. 

Þessi þáttur er vafalaust grunnþáttur tilskipananna og mörg mál hafa verið reist á þeim 

grunni að upplýsingar um framkvæmdaáform hafi ekki verið nægilega ljósar og almenningi 

því ekki gefist fullnægjandi tækifæri til að koma að athugasemdum. Ljóst er að gerðar eru 

kröfur um að framkvæmd sé lýst þannig að allir megindrættir hennar komi fram og að 

aðgangur almennings og umsagnarréttur sé tryggður. Ekki dugir þannig að leggja fram 

almenna lýsingu á mögulegri framkvæmd, þar sem áformin verða að vera svo skýr að unnt 

sé á grundvelli þeirra að gera sér grein fyrir áhrifum framkvæmdar á einstaka umhverfisþætti.  

6. Að þær upplýsingar og þau gögn sem fram koma í matsferlinu séu tekin til 

athugunar af því stjórnvaldi sem veitir framkvæmdaleyfi. Hér er áherslan á að 

upplýsingarnar séu lagðar til grundvallar ákvörðun um framkvæmdaleyfi. Í því felst 

ekki að ákvörðun um framkvæmdaleyfi sé í samræmi við niðurstöðu matsins, en hins vegar 

að efnislegu upplýsingarnar sem fram koma í matsferlinu séu grundvöllur ákvörðunar um 

framkvæmdaleyfi. Þannig þarf í framkvæmdaleyfi að víkja að þeim upplýsingum sem fram 

komu í matsferlinu um umhverfisáhrif og taka afstöðu til mögulegra mótvægisaðgerða. 

Útgefandi framkvæmdaleyfis getur hafnað mótvægisaðgerðum eða krafist annarra aðgerða 

en þeirra sem greindar eru í matsskýrslu og athugasemdum almennings og opinberra aðila, 

en hann verður að taka efnislega afstöðu til þeirra upplýsinga sem fram komu í ferlinu við 

veitingu framkvæmdaleyfis. 

 

Samþykkt hefur verið ný tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins frá 26. maí 2003 nr. 2003/ 35/EB um 

þátttöku almennings í gerð tiltekinna áætlana og framkvæmda í tengslum við umhverfismál og 

breytingar á, með tilliti til þátttöku almennings og aðgangi að réttlátri málsmeðferð, tilskipunum 

ráðsins 85/337/EBE og 96/61/EB. Tilskipunin felur í sér breytingar á tilskipun 85/337/EBE um 

mat á umhverfisáhrifum og tilskipun 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir. Með tilskipuninni er 
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verið að tryggja þátttöku almennings í ákvarðanatöku stjórnvalda og aðgang almennings að réttlátri 

málsmeðferð í umhverfismálum. Byggja ákvæði hinnar nýju tilskipunar á ákvæðum Árósasamningsins 

um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð 

í umhverfismálum. Með tilskipuninni eru tekin upp ákvæði er varða kynningu á gögnum í matsferli 

leyfisskyldra framkvæmda og að almenningur hafi raunverulegt tækifæri snemma í ferlinu til að taka 

þátt og koma á framfæri athugasemdum meðan allir kostir eru opnir. Einnig eru í tilskipuninni ákvæði 

um að „almenningur sem málið varðar“ skuli hafa aðgang að áfrýjunarleið fyrir dómstólum eða 

hlutlausum aðila samkvæmt lögum til að vefengja lagagildi, bæði form og efni, sérhverrar ákvörðunar 

er varðar leyfisskyldar framkvæmdir sem haft geta umtalsverð umhverfisáhrif. 

Umhverfisverndarsamtök sem uppfylla skilyrði samkvæmt landsrétti skulu ávallt teljast hafa 

hagsmuna að gæta og njóta þannig kæruréttar samkvæmt tilskipuninni án þess að þurfa að sýna fram 

á lögvarða hagsmuni. Svo virðist sem ákvæði hinnar nýju tilskipunar um kynningu og kæruleiðir nái 

til leyfisveitinga vegna matsskyldra framkvæmda, t.d. veitingar framkvæmda- og byggingarleyfa 

samkvæmt skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, starfsleyfa samkvæmt lögum um hollustuhætti 

og mengunarvarnir, nr. 7/1998, og orkuleyfa samkvæmt raforkulögum, nr. 65/2003. Samkvæmt 

ákvæðum tilskipunarinnar hafa aðildarríkin frest til 25. júní 2005 til að innleiða ákvæði hennar og er 

nú unnið að innleiðingunni í samráði við utanríksráðuneytið. 

 



16. júní 2010 
 
Háspennulína frá Kröflu og Þeistareykjum að Bakka.  
 
Háspennulínurnar munu samkvæmt áætlun liggja meðfram suðurhlið jarðarinnar 
Héðinshöfða og í verulegri nánd við landamerki hannar. Frá háspennulínunum að  
Bæjarhúsum jarðarinnar virðist fjarlægðin var rúmlega 1 km. 
 
Vegna þessarar nándar munu háspennulínurnar vera mjög áberandi í landslaginu séð  
frá jörð okkar. Háspennulínurnar rísa bæði hátt og eru umfangsmiklar og kalla því á 
athygli. Ekki er vafi á að þetta rýrir varðgildi jarðarinnar Héðinshöfða eins og notum 
hennar er háttað og eins og fyrirhuguð not hennar eru. 
 
Ætla má að af háspennulínum verði nokkur hávaði sem berist heim að bæjarhúsum við 
Héðinshöfða. Einnig verður slíkur hávaði til verulegra baga og óhagræðis. 
 
Meðan á framkvæmdum stendur má  búast við allnokkru moldroki alla leið að 
bæjarhúsum við Héðinshöfða, þar sem jarðvegurinn verður opnaður og ekki græddur 
strax. Sama mun leiða af vegagerð meðfram línusvæðinu.  Meðan á framkvæmdum 
stendur má ætla að verulegur hávaði verði af þeirri vélavinnu og annari vinnu sem 
óhákvæmileg er vegna línulagnarinnar og vegagerðarinnar. 
 
Með hliðsjón af framkvæmdum teljum við óhjákvæmilegt að háspennulínurnar verði 
lagðar í jörð á þeim kafla sem þær liggja meðfram jörðinni Héðinshöfða. 
Tengivirki þetta hlýtur að verða afar umfangsmikið og áberandi í umhverfinu, það mun 
blasa við frá bæjarhúsinu að Héðinshöfða og verða til mikilla lýti vegna sjónmengunnar. 
Þá er líklegt að önnur neikvæð áhrif fylgi slíku spellvirki. Bæði frá tengivirkinu og 
háspennulínunum kunna að stafa raföldur sem ef til vill hafa neikvæð áhrif á dýr og menn 
í grendinni. Staðsetning tengivirkisins er því sérstaklega mótmælt. 
 
Við áskiljum okkur rétt til skaðabóta, bæði vegna tjóns á framkvæmdartímanum og vegna 
varanlegst tjóns á verðmætum jarðarinnar Héðinshöfða eins og að framan er lýst. 
 
 
 
Jónas Jónasson, Rósa Kjartansdóttir Héðinshöfða 2 Tjörneshreppi. 
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