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Akrahreppur, Agnar H. Gunnarsson, 
Miklabæ, Skipulagsstofnun.
560 Varmahlíð. 

                                                              Héðinsminni í Akrahreppi, 17. apríl 2012. 

Efni: Umsögn um Blöndulínu 3.

 Hreppsnefnd Akrahrepps fjallaði um frummatsskýrslu vegna Blöndulínu 3 á fundi 
17.apríl 2012. 
Hreppsnefnd óskar eftir að koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri: 

1. Fyrirhuguð línulögn um land jarðarinnar Stokkhólma í Akrahreppi er með öllu 
óásættanleg. Íbúðarhús í Stokkhólma lendir á milli tveggja háspennulína og því 
óttast hreppsnefnd að óæskileg áhrif af háspenntu rafmagni verði íbúum óbærileg. 
Jörðin Stokkhólmi verður umsetin raflínum og því skerðist mjög gildi hennar sem 
útivistarsvæðis. Lagning háspennulínunnar mun auk þess raska mjög gróðri og 
landi . Hreppsnefnd óttast að það að fara með groddalega hápennulínu um 
Stokkhólma muni nánast eyðileggja jörðina sem nú er perla í hjarta héraðs. Hin 
sjónrænu áhrif af línunni , ef af lagningu verður, verða einnig afar neikvæð, bæðí 
fyrir Stokkhólma og allt miðhéraðið. 

2. Rétt framan Krókár í Norðurárdal hefur verið plantað trjám neðan vegar í hinni 
svokölluðu Skógarhlíð. Um er að ræða birki og reynivið sem vaxinn er upp af 
fræjum úr Austurdal. Landgræðsla ríkisins styrkti Akrahrepp til þessa verks , bæði 
með peningum og því að leggja til trén. Hugmyndin að baki þessa verkefnis var 
að gera tilraun til að endurheimta Skógarhlíðina, en á hana er minnst á gömlum 
blöðum og mun Skógarhlíðin vera með afbrigðum veðursælt svæði, sólríkt og 
fyrrum gróðursælt. Við förum fram á að við lagningu línunnar um Öxnadalsheiði 
verði af fremsta megni reynt að hlífa okkar litla trjáreit. Ef vil tekst til með reitinn 
gæti hann orðið áningarstaður ferðamanna þar sem anda má að sér keim af birki 
og reyni og hverfa í draumi á vit hins íslenska sumars. 

3. Hreppsnefnd Akrahrepps hefur áður hvatt til þess að setja línuna í  jörð þar sem 
hún þverar héraðið. Þessi afstaða hlýtur að fá nýja stöðu þegar farið er að ræða um 
að leggja rafstreng til Englands mörg hundruð kílómetra leið.Er þá svo ómögulegt 
að þvera lítið hérað með jarðstreng tuttugu kílómetra leið ? 

4. Um skýrsluna almennt vill hreppsnefnd Akrahrepps segja að hún er að hennar 
mati vel gerð og gefur góða sýn á hvað línulögnin hefur neikvæði áhrif á allt 
umhverfi framhluta Skagafjarðar. 

                                                 Virðingarfyllst, 

                                               Agnar H. Gunnarsson , oddviti.







Skipulagsstofnun 
Bt. Jakob Gunnarsson 
Laugavegur 166 
150 Reykjavík 

Reykjavík 12. maí 2012 

Blöndulína 3 (220 kV) frá Blöndustöð til Akureyrar. Frummatsskýrsla 

Ferðamálastofu hefur borist til umsagnar frummatsskýrsla Landsnets dags. í mars 2012 fyrir 
ofangreinda framkvæmd. 

Forsendur: 

Forsendur Ferðamálastofu: Ferðamálastofa byggir umhverfisstefnu sína á sjálfbærri og 
ábyrgri ferðamennsku. Náttúra Íslands er sú auðlind sem ferðaþjónustan á Íslandi byggir á til 
framtíðar. Í kynningu og ímyndarsköpun hefur ferðaþjónustan á Íslandi lagt áherslu á 
hreinleika og lítt snortna náttúru landsins en skv. könnunum er náttúra Íslands helsta forsenda 
heimsóknar um 80% erlendra ferðamanna til Íslands. Styrkur Íslands sem ferðamannalands 
felst því einkum í sérstakri og lítt raskaðri náttúru landsins. Náttúra Íslands er varan sem 
íslensk ferðaþjónusta er að selja og ákaflega mikilvægt að henni sé ekki spillt. Þegar farið er 
af stað með áætlanir og framkvæmdir á ferðamannastöðum er mikilvægt að þær séu byggðar á 
vandaðri greiningu og rannsóknum og unnar af varkárni og virðingu fyrir viðkvæmri náttúru 
Íslands og sögu.  Eftirfylgni við fyrri umsögn: Í umsögn sinni um tillögu að matsáætlun sömu 
framkvæmdar, dags. 12. Nóvember 2008, óskaði Ferðamálastofa eftir að tekið yrði tillit til 
nokkurra þátta er varða ferðaþjónustu til viðbótar við þá þætti sem komu fram.  

Forsendur þessarar umsagnar: Ferðamálastofa gerir eingöngu athugasemdir við lið 6.7 
Ferðaþjónusta og útivist, lið 9.6.7 Ferðaþjónusta og útivist og útskýringar í myndahefti. 
Umsögnin byggir á forsendum Ferðamálastofu hér að ofan.  

Umsögn:

Frummatsskýrsla:  Myndahefti. Myndræn framsetning Mannvits á legu lína í myndahefti er 
almennt til fyrirmyndar. Ferðamálastofa saknar þess þó að sjá ekki fyrirhugaða legu línuslóða 
inn á þrívíddarmyndunum (Mynd 13-24).  

Í lið 6.7.2 Umhverfisáhrif - kemur fram að staðbundin áhrif á ferðaþjónustu verði nokkuð 
neikvæð, talsvert neikvæð og verulega neikvæð á nokkrum stöðum. Ferðaþjónustufyrirtæki 
telja flest að Blöndulína 3 verði lýti í landslaginu og muni skerða ímynd og upplifun 
ferðamanna af svæðinu. Gerð línuvega getur þó haft nokkuð jákvæð áhrif t.d. á ferðir 
hestamanna sem vilja nýta sér þá fyrir hestaferðir. Þrátt fyrir fjölmörg neikvæð áhrif á 
ferðaþjónustu eru ekki fyrirhugaðar neinar mótvægisaðgerðir sem er óeðlilegt. 
Ferðamálastofa bendir á að mótvægisaðgerðir geti falist í því að ganga frá línuvegum þannig 
að þeir nýtist vel sem göngu-, hjóla- og/eða reiðleiðir eftir að framkvæmdum lýkur. Slíkar 
aðgerðir væru mjög í anda aukinna áherslna sjálfbærrar ferðaþjónustu á slíka ferðamáta.  



Í lið 6.7.2 Niðurstaða -  kemur fram að Blöndulína 3 muni hafa neikvæð áhrif almennt séð á 
ferðaþjónustu og útivist og þá sérstaklega vegna sjónrænna áhrifa. Mat framkvæmdaraðila er 
að heildaráhrif fyrirhugaðrar Blöndulínu 3 á ferðaþjónustu og útivist verði talsvert neikvæð
og er það í samræmi við lokakafla í skýrslu Dr. Gunnþóru Ólafsdóttur frá Rannsóknarmiðstöð 
ferðamála, (Viðauki 5 – Ferðaþjónusta og útivist) sem tekur afdráttarlausa afstöðu gegn 
Blöndulínu 3.   

Í kafla 9 Heildaráhrif og niðurstaða lið 9.6.7 Ferðaþjónusta og útivist og einnig í Samantekt í 
upphafi frummatsskýrslunnar kveður hinsvegar við aðeins annan tón, en þar segir m.a. „Talið 
er að Blöndulína 3 muni ekki hafa neikvæð áhrif á framtíðarmöguleika þeirrar ferðaþjónustu 
sem stunduð er á áhrifasvæðinu“ og heildarniðurstaða mats á umhverfisáhrifum Blöndulínu 3 
í rekstri á ferðaþjónustu og útivist eru yfirleitt talin vera staðbundin óveruleg til talsvert
neikvæð“. Þarna er komið ákveðið ósamræmi við niðurstöðu í kafla 6.7 og nauðsynlegt að fá 
nánari útskýringar á því.  

Línuleiðir: Ekki virðist marktækur munur á áhrifum á ferðaþjónustu hvort farið er 
Efribyggðarleið eða Héraðsvatnaleið. Ferðamálastofa vill þó í því samhengi benda á að í 
Skagafirði er verið að byggja upp söguferðamennsku á grunni Sturlungasögu. Í því samhengi 
er mikilvægt að línuleiðin skerði sem minnst ásýnd menningarminja eða náttúrulegt sögusvið 
miðalda enda er hluti upplifunarinnar að geta sett sig inn í sögusvið viðkomandi tímabils.  

Niðurstaða umsagnar: 

Samkvæmt mati framkvæmdaraðila (kafla 6.7.3) og skýrslu Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála 
þá mun lagning Blöndulínu 3 hafa talsvert neikvæð heildaráhrif á ferðaþjónustu og útivist.  

Ferðamálastofa gerir  á þeim grunni athugasemdir við framkvæmd þessa og fer fram á að 
framkvæmdaaðilar endurskoði framkvæmdaáætlun með það fyrir augum að takmarka áhrif á 
ferðaþjónustu og útivist, aðlaga t.d. vegaframkvæmdir þannig að þær geti nýst í þágu 
ferðaþjónustu og leita leiða til að lágmarka sjónræn áhrif framkvæmdarinnar.  

Virðingarfyllst, 

Sveinn Rúnar Traustason 

Umhverfisstjóri Ferðamálastofu 



          20. mars 2012 
Skipulagsstofnun 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík 

Varðar Blöndulínu 3 – Blöndustöð –Akureyri  
Umsögn um frummatsskýrslu 

Fiskistofa hefur fengið til umsagnar frummatsskýrslu Landsnets vegna umhverfisáhrifa Blöndulínu 
3, sem lögð verður frá Blöndustöð til Akureyrar. Um er að ræða loftlínu, sem liggur í nágrenni 
þjóðvega um Vatnsskarð og Öxnadalsheiði. Í frummatsskýrslu er gerð grein fyrir 
umhverfisáhrifum viðkomandi framkvæmdar á ýmsa þætti náttúru og samfélags og Fiskistofa gerir 
í sjálfu sér ekki athugasemdir við lagningu línunnar á áður nefndum svæðum enda hefur línan sem 
slík ekki teljandi áhrif á laxa- eða silungsstofna. 

Hinsvegar fer fram veruleg efnistaka í tengslum við þessa framkvæmd, sem að stórum hluta virðist 
fara fram í eða við árfarvegi. Er þó hvergi rætt um hugsanleg áhrif slíkra framkvæmda á fiskstofna 
í ám og sérfræðingar í slíkum málum hafa hvergi komið að gerð skýrslunnar.  

Undirritaður vill sérstaklega benda á eftirfarandi efnistökustaði úr töflum 2.7, 2.9 og 2.10 , sem í 
sumum tilfellum eru í mikilvægum veiðiám: 

Númer námu Staður Magnáætlun (þús. m3)
BAN-02 Blöndueyrar við Löngumýri 65 þús. 
BAN-04 Húnaver við Bólsstaðarhlíð 30 þús.  
BAN-42  Skeggsstaðir í Svartárdal 7 þús 
BAN-43 Stekkjareyri í Svartárdal 13 þús. 
BAN-17 Norðurá við Skriðugil 70 þús 
BAN-18 Norðurárdalur neðan við veg 128 þús 
BAN-29 Öxnadalur, austan þjóðvegar 200 þús 
BAN-30 Neðstaland í Öxnadal 30 þús. 
BAN-31 Efstaland í Öxnadal 20 þús. 
BAN-34 Efstalandskot-Steinsstaðir Ekki áætlað 
BAN-36 Hörgá við Steðja 40 þús. 
BAN-37 Eyrar vestan Vindheima 25 þús. 

Eins og hér kemur fram eru efnistökustaðirnir bæði í og við Blöndu og Svartá, sem eru mikilvægar 
laxveiðiár og í/við Norðurá og Öxnadalsá/Hörgá, sem eru mikilvæg vistkerfi fyrir bleikju. Á sama 
hátt mætti tilgreina staði í og við Héraðsvötn, þótt það sé ekki gert hér. 

Á bls. 23 er minnst á að efni vegna þessara framkvæmda sé fyrst og fremst tekið úr opnum námum 
sem séu á skipulagi viðkomandi sveitarfélaga. Vekur það nokkra furðu að slíkar námur séu í 
farvegum mikilvægra veiðivatna. 



Með vísan til 33. greinar laga nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði með síðari breytingum gerir 
Fiskistofa athugasemdir við það að ekki hafi verið leitað eftir umsögnum sérfræðinga varðandi 
áhrif efnistöku, sem tengist framkvæmdinni, á lífríki og fiskstofna í þeim ám, sem nýttar eru til 
efnistöku og að ekkert sé fjallað um málið í frummatsskýrslu.  

Til að gera málinu betri skil að því er varðar Öxnadal og Hörgárbyggð er hjálagt afrit af bréfi,  sem 
snertir beiðnir um malartekju á því svæði. 

Að öðru leyti eru ekki gerðar athugasemdir við lagningu á háspennulínu frá Blönduvirkjun til 
Akureyrar. 

Virðingarfyllst 

___________________________
Árni Ísaksson, forstöðumaður 

Lax- og silungsveiðisvið 



Sæl

Hér er umsögn Fornleifaverndarinnar 

Kveðja 
Jakob Gunnarsson 

Sérfræðingur, mat á umhverfisáhrifum - EIA specialist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Laugavegur 166, 150 Reykjavík, Ísland - Iceland 
sími 595 4100, fax 595 4165 
jakob@skipulagsstofnun.is
www.skipulagsstofnun.is

From: Kristinn Magnússon [mailto:kristinn@fornleifavernd.is]  
Sent: 17. apríl 2012 15:51 
To: Jakob Gunnarsson; Þóroddur F. Þóroddsson 
Subject: Blöndulína 3 (220 kv) frá Blöndustöð til Akureyrar. 

Efni:  Blöndulína 3 (220 kv) frá Blöndustöð til Akureyrar.

Fornleifavernd ríkisins hefur móttekið bréf Skipulagsstofnunar frá 15. mars s.l. þar sem óskað er 
eftir umsögn um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar.  

Fjallað er um fornleifar í kafla 6.8 í frummatsskýrslu.  Eins og þar kemur fram voru fornleifar 
skráðar á fyrirhuguðu línustæði Blöndulínu 3 á árinu 2008.  Fornleifastofnun Íslands ses sá um 
fornleifaskráninguna og gaf út skýrslum um niðurstöður hennar árið 2008, Fornleifakönnun
vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Blöndulínu milli Blöndustöðvar og Akureyrar.    Leitað var 
að fornleifum á fyrirhuguðu línustæði Blöndulínu 3, sem er um 110 – 120 km langt.  Úttektin 
miðaðis við u.þ.b. 300 m breitt belti.  Fornleifastofnun Íslands ses skilgreindir fornleifar sem eru 
á 50 m breiðu belti, þ.e. í minna en 25 m fjarlægð frá fyrirhuguðu línustæði, í stórhættu vegna 
framkvæmdarinnar.  Minjar sem fundust í 25 til 150 m fjarlægð frá línustæðinu eru taldar í hættu 
vegna framkvæmdarinnar en minjum í meira en 150 m fjarlægð frá línustæðinu er ekki talin stafa 
hætta af framkvæmdinni.  Samkvæmt þessari skilgreiningu taldi Fornleifastofnun Íslands ses að 



67 minjastaðir væru í stórhættu vegna framkvæmda við Blöndulínu 3, 113 í hættu og 24 í engri 
hættu.

Í frummatsskýrslu segir að hættumat Fornleifastofnunar Íslands ses hafi verið endurskoðað eftir 
að búið var að ákveða staðsetningu staura á línuleiðinni og hnika línustæðinu til með tilliti til 
fornleifa.  Endurskoðun hættumatsins leiddi til þess að nú eru 45 minjastaðir taldir í stórhættu 
(innan 25 m fjarlægðar frá línustæðinu) vegna framkvæmdarinnar og 130 minjastaðir í hættu (í 
25 – 150 m fjarlægð frá línustæðinu).  Þá segir jafnframt að við ákvörðun á staðsetningu 
línumastra og vegslóða hafi verið reynt eins og mögulegt var að sneiða fram hjá 
fornleifum.  Niðurstaðan sé að miðað við núverandi staurasetningu sé minnsta fjarlægð masturs 
frá þekktum fornleifum um 30 m.  Með hnitsettri staðsetningu á þekktum fornleifum sé hægt að 
sneiða framhjá skráðum fornleifum við slóðagerð.  Áhrif framkvæmdarinnar á fornleifar eru því 
talin óveruleg.

Staðsetning fyrirhugaðrar háspennulínu og skráðra fornleifa er sýnd á loftmyndum sem fylgdu 
frummatsskýrslu.  Af þeim er erfitt að átta sig á hvort hægt verður að forða öllum fornleifum í 
línustæðinu frá raski.  Fornleifavernd ríkisins fagnar þeim ásetningi framkvæmdaraðilans að 
reisa möstur þannig að þau skaði ekki fornleifar og að sneiða hjá skráðum fornleifum við 
slóðagerð.  Í frummatsskýrslu er engu að síður tekið fram að ef í ljós komi á framkvæmdatíma að 
ekki sé mögulegt að sneiða fram hjá fornleifum verði haft samráð við Fornleifavernd 
ríkisins.  Fornleifavernd ríkisins telur að slíkt samráð þurfi að hefja þegar á undirbúningsstigi
framkvæmdarinnar.  Framkvæmdaraðili þarf í samráði við Fornleifavernd ríkisins að tryggja að 
hvorki möstur né slóðar raski fornleifum.  Eins og áður segir kemur það fram í frummatsskýrslu 
að talið er að hægt sé að sneiða framhjá skráðum fornleifum við slóðagerð.  Af þessu má ráða að 
staðsetning slóða hefur ekki verið endanlega ákveðinn eins og raunar kemur fram í kafla 2.6 í 
frummatsskýrslu.  Þar segir að tillaga að línuslóðum í skýrslunni sé einungis sett fram sem 
viðmið þar sem endanleg lega slóða ræðst ekki fyrr en á framkvæmdatíma eftir samráð við 
landeigendur og Umhverfisstofnun.  Fornleifavernd ríkisins undirstrikar mikilvægi þess að 
samráð verði einnig haft við Fornleifavernd ríkisins um endanlega legu slóða.  Ljóst er að merkja 
þarf allar fornleifar sem teljast í stórhættu vegna framkvæmdarinnar og stóran hluta þeirra 
fornleifa sem flokkaðar eru í hættu til að koma í veg fyrir að þær raskist af vangá.  Hafa þarf 
samráð við Fornleifavernd ríkisins um hvaða fornleifar þarf að merkja og með hvaða hætti það er 
gert.

Í frummatsskýrslu og fornleifaskráningarskýrslu kemur fram að ekki fékkst leyfi landeigenda til 
að skrá fornleifar á nokkrum jörðum sem línustæðið liggur um.  Um er að ræða sjö lögbýli skv. 
Jarðatali Johnsens frá 1874.  Ein jarðanna er í Eyjafjarðarsýslu, Mið-Samtún en hinar eru í 
Skagafjarðarsýslu, Mælifellsá syðri, Brekkukot, Kolgröf, Litladalskot (Laugardalur) Valadalur 
og Víðimýrarsel.  Í frummatsskýrslu er gerð grein fyrir fornleifum á þessum jörðum út frá 
takmörkuðum upplýsingum sem fyrir liggja.  Eins og fram kemur í fornleifaskráningarskýslu er 
brýnt að skrá fornleifar innan framkvæmdasvæðisins á þessum jörðum til að hægt sé að taka 
afstöðu til heildaráhrifa framkvæmdarinnar á fornleifar.   Fornleifavernd ríkisins telur að skrá 
þurfi fornleifar á framkvæmdasvæðinu innan jarðanna.  Leggja þarf niðurstöður skráningarinnar 
fyrir stofnunina og gera henni grein fyrir áhrifum framkvæmdarinnar á fornleifar á þessu 
svæði.  Fornleifavernd ríkisins mun í framhaldinu leggja mat á til hvaða mótvægisaðgerða beri 
að grípa vegna fornleifa sem kunna að vera í hættu innan þessara jarða.



Í kafla 2.4 í frummatsskýrslu er fjallað um efnisþörf og efnistöku.  Þar og á kortum í myndahefti 
er gerð grein fyrir mögulegum efnistökustöðum.  Í umfjöllun um mótvægisaðgerðir í kafla 6.8.3 í 
frummatsskýrslu segir að við efnistöku á framkvæmdatíma verði tekið tillit til staðsetningu minja 
og reynt að hlífa þeim eins og kostur er.  Hvorki í frummatsskýrslu né í 
fornleifaskráningarskýrslu er þó gerð grein fyrir staðsetningu fornleifa á eða í nágrenni 
efnistökustaðanna enda ekki að sjá að fornleifar hafi verið skráðar á þessum stöðum.  Ólíklegt 
verður að teljast að margar fornleifar finnist á efnistökustöðunum.  Flestir eru þeir á stöðum þar 
sem líkur á að finna fornleifar eru litlar, t.d. á áreyrum.  Fornleifavernd ríkisins telur engu að 
síður að fá þurfi fornleifafræðing til að skoða fyrirhugaða efnistökustaði.  Gera þarf 
Fornleifavernd ríkisins grein fyrir niðurstöðum athugunarinnar.  Fornleifavernd ríkisins mun í 
framhaldinu leggja mat á til hvaða mótvægisaðgerða beri að grípa vegna fornleifa sem kunna að 
vera í hættu á efnistökustöðum.  

Um aðferðarfræðina sem beytt var við skráningu fornleifar segir m.a. í skýrslu 
Fornleifastofnunar Íslands ses: Auk svæðisskráningarinnar var stuðst var við aðal- og 
deiliskráningu sem unnin hefur verið á vegum Fornleifastofnunar Íslands á úttektarsvæðinu. 
Aðalskráning er vettvangsúttekt sem byggir á svæðisskráningu og nær til heillar jarðar. 
Deilskráning er vettvangsúttekt sem nær aðeins til hluta jarðar og er í tengslum við deiliskipulag 
og framkvæmdir. Víða í Eyjafirði hafði áður verið gerð aðalskráning en deiliskráning í hluta 
Norðurárdals. Þar sem skráning hafði áður farið fram var aftur farið á vettvang, enda er úttekt 
sem þessi nákvæmari en aðalskráning þar sem yfirleitt er aðeins gengið á fyrirfram þekkta staði. 
Ef nauðsyn þótti var bætt við lýsingu minjanna en upprunalega lýsingin ávallt látin standa. Í 
einstaka tilfellum var ný og nákvæmri hnattstaða tekin þar sem tækninni og nákvæmni GPS-
staðsetningartækja hefur fleygt fram síðustu ár.  Reynslan hefur sýnt að GPS-mælingar sem 
gerðar voru fyrir 10 árum eða meira geta verið mjög ónákvæmar og því er erfitt að treysta 
þeim.  Í fornleifaskráningarskýrslunni segir að í einstaka tilfellum hafi ný og nákvæmari 
hnattstaða verið tekin þar sem eldri mælingar lágu fyrir.  Fornleifavernd ríkisins telur að yfirfara 
þurfi allar eldri mælingar á staðsetningu fornleifa sem ekki hafa nú þegar verið staðsettar að nýju 
með nýrri mælingu.   Gera þarf Fornleifavernd ríkisins grein fyrir niðurstöðum nýrra GPS-
mælinga og þeim breytingum á staðsetningu fornleifa sem af þeim kunna að 
leiða.  Fornleifavernd ríkisins mun í framhaldinu leggja mat á til hvaða mótvægisaðgerða beri að 
grípa varðandi fornleifar sem í ljósi nýrra upplýsinga um staðsetningar kunna að vera í hættu 
vegna fyrirhugðara framkvæmda.  

Í frummatsskýrslu eru kynntir tveir valkostir línuleiðarinnar í Sveitarfélaginu Skagafirði.  Annars 
vega svokölluð Efribyggðarleið, frá eyðibýlinu Kirkjubóli og áleiðis inn að Mælifelli og þaðan 
yfir Tungusveit og Eggjar, yfir Héraðsvötn og inn Norðurárdal.  Hins vegar í farvegi 
Hérðasvatna á mörkum Sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps.  Fleiri fornleifar eru í 
grennd línunnar á Efribyggðarleiðinni.  Líkt og annars staðar á leið Blöndulínu 3 mun, skv. 
frummatsskýrslu, staðsetningu mastra og slóða á þessu svæði, óháð því hvor kosturinn verður 
fyrir valinu, verða hagað þannig að komist verði hjá raski á fornleifum.  Í ljósi þess gerir 
Fornleifavernd ríkisins ekki upp á milli þessara tveggja valkosta á línuleiðinni.  

Í frummatsskýrslu segir að við reisingu mastra, gerð vegslóða og við efnistöku verður tekið tillit 
til staðsetningu minja og reynt að hlífa þeim eins og kostur er. Staðsetning fornleifa 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.  Fornleifavernd 
ríkisins bendir á að varast ber að hafa vinnuskúra og efnisgeymslur of nálægt fornleifum og að 
haga ber akstri vinnuvéla með tilliti til fornleifa.

Fornleifavernd ríkisins gerir ekki frekari athugasemdir við mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar 
framkvæmdar.  Bent skal á að í 10. gr. þjóðminjalaga 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 

______________________                        _________________
Kristín Huld Sigurðardóttir               Kristinn Magnússon
Forstöðumaður                                Deildarstjóri



Skipulagsstofnun

Jakob Gunnarsson 

Efni: umsögn um  frummatsskýrslu Blöndulínu 3. 

Um er að ræða mjög umdeilda framkvæmd meðal íbúa í  framhéruðum Skagafjarðar. Línan mun 
augljóslega verða lýti á umhverfinu þar sem að hún fer um, án þess að viðkomandi byggðir njóti 
neins beins ávinnings af lagningu línunnar.

Það sem snýr að Heilbrigðiseftirlitinu er einkum mengun og margvíslegt rask sem hlýst af 
framkvæmdum s.s. vegna; starfrækslu vinnubúða, meðferð olíu og efnisnáms og vegagerðar. 

Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra er ætlað að  tryggja vatnsvernd og gæði neysluvatns en 
þær upplýsingar sem fram koma um frummatsskýrslunni um vatnsból, brunnsvæði, grannsvæði 
og fjarsvæði eru algerlega ófullnægjandi.  Á fyrirhuguðum línulögnum sbr. mynd 6.5 er ekki að 
sjá neitt brunn svæði en eitt grannsvæði en gríðarlegt flæmi fjarsvæða og engin vatnsból eru 
merkt inn á kort.  Af kortum má ráða að nokkur fjöldi vatnsbóla sé skammt neðan við 
fyrirhugaðar línuleiðir. 

Einnig er erfitt að átta sig á hvar vegslóðar verða settir niður og þar af leiðandi hvort að þeir geti 
valdið raski við vatnsból eða íbúum ama á framkvæmdartíma.  

Mat undirritaðs er að frummatsskýrslan sé ófullnægjandi með tilliti til þeirra þátta sem 
Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra er ætlað að líta til. 

Virðnigarfyllst

Sigurjón Þórðarson 

heilbrigðisfulltrúi 
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Efni: Blöndulína 3 frá Blöndustöð til Akureyrar-Umsögn

Vísað er til bréfs Skipulagsstofnunar dags. 15. mars sl. þar sem óskað er umsagnar 
Umhverfisstofnunar um ofangreinda framkvæmd. 
Framkvæmdalýsing
Í frummatsskýrslu er gert ráð fyrir að Blöndulína 3 verði lögð sem 220 kV loftlína frá 
Blöndustöð í Húnavatnshreppi yfir í sveitarfélagið Skagafjörð um Vatnsskarð sunnan Valadals 
og meðfram norðurhlíð Valadalshnjúks. Þaðan eru kynntir tveir valkostir. Annars vegar 
svokölluð Efribyggðaleið frá eyðibýlinu Kirkjuhóli og áleiðis inn að Mælifelli, þaðan yfir 
Tungusveit og Eggjar, yfir Héraðsvötn og inn Norðurárdal. Hins vegar línuleið í farvegi 
Héraðsvatna, á mörkum sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps, og inn Norðurárdal.
Frá Norðurárdal mun línan liggja upp á Öxnadalsheiði, inn Hörgársveit, niður Öxnadal og 
Hörgárdal, yfir Moldhaugaháls og að Kífsá. Heildarlengd Blöndulínu 3 er um 107 km. 
Fyrirhugað er að leggja 132 kV jarðstreng, um 2,7 km leið frá Kífsá að tengivirki á 
Rangárvöllum ofan Akureyrar.  
Slóðir verða lagðir meðfram línunni, áætluð lengd þeirra er um 105 km. Áætluð efnisþörf í 
slóðir, plön, undirstöður og stagfestur er allt að 460.000 m3.
Umhverfisáhrif
Landslag og sjónræn áhrif.  Helstu sjónræn áhrif framkvæmdarinnar eru fyrst og fremst vegna 
mastra og slóðagerðar. Nokkur óvissa er vegna áhrifa efnistöku þar sem ekki liggja fyrir 
upplýsingar um það efnismagn sem tekið verður á hverjum efnistökustað.  
Fyrirhugað er að leggja Blöndulínu 3 um svæði sem einkennist af þröngum dölum annars vegar 
og þéttbýlum landbúnaðarsvæðum hins vegar.  
Umhverfisstofnun telur að umfjöllun frummatsskýrslu um landslag og sjónræn áhrif Blöndulínu 
3 hefði orðið markvissari ef þessir þætti hefðu verið skoðaðir í samhengi, þ.e. landform (sem eru 
afleiðing ákveðinna landmótunarafla) og landnotkun (þéttbýlt landbúnaðarsvæði) sem telja 
verður þá þætti sem eru afgerandi í upplifun á ásýnd þessa svæðis.  
Einungis litill hluti línunnar þar sem hún liggur um Járnhrygg og á svæðinu austan Svartárdals er 
línan á óbyggðu svæði. Vegna mannvirkja í næsta nágrenni teljast þessi svæði ekki ósnortin 
víðerni, en aðferðafræðin sem stuðst er við í frummatsskýrslu gerir ráð fyrir að framkvæmdin 
fari að miklu leyti fram í óbyggðum.  
Í Norðurárdal og Öxnadal mun Blöndulína 3 liggja samhliða Hringvegi 1 og Rangárvallalínu 1. Í 
frummatsskýrslu kemur fram að mannvirki eins og Blöndulína 3 verði sýnileg í u.þ.b. 5 km 



fjarlægð. Í ljósi þess hversu áberandi mannvirki af þessu tagi eru og m.t.t. þess rasks sem lagning 
línunnar veldur telur Umhverfisstofnun að leggja eigi áherslu á að staðsetja háspennulínur ef 
þess er nokkur kostur á þeim mannvirkjabeltum sem fyrir eru í stað þess að taka ný óröskuð eða 
óbyggð svæði undir mannvirki af þessu tagi.  

Vernd Blöndulína 3 liggur hvergi um friðlýst svæði eða önnur svæði á náttúruminjaskrá. Í 
Öxnadal og á Öxnadalsheiði er línan á jaðri svæðis nr. 501 á náttúruminjaskrá, Fjalllendið milli 
Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Náttúruverndargildi svæðisins er skilgreint á eftirfarandi hátt í 
náttúruminjaskrá útg. 1996: "Hálendur og hrikalegur skagi með djúpum dölum, stórbrotið land." 
Umhverfisstofnun telur að lagning Blöndulínu 3 muni ekki skerða náttúruverndargildi svæðis nr. 
501 á náttúrminjaskrá, þar sem línan er í jaðri umrædds svæðis og mun ekki raska fjalllendi eða 
skerða ásýnd svæðisins.

Jarðmyndanir Í 37. gr. laga nr. 44/1999 er lýst jarðmyndunum sem njóta eiga sérstakrar 
verndar. Engum slíkum jarðmyndunum verður raskað við lagningu Blöndulínu 3. Hvorki við 
lagningu slóða né vegna efnistöku. Ráðgert er að efnistaka fari að mestu leyti fram í áreyrum, en 
fyrir efnistöku í eða við ár og vötn þarf að leita leyfis Fiskistofu. Um vistkerfi sem njóta verndar 
skv. fyrrnefndri grein er fjallað í kafla um gróður.  

Gróður Fyrirhugað línustæði er að mestu gróðið, þ.e. land með meira en 10% gróðurþekju.
Í frummatskýrslu kemur fram að "í gróðurathugun Náttúrufræðistofnunar Íslands fundust engin 
gróðurfélög sem teljast sérstæð á lands- eða héraðsvísu á leið fyrirhugaðrar loftlínu Blöndulínu 
3. Engar tegundir á válista stofnunarinnar fundust né er vitað til þess að slíkar tegundir hafi 
fundist á fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum. Hvað varðar rask á sjaldgæfum tegundum er það 
mat sérfræðinga hjá stofnuninni að lítil hætta sé á að fjallalójurt, haustbrúða og línstör verði 
fyrir raski á framkvæmdatíma." 
Fram kemur í frummatsskýrslu að ekki er talið að sinkhúð sem með tímanum veðrast af möstrum 
sambærilegum þeim sem notuð verða í Blöndulínu hafi neikvæð áhrif á annan gróður en mosa 
sem lítið er af á fyrirhugaðri lagnaleið. Ekki er talið að sínk safnist fyrir með sambærilegum 
hætti í öðrum gróðri s.s. grösum.  
Votlendi stærra en 3 hektarar að flatarmáli njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999 
um náttúruvernd. Votlendi af fyrrnefndri stærð er að finna á Efribyggðaleið og í Kræklingahlíð. 
Með öðru leiðarvali, þ.e. Héraðsvatnaleið er unnt að draga úr raski á votlendi í samræmi við 
fyrrnefnda lagagrein. Í frummatsskýrslu kemur fram að reynt verði að draga úr raski á votlendi 
með því að leggja slóðir utan við votlendi ef þess er kostur. Einnig er unnt að draga úr 
neikvæðum áhrifum á vatnsrennsli um votlendi með því að leggja jarðvegsdúk undir malarpúða. 
Ráðgert er sem mótvægisaðgerð að endurheimta jafnstórt votlendissvæði og það sem raskað 
verður við lagningu Blöndulínu 3. Æskilegt er að við slíkt mat verði leiðbeiningar 
Umhverfisstofnunar um mat á raski í votlendi lagðar til grundvallar.



Fuglar Einkennandi fyrir fuglalíf á fyrirhuguðu línustæði eru mófuglategundir sem allar eru 
algengar á lands- og héraðsvísu. Vitað er að fálki sem er á válista verpir nærri fyrirhuguðu 
línustæði. Áhrif á fugla eru í frummatsskýrslu talin verða vegna hugsanlegs ónæðis á 
framkvæmdatíma. Fjögur hreiðurstæði fálka eru þekkt í nágrenni fyrirhugaðs línustæðis. 
Umhverfisstofnun bendir á að samkvæmt reglugerð nr. 252/1996 er óheimilt að trufla fálka við 
hreiður á varptíma. Stofnunin telur að hægt sé að draga úr áhrifum framkvæmdarinnar á fálka ef 
að framkvæmdinni verði staðið í samræmi við ákvæði fyrrnefndrar reglugerðar.
Í frummatsskýrslu kemur fram að á rekstrartíma línunnar er mest hætta á á að þyngri fuglar s.s. 
álftir og gæsir drepist í einhverju mæli haust og vor þegar fuglarnir fljúga á línuna. Ekki er talið 
að öðrum fuglum á válista s.s. hrafni og fálka stafi sambærileg hætta af línunni á rekstrartíma.  
Í frummatsskýrslu eru ekki kynntar eiginlegar mótvægisaðgerðir vegna áhrifa á fugla. 
Umhverfisstofnun telur að ekki sé hægt að telja til mótvægisaðgerða að framkvæmdaaðili hagi 
umferð í næsta nágrenni fálkahreiðra í samræmi við fyrrnefnda reglugerð. Ekki er í 
frummatsskýrslu fjallað um til hvaða aðgerða verði gripið ef vöktun leiðir í ljós tíða árekstra 
fugla á Blöndulínu 3, og telur stofnunin að í frummatsskýrslu hefði átt að fjalla um þær 
mótvægisaðgerðir sem mögulegt er að grípa til ef fugladauði við Blöndulínu 3 verður mikill.  

Valkostir Í frummatsskýrslu eru lagðir fram tveir valkostir um legu Blöndulínu 3 í Skagafirði frá 
Kirkjuhóli að Herpistanga. Lengd háspennulínunnar á þessum köflum er nánast jafn löng. Áhrif 
valkost á fugla eru talin svipuð. Gróðurlendi er svipað á báðum leiðum, en votlendi er talið 
talsvert meira á Efribyggðaleið.  
Umhverfisstofnun telur að leggja eigi Blöndulínu 3 samkvæmt Héraðsvatnaleið. Með því væri 
verið að leggja línuna nærri núverandi mannvirkjabelti þar sem fyrir eru Hringvegur 1 og 
Rangárvallalína 1. Ekki er tekið nýtt votlent svæði undir mannvirki eins og um er að ræða á 
Efribyggðaleið. Þörf fyrir slóðagerð verður minni á Héraðsvatnleið og greiðari aðgangur að efni 
til slóðagerðar. Þó bætist við grjót til rofvarna við Héraðsvötn. Við Héraðsvötn mun línan standa 
eins lágt í landi og kostur er. Auk þess mun Efribyggðaleið liggja um grannsvæði vatnsbóls.  
Í frummatsskýrslu er ekki fjallað um þann valkost að leggja Blöndulínu 3 í jörð. 
Umhverfisstofnun telur að skoða eigi hvort línustæði Blöndulínu henti til lagningar jarðstrengs 
þegar að því kemur að Blöndulína 3 verði endurnýjuð.

Vatnafar Í vestanverðum Skagafirði mun Blöndulína 3 liggja innan fjarsvæðis vatnsbóls. Á 
tveimur stöðum í Öxnadal og Öxnadalsheiði mun línan liggja yfir fjarsvæði. Línan mun að auki 
liggja vestan grannsvæðis vatnsbóls austast í Öxnadal. Þá eru 14 efnistökusvæði í Hörgársveit 
staðsett innan vatnsverndarsvæða, 5 innan Skagafjarðar og 2 innan Akrahrepps.
Samkvæmt reglugerð nr. 796/1999 m.s.br. (nr. 533/2001 og 913/2003)  er skv. 5. gr. mengun 
vatns óheimil. Því telur Umhverfisstofnun að framkvæmdaaðili eigi að gera kröfur í 
útboðsgögnum til þeirra tækja sem notuð verða á vatnsverndarsvæðum þannig að tryggt verði að 
framkvæmdin verði í samræmi við markmið fyrrnefndra reglugerða.  
Í frummatsskýrslu kemur fram að ólíklegt sé að sínk sem veðrast af möstrum við 



vatnsverndarsvæði berist í neysluvatn í meira magni en sem nemur viðmiðanarmörkum í 
reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.  

Niðurstaða Umhverfisstofnun telur að helstu umhverfisáhrif Blöndulínu 3 verði vegna 
neikvæðra áhrifa á gróður og votlendi, en einnig vegna neikvæðra sjónrænna áhrifa og neikvæðra 
áhrifa á landslag. Umhverfisstofnun telur að með því að leggja Blöndulínu 3 meðfram Hringvegi 
1 og Rangárvallalínu 1 sé verið að leggja línuna á svæði sem fyrrnefnd mannvirki setja sterkan 
svip á. Þessi staðsetning leiðir þá til þess að fleiri ferðamenn munu upplifa neikvæð áhrif vegna 
línunnar en áhrifin verða enn neikvæðari ef línan væri lögð á stað þar sem engin mannvirki eru. 
Áhrif framkvæmdarinnar á gróður verða neikvæð helst þar sem slóðir verða lagðar um gróið 
land. Áhrif á votlendi verða neikvæð þar sem slóðir verða lagðar um votlendi. Unnt er þó að mati 
Umhverfisstofnunar að draga úr neikvæðum áhrifum með því verklagi sem ráðgert er að viðhafa 
við lagningu slóða í votlendi. Ef Blöndulína verður lögð skv. Héraðsvatnaleið mun draga úr raski 
á votlendi. Endurheimt votlendis er fyrirhuguð sem mótvægisaðgerð vegna þess votlendis sem 
raskað verður við fyrirhugaða framkvæmd.  
Umhverfisstofnun vill benda á að Blöndulína 3 mun að mestu leyti liggja um svæði þar sem 
mannvirki af ýmsu tagi setja sterkan svip á umhverfið. Stofnunin telur að líta beri til þess að 
Blöndulína 3 er viðbót við þau mannvirki sem fyrir eru á núverandi mannvirkjabelti milli 
Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Hér er því um stigsmun að ræða í umfangi mannvirkja en ekki 
eðlismun sem um væri að ræða ef lína væri lögð um svæði sem bæru ekki merki nútíma 
mannvirkjagerðar. Umhverfisstofnun vill jafnframt benda á að hér er að miklu leyti um 
afturkræfa framkvæmd að ræða þó svo að neikvæðra sjónrænna áhrifa muni gæta svo áratugum 
skiptir.
Að teknu tilliti til ofangreinda atriða telur Umhverfisstofnun ekki líklegt að umrædd framkvæmd 
muni hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér.  

Virðingarfyllst

________________________________
Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir



Hér er svo umsögn Vegagerðarinnar. 

Kveðja 
Jakob Gunnarsson 

Sérfræðingur, mat á umhverfisáhrifum - EIA specialist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Laugavegur 166, 150 Reykjavík, Ísland - Iceland 
sími 595 4100, fax 595 4165 
jakob@skipulagsstofnun.is
www.skipulagsstofnun.is

From: magnus.bjornsson@vegagerdin.is [mailto:magnus.bjornsson@vegagerdin.is]  
Sent: 17. apríl 2012 16:00 
To: Jakob Gunnarsson; Þóroddur F. Þóroddsson 
Subject: Blönudlína 3, umsögn 

Meðfylgjandi er afrit af umsögn Vegagerðarinnar vegna Blöndulínu 3.

kveðja
Magnús

Skipulagsstofnun
Laugavegi 166 
150 Reykjavík. 

Akureyri, 16. apríl 2012 
Tilvísun:  2008100024 

MB/



Efni: Blöndulína 3 (220 kv) frá Blöndustöð til Akureyrar, umsögn Vegagerðarinnar

Vegagerðinni hefur yfirfarið frummatsskýrslu ofangreindrar framkvæmdar.  

Á mynd 19 í myndahefti virðist stöguð hornstæða (við Stóralæk) vera mjög nálægt vegi. Skoða 
þarf hvort stæðan eða stögin séu innan öryggissvæðis vegar og ef svo er hvort að gera þurfi 
ráðstafanir vegna þessa.

Efnistökustaðir eru á nokkrum stöðum nokkuð nálægt vegi, á það einkum við í Norðurárdal, 
Öxnadalsheiði og Öxnadal. Í Öxnadal er nú unnið að rofvörnum og uppsettningu vegriða við 
Öxnadalsá á svipuðum slóðum og fyrirhuguð er efnistaka. Samhliða þeim framkvæmdum er átt 
lítillega við árfarveginn sem gæti haft áhrif á efnistöku. Gæta þarf þess að efnistöku sé þannig 
háttað að hún hafi ekki áhrif á veginn eða öryggissvæði vegar. Gæta þarf að almennri umferð fari 
efnisfluttningar um veg. Hafa þarf samráð við Vegagerðina vegna þeirrar efnistöku sem er 
nálægt vegi og getur haft bein áhrif á veginn eða umferð um hann.  

Vegagerðin gerir ekki frekari athugasemdir við frummatsskýrslu framkvæmdarinnar.  

Virðingarfyllst,

________________________________________
Magnús Björnsson 
Verkefnastjóri
Áætlanir og hönnunarkaup 
Akureyri

Magnús Björnsson

Verkefnastjóri, áætlanir og 
hönnunarkaup
Umhverfisfræðingur  



Athugasemdir um frummatsskýrslu bárust frá eftirfarandi aðilum: 

1. Aníta Ómarsdóttir og Sigurður Jóhannsson, Ytra-Vatni 
2. Anna S. Sigmundsdóttir og Einar Ólafsson, Stokkhólma 
3. Ásrún Árnadóttir og Sigurður Björgvin Gíslason, eigendur Steinsstaða II, 

Efstalandskots og Efstalands 
4. Ásta Hrönn Þorsteinsdóttir, Kolgröf 
5. F.h. B. Pálsson ehf., kt. 610105-1069, Dallandi, Mosfellsbæ, eigandi Héraðsdals I, 

Stapa og nokkurra landspilna úr Héraðsdal II, Ásgeir Þór Árnason hrl. 
6. Benedikt Benediktsson og Marta Magnúsdóttir, Stóra-Vatnsskarði
7. Björn Grétar Þorsteinsson 
8. Birgir Á. Hauksson 
9. Björn Sveinsson og Magnea K. Guðmundsdóttir, ábúendur á Varmalæk og eigendur 

jarðarinnar Brekkukot á Efribyggð 
10. Brynjólfur Snorrason, Mið Samtúni 
11. F.h. Dan-Ice Mink ehf., Jesper Lyhne Bækgaard, f.h. eigenda að Héraðsdal II 
12. Einar Ólafsson og Anna S. Sigmundsdóttir, Stokkhólma 

Jónína G. Gunnarsdóttirog Trausti Holmar Gunnarsson, Syðra-Vallholti 
Guðsteinn Guðfinsson og Björk Sigurðardóttir, Laugardal 
Eymundur Þórarinsson, Saurbæ 
Birna Guðmundsdóttir og Kjartan Björnsson, Krithóli 
Anna Ragnarsdóttir og Ólafur Björnsson, Krithóli 2 
Magnús Sigmundsson 
Jóhannes Helgason, Brenniborg 
Hrefna Þórarinsdóttir 
Þorsteinn Kárason 
Magnús Pétursson, Sigmundur Magnússon og Pétur Sigmundsson, Vindheimum 
Gunnar Dungal, Héraðsdal/Stapa 
F.h. Dan-Ice Mink ehf., Jesper Lyhne Bækgaard 

13. Einar Kr. Brynjólfsson og Inga Björk Svavarsdóttir, Mið Samtúni 
14. Eiríkur Kristján Gissurarson, Valadal 
15. Elín H. Sigurjónsdóttir og Jón Magnússon, Reykjum 
16. Eymundur Þorsteinsson 
17. F.h. Fornleifastofnunar Íslands, Elín Ósk Hreiðarsdóttir 
18. Gauti Hallsson 
19. Guðmundur Valtýsson, Eiríksstöðum 
20. Guðmundur Víkingsson, Garðshorni 

F.h. leigutaka, Gunnar Frímannsson 
21. Guðmundur Heiðmann Jósavinsson, Árhvammi 
22. Guðsteinn Guðjónsson, Laugardal 
23. Gunnþóra Ólafsdóttir 



24. Gylfi Sigurðsson og Maren Árnadóttir, Ásláksstöðum 
25. Halla G. Þorsteinsdóttir 
26. Hanna Kristín Pétursdóttir, Syðri-Mælifellsá 
27. Haukur Sigfússon, Þorvar Þorsteinsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, Ytri-Bægisá 

Stefán Karlsson og Elisabeth Jóhanna Zitterbart, Ytri-Bægisá II 
28. Helga Þórðardóttir, Mælifellsá 
29. F.h. Hestasports-Ævintýraferða, Magnús Sigmundsson 
30. Hrafn Margeirsson 
31. Hrafnhildur Brynjólfsdóttir 
32. F.h. stjórnar Hrauns í Öxnadal menningarfélags, Tryggvi Gíslason 
33. F.h. Hæðargarðs ehf., eiganda jarðarinnar Krossastaðir, Sigurður Sigurjónsson hrl. 
34. Ingimundur Sverrisson, Kolgröf 
35. Jóhann Kári Hjálmarsson 
36. Jón Arnljótsson og Margrét Ingvarsdóttir, Ytri-Mælifellsá
37. Jón Gissurarson, Víðimýrarseli 
38. Kolbrún Erla Grétarsdóttir og Halldór Einarsson, Úlfsstöðum 

Ábúendur Kúskerpi, Úlfsstöðum og Sólheimum 
39. F.h. Landverndar, Guðmundur Ingi Guðbrandsson framkvæmdastjóri Landverndar 
40. Ólafur Margeirsson 
41. Ólafur Valsson og Sif Konráðsdóttir, Hólum 
42. Ólafur Þ. Hallgrímsson, Mælifelli 
43. Óli S. Pétursson, Syðri-Mælifellsá I 
44. Magnús Sigmundsson, Vindheimum 
45. Margeir Björnsson 
46. Marinó Ö. Indriðason og Hanna Björg Hauksdóttir, Litla-Dal 
47. María Valgerður Sigtryggsdóttir, eigandi spildu úr landi Geirhildargarða 
48. F.h. Miðsitju, Birgir E. Birgisson 

Þorkell Gíslason, Víðivöllum 
F.h. Úlfsstaða, María Jóhannesdóttir 
F.h. Sólheimagerðis, Eyþór Einarssson 

49. Pétur Karlsson, Grjótgarði 
50. Rakel Heiðmarsdóttir 
51. Rósa Björnsdóttir, landeigandi að Hvíteyrum og umráðamaður Háubrekku 
52. Sigurður Friðriksson 
53. Starri Heiðmarsson 
54. Sveinn Margeirsson 
55. Unnar Már Pétursson 
56. Þorsteinn Björnsson og fjsk., væntanlegir erfingjar að Kolgröf 
57. Þorsteinn Rútsson, Þverá 
58. Þórarinn Magnússon, Frostastöðum 
59. Þórhildur B. Jakobsdóttir, Syðri-Mælifellsá I 

























Athugasemdir vegna Blöndulínu 3

Við, eigendur jarðanna Steinsstaða II, Efstalandskots og Efstalands í 
Öxnadal viljum koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum vegna 
fyrirhugaðar lagningar Blöndulínu 3 í okkar landi. 

Í fyrsta lagi teljum við fyrirhugað línustæði í landi okkar óásættanlegt. Við 
viljum að línan verði færð ofar í hlíðina en gert er ráð fyrir samkvæmt 
framlagðri frummatsskýrslu. Línustæðið virðist eiga að liggja langsum yfir 
fjallsgirðinguna okkar. Það sættum við okkur ekki við og viljum að línan 
verði alfarið ofan við fjallsgirðingu í okkar landi. Við mættum á kynningu í
Hlíðarbæ þann 28. mars s.l. og komum þessum athugasemdum okkar þar á
framfæri en var sagt að færa þyrfti fjallsgirðinguna vegna línunnar. Það er 
alveg óásættanlegt enda var á þeim tíma sem girt var valið sérstaklega gott 
girðingarstæði þar sem við teljum að hún standi sem best. Við sættum okkur 
ekki við að girðingin verði færð á lakara stæði með tilheyrandi meiri 
kostnaði við viðhald og ýmsum óþægindum.  

Í öðru lagi þykir okkur skjóta skökku við að lögð sé ný lína áður en lagt 
hefur verið þriggja fasa rafmagn heim að bæ. Úrbætur í rafmagnsmálum sem 
lengi hefur verið barist fyrir eru forsenda þess að samningar náist um land 
undir línustæði. 

Í þriðja lagi leggjum við sérstaka áherslu á að umgengni við landið í 
tengslum við fyrirhugaðar framkvæmdir verði eins og best verður á kosið. 
Nauðsynlegt er að hafa fullt samráð við okkur eigendur landsins um hvernig 
staðið er að verkinu og hvar farið er um landið. Nefna má sem dæmi að ekki
verði opnaðar girðingar þannig að fé eigi greiða leið hér um öll tún. Landinu 
sé hlíft sem mest má vera og gert við þær skemmdir sem kunna að verða.  

Steinsstöðum II, 23. apríl 2012 

Ásrún Árnadóttir  og Sigurður Björgvin Gíslason 





































































































































































































































Hér er athugasemd og ábending frá Fornleifastofnun.

Kveðja 
Jakob Gunnarsson 

Sérfræðingur, mat á umhverfisáhrifum - EIA specialist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Laugavegur 166, 150 Reykjavík, Ísland - Iceland 
sími 595 4100, fax 595 4165 
jakob@skipulagsstofnun.is 
www.skipulagsstofnun.is

From: Elin [mailto:elin@instarch.is]
Sent: 3. maí 2012 12:50 
To: Jakob Gunnarsson 
Subject: Fyrirspurn og viðbætur vegna Blöndulínu 3

Góðan dag,

Fornleifastofnun Íslands sendir eftirfaandi vegna Blöndulínu 3.

Fyrirspurn:
Fyrirspurn Fornleifastofnunar snýr að því hvort Fornleifavernd ríksins hafi fengið til umsagnar þær breytingar á 
Blöndulínu sem urðu eftir að fornleifaúttekt á línustæðinu var gerð. Línustæðinu hefur verið hnikrað til á 
nokkrum stöðum, oftast aðeins innan úttektarsvæðis en á einhverjum stöðum virðist línan liggja í jaðri eða 
jafnvel utan þess svæðis sem tekið var út. Sé sú raunin mætti ætla að jafnvel væri nauðsynlegt væri að fara 
aftur slík svæði og taka þau út. Til þess að hægt sé að meta slíkt þyrfti Fornleifaverndar ríkisins að fá öll 
nauðsynleg gögn til að stofnunin geti úrskurðað um hvort slíkt þurfi. Færsla línu hefur án efa talsverð felur 
líklega í sér nokkrar breytingar miðað við þá umfjöllun sem er að finna í upphaflegri fornleifaskýrslu t.d. um 
fornleifar á Grjóthaugahálsi. 

Viðbót um Skútnasel:
Skútnasel var við aðalskráningu í Glæsibæjarhreppi talið á sama stað og Beitarhús Skúta (270:006). Um 215 
m norðvestar eru hins vegar þúfnaraðir sem verið gætu útflattar leifar selsins og Pétur Karlsson frá Grjótgarði 
fann við vettvangsgöngur sumarið 2011 og benti undirritaðri á. Samkvæmt lýsingu eru þessar leifar á mörkum 
þess að vera ógreinilegar en þær eru um 160 m sunnan við línuna eins og hún var fyrst ráðgerð og líklega í 
ívið meiri fjarlægð frá nýju línustæði (er norðan við nýja línu) og er því væntanlega utan áhrifasvæðis línu í 
báðum tilfellum miðað við um 150 m frá miðlínu. 

Kveðjur,
Elín Ósk Hreiðarsdóttir
Fornleifastofnun Íslands ses

Sæl

Þú getur einfaldlega sent Skipulagsstofnun þessar ábendingar og fyrirspurnir sem við síðan komum til 
framkvæmdaraðila og þeir þurfa klárlega að svara að allt rask sem fylgi línunni verði örugglega innan

FW: Fyrirspurn og viðbætur vegna Blöndulínu 3 
Jakob Gunnarsson
to:
axel@mannvit.is, arnije@landsnet.is, haukur@mannvit.is, unnur@landsnet.is 
03.05.2012 15:56 
Hide Details  
From: Jakob Gunnarsson <jakob@skipulagsstofnun.is> 
To: "axel@mannvit.is" <axel@mannvit.is>, "arnije@landsnet.is" <arnije@landsnet.is>, 
"haukur@mannvit.is" <haukur@mannvit.is>, "unnur@landsnet.is" 
<unnur@landsnet.is>,
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athugunarsvæðis þar sem línan var færð. Það er ágætt að fá þessa fyrirspurn sem fyrst og síðan metum við, í ljósi svara, 
hvort að ástæða sé til þess að leita til Fornleifaverndarinnar en hún hefur nú þegar gefið umsögn sína, sjá meðfylgjandi 
skjal.

Kveðja 
Jakob Gunnarsson

Sérfræðingur, mat á umhverfisáhrifum - EIA specialist 
Skipulagsstofnun - National Planning Agency 
Laugavegur 166, 150 Reykjavík, Ísland - Iceland 
sími 595 4100, fax 595 4165 
jakob@skipulagsstofnun.is
www.skipulagsstofnun.is

From: Elin [mailto:elin@instarch.is]
Sent: 1. maí 2012 09:53 
To: Jakob Gunnarsson 
Subject: FW: Um Blöndulínu 3 og fornleifar

Sæll og blessaður Jakob

Hann Axel hjá Mannviti benti mér á að hafa samband við þig (sjá bréfaskriftir okkar hér að neðan). Ég heiti 
Elín Ósk Hreiðarsdóttir og vinn hjá Fornleifastofnun Íslands. Við sáum um fornleifaúttekt vegna Blöndulínu. Ég 
var í sambandi við Axel út af nokkrum smáatriðum varðandi skráninguna en mest þó vegna breytinga á 
línustæðum sem ég veit ekki alveg hvernig fóru í gegnum kerfið. Mig langaði sem sagt að grenslast fyrir um 
það hvort Fornleifaverndin hefði metið breytingarnar og hvort þær væru allar innan áhrifasvæðis. Axel benti 
mér á að tala við þig. Þar sem við tókum þátt í rannsóknum fyrir línuna veit ég ekki hvernig eðlilegast er að 
bera sig að við viðbætur og fyrirspurnir. Gætir þú eitthvað aðstoðað mig við þetta?

Bestu kveðjur
Elín

From: Axel V Birgisson [mailto:axel@mannvit.is]
Sent: 27. apríl 2012 15:03 
To: Elin 
Subject: Re: Um Blöndulínu 3 og fornleifar

Sæl Elín og takk kærlega fyrir póstinn.

Ég held að þetta sé hið besta mál.  Ég held að það sé líka best að þú sendir þetta á Jakob á Skipulagsstofnun 
sem ábendingu varðandi fornleifar, ég var búinn að heyra í honum um þetta. 
Það er gott að fá sem flestar upplýsingar um þessi mál og nauðsynlegt að þetta rati inn í matsferlið sem nú er 
í gangi.

Varðandi athugunarsvæðið þá minnir mig að það hafi rúmað allar breytingar sem gerðar voru á línunni en 
hvað varðar Hlífá og nágrenni þá stoppar línan við Kífsá en heldur ekki áfram eins og fyrra rannsóknarsvæði 
gerði ráð fyrir.

Bestu kveðjur,
Axel

Kveðja / Regards,
Axel Valur Birgisson
Fagstjóri umhverfismála
Dicipline Manager of Environmental Services
Sími / Tel.:+354 4223051
GSM / Mobile: +354 8673067
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www.mannvit.is / www.mannvit.com

From:        "Elin" <elin@instarch.is>
To:        <axel@mannvit.is>, 
Date:        26.04.2012 09:52

Subject:        Um Blöndulínu 3 og fornleifar

Sæll og blessaður

Frá því að ég skráði á Grjótgarði í Eyjafirði hef ég haldið sambandi við
bændur þar, fyrst gamla bóndann og svo son hans, Pétur eftir að sá gamli
lést. Sá yngri er mikill áhugamaður um fornleifar.

Hann hefur gengið mikið um svæðið og leitað að fornleifum og örnefnum. Hann
hafði samband vegna Blöndulínu. Hefur kynnt sér línuna og fornleifar og er
með einhverjar athugasemdir sem hann ætlar að senda inn til
Skipulagsstofnunar.

Pétur fann á svæðinu þúfnaraðir sem líklega eru alveg útflött rúst. Þessu
mætti gjarnan bæta við þó að það lendi ekki á línustæðinu. Eins hefði ég
viljað bæta eins og einni línu við aðra fornleif á hálsinum. Aðalmálið er
samt að línustæðið og þær breytingar sem hafa orðið á því. Mig langaði að
forvitnast svolítið hjá þér.

Við ræddum þessar breytingar lítillega í árslok 2009 og þá var það trú okkar
að þær væru oftast innan úttektarsvæðis en á einhverjum svæðum mögulega í
jaðri eða jafnvel utan. Við lögðum til að breytingarnar væru bornar undir
Fornleifavernd ríkisins sem tæki þá ákvörðun um hvort þyrfti að fara á
vettvang á ný og töldum líklegast að það þyrfti í það minnsta á Hlífá. Ég
var að spá í hvort þetta var gert. Eins er líka spurning hvort þess verði
gætt að allt rask sem fylgir línunni verði þá örugglega innan
athugunarsvæðis þar sem línan var færð upp að mörkum úttektarsvæðis?

Ef ég vill koma að lítilvægilegum viðbótum, er best að ég snúi mér beint til
þín eða sendi þær til Skipulagsstofnunar?

Með fyrirfram þökk
Elín
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Skipulagsstofnun 
Laugavegi 166, 
150 Reykjavík 
 
 
Akureyri, 3. maí 2012. 
 
Málnefni: 
Blöndulína 3 (560 MVA, 220 kV)  - Athugasemdir við frummatsskýrslu 
Landsnets 
 
 
1) Heildarsýn vantar. 
Ekki er almennilega gert grein fyrir hvernig línan mun halda áfram frá Kífsá í 
gegnum eða framhjá Akureyri, útivistasvæði Akureyringa í Hlíðarfjalli, Glerárdal, 
Súlumýrum, Kjarnaskógi og umhverfi þessara staða.  Einnig þarf að komast með 
línuna framhjá Akureyrarflugvelli, sem bæði þarf ákveðið lágmarks öryggissvæði, 
bæði vegna loftlína og viðkvæmni mæli- og stjórntækja flugvallarins fyrir s.s. 
sterku segulsviði. 

Það er frekar líklegt að framhald línunnar, sem loftlínu, muni mæta 
andstöðu margra Akureyringa, bæði vegna útivistarsvæðisins í Hlíðarfjalli, 
Glerárdal, Súlumýrum og Kjarnaskógi, þar sem hún yrði mjög áberandi á öllum 
þessum stöðum, bæði frá Akureyri séð og frá og á útivistarsvæðunum sjálfum. 
 
 Staðsetning tengivirkis á Kífsá. 
 Staðsetning tengivirkis á Kífsá er líka umhugsunarefni, ef fara á með 
öflugri línu norður Eyjafjörð vestanverðan í framtíðinni. 
Verður þá Kræklingahlíðin þá öll undirlögð háspennulínum, fram og til baka, í 
framtíðinni? 
 
 Kerfisáætlun Landsnets 
 Í kerfisáætlun Landsnets er gert ráð fyrir að tengja raforkukerfið (hringinn) 
frá Blöndu til Mývatns- / Þeystareykjasvæðisins eftir hálendinu (sunna dala og 
fjarða fyrir norðan) og tengja auk þess þvert yfir landið frá Norðurlandi til 
Suðurlands. 

Þessu er ég hjartanlega sammmála að það þurfi og eigi að gera til þess að 
tryggja rekstraröryggi dreifikerfisins. 

Sú spurning vaknar; hvers vegna ekki að gera þetta bara strax? 
Með þessu þyrfti sem minnst af viðbótar háspennulínum að fara meðfram eða í 
gegnum byggð, eins og nú er fyrirhugað. 
 Staðreyndin er sú að ekki er þörf á að flytja allt þetta afl í gegnum þær 
sveitir sem ráðgert er að leggja línuna eftir, né á þessari háu spennu (220 kV). 
 Hinsvegar er þörf á að auka flutningsgetu á orku til Eyjafjarðar, en ég tel 
að það væri nóg að hafa þær línur 132 kV.  Fyrsta viðbótarlínan gæti komið frá 
tengi-/Spennavirki við botn Eyjafjarðar, niður Eyjafjörð með 132kV jarðstreng, 
sem talinn er vera a.m.k. helmingi ódýrari (50%) en 220kV.  
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2) Útfærsla línu og áhrif hennar 
Mjög óljóst er í frummatsskýrslunni hvernig línu fyrirhugað er að leggja.  Margoft 
kemur fram að um marka kosti sé að ræða varðandi; gerð mastra (turna), gerð 
víra og fjölda víra og mikill munur geti verið á kostnaði, gæðum og 
umhverfsisáhrifum. 
 Þrátt fyrir þetta er lagt mat á umhverfisáhrif og gerður samanburður á 
kostnaði við jarðstrengi.  Hvernig er það hægt? 

 
Möstur og fjöldi víra 
Fram kemur í skýrslunni að ekki sé ákveðið hvort möstur (turnar) verði 

með jarðeyrum eða ekki.  Er það s.s. ekki á hreinu hvort leggja eigi jarðstrengi 
með 3 fösum, eins og gert er annarstaðar í heiminum, þ.e. 5 vírar? 

 
Spennujöfnun (og annar tilgangur jarðvíra) 
Hvernig mun Landnet tryggja spennujöfnun mannvirkja (úr stáli eða öðrum 

málmi) og önnur hlutverk eða tilgang þessarra tveggja (2) viðbótarvíra, sem 
sleppt var að leggja með eldri gerðum háspennustaura (út timbri)? 

Er hugmyndin að setja jarðskaut við hvert mastur? 
  

Hávaði 
 Það kemur skýrt fram í frummatsskýrslu að hávaði er mjög háður útfærslu 
línunnar, þátt fyrir það sýna útreikningar í skýrslunni að línan nái að valda 40 dB 
(?) hávaði í 50m frá línunni, í rigningu.  Ekki er gert frekar grein fyrir forsendu 
útreikninga, þó fjöldi víra (leiðara) hafim.a. áhrif á hljóðstyrkinn, því er ekki 
ólíklegt að skýrslan miði við 3 leiðara en ekki 5 sem gæti allt eins verið 
niðurstaðan, og þá eru útreiknuð gildi röng, þ.e. allt of lág. 

Háspennulínur sofa aldrei því skal miða við gildið 40 dB (skv. 724/208, 
viðmiðunargildi við húsvegg á milli kl. 23:00-07:00),  en ekki 50 dB (?), eins og 
gert er í skýrslunni með tilvísun í sömu reglugerð, nr. 724/208. 

Tekið skal fram að sama reglugerð gerir kröfu um að hávaði inni fari ekki 
yfir 25 dB(?) og auk þess að lækka megi þessi gildi um 5 dB (?), sé hljóðið 
ríkandi tónn eða högghljóð. 

Sé þetta reyndin með háspennulínuna ætti að miða við 45 dB(?) við 
húsvegg og 20 dB(?). 

Þetta þýðir að lína með þremur (3) leiðurum sé ekki nær íbúðarhúsum en 
80-100 m (útreiknuð gildi utan grafs á mynd 8.7 í skýrslu). 
  

Raf- og segulsvið 
 Áberandi er hver mikið er gert til þess að reyna að draga úr eða villa um 
hver áhrif raf- og segulsviðs frá háspennulínunni geta orðið. 
 Lína er sögð hönnuð til að geta flutt 560 MVA við 220 kV.  Þrátt fyrir það 
eru gerðir útreikningar aðeins fyrir 200 MVA eða 35,7% af mögulegu afli. 
 Þar sem segulsviðið er í réttu hlutfalli við straum, þá er 
raunverulegt segulsvið 2,8 sinnum meira eða 280% af því sem 
gefið er upp. 

Þar sem línan er sögð vera keyrð aðeins á 132 kV til að byrja með, og 
aftur er afl í réttu hlutfalli við straum, og miðað við að línur (strengir) geti flutt 
sama hámarksstraum og við 220 kV, þ.e. 2.454 A, þá verður flutningseta línunnar 
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336 MVA – mið við sama segulsvið, sem er áfram 2,8 sinnum hærra (280%) en 
útreikningar skýrslunnar gefa til kynna 
 Grunnviðmið skýrslunnar um segulsvið eru gildi skv. ICNIRP, en þau gildi 
eru ekki í nokkru samræmi við aðra viðmiðanir eða kröfur sem búið er að setja 
fram eða leggja drög að, sem m.a. er vitnað í, í skýrslunni. 

Það er frekar algengt að núorðið sé miðað sé við að segulsvið frá 
háspennulínum fari ekki yfir 0,4 til 3 μT, í stað 100μT (allt að 250 falt lægra 
gildi). 

Í samræmi við þetta hafa þegar verið setta reglur á nokkrum stöðum í 
heiminum, stundum takmarkaðar við ákveðin sveitafélög eða borgir, sem krefjst  
byggingar- og viðvarandi viðverubanns á 200-400 metrum frá háspennulínum 
eða allt að 400-800 breiðra belta þar sem línur fara um. 

Af sömu ástæðu, til að taka ekki of mikið land, eru sumstaðar í heiminum 
gerðar kröfur um að háspennulínur sem eru ýmist allt að 110 kV eða 132 kV séu 
lagðar sem jarðstrengir. 
  
 
 
 
Með kveðju, 
 
Gauti Hallsson 
Orkutæknifræðingur 
Huldugili 62 
603 Akureyri 
 
 
 
 































































































Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar vegna fyrirhugaðrar lagningar Blöndulínu 3 um 
jarðir okkar, Ytri-Bægisá I og Ytri-Bægisá II. 

Lagning línunnar með þeim hætti og á þeim stað sem gert er ráð fyrir í frummatsskýrslu 
er algerlega óásættanleg. Varðandi fyrirhugað línustæði þá er ljóst að lagning línu þar 
og viðhald hennar mun valda miklu raski. Leggja þarf slóða og brúa Húsána til þess að 
geta komist að hinni nýju línu. Núverandi línustæði er mun neðar í landi og mun minna 
mál að komast að því til viðgerða og viðhalds.  

Varðandi fyrirhuguð línumöstur er algerlega óásættanlegt að slík möstur verði reist á 
ósnortnu landi svona nálægt bæjarhúsum og yfirleitt í þetta þéttri landbúnaðarbyggð. 
Sjálfsagt ætti að vera að leggja streng í jörð á slíkum stöðum. Sé það ekki möguleiki er 
þó skárri kostur að línan sé endurnýjuð þar sem hún er og með timburstaurum eins og 
nú er. Það veldur minna raski þar sem ekki þarf að koma öflugum vinnutækjum að hinu 
ósnortna landi til steypuvinnu o.fl.  

Hún breytta ásýnd er veruleg verði af framkvæmdum í þeirri mynd sem lýst er í 
frummatsskýrslu. Slíkt er óásættanlegt, m.a. þar sem verið er að byggja upp 
ferðamennsku auk fleiri þátta.  

Hörgárbyggð, 2. maí 2012 

Haukur Sigfússon, Þorvar Þorsteinsson og Jóhanna Gunnlaugsdóttir vegna Ytri-
Bægisár 

Stefán Karlsson og Elisabeth Jóhanna Zitterbart vegna Ytri-Bægisár II 
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