Svartárvirkjun
Matsskýrsla

Viðauki 12

Umsagnir umsagnaraðila um frummatsskýrslu

Nr.

Umsagnaraðili

1

Orkustofnun

2

Minjastofnun

3

Ferðamálastofa

4

Þingeyjarsveit

5

Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra

6

Fiskistofa

7

Náttúrufræðistofnun Íslands

8

Landgræðslan

9

Umhverfisstofnun

10

Náttúruverndarnefnd Þingeyinga

11

Skútustaðahreppur

13322002-4-SK-0675-MS-vidaukar.docx

FS-022-08

Skipulagsstofnun
Sigurður Ásbjörnsson
Laugavegur 166
150 Reykjavík
Reykjavík 26. september 2017
Tilvísun: FMS1709016 / 05.00

Efni: Umsögn um frummatsskýrslu Svartárvirkjunar, allt að 9,8 MW
Ferðamálastofu barst beiðni frá Skipulagsstofnun, dags. 5. sept. sl., um umsögn um
frummatsskýrslu Svartárvirkjunar í Bárðardal, Þingeyjarsveit, allt að 9,8 MW.
Umsögn:
Ferðamálastofa telur að sérstaklega vel hafi verið gerð grein fyrir áhrifum
framkvæmdarinnar á ferðamennsku í viðauka 9 við frummatsskýrsluna. Nálgun
Rannsóknarmiðstöðvar ferðamála endurspeglar vel að ferðamennska er ekki eitthvað
eitt og einfalt, og eru því niðurstöður hennar margbrotnar og vel ígrundaðar bæði
fræðilegum ramma og athugunum og rannsóknum.
Því miður að helstu niðurstöður viðaukans ekki í samræmi við kafla 7.3 „Heildarniðurstöðu“
og samantektarkafla frummatsskýrslunnar en þar kemur eftirfarandi fram:
Áhrif framkvæmda á einstaka umhverfisþætti eru metin óveruleg til nokkuð neikvæð í flest
öllum tilfellum nema áhrif á samfélag sem metin eru nokkuð jákvæð á framkvæmdatíma og
áhrif á húsönd og gróður í votlendi eru metin talsvert neikvæð staðbundið á áhrifasvæði
virkjunar. Áhrif á ferðamenn eru metin frá því að vera talsvert neikvæð yfir í nokkuð jákvæð
eftir því hvaða hópar eiga í hlut. Að teknu tilliti til mótvægisaðgerða, sem felast annars vegar
í tryggingu á lágmarksrennsli og gerð fiskvegar og hins vegar í aðlögun framkvæmda að
umhverfinu og góðum frágangi að framkvæmdum loknum, er það niðurstaða
framkvæmdaraðila að ekki sé talið líklegt að Svartárvirkjun hafi umtalsverð umhverfisáhrif í
för með sér. (Bls. iv samantektar og kafla 7.3, leturbreytingar FMS)
Hvergi í viðauka 9. er minnst á að framkvæmdin verði „nokkuð jákvæð“, sama hvaða hópur
ferðamanna á í hlut. Inn í megintexta frummatsins er það reyndar ekki heldur að finna, nema í
Heildarniðurstöðunni í kafla 7.3. Hið rétta er að í viðaukanum og megintexta eru áhrif á
ferðamenn í besta falli talin óveruleg, og þá fyrir þann hóp ferðamanna sem minnst er tengdur
náttúrunni. Hér er því þegar um mjög bagalega villu í heildarniðurstöðinni hvað varðar
ferðamennsku.
Ennfremur er rétt að benda á að niðurstaða viðaukans er langt frá niðurstöðu samantektar og
heildarniðurstöðu en í viðaukanum segir um þann hóp ferðamanna sem verður fyrir minnstum
neikvæðum áhrifum:

Áhrifin á upplifun þessa hóps, eða jafnvel hluta hans, eru fyrst og fremst sjónræn.
Framtíðargildi svæðisins fyrir suma ferðamenn og ferðaþjónustu getur verið lítið breytt
þegar um er að ræða þá sem hafa áhuga á mannvirkjum og nýtingu endurnýjanlegrar

orku. Hins vegar er það ekki sú ferðamennska/ferðaþjónusta sem nú er stunduð á
svæðinu. Svo virðist sem framtíðargildismat ferðamanna og ferðaþjónustuaðila til
svæðisins fari eftir þeim hagsmunum sem þeir setja í forgang. (Viðauki, bls. 63.)
Hér eiga skýrsluhöfundar við það þessi hópur ferðamanna/ferðþjónustu sem telja
virkjunina hafa óveruleg áhrif, eru þeir sem meta samfélagshagsmuni ofar en
ferðamennskuhagsmuni. Þeir sem hugsi um hagsmuni ferðamennsku hinsvegar hafi
neikvæðari mynd. Hinsvegar:
Ef horft er beinlínis á hagsmuni ferðaþjónustunnar og ferðamanna virðist sem fyrst og
fremst sé um tap að ræða vegna vegna tilkomu virkjunarinnar. Það sem dregur ferðamenn
á svæðið er samkvæmt viðtölum náttúran á svæðinu og mannvistarlandslag sem
einkennist af hefðbundnum landbúnaði. Virkjunin fellur ekki að þeirri mynd. (Viðauki bls.
62)
Það er því afar villandi að fullyrða að áhrif á ferðamenn eru metin frá því að vera
talsvert neikvæð yfir í nokkuð jákvæð þegar augljóst er að niðurstaða hinnar sérstöku
úttektar á ferðamennsku er að áhrifin verði fyrst og fremst neikvæð.
Niðurstaða viðaukans draga einnig fram annmarka frummatsskýrslunnar hvað varðar það
að engin samanburður er gerður á milli valkosta. Hvers virði væri núllkostur, án virkjana?
Mjög líklegt er að hann yrði tímanum sífellt meira virði fyrir ferðmennsku:
Með vaxandi ferðamannafjölda á Íslandi hefur þróunin verið sú að sífellt meiri eftirspurn
er eftir náttúrulegum svæðum svo hægt sé að sneiða framhjá fjölförnum
ferðamannastöðum. Slík svæði eru að verða vandfundin á Íslandi og á heimsvísu.
Bárðardalur fellur ennþá undir þann hatt. (Viðauki, bls. 64.)
Niðurstaða Ferðamálstofu er því sú að vel hafi verið staðið að athugunum og mati á
hrifum á ferðamennsku, eins og fram kemur í viðauka 9. „Áhrif Svartárvirkjunar í
Bárðardal-Þingeyjarsveit á ferðaþjónustu og ferðamennsku/útivist“ en leiðrétta þarf
samantekt og kafla 7.3 frummatsskýrslunnar til samræmis við viðaukann.
Forsendur umsagnar:
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, samfélagsins og sögu.

Virðingarfyllst,

_______________________________________

Hjörleifur Finnsson verkefnastjóri

LANDGRÆÐSLA RÍKISINS

Skipulagsstofnun
Borgartúni 7b
105 Reykjavík

Gunnarsholti, 23. október 2017

Efni: Umsögn Landgræðslu ríkisins um frummatsskýrslu vegna virkjunar í Svartá í
Bárðardal
Landgræðsla ríkisins hefur fengið til umsagnar frummatsskýrslu um allt að 9,8 MW virkjun í
Svartá í Bárðardal auk lagningar jarðstrengs.
Umsögn Landgræðslunnar miðast við að lögum um landgræðslu nr. 17/1965 sé fylgt, en þau taka
m.a. til verndunar gróðurs og jarðvegs, græðslu eyddra og vangróinna landa og sjálfbærrar
landnýtingar. Þá vísast einnig til þess að í ársbyrjun 2016 fól umhverfisráðuneytið stofnuninni
framkvæmd endurheimtar votlendis í samræmi við sóknaráætlun Íslands í loftslagsmálum. Í
frummatsskýrslunni kemur fram að áhrif á gróður séu metin nokkuð til talsvert neikvæð og að
hluta óafturkræf. Þá eru áhrif framkvæmdarinnar talin nokkuð til talsverð neikvæð og óafturkræf
þar sem aðrennslispípan verður lögð í votlendi sem nýtur verndar. Framkvæmdasvæði
virkjunarinnar er í landi fjögurra jarða, þar á meðal í landi jarðarinnar Stóru-Tungu sem er í
umsjón Landgræðslu ríkisins. Þar innan eru uppgræddir melar sem munu raskast við
framkvæmdina. Hefur sú uppgræðsla farið fram á vegum Landgræðslunnar, kostuð af almannafé.
Landgræðslan telur því rétt að sérstakt samráð verði haft við stofnunina hvað þetta varðar.
Samkvæmt frummatsskýrslunni er heildarflatarmál lands sem fer undir virkjunarsvæði ríflega 36
hektarar, þar af um 10 hektarar af votlendi. Þá er rask af völdum strengleiðar mismikið eftir hvort
tengt verður við Laxárstöð eða nýtt tengivirki í Bárðardal. Tenging við Laxárstöð hefur í för með
sér rask á um 47 hekturum gróins lands, þar af teljast tæpir 6 hektarar votlendi. Verði fyrir valinu
að tengja við nýtt tengivirki í Bárðardal verður raskið á um 22 hekturum en að mestu meðfram
núverandi vegstæði. Ekki er að sjá að liggi fyrir úttekt á gróðurfari þeirrar leiðar.
Landgræðslan leggur áherslu á að tilgreint sé í umfjöllun um mótvægisaðgerðir með hvaða hætti
skuli ganga frá námusvæðum, vegsvæðum o.s.frv. Við frágang slíkra svæða telur Landgræðslan
að notast skuli við staðargróður að eins miklu leyti og það er unnt, t.a.m. með því að geyma
svarðlag og jarðveg svæða sem raskast til þess að nota við fráganginn.
Þá þarf einnig að tilgreina í umfjöllun um mótvægisaðgerðir hvernig bæta skal fyrir þau
gróðurlendi sem tapast vegna framkvæmdarinnar. Vegna framkvæmdarinnar raskast um 36
hektarar vegna virkjunarsvæðis og 22 til 47 hektarar, eftir leiðarvali, vegna lagningar jarðstrengs.
Alls yrðu þetta því 58 til 83 hektarar af grónu landi sem myndi raskast vegna framkvæmdarinnar.
Þarna er því um er að ræða umtalsvert tap á gróðri, jarðvegi og skerðingu á náttúrulegum
hringrásum vatns og næringarefna. Til þess að mótvægisaðgerðir teljist nægjanlegar til að bæta
tap á gróðurþekju og jarðvegi þá telur Landgræðsla ríkisins að bæta þurfi það gróðurlendi sem
tapast þannig að 3 hektarar verði græddir upp í stað hvers hektara sem tapast. Stofnunin leggur til
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að mótvægisaðgerðirnar verði framkvæmdar innan marka viðkomandi sveitarfélags og eins nærri
framkvæmdasvæðinu og kostur er. Við uppgræðsluna þarf að hafa að leiðarljósi endurheimt
staðargróðurs.
Landgræðslan leggur sérstaka áherslu á að votlendi verði ekki raskað en skv. a-lið 1. mgr. 61. gr.
laga um náttúruvernd nr. 60/2013 njóta votlendisvistgerðir stærri en 2 hektarar sérstakrar verndar
og rask slíkra svæða óheimilt nema til komi brýn nauðsyn. Afla þarf framkvæmdaleyfis og við
útgáfu þess skulu liggja fyrir umsagnir Umhverfisstofnunar og náttúruverndarnefndar
sveitarfélagsins. Í frummatsskýrslu kemur fram að vegna virkjunarinnar/þrýstipípu tapast um 10
hektarar af votlendi og vegna tengingar við Laxárstöð raskast um 6 hektarar til viðbótar. Hvorki
er að sjá að umsagnir fyrrnefndra aðila liggi fyrir né heldur mat á því hvort brýn þörf á raski
votlendis sé til staðar og þá eftir atvikum hvort unnt sé að draga úr umfangi þess. Því telur
Landgræðslan of snemmt að taka endanlega afstöðu til mögulegs rasks og mótvægisaðgerða
vegna þessa en leggur áherslu á að komi til rasks á votlendi þá verði það bætt að fullu með
mótvægisaðgerðum.
Af frummatsskýrslunni má ráða að verði tengt í nýtt tengivirki í Bárðardal þá er ljóst að lagning
jarðstrengs að því tengivirki liggur að nær öllu leyti um raskað land og með hliðsjón af jarðvegsog gróðurvernd hlýtur sá kostur að vera fýsilegri en lagning jarðstrengs um óraskað land.
Landgræðsla ríkisins gerir að svo stöddu ekki aðrar athugasemdir við frummatsskýrsluna en
áskilur sér rétt til að gera frekari athugasemdir á síðari stigum.
Stofnunin er reiðubúin til að veita upplýsingar og ráðgjöf um þá þætti er varða stefnumörkun um
jarðvegs- og gróðurvernd, uppgræðslu, endurheimt votlendis og sjálfbæra nýtingu lands, verði
eftir því óskað.

F.h. Landgræðslu ríkisins,
Gústav M. Ásbjörnsson,
sviðsstjóri landverndarsviðs

2.11.2017
Skipulagsstofnun
Borgartún 7b
105 Reykjavík
Erindi: Ósk um umsögn frá Náttúruverndarnefndar Þingeyinga um frummatsskýrlsu vegna
fyrirhugaðrar virkjunar í Svartá í Bárðardal.
Á fundi Náttúruverndarnefndar Þingeyinga þann 1. nóvember 2017 var gerð eftirfarandi bókun:
Náttúruverndarnefnd Þingeyinga hefur fengið til umsagnar frummatsskýrslu vegna fyrirhugaðrar
virkjunar (allt að 9,8 MW) í Svartá í Bárðardal. Nefndin kynnti sér fyrirliggjandi gögn, fjallaði um
málið og komst að eftirfarandi niðurstöðu:
Náttúruverndarnefnd Þingeyinga er mjög ósammála því mati framkvæmdaraðila að áhrif
virkjunar séu að mestu óveruleg til nokkuð neikvæð og að virkjunin sé ekki líkleg til að hafa
umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér.
Í sérfræðiskýrslum og tilvitnuðum heimildum kemur skýrt fram að vistkerfi það sem Svartá
myndar með Suðurá og Svartárvatni á sér ekki hliðstæðu hér á landi aðra en Mývatn og Laxá.
Svæðið er í raun einstakt á heimsvísu og hefur alþjóðlegt verndargildi samkvæmt þeim
skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist með Ramsar- og Bernar-samningunum. Húsönd
og straumönd einkenna þetta vistkerfi og er vatnasvið Svartár og Suðurár helsta búsvæði húsandar
á Íslandi og í Evrópu utan Mývatns og Laxár, eitt af örfáum. Báðar tegundir eru friðaðar skv.
íslenskum lögum og á Válista. Fjöldi húsanda uppfyllir alþjóðleg viðmið um alþjóðlega mikilvæg
fuglasvæði og er vatnasvið Svartár og Suðurár eitt af 31 alþjóðlega mikilvægum votlendum og
öðrum svæðum fyrir fugla inn til landsins á Íslandi skv. nýútkomnu fjölriti Náttúrufræðistofnunar
Íslands. Heimildir eru að auki fyrir því að vægi vatnasviðisins gagnvart húsandastofninum sé enn
meira þegar fæðubrestur verður á vatnasviði Mývatns- og Laxár. Fjöldi straumanda heggur nærri
alþjóðlegum verndarviðmiðum, miðað við tæplega 20 ára gamalt stofnmat. Talningar á helsta
varpbúsvæði straumanda á Íslandi og í heiminum, Laxá í Mývatnssveit, benda til að straumönd
hafi fækkað talsvert á undanförnum árum, sem gæti verið vísbending um að íslenski stofninn hafi
dregist saman síðan stærð hans var metin. Mikilvægi Svartár fyrir straumendur gæti því verið
vanmetið í frummatsskýrslunni.
Fyrirhuguð virkjun mun skerða og mjög líklega eyðileggja hluta af hentugu og um leið mikilvægu
búsvæði þessara tveggja ábyrgðartegunda Íslands. Húsöndin er viðkvæmari fyrir skerðingu, enda
byggir hún afkomu sína af vatnasviðinu árið um kring og hefur ekki að mörgum öðrum hentugum
búsvæðum að ganga hér á landi. Í frummatsskýrslu er því ranglega haldið fram að það svæði sem
raskast mun vegna virkjunarinnar sé það svæði sem síst sé mikilvægt fyrir húsendur. Í
sérfræðiskýrslu Náttúrustofu Norðausturlands má sjá að hólmasvæðið neðan Svartárgljúfurs er
mikilvægt húsöndum að vori og sama svæði var fjölsótt af húsöndum þegar átubrestur varð í
Mývatni árið 1989. Líklega er það breytilegt milli ára og árstíma hvernig húsendur og straumendur
nýta einstaka hluta vatnasviðs Svartár og Suðurár, eins og talningagögn og heimildir benda til. Í
frummatsskýrslu er hins vegar ekkert fjallað um mikilvægi vatnasviðs Svartár og Suðurár fyrir
húsendur að vetri til, né heldur um tengsl svæðisins við Mývatn og Laxá hvað húsandastofninn
varðar. Það ber að líta á vatnasviðið og búsvæði húsanda Íslandi almennt sem eina heild, bæði í
tíma og rúmi en ekki einstaka búta, þegar fjallað er um svo fágæta tegund sem húsönd er. Miðað
við þær upplýsingar sem liggja fyrir er ekki hægt að útiloka að skerðing búsvæða húsanda í Svartá,
sem ráðgerð er skv. frummatsskýrslunni, geti komið niður á íslenska og um leið evrópska
húsandastofninum. Að raska einstöku vistkerfi Svartár og Suðurár og þar með búsvæði fágætra

ábyrgðartegunda með þeim hætti sem ráðgert er getur aldrei talist annað en umtalsverð
umhverfisáhrif að mati Náttúruverndarnefndar Þingeyinga.
Mjög skert vatnsrennsli með minna lífrænu reki og breytt efnasamsetning vatnsins um farveg milli
fyrirhugaðrar stíflu og stöðvarhúss, eins og lesa má um í sérfræðiskýrslu (minnisblaði)
Hafrannsóknastofnunar, mun ekki einungis leiða til afleitra fæðuskilyrða fyrir endur, heldur líka
fyrir laxfiska. Óvíst er einnig hvernig skert rennsli um farveginn neðan stíflu mun hafa áhrif á
fiskigengd. Losun krapa og íss framhjá stíflu að vetrum mun auka enn á þessi neikvæðu áhrif með
því að þurrka upp farveginn á tímum og gæti virkjunin því hreinlega eyðilagt lífsskilyrði
smádýralífs milli stíflu og stöðvarhúss. Þá mun skert rennsli að öllum líkindum gera hólma milli
stíflu og virkjunar aðgengilega fyrir bæði sauðfé og ref, sem getur bæði komið niður á gróðri og
fuglavarpi í hólmunum, sem ekki er lýst í frummatsskýrslu. Ekki er heldur fjallað nægilega um
rofhættu sem skapast mun í hólmum og við árbakka. Gröfuæfingar í árfarveginum til að reyna
halda rennsli í kring um hólma eru vægast sagt gagnrýniverðar. Neikvæð áhrif á vatnalíf, fiska og
endur vegna skerts rennslis um farveg Svartár neðan stíflu eru því stórlega vanmetin.
Í frummatsskýrslunni kemur fram að samkvæmt svokölluðum 0-kosti (óbreytt ástand) skapast
ekki grundvölur fyrir jákvæð samfélagsleg áhrif áhrif sem fylgja þessu verkefni. Jafnframt yrði ekki
af neikvæðum áhrifum virkjunar á umhverfisþætti svo sem á landslag og lífríki í ánni og á gróður
á landi. Sé litið nánar á þau jákvæðu samfélagslegu áhrif sem vísað er til vegna fyrirhugaðrar
virkjunar, þá eru þau nær engin til lengri tíma þar sem orkan verður seld út úr samfélaginu. Ekki
hefur verið sýnt fram á að virkjunin skapi störf í samfélaginu, svo neinu nemi, nema á
byggingartíma. Í umsögn Rannsóknamiðstöðvar ferðamála kemur fram að áhrif á útivistar- og
náttúruferðamennsku, sem eru helstu áherslur í ferðaþjónustu á svæðinu, eru talin verða neikvæð
og að virkjunin muni ekki falla að þeirri mynd sem svæðið hefur sem mannvistarlandslag með
náttúru og hefðbundinn landbúnað. Slíkt getur varla talist til annars en neikvæðra samfélagsáhrifa.
Einungis er því um arðbæra fjárfestingu einkaaðila að ræða, sem selja munu rafmagn inn á
dreifikerfi landsins. Þegar vegin er sú framkvæmd sem lögð er fram í frummatsskýrslu á móti 0kosti má ljóst vera hann vegur þyngra, svo miklu nemur. Fasteignagjöld til sveitarfélags og greiðslur
til örfárra landeigenda geta á engan hátt réttlætt þau neikvæðu umhverfisáhrif sem
framkvæmdinni fylgja og tilgreind hafa verið hér að framan.
Að framansögðu má ljóst vera að Náttúruverndarnefnd Þingeyinga telur rétt að hverfa frá
framlögðum hugmyndum um virkjun Svartár í Bárðardal. Það yrði Íslendingum, ekki síst
Þingeyingum sem á sínum tíma vörðu Mývatn og Laxá, mikill álitshnekkir að heimila slíka
framkvæmd í ljósi sérstöðu svæðisins og ótvíræðs verndargildis. Í stað virkjunar leggur nefndin til
að hafinn verði undirbúningur að friðlýsingu vatnasviðs Svartár og Suðurár.

Náttúruverndarnefnd Þingeyinga
Arna Hjörleifsdóttir, Gréta Bergrún Jóhannesdóttir og Þorkell Lindberg Þórarinsson

Elín Vignisdóttir
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Sigurður Ásbjörnsson <Sigurdur@skipulag.is>
miðvikudagur, 8. nóvember 2017 11:21
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Góðan dag
Meðfylgjandi er umsögn Skútustaðahrepps.
Virðingarfyllst,
Sigurður Ásbjörnsson
______________________________________
Sigurður Ásbjörnsson
sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland – Iceland
sími 595 4100, fax 595 4165
sigurdur@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun

From: Þorsteinn Gunnarsson
Sent: 8.11.2017 11:11:51
To: Sigurður Ásbjörnsson
CC: Þorkell Lindberg Þórarinsson
Subject: Umsögn Skútustaðahrepps

Skipulagsstofnun
Góðan daginn. Meðfylgjandi umsögn var samþykkt í sveitarstjórn Skútustaðahrepps 8. nóvember 2017:
11.

Svartárvirkjun: Beiðni um umsögn - 1709006
Framhald frá síðasta fundi. Erindi dags 5. september 2017 frá Skipulagsstofnun þar sem vísað er til
þess að SSB Orka ehf. hafi tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um allt að 9,8
MW Svartárvirkjun í Bárðardal, Þingeyjarsveit.
Með erindinu fylgir frummatsskýrsla um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar. Með
frummatsskýrslu fylgja teikningar og viðaukar.
Samkvæmt 10. gr. laga nr. 106/2000 óskar Skipulagsstofnun eftir að Skútustaðahreppur gefi
umsögn um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Umsagnaraðilar skulu gefa álit sitt í
samræmi við 24. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum.
Í umsögn skal umsagnaraðili á grundveli starfssviðs síns gera grein fyrir hvort hann telji að á
fullnægjandi hátt sé gerð grein fyrir fyrirhugaðri framkvæmd og umhverfi, umhverfisáhrifum og mati
framkvæmdaaðila á þeim, þörf á að kanna tiltekin atriði frekar, mótsvægisaðgerðum og vöktun.
Sjá heimasíðu Skipulagsstofnunar:
http://www.verkis.is/thjonusta/umhverfi-og-oryggi/mat-a-umhverfisahrifum/verkefni-ikynningu/svartarvirkjun-i-bardardal
Á síðasta sveitarstjórnarfundi var samþykkt að leita eftir umsögn Náttúruverndarnefndar Þingeyinga
um skýrsluna og óska í því samhengi eftir framlengingu á skilafresti til Skipulagsstofnunar, sem og
fékkst.
Í ljósi umsagnar Náttúruverndarnefndar Þingeyinga telur sveitarstjórn Skútustaðahrepps að í
frummatsskýrslu virkjunar Svartár í Bárðardal sé ekki á fullnægjandi hátt gerð grein fyrir fyrirhugaðri
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framkvæmd og áhrifum hennar á umhverfi. Í ljósi líklegra neikvæðra áhrifa framkvæmdarinnar á
bústofna alþjóðlega mikilvægra andastofna húsanda og straumanda og hæpnum forsendum
fyrirhugaðra mótvægisaðgerða tekur sveitarstjórn undir með Náttúruverndarnefnd Þingeyinga í því
að rétt sé að hverfa frá framlögðum hugmyndum um virkjun Svartár í Bárðardal. Það yrði
Íslendingum, ekki síst Þingeyingum sem á sínum tíma vörðu Mývatn og Laxá, mikill álitshnekkir að
heimila slíka framkvæmd í ljósi sérstöðu svæðisins og ótvíræðs verndargildis.
Þetta tilkynnist hér með. Vinsamlega staðfestið móttöku.
Bestu kveðjur,

Þorsteinn Gunnarsson
Sveitarstjóri
Skútustaðahreppur, Mývatnssveit
Hlíðavegi 6 | 660 Mývatn
Sími/Tel. (+354) 464 4163
thorsteinn@skutustadahreppur.is • www.skutustadahreppur.is
The link ed image cannot be displayed. The file may hav e
been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link
po ints to the correct file and location.
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From: Sigurður Ásbjörnsson [mailto:Sigurdur@skipulag.is]
Sent: 25 October 2017 14:59
To: Þorsteinn Gunnarsson <thorsteinn@skutustadahreppur.is>
Cc: Þorkell Lindberg Þórarinsson <lindi@nna.is>
Subject: RE: Svartárvirkjun: Beiðni um umsögn
Tölvupóstur móttekinn.
Við bíðum eftir umsögnum ykkar enda brýnt að þær berist um mat á umhverfisáhrifum þessa verkefnis.
kveðja,
Sigurður Ásbjörnsson
______________________________________
Sigurður Ásbjörnsson
sérfræðingur, svið umhverfismats / Specialist, Environmental Assessment
Skipulagsstofnun - National Planning Agency
Borgartún 7b, 105 Reykjavík, Ísland - Iceland
sími 595 4100, fax 595 4165
sigurdur@skipulag.is
www.skipulag.is
www.facebook.com/skipulagsstofnun

From: Þorsteinn Gunnarsson [mailto:thorsteinn@skutustadahreppur.is]
Sent: miðvikudagur, 25. október 2017 14:57
To: Sigurður Ásbjörnsson <Sigurdur@skipulag.is>
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Cc: Þorkell Lindberg Þórarinsson <lindi@nna.is>
Subject: Svartárvirkjun: Beiðni um umsögn
Skipulagsstofnun
Sigurður Ásbjörnsson
/afrit á Þorkel formann náttúruverndarnefndar Þingeyinga
Góðan daginn. Eftirfarandi var bókað á fundi sveitarstjórnar Skútustaðahrepps í morgun:
5.

Svartárvirkjun: Beiðni um umsögn - 1709006
Erindi dags 5. september 2017 frá Skipulagsstofnun þar sem vísað er til þess að SSB Orka ehf hafi
tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um allt að 9,8 MW Svartárvirkjun í
Bárðardal, Þingeyjarsveit.
Með erindinu fylgir frummatsskýrsla um mat á umhverfisáhrifum ofangreindrar framkvæmdar. Með
frummatsskýrslu fylgja teikningar og viðaukar.
Samkvæmt 10. gr. laga nr. 106/2000 óskar Skipulagsstofnun eftir að Skútustaðahreppur gefi
umsögn um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Umsagnaraðilar skulu gefa álit sitt í
samræmi við 24. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á umhverfisáhrifum.
Sveitarstjórn samþykkir að leita eftir umsögn náttúruverndarnefndar Þingeyinga um skýrsluna og
óska í því samhengi eftir framlengingu á skilafresti til Skipulagsstofnunar.

Óskað er því eftir framlengingu á skilafresti umsagnar til næsta sveitarstjórnarfundar sem er 8. nóvember n.k.
Bestu kveðjur,

Þorsteinn Gunnarsson
Sveitarstjóri
Skútustaðahreppur, Mývatnssveit
Hlíðavegi 6 | 660 Mývatn
Sími/Tel. (+354) 464 4163
thorsteinn@skutustadahreppur.is • www.skutustadahreppur.is
The link ed image cannot be displayed. The file may hav e
been mov ed, renamed, or deleted. Verify that the link
po ints to the correct file and location.
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