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SAMANTEKT
Í Skaftártungu er til athugunar uppbygging tveggja vatnsaflsvirkjana; Hólmsárvirkjunar og
Búlandsvirkjunar. Verði af annarri hvorri framkvæmdinni eða báðum ber Landsneti hf að
tryggja tengingu þeirra við raforkukerfið. Framkvæmdin felur í sér nýbyggingu
háspennulína frá fyrirhuguðum stöðvarhúsum Hólmsár- og Búlandsvirkjana. Lagðar verða
annaðhvort 132 kV eða 220 kV línur, háð tilhögun virkjana. Einnig er lagður fram sá
valkostur að leggja tvær samhliða línur frá Búlandsvirkjun norður að tengipunkti við FremriTólfahringa.
Háspennulínurnar eru matsskyldar skv. 22. tl. í 1. viðauka laga nr. 106/2000 m.s.br. um
mat á umhverfisáhrifum, þar sem taldar eru upp framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati á
umhverfisáhrifum.
Í þessari skýrslu er fyrirhugaðri framkvæmd, valkostum og framkvæmdasvæði lýst og
fjallað um umfang og áherslur mats á umhverfisáhrifum. Jafnframt er tilgreint hvaða gögn
eru fyrir hendi sem nýtt verða við matsvinnuna og hvaða gagnaöflun er yfirstandandi eða
fyrirhuguð.
Í frummatsskýrslu verða áhrif framkvæmdar á eftirfarandi þætti metin: Gróður, fuglalíf,
jarðfræði og jarðmyndanir, landslag og sjónræna þætti, útivist og ferðamennsku, fornleifar,
neysluvatn og vatnsvernd, og náttúruvá.
Drög að tillögu að matsáætlun voru kynnt um tveggja vikna skeið, frá 29. september til 13.
október 2011, í samræmi við 14. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á
umhverfisáhrifum. Engar athugasemdir komu fram við tillöguna.

i

ii

EFNISYFIRLIT
MYNDASKRÁ .............................................................................................................................. V
TÖFLUSKRÁ................................................................................................................................ V
1

INNGANGUR ......................................................................................................................... 1

1.1

Almennt ............................................................................................................... 1

1.2

Mat á umhverfisáhrifum ....................................................................................... 1

2

1.2.1

Matsskylda framkvæmdar ........................................................................................... 1

1.2.2

Tilgangur með tillögu að matsáætlun ........................................................................... 1

1.2.3

Umsjón með mati á umhverfisáhrifum ......................................................................... 1

1.2.4

Yfirlit yfir matsferlið...................................................................................................... 2

1.2.5

Tímaáætlun matsferlis og framkvæmdar ..................................................................... 2

UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDINA ................................................................................ 4

2.1

Tilgangur og markmið .......................................................................................... 4

2.2

Valkostir .............................................................................................................. 4

2.3

2.4
3

3.1

3.2

3.3
4

4.1

2.2.1

Leiðaval ...................................................................................................................... 4

2.2.2

Mastragerðir ............................................................................................................... 5

2.2.3

Jarðstrengir................................................................................................................. 6

2.2.4

Núllkostur ................................................................................................................... 7

Lýsing á framkvæmdaþáttum .............................................................................. 8
2.3.1

Almennt ...................................................................................................................... 8

2.3.2

Línugerð og möstur ..................................................................................................... 8

2.3.3

Slóðagerð ................................................................................................................... 9

2.3.4

Efnistaka................................................................................................................... 10

2.3.5

Mannaflaþörf og vinnubúðir ....................................................................................... 10

2.3.6

Frágangur ................................................................................................................. 10

Leyfisveitingar ................................................................................................... 10
STAÐHÆTTIR OG SKIPULAG ............................................................................................ 11

Staðsetning, staðhættir...................................................................................... 11
3.1.1

Frá Hólmsárvirkjun að Búlandsvirkjun ....................................................................... 11

3.1.2

Frá Búlandsvirkjun að Fremri-Tólfahringum ............................................................... 12

Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir ......................................................................... 14
3.2.1

Aðalskipulag ............................................................................................................. 14

3.2.2

Deiliskipulag ............................................................................................................. 14

3.2.3

Umfjöllun um skipulag og landnotkun í frummatsskýrslu ............................................ 14

Eignarhald ......................................................................................................... 14
UMFANG OG ÁHERSLUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM............................................... 15

Þættir framkvæmdar sem valda umhverfisáhrifum............................................. 15
4.1.1

Háspennulínur .......................................................................................................... 15

iii

4.1.2

Jarðrask vegna vegslóða og jarðskauta .................................................................... 15

4.1.3

Efnistaka................................................................................................................... 15

4.1.4

Verkþættir á framkvæmdatíma og umferð á rekstrartíma ........................................... 15

4.2

Afmörkun framkvæmdasvæðis .......................................................................... 15

4.3

Afmörkun áhrifasvæðis framkvæmdar ............................................................... 15

4.4

Umhverfisþættir sem lögð verður áhersla á að skoða í frummatsskýrslu ........... 16

4.5

4.6
5

4.4.1

Gróður ...................................................................................................................... 16

4.4.2

Fuglalíf ..................................................................................................................... 17

4.4.3

Jarðfræði og jarðmyndanir ........................................................................................ 17

4.4.4

Landslag og sjónrænir þættir ..................................................................................... 17

4.4.5

Útivist og ferðamennska............................................................................................ 17

4.4.6

Fornleifar .................................................................................................................. 17

4.4.7

Náttúruvá .................................................................................................................. 18

Aðrar framkvæmdir í Skaftártungu..................................................................... 18
4.5.1

Hólmsárvirkjun .......................................................................................................... 18

4.5.2

Búlandsvirkjun .......................................................................................................... 18

4.5.3

Samögnunaráhrif með öðrum framkvæmdum........................................................... 18

Fyrirliggjandi gögn ............................................................................................. 19
KYNNING OG SAMRÁÐ ...................................................................................................... 20

5.1

Samráð ............................................................................................................. 20

5.2

Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun og samantekt á athugasemdum ... 20

5.3

Tillaga að matsáætlun ....................................................................................... 20

5.4

Kynning á frummatsskýrslu ............................................................................... 20

HEIMILDASKRÁ ......................................................................................................................... 23
VIÐAUKI 1 - YFIRLITSKORT AF VALKOSTUM .......................................................................... 25

iv

MYNDASKRÁ
Mynd 1.1 Ferli mats á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000 m.s.br............................ 3
Mynd 2.1 Yfirlitskort af línuleiðum og valkostum ................................................................. 5
Mynd 2.2 Mögulegar gerðir burðarmastra. .......................................................................... 6
Mynd 2.3 Stagað M-mastur úr Búrfellslínu 3B (220 kV). Skýring á helstu hugtökum........... 9
Mynd 2.4 Þversnið af dæmigerðri línuslóð. ......................................................................... 9
Mynd 3.1 Horft frá Hrísnesheiði í nágrenni við fyrirhugað stöðvarhús Hólmsárvirkjunar
norður að línuleið samkvæmt aðalvalkosti. ..................................................... 11
Mynd 3.2 Horft yfir Snæbýlisheiði til suðsuðvesturs eftir línuleið samkvæmt aðalvalkosti. 12
Mynd 3.3 Horft til norðurs frá Fjallabaksleið nyrðri á Núpsheiði yfir Kálfasléttur í átt að
Fremri-Tólfahringum........................................................................................ 13
Mynd 3.4 Horft frá Fremri-Tólfahringum til norðvesturs með Sigöldulínu og línuslóða
hennar. ........................................................................................................... 13

TÖFLUSKRÁ
Tafla 1.1 Verkefnisstjórn við mat á umhverfisáhrifum.......................................................... 2
Tafla 1.2 Önnur sérfræðiráðgjöf við mat á umhverfisáhrifum. ............................................. 2

v

vi

1 INNGANGUR
1.1

Almennt

Landsnet hf var stofnað á grundvelli raforkulaga sem Alþingi samþykkti á vormánuðum 2003.
Hlutverk Landsnets er að annast flutning raforku og kerfisstjórnun samkvæmt ákvæðum III.
kafla raforkulaga nr. 65/2003. Landsnet á og rekur flutningskerfi rafmagns á Íslandi. Til þess
teljast allar línur sem eru með 66 kV spennu og hærri. Meginflutningskerfið hér á landi er
rekið á 220 kV spennu en hluti þess á 132 kV.
Samkvæmt raforkulögum skal stjórn Landsnets vera sjálfstæð gagnvart öðrum fyrirtækjum
sem stunda vinnslu, dreifingu eða sölu raforku, eftir því sem nánar er ákveðið í samþykktum
þess. Landsneti eru settar þær skyldur skv. 9. gr. ofangreindra laga að byggja flutningskerfið
upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða
raforku. Landsneti ber jafnframt að tengja allar dreifiveitur, stórnotendur og virkjanir sem eftir
því sækjast við flutningskerfið og stilla saman raforkuvinnslu og raforkuþörf svo hægt sé að
mæta frávikum milli umsaminna kaupa og raforkunotkunar.
Eigendur Landsnets eru Landsvirkjun, RARIK ohf, Orkuveita Reykjavíkur og Orkubú
Vestfjarða.
Í Skaftártungu er til athugunar uppbygging tveggja vatnsaflsvirkjana; Hólmsárvirkjunar og
Búlandsvirkjunar. Verði af annarri hvorri framkvæmdinni eða báðum ber Landsneti að tryggja
tengingu þeirra við raforkukerfið. Framkvæmdin felur í sér nýbyggingu háspennulína frá
fyrirhuguðum stöðvarhúsum Hólmsár- og Búlandsvirkjana. Lagðar verða annaðhvort 132 kV
eða 220 kV línur, háð tilhögun virkjana. Einnig er lagður fram sá valkostur að leggja tvær
samhliða línur frá Búlandsvirkjun norður að tengipunkti við Fremri-Tólfahringa.
Við undirbúning matsáætlunar hafa ýmsir valkostir verið skoðaðir í samráði við landeigendur
og sveitarfélagið Skaftárhrepp. Þeir valkostir sem hér eru lagðir fram eru afrakstur þess
samráðs, sjá nánar í kafla 2.2.
Fyrirhugaðar línur liggja alfarið innan sveitarfélagsins Skaftárhrepps.

1.2

Mat á umhverfisáhrifum

1.2.1 Matsskylda framkvæmdar
Framkvæmdin er matsskyld skv. 22. tl. í 1. viðauka laga nr. 106/2000 m.s.br. um mat á
umhverfisáhrifum. Þar eru taldar upp framkvæmdir sem ávallt eru háðar mati á
umhverfisáhrifum: „Loftlínur utan þéttbýlis til flutnings á raforku með 66 kV spennu eða
hærri”.
1.2.2 Tilgangur með tillögu að matsáætlun
Matsáætlun er áætlun um það hvaða þætti framkvæmdar og umhverfis verður lögð áhersla á
við matsvinnuna og fjallað um í frummatsskýrslu. Áætlunin er verklýsing fyrir
framkvæmdaraðila, Skipulagsstofnun, umsagnaraðila og almenning, til að vinna eftir og
fylgjast með því hvort fullnægjandi upplýsingar komi fram í frummatsskýrslu um framkvæmd,
starfsemi sem henni fylgir og áhrif á umhverfið. Í tillögu að matsáætlun er gerð grein fyrir
framkvæmdinni, framkvæmda- og áhrifasvæði hennar, ásamt þeim þáttum umhverfisins sem
taldir eru geta orðið fyrir áhrifum. Í tillögu að matsáætlun er því jafnframt lýst hvernig staðið er
að rannsóknum og mati á áhrifum.
1.2.3 Umsjón með mati á umhverfisáhrifum
Framkvæmdaraðili er Landsnet hf. Landsnet hefur falið verkfræðistofunni EFLU hf að hafa
umsjón með mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Verkfræðistofan EFLA tekur
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saman tillögu að matsáætlun og mun einnig annast gerð og ritstjórn frummatsskýrslu sem
lýsir umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Verkefnisstjórn er skv. töflu 1.1.
Tafla 1.1 Verkefnisstjórn við mat á umhverfisáhrifum.

Aðilar

Hlutverk

Starfsmenn

Landsnet hf

Verkefnisstjóri
framkvæmdaraðila

Þórarinn Bjarnason

EFLA hf,
verkfræðistofa

Verkefnisstjóri ráðgjafa og
ritstjóri frummatsskýrslu

Ólafur Árnason

Margir sérfræðingar koma að gerð matsskýrslunnar, hver á sínu sérsviði. Auk starfsmanna
Landsnets og EFLU koma að verkefninu þeir sérfræðingar sem taldir eru upp í töflu 1.2.
Tafla 1.2 Önnur sérfræðiráðgjöf við mat á umhverfisáhrifum.

Aðilar

Hlutverk

Vistfræðistofan,

Flóra og gróður

Dr. Ágúst H. Bjarnason, líffræðingur
Jóhann Óli Hilmarsson, fuglafræðingur

Fuglalíf og gróður

Dr. Ólafur Einarsson, líffræðingur
Fornleifafræðistofan,

Fornleifaskráning

Dr. Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur
Háskóli Íslands, Líf- og Umhverfisvísindadeild

Ferðamennska og útivist

Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson
1.2.4 Yfirlit yfir matsferlið
Aðferðin sem beitt er við mat á umhverfisáhrifum er í samræmi við lög um mat á
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. og reglugerð nr. 1123/2005. Matsferlið skv. lögunum
má sjá á mynd 1.1.
Nánari upplýsingar um slíkt matsferli má finna á vef Skipulagsstofnunar, www.skipulag.is.
1.2.5 Tímaáætlun matsferlis og framkvæmdar
Áætlað er að skila frummatsskýrslu inn til meðferðar Skipulagsstofnunar um mitt ár 2012, og
að álit Skipulagsstofnunar geti legið fyrir síðla sama árs.
Framkvæmdatími er háður framkvæmdatíma Hólmsár- og Búlandsvirkjunar.
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Mynd 1.1 Ferli mats á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000 m.s.br
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2 UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDINA
2.1

Tilgangur og markmið

Til athugunar er að byggja tvær virkjanir í Skaftártungu, Hólmsárvirkjun og Búlandsvirkjun.
Forsenda beggja virkjana er að mæta vaxandi eftirspurn eftir orku bæði til iðnaðar og
einkanota. Sú framkvæmd sem hér um ræðir miðar að því að tengja þessar virkjanir við
meginflutningskerfi Landsnets þannig að flytja megi orkuna til stórnotenda og
almenningsveitna eftir atvikum.
Framkvæmdin felst í nýbyggingu háspennulínu frá fyrirhuguðu stöðvarhúsi Hólmsárvirkjunar
að Búlandsvirkjun og þaðan norður að tengipunkti við Fremri-Tólfahringa, þar sem nú liggur
Sigöldulína 4 (132 kV) milli Sigöldu og Prestbakka á Síðu. Engar línur liggja nú um umrætt
svæði.

2.2

Valkostir

Eins og fyrr segir felst framkvæmdin í lagningu háspennulínu frá Hólmsárvirkjun að
Búlandsvirkjun og þaðan að Fremri-Tólfahringum þar sem línan verður tengd við
meginflutningskerfið. Þeir valkostir sem hér eru kynntir eru háðir því hvort af báðum
virkjunum verður eða ekki. Valkostir við byggingu háspennulínu felast fyrst og fremst í
leiðarvali en einnig verða kynntir valkostir í mastragerðum. Áætlað er að línan verði loftlína
132 kV eða 220 kV. Landi háttar þannig til að ákjósanlegasti valkosturinn að legu línanna,
s.k. aðalvalkostur, liggur nærri Búlandsvirkjun. Því myndi línuleiðin ekki breytast þó af
Hólmsárvirkjun yrði en ekki Búlandsvirkjun.
Sá valkostur að leggja línuna í jörð er ekki talinn raunhæfur. Jarðstrengskosti verður lýst til
samanburðar en er ekki lagður fram til mats á umhverfisáhrifum.
2.2.1 Leiðaval
Línuleiðinni er skipt í tvo kafla, annars vegar milli fyrirhugaðra Hólmsár- og Búlandsvirkjana,
hinsvegar milli Búlandsvirkjunar og Fremri-Tólfahringa. Við undirbúning matsáætlunar voru
ýmsar leiðir skoðaðar í samráði við sveitarfélag og landeigendur. Í kjölfar þessa samráðs var
fallist á þá valkosti sem hér eru lagðir fram. Lagður er fram aðalvalkostur sem er sá valkostur
sem hefur þótt ákjósanlegastur í viðræðum við landeigendur og sveitarfélagið. Á milli
Hólmsárvirkjunar og Búlandsvirkjunar eru jafnframt lagðir fram þrír kostir til samanburðar við
aðalvalkost.
2.2.1.1 Frá Hólmsárvirkjun að Búlandsvirkjun
Valkostir á þessari leið eru eftirtaldir, sjá einnig mynd 2.1.
Aðalvalkostur Leiðin liggur frá stöðvarhúsi Hólmsárvirkjunar norðvestur yfir Flöguheiði og
Hemruheiði, austan við fyrirhugað Atleyjarlón, og yfir Snæbýlisheiði þar sem línan þverar
Fjallabaksleið syðri. Þaðan liggur leiðin norðaustur yfir Ljótarstaðaheiði og Tungufljót og svo
norður að fyrirhuguðu stöðvarhúsi Búlandsvirkjunar við Réttarfell.
Valkostur b liggur um 200 m vestar en aðalvalkostur á þeim hluta leiðarinnar sem liggur
austan fyrirhugaðs Atleyjarlóns norðvestur yfir Snæbýlisheiði. Þaðan liggur leiðin allt að 200
m vestar en aðalvalkostur norður að þverun Tungufljóts.
Valkostur c liggur allt að 1,2 km austar en aðalvalkostur á þeim hluta leiðarinnar sem liggur
austan fyrirhugaðs Atleyjarlóns, yfir Flöguheiði, Hemruheiði og Snæbýlisheiði.
Valkostur d er austasti valkosturinn og liggur í norðurátt austan bæjanna Snæbýlis og
Ljótarstaða að Búlandsseli.
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Mynd 2.1 Yfirlitskort af línuleiðum og valkostum
2.2.1.2 Frá Búlandsvirkjun að Fremri-Tólfahringum
Milli Búlandsvirkjunar og Fremri-Tólfahringa er lagður fram aðalvalkostur austan við lón
Búlandsvirkjunar. Ef af báðum virkjunum verður, þá kemur einnig til greina að leggja tvær
samhliða línur á þessum hluta línuleiðarinnar.
2.2.2 Mastragerðir
Nokkrar mastragerðir koma til greina við lagningu línunnar á þessu svæði. Þau atriði sem
mestu ráða um val mastragerða eru spennustig, flutningsgeta, möstur sem fyrir eru á
svæðinu og land sem línur liggja um.
Megin forsendan fyrir vali á mastragerð er spennustig línunnar. Þar sem ekki er ljóst hvort af
báðum virkjunum verður er ekki ljóst hvort um verði að ræða 132 kV eða 220 kV spennu á
5

línunum. Sigöldulína 4, sem fyrirhugaðar línur munu tengjast inn á, er 132 kV lína með
stöguðum tréstauramöstrum.
Eins og fyrr segir eru mastragerðir háðar spennustigi. Á mynd 2.2 má sjá þær mastragerðir
sem til greina koma á báðum spennustigum. Þess ber að geta að myndin sýnir einungis eina
mögulega útfærslu af hverri gerð masturs. Mögulegt er að fleiri en ein gerð verði notuð sem
og að hluti línunnar verði 132 kV og hluti 220 kV.

Mynd 2.2 Mögulegar gerðir burðarmastra.
Þær mastragerðir sem koma til greina á 132 kV spennu eru þrjár; tréstæða með krossi,
stöguð tréstauramöstur og stöguð stálröramöstur. Á 220 kV spennu koma tvær mastragerðir
til greina, stöguð stálröramöstur og stöguð stálgrindarmöstur (svokölluð M-möstur). Einnig
kemur til greina að nota tvær eða fleiri mastragerðir í línunni. Munur milli umhverfisáhrifa
mastragerða felst fyrst og fremst í því hversu mikið rask verður við lagningu þeirra en þau
krefjast mismikillar undirbyggingar auk þess sem haflengd milli mastra er misjöfn og misöflug
tæki þarf til að reisa þau. Einnig er sýnileiki mastranna mismunandi vegna munar á hæð og
umfangi.
2.2.3 Jarðstrengir
Háspennulínur eru ýmist lagðar sem loftlínur eða jarðstrengir. En þó að hlutverk loftlína og
jarðstrengja sé það sama þá er eðlismunur þeirra töluverður og því henta þau misvel til að
flytja raforku til notenda. Háspennulínur með yfir 100 kV spennu eru almennt lagðar sem
loftlínur, bæði hér á landi og í nágrannalöndum okkar sem og reyndar um heim allan. Þar
sem flutningslínur eru lagðar sem jarðstrengir er það aðallega vegna sérstakra
umhverfishagsmuna eða af öryggisástæðum, t.d. við flugvelli eða í þéttbýli.
Eins og fram kom í inngangi eru Landsneti settar þær skyldur skv. 9. gr. raforkulaga að
byggja flutningskerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika
afhendingar og gæða raforku. Til að uppfylla þessa skyldu er ávallt reynt að halda kostnaði
við uppbyggingu og rekstur flutningsnetsins sem lægstum, því að aukinn kostnaður lendir á
rafmagnsnotendum í formi hærra raforkuverðs. Þetta er ein helsta ástæða þess að ekki er
valið að leggja flutningslínur á hárri spennu í jörð, því með aukinni spennu eykst
stofnkostnaður við jarðstrengslögn margfalt. Sem dæmi má nefna að stofnkostnaður við 220
kV jarðstreng sem væri með um 400 MVA flutningsgetu er um 204 Mkr/km á móti 51 Mkr/km
fyrir loftlínu með sömu flutningsgetu.
Jarðstrengir eru einnig tæknilega óhagkvæmari lausn en loftlínur á sömu spennu. Auk hærri
stofnkostnaðar er líftími jarðstrengja aðeins um helmingur af líftíma loftlína og sveigjanleiki til
breytinga og aðlögunar flutningskerfisins að breyttum þörfum er mun minni þegar um er að
ræða jarðstrengi. Þannig má ef forsendur breytast mjög, t.d. ef orkuþörf verður meiri en
áætlanir sögðu, styrkja möstur og skipta um leiðara í loftlínum án mjög mikils tilkostnaðar.
Jafnframt er mögulegt að halda línum í rekstri meðan á færslu eða breytingum stendur og
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færa þær til án mikilla vandkvæða. Fyrir jarðstrengi er engin slík lausn til heldur verður að
bæta við nýjum strengjum.
Loks má nefna að mun lengri tíma tekur að gera við jarðstrengi en loftlínur, og hefur það áhrif
á afhendingaröryggi raforku. Við bilun á 220 kV jarðstreng má búast við að viðgerðartími sé
um 2 vikur. Hins vegar er yfirleitt hægt að gera við loftlínur til bráðabirgða á nokkrum
klukkutímum og sæta færis síðar að fara í fullnaðarviðgerð.
Umhverfisáhrifum raforkuflutningsmannvirkja má skipta í nokkra megin þætti: sjónræn áhrif,
áhrif rasks á gróður, jarðmyndanir og fornleifar og áhrif á fugla. Sýnileiki loftlína er almennt
meiri en sýnileiki jarðstrengja en því má ekki gleyma að jarðstrengur veldur einnig
sjónrænum áhrifum, þó í minna mæli sé, enda fylgir lagningu jarðstrengs mun meira rask en
lagningu háspennulínu. Sjónræn áhrif af loftlínulögnum eru að mestu afturkræf þar sem
niðurrif loftlína veldur litlu raski og skilar landi í svipuðu ástandi og fyrir línulögn. Ef fjarlægja
þarf jarðstreng og farga honum veldur það svipuðu raski og lögn hans, þar sem grafa þarf
ofan af honum. Þetta á einnig við um viðhald strengja og viðgerðir.
Erfitt getur reynst að aðlaga strengleið að landslagi þar sem það þýðir oft á tíðum
umtalsverða lengingu lagnaleiðar. Auðveldara er að fella slóðir meðfram loftlínum að landinu
og sveigja hjá giljum, jarðmyndunum og fornleifum auk þess sem nýting fyrirliggjandi slóða er
auðveldari. Því er hættara við að jarðmyndanir, gróður og fornminjar raskist við lagningu
jarðstrengs en loftlínu. Afturkræfni áhrifa af jarðstrengslögn er því háð því í hvernig land
strengurinn er lagður, í ræktuðu landi er auðvelt að koma landinu aftur í svipað ástand en í
hrauni eru áhrifin óafturkræf.
Áhrif á fuglalíf eru fyrst og fremst fólgin í skerðingu búsvæða og truflun af völdum umferðar á
framkvæmdatíma.
Að teknu tilliti til samanburðar á kostnaði og rekstrareiginleikum er það mat Landsnets að
ekki sé raunhæft að leggja háspennulínur frá Hólmsárvirkjun að tengipunkti við FremriTólfahringa í jörð. Jarðstrengskosti verður lýst til samanburðar en er ekki lagður fram til mats
á umhverfisáhrifum.
Nánari umfjöllun um notkun jarðstrengja í flutningskerfum raforku og samanburð við loftlínur
má t.d. sjá í grein Írisar Baldursdóttur, Loftlínur eða jarðstrengir; Samanburður valkosta í
tímaritinu Raflost frá árinu 2007. Einnig má sjá umfjöllun í skýrslu Landsnets, Notkun
jarðstrengja í flutningskerfum raforku, sem birtist sem viðauki við frummatsskýrslu
Suðvesturlína árið 2009.
2.2.4 Núllkostur
Núllkostur felur það í sér að ekki verði reistar háspennulínur frá fyrirhuguðum virkjunum að
raforkukerfinu, eða að ekki verði af umræddum virkjunum. Ekki verður þá um að ræða
orkuaukning í raforkukerfinu. Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir áhrifum þess að ekki
verði af framkvæmdum á þá umhverfisþætti sem til skoðunar eru.
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2.3

Lýsing á framkvæmdaþáttum

2.3.1 Almennt
Eftirfarandi mannvirkjalýsingar vegna byggingar ofangreindra háspennulína eru á þessu stigi
fyrst og fremst ætlaðar til glöggvunar, en búast má við einhverjum breytingum á fyrirkomulagi
meðan á matsvinnu og hönnun stendur. Greint verður frá slíkum breytingum í frummatsskýrslu, ef þær liggja fyrir þá. Allar magntölur eru áætlaðar og geta breyst. Við hönnun loftlína
er stuðst við staðalinn ÍST EN 50341-1:2001 ásamt íslenska þjóðarskjalinu ÍST EN 50341-312:2001.
2.3.2 Línugerð og möstur
Eins og fyrr segir koma ýmsar mastragerðir til greina við hönnun línunnar og verða þær
kynntar sem valkostir í mati á umhverfisáhrifum línunnar.
Í línunum verða þrír fasar með einum leiðara í hverjum fasa. Í 132 kV línum er bil milli fasa 56 m og í 220 kV línum er bilið um 10 m. Í burðarmöstrum hanga leiðararnir í einangrurum,
sem festir eru í þverslá. Í 132 kV línunum eru einangrararnir um 1,85 m langir en um 2,75 m í
220 kV línunum.
Mögulegt er að jarðvírar verði á línunum. Jarðvírar eða skjólvírar eru festir við jarðvírseyru
ofan við slá til að hlífa línunni við eldingum. Jarðvírar geta haft áhrif á val mastragerðar.
Ljósleiðari verður lagður með línunni, annað hvort í jarðvír eða plægður niður meðfram henni.
Stöguð möstur geta verið úr tréstaurum, stálgrind eða stálrörum. Eftirfarandi lýsing á við um
flestar gerðir stagaðra mastra sem notaðar hafa verið á Íslandi á síðustu árum. Leggir
mastranna standa á steyptri undirstöðu, leiðarar hanga í einangrunarkeðjum sem festar eru
neðan í þverslá (brú) og stög halda mastrinu í skorðum. Við jörð tengjast stögin við
stagfestur, ýmist steyptar staghellur sem grafnar eru niður, eða bergbolta sem borað er fyrir
og festir með sementsvellingi.
Grafa þarf fyrir stagfestum og undirstöðum, og koma þeim fyrir. Möstrin verða sett saman á
staðnum, eða flutt á staðinn í einingum. Þau verða síðan reist með krana. Leiðarar og
jarðvírar verða dregnir út og strengdir. Mynd 2.3. sýnir stagað stálgrindarmastur og þar eru
merktir inn helstu hlutar mastursins.
Hornmöstur verða annað hvort frístandandi möstur, svokallaðir fjórfótungar, eða þrjár
stagaðar súlur sem standa á steyptum undirstöðum.
Einnig kemur til greina að nota óstöguð trémöstur í 132 kV línu en þá hefur línan skemmri
haflengd á milli mastra. Hornmöstur verða þrír stagaðir staurar með þverslá. Gera má ráð
fyrir að minna rask fylgi uppsetningu slíkrar línu þar sem notast má við minni og léttari tæki
þar sem mastrið er reist í áföngum en ekki í heilu lagi eins og stöguðu möstrin.
Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir gerð línanna og byggingu þeirra.
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Mynd 2.3 Stagað M-mastur úr Búrfellslínu 3B (220 kV). Skýring á helstu hugtökum.

2.3.3 Slóðagerð
Slóðagerð er háð þeirri mastragerð sem fyrir valinu verður og því landi sem línurnar munu
liggja um. Gert er ráð fyrir að meðfram línum með stöguðum möstrum þurfi að vera ökuslóð
sem er fær vörubílum. Frá þessum slóðum þarf að leggja afleggjara eða hliðarslóðir að
möstrum. Jafnframt þarf að gera plan við öll möstur. Óstagaðar tréstæður er hægt að leggja
með lítilli slóðagerð. Sums staðar eru slóðir í grennd við línurnar sem hægt er að nýta sem
aðkomuleiðir.
Nauðsynleg breidd núverandi og nýrra slóða er áætluð um 4 – 5 metrar. Landsnet hefur það
að markmiði að halda slóðagerð og umfangi slóða í lágmarki. Mynd 2.4 sýnir þversnið af
dæmigerðri línuslóð en taka ber fram að umfang slóða er afar mismunandi eftir jarðvegi og
aðstæðum á hverju svæði. Í frummatsskýrslu verður áætluð lega slóða sýnd á korti, bæði
nýrra og núverandi, ásamt fyrirhuguðum hliðarslóðum. Í frummatsskýrslunni verður jafnframt
gerð frekari grein fyrir slóðagerð við mismunandi aðstæður.

Mynd 2.4 Þversnið af dæmigerðri línuslóð.
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2.3.4 Efnistaka
Fá þarf efni til slóðagerðar og í plön við möstur. Einnig þarf fyllingarefni að undirstöðum og
stagfestum. Gerð verður námukönnun þar sem opnar námur í nágrenni framkvæmdarinnar
verða skoðaðar og möguleikar á nýrri efnistöku þar sem það reynist nauðsynlegt verður
metin.
Verði opnaðar nýjar námur verður fjallað um þær samkvæmt lögum um náttúruvernd nr.
44/1999 og lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.
Efnismagn fyrir framkvæmdina í heild sinni er háð því hvaða valkostur og hvaða mastragerð
verður fyrir valinu. Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir því efnismagni sem þörf
verður á við framkvæmdina.
2.3.5 Mannaflaþörf og vinnubúðir
Líklegt er að við byggingu línanna muni starfsmenn hafa svefnaðstöðu í nærliggjandi byggð
en á vinnusvæðinu verði færanlegir kaffiskúrar með snyrtiaðstöðu. Í frummatsskýrslu verður
fjallað nánar um fyrirkomulag þessara mála og mannaflaþörf, eins og kostur er.
Á rekstrartíma línanna verður um reglubundið viðhald að ræða, sem örfáir menn munu sinna
lítinn hluta úr ári.
2.3.6 Frágangur
Að lokinni lagningu ofangreindra lína verða efnisafgangar, umbúðir og annað lauslegt
hreinsað af svæðinu, jarðrask lagfært og sáð/borið í sár ef þörf er talin á. Frágangur verður í
samráði við hlutaðeigandi sérfræðinga, s.s. gróðurfræðing eða fornleifafræðing eftir því sem
við á. Jafnframt verða slóðir lagfærðar og reynt að gera ráðstafanir til að hindra úrrennsli í
leysingum og stórrigningum. Nánar verður gerð grein fyrir frágangi í frummatsskýrslu.

2.4

Leyfisveitingar

Framkvæmdin er háð eftirfarandi leyfum:
Orkustofnun fyrir hönd iðnaðarráðherra: Til byggingar háspennulína sem reknar eru á 66 kV
spennu eða hærri þarf Landsnet leyfi Orkustofnunar, sbr. 9. grein raforkulaga nr. 65/2003.
Skaftárhreppur: Umræddar háspennulínur liggja um sveitarfélagið Skaftárhrepp. Gert er ráð
fyrir að sveitarstjórn veiti framkvæmdaleyfi á grundvelli staðfests skipulags, álits
Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum og leyfis Orkustofnunar, sbr. 13. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands: Umræddar línur fara um svæði Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.
Sækja þarf um starfsleyfi til viðkomandi heilbrigðiseftirlits vegna nokkurra þátta
framkvæmdarinnar, svo sem vinnubúða, efnistökustaða o.fl. í samræmi við lög nr. 7/1998 um
hollustuhætti og mengunarvarnir.
Fornleifavernd ríkisins: Ekki er leyfilegt að raska fornminjum nema með leyfi Fornleifaverndar
ríkisins.
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3 STAÐHÆTTIR OG SKIPULAG
3.1

Staðsetning, staðhættir

Fyrirhugaðar háspennulínur liggja skammt austan Mýrdalsjökuls í Skaftárhreppi, frá
fyrirhuguðu stöðvarhúsi Hólmsárvirkjunar norður að Fremri-Tólfahringjum, þar sem línan mun
tengjast inn á Sigöldulínu 4 (132 kV), milli Sigöldu við Tungnaá og Prestabakka við
Kirkjubæjarklaustur.
Hér verður staðháttum á línuleiðinni lýst. Eins og áður er línuleiðinni skipt í tvo kafla, annars
vegar milli fyrirhugaðra Hólmsár- og Búlandsvirkjana, hinsvegar milli Búlandsvirkjunar og
Fremri-Tólfahringa.
3.1.1 Frá Hólmsárvirkjun að Búlandsvirkjun
Valkostir a, b og c á þessu svæði liggja um Flöguheiði, Hemruheiði og, Snæbýlisheiði, og
meðfram Ljótarstaðaheiði, þvera svo Tungufljót rétt sunnan við fyrirhugaða Búlandsvirkjun.

Mynd 3.1 Horft frá Hrísnesheiði í nágrenni við fyrirhugað stöðvarhús Hólmsárvirkjunar norður
að línuleið samkvæmt aðalvalkosti.
Svæðið einkennist af móbergsmyndunum frá því um miðbik ísaldar. Um er að ræða bert
móberg eða móberg með þunnri veðrunarskán, sums staðar þykkur öskublandinn
fokjarðvegur. Svæðið er vel gróið, mólendi að mestu en inn á milli eru melar og stöku
votlendisblettir. Mosagróður finnst einnig og birkikjarr í hlíð Snæbýlisheiðar norðan Atleyjar.
Ár og lækir kvíslast um heiðarnar og eru þær töluvert skornar af giljum.
Við Hólmsá er annar af tveimur varpstöðum helsingja á Íslandi skv. úttekt
Náttúrufræðistofnunar sem fram fór vorið 2009, en tegundin verpir allt frá Hólmsárlóni og að
ármótum Hólmsár og Jökulkvíslar, vestan í fyrirhuguðu Atleyjarlóni.
Austasti valkosturinn, valkostur d (sjá kafla 2.2) liggur um Flöguheiði og Hemruheiði en
beygir þaðan til norðurs, niður á láglendið og þverar Tungufljót mun neðar en hinir kostirnir
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og liggur svo samhliða fljótinu, austan þess, upp að Búlandsseli. Þetta svæði er að mestu vel
gróið mólendi með stöku votlendisblettum. Nærri línustæðinu liggja tún og ræktað land.

Mynd 3.2 Horft yfir Snæbýlisheiði til suðsuðvesturs eftir línuleið samkvæmt aðalvalkosti.
3.1.2 Frá Búlandsvirkjun að Fremri-Tólfahringum
Línuleiðin liggur frá fyrirhugaðri Búlandsvirkjun til norðurs, meðfram fyrirhuguðu lónsstæði.
Leiðin liggur vestan í Núpsheiði og þverar Fjallabaksleið nyrðri syðst á Kálfasléttum en þaðan
liggur línuleiðin að Fremri-Tólfahringum. Hólaskjól, hálendismiðstöð, er um 7 km norðan við
fyrrnefndan tengipunkt, á Fjallabaksleið nyrðri.
Svæðið einkennist af móbergsmyndunum frá því um miðbik ísaldar. Stærstur hluti svæðisins
er gróið land, með mosagróðri og graslendi en inn á milli eru berir melar. Núpsheiði er mjög
skorin giljum. Kálfasléttur eru graslendissléttur með votlendisblettum.
Á svæðinu verpir fjöldi fuglategunda.
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Mynd 3.3 Horft til norðurs frá Fjallabaksleið nyrðri á Núpsheiði yfir Kálfasléttur í átt að FremriTólfahringum

Mynd 3.4 Horft frá Fremri-Tólfahringum til norðvesturs með Sigöldulínu og línuslóða hennar.
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3.2

Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir

Fyrirhugað framkvæmdasvæði liggur innan Skaftárhrepps, eins stærsta sveitarfélags
landsins. Skaftárhreppur varð til árið 1990 með sameiningu fimm hreppa Hörgslandshrepps,
Kirkjubæjarhrepps, Leiðvallarhrepps, Skaftártunguhrepps og Álftavershrepps.
Fyrirhugað framkvæmdasvæði er utan Svæðisskipulags Miðhálendis Íslands 2015, sem
staðfest var 1999.
3.2.1 Aðalskipulag
Aðalskipulag Skaftárhrepps 2010-2022 bíður nú lokaafgreiðslu umhverfisráðherra og mun
leysa fyrrum aðalskipulag 2002-2014 af hólmi, staðfest 26. mars 2003. Fyrirhugaðar
framkvæmdir eru í samræmi við markmið og stefnu aðalskipulags og liggja innan svæðis
skilgreint sem óbyggt svæði (>200 m.y.s.) og landbúnaðarsvæði (<200 m.y.s.). Línuleiðir fara
hvorki um náttúruverndar-, vatnsverndar- né hverfisverndarsvæði innan aðalskipulags.
Í nýju aðalskipulagi Skaftárhrepps liggur nú fyrir tillaga sveitarstjórnar að stækkun
Vatnajökulsþjóðgarðs. Tillagan stækkar verndarsvæðið beggja vegna Lakagíga suðvestur að
Mýrdalsjökli við Öldufell. Þessi nýja afmörkun verndarsvæðisins liggur norðan og norðvestan
þeirra línuleiða sem hér um ræðir og hafa fyrirhugaðar framkvæmdir því engin áhrif á
stækkun þjóðgarðsins.
Línurnar eru ekki afmarkaðar á skipulagi og er nú í undirbúningi breyting á aðalskipulagi þar
sem gert er ráð fyrir línunum.
3.2.2 Deiliskipulag
Ekkert deiliskipulag er í gildi á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði.
3.2.3 Umfjöllun um skipulag og landnotkun í frummatsskýrslu
Í frummatsskýrslu verður fjallað um landnotkun og stöðu skipulagsmála á og nærri
framkvæmdasvæði og hvort fyrirhuguð framkvæmd, m.v. mismunandi valkosti, samræmist
gildandi skipulagsáætlunum.

3.3

Eignarhald

Leiðin sem hér um ræðir liggur um eignarlönd við syðsta hluta Fjallabaksleiðar nyrðri og syðri
í Skaftártungu. Hluti landsins sem um ræðir er nýttur til beitar, og er meirihluti landsins í
einkaeign. Línurnar liggja um jarðirnar Flögu, Hemru, Sæbýli, Ljótarstaði, Búlandssel,
Svartanúp, Borgarfell, Gröf og Hvamm.
Framkvæmdin hefur verið kynnt landeigendum í Skaftártungu og sveitarstjórn Skaftárhrepps
og verða drög að tillögu að matsáætlun ennfremur kynnt öllum jarðeigendum á
framkvæmdasvæðinu.
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4 UMFANG OG ÁHERSLUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM
4.1

Þættir framkvæmdar sem valda umhverfisáhrifum

Hér á eftir verða nefndir helstu þættir framkvæmdarinnar sem valda umhverfisáhrifum.
4.1.1 Háspennulínur
Möstur, leiðarar og slóðir hafa sjónræn áhrif í för með sér. Mannvirkin verða að hluta sýnileg
frá vegum, útivistarsvæðum og byggð. Háspennulínur geta haft áhrif á fuglalíf, gróður og
fornleifar og í sumum tilvikum, sérstaklega nærri íbúasvæðum, áhrif á hljóðvist, raf- og
segulsvið og landnotkun vegna byggingabanns næst línunum, þó í flestum tilvikum fari önnur
landnotkun saman við háspennulínur.
4.1.2 Jarðrask vegna vegslóða og jarðskauta
Ef notuð verða stöguð möstur þarf að leggja slóðir meðfram línunni og hliðarslóðir að
mastrastæðum og gera plön við þau. Mun minni slóðagerð þarf fyrir óstagaðar tréstæður.
Jarðskaut eru sett í mastrastæði og línuslóðir.
4.1.3 Efnistaka
Efni þarf til slóðagerðar og í plön við möstur, mismikið eftir útfærslum. Einnig þarf fyllingarefni
að undirstöðum og stagfestum. Gerð verður grein fyrir áætlaðri efnisþörf og staðsetningu
efnistökustaða í frummatsskýrslu.
4.1.4 Verkþættir á framkvæmdatíma og umferð á rekstrartíma
Á framkvæmdatíma verður umferð um línuvegi og línustæði og aukin umferð um alfaravegi
við flutning á efni, vinnuvélum og mannskap. Á rekstrartíma línunnar verður umferð á vegum
framkvæmdaraðila um línustæðið einungis til eftirlits og viðhalds, nokkra daga á ári.

4.2

Afmörkun framkvæmdasvæðis

Framkvæmdasvæðið er bundið við það svæði sem fer undir flutningsvirkin. Umfang
framkvæmdasvæðisins ræðst að nokkru leyti af jarðraski sem bundið er við slóðir, námur og
mastrastæði. Núverandi aðkomuleiðir að línuleiðinni teljast einnig til framkvæmdasvæðis þar
sem tímabundið getur verið ónæði af umferð vinnuvéla.

4.3

Afmörkun áhrifasvæðis framkvæmdar

Áhrifasvæði framkvæmdarinnar er svæðið þar sem ætla má að áhrifa af völdum
framkvæmdarinnar gæti, bæði á framkvæmdatíma og á rekstrartíma. Við mat á áhrifum er
áhrifasvæðinu skipt í fernt:


Bein áhrif á umhverfið: Við afmörkun áhrifasvæðis vegna beinna áhrifa á
gróðurfar,jarðmyndanir og fornleifar er miðað við u.þ.b. 100 metra svæði beggja
vegna við línuleiðirnar. Þetta er rýmra en skilgreint framkvæmdasvæði. Við nánari
útfærslu á línustæðum geta línur hnikast til innan þessa svæðis.



Áhrif á fuglalíf: Í umfjöllun um áhrif á fugla er auk ofangreinds athugunarsvæðis horft
til stærra svæðis þar sem ástæða þykir til, t.d. vegna áflugshættu.



Áhrif á landslag og sjónræna þætti: Hluti af mati á áhrifum framkvæmdarinnar felst í
því að meta áhrif hennar á landslag og sjónræna þætti. Áhrifasvæði vegna þessara
rannsókna getur verið víðfeðmt og fer það eftir eðli framkvæmdar og staðsetningu
hennar m.t.t. til landforma, gróðurfars o.þ.h. Í frummatsskýrslu verður lagt mat á
sýnileika háspennulínanna og áhrif á landslag og sjónræna þætti verða metin.
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4.4

Áhrif á samfélag: Áhrifasvæði vegna áhrifa á samfélagslega þætti, útivist,
ferðamennsku o.þ.h. getur í mörgum tilvikum verið óljóst og einskorðast ekki við
ákveðið belti meðfram háspennulínunum. Staðir í nágrenni línanna eru skoðaðir
sérstaklega í þessu tilliti.

Umhverfisþættir sem lögð verður áhersla á að skoða í frummatsskýrslu

Í frummatsskýrslu verður fjallað um þá þætti umhverfisins sem hugsanlega geta orðið fyrir
umtalsverðum umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar, bæði á framkvæmdatíma og
rekstrartíma. Í þessari tillögu að matsáætlun eru kynntir þeir umhverfisþættir sem talin er
ástæða til að fjalla um í matsferlinu. Við ákvörðun um hvaða þætti skyldi athuga, voru
fyrirliggjandi gögn skoðuð, einnig kröfur í lögum og reglugerðum og samráð haft við helstu
umsagnaraðila.
Við mat á umhverfisáhrifum er unnið eftir lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og
reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 1123/2005. Einnig er stuðst við leiðbeiningar
Skipulagsstofnunar, annars vegar um mat á umhverfisáhrifum og hins vegar um flokkun
umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi umhverfisáhrifa. Við mat á vægi áhrifa á einstaka
umhverfisþætti er stuðst við tiltekin viðmið s.s. stefnumörkun stjórnvalda, alþjóðasamninga,
lög og reglugerðir.
Í frummatsskýrslu verður lögð áhersla á eftirfarandi umhverfisþætti:


Gróður



Útivist og ferðamennsku



Fuglalíf



Fornleifar



Jarðfræði og jarðmyndanir



Náttúruvá



Landslag og sjónræna þætti

Hér á eftir verður stuttlega fjallað um hvern þessara þátta, rannsóknir sem farið hafa fram á
svæðinu og áætlaða umfjöllun í frummatsskýrslu.
Fyrirhugaðar háspennulínur fara hvorki um friðlýst svæði né svæði á náttúruminjaskrá.
Línurnar liggja ennfremur ekki um svæði sem eru á náttúruverndaráætlun eða þar sem
tillögur lúta að stækkun Vatnajökulsþjóðgarðs. Því er ekki fjallað um náttúruverndarsvæði
sérstaklega í matsferlinu. Línan er einnig það langt frá byggð, óháð valkostum um línuleið, að
ekki er talin ástæða til að fjalla um raf- og segulsvið eða hljóðvist.
Þar sem línuleið fer yfir Snæbýlisheiði liggur hún um 1,3 km vestan við vatnsból Snæbýlis I
og II. Að öðru leyti er ekki farið nærri vatnsverndarsvæðum og er því ekki talið nauðsynlegt
að fjalla um vatnsvernd.
4.4.1 Gróður
Slóðagerð, jarðvinna í mastrastæðum og við lagningu jarðskauta, svo og efnistaka, geta haft
áhrif á gróður. Reynt verður eftir fremsta megni að nýta núverandi vegi og slóðir á svæðinu
og að nota efni úr opnum námum. Rannsóknir á gróðri á framkvæmdasvæðinu fóru fram
sumarið 2011. Við úrvinnslu verður gróðurlendi lýst í skýrslu. Jafnframt verður gerð grein fyrir
tegundasamsetningu og fjölbreytni gróðurlenda og greint frá því hvort sjaldgæfar tegundir
eða gróðurlendi sé þar að finna, eða tegundir sem hafa verið friðlýstar eða settar á válista
Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ). Gróðurfar verður metið með tilliti til viðkvæmni þess fyrir
uppblæstri og fjallað um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Áhrif efnistöku og rasks á
gróður verða metin. Finnist innan áhrifasvæðisins votlendi sem njóta sérstakrar verndar skv.
37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd, verða þau afmörkuð sérstaklega og áhrif á þau
metin.
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4.4.2 Fuglalíf
Til að leggja mat á áhrif á fuglalíf fóru fram athuganir á varpfuglum á vettvangi sumarið 2011.
Á tímabilinu frá ágúst til október, verður enn fremur fylgst með umferð farfugla. Við úrvinnslu
er sjónum einkum beint að fjölbreytileika og þéttleika varpfugla innan áhrifasvæðis, áhrifum á
lykil- og ábyrgðartegundir og hvort einhverjir fuglar á válista NÍ finnist á svæðinu. Einnig er
fjallað um hugsanleg áhrif háspennulínanna á fuglalíf og lagðar fram tillögur um
mótvægisaðgerðir ef þörf þykir.
4.4.3 Jarðfræði og jarðmyndanir
Slóðagerð, jarðvinna í mastrastæðum og efnistaka geta raskað jarðmyndunum sem á
einhvern hátt þykja verndar verðar eða sérstæðar. Athuganir og vettvangsvinna fóru fram
haustið 2011. Í frummatsskýrslu verður jarðmyndunum innan fyrirhugaðs athugunarsvæðis
lýst, ásamt því að fjalla um sérstöðu þeirra og verndargildi m.t.t. 37. gr. laga nr. 44/1999 um
náttúruvernd. Áhrif fyrirhugaðra framkvæmda á jarðfræðilega þætti verða metin og lagðar til
mótvægisaðgerðir eftir því sem nauðsynlegt telst.
4.4.4 Landslag og sjónrænir þættir
Jarðrask vegna framkvæmdarinnar getur haft sjónræn áhrif. Helstu áhrif á fyrrgreinda þætti
verða þó af völdum mastra og leiðara háspennulína. Í frummatsskýrslu verður fjallað um
sjónræn áhrif framkvæmdarinnar og áhrif á landslag. Í þeim tilgangi verða gerðar líkanmyndir
af fyrirhuguðum háspennulínum. Í matinu er lagt til að gera líkanmyndir frá eftirtöldum
stöðum:
1.
2.
3.
4.
5.

Skaftártunguvegi, yfir Kúðafljót í átt að stöðvarhúsi Hólmsárvirkjunar.
Fjallabaksleið syðri á Snæbýlisheiði.
Fjallabaksleið syðri, austan við valkost d.
Fjallabaksleið nyrðri á Núpsheiði.
Fjallabaksleið nyrðri, yfir Kálfasléttur.

Við val á sjónarhornum fyrir gerð líkanmynda er leitast við að sýna einkennandi útsýni frá
fjölförnum stöðum, frá íbúðarbyggð og stöðum sem þykja markverðir vegna útivistar eða
útsýnis. Athugunarsvæði er því umfangsmeira en vegna beinna áhrifa og afmarkast út frá
sýnileika línanna.
4.4.5 Útivist og ferðamennska
Háspennulínur á svæðinu kunna að hafa áhrif á útivist fólks á svæðinu. Í frummatsskýrslu
verður lagt mat á hugsanleg áhrif framkvæmdanna á útivist og ferðamennsku. Sumarið 2011
var gerð viðhorfskönnun meðal ferðamanna, við bílastæðið við Eldgjá neðan við Ófærufoss,
þar sem kannað var viðhorf ferðamanna til legu háspennulínu um svæðið, ferðamynstur
þeirra, notkun og upplifun af svæðinu og aðdráttarafl svæðisins. Til að meta fjölda
ferðamanna voru bifreiðar taldar á 5 stöðum; F232 við Hólmsárfossa, F210 á Mælifellssandi,
F210 austan Hólmsár, F233 að Álftavatnskrók og F208 Fjallabak nyrðra. Gerð var
viðtalskönnun meðal ferðaþjónustuaðila sem eru með ferðir um svæðið, bæði þá sem gera út
í héraði og frá Reykjavík. Varpað verður ljósi á hvernig; ferðaþjónustan er að nýta svæðið
núna, hvernig rekstaraðilar sjá fyrir sér að nýta það eftir nokkur ár, hvernig þeir sjá fyrir sér
að það verði best nýtt í framtíðinni og síðan ályktað um hvaða áhrif háspennulína kæmi til
með að hafa á starfsemina.
Lagðar verða til mótvægisaðgerðir ef þörf þykir. Athugunarsvæði vegna útivistar og
ferðamennsku tekur yfir sama svæði og athugunarsvæði vegna landslags og sjónrænna
áhrifa auk nærliggjandi útivistarsvæða og gönguleiða.
4.4.6 Fornleifar
Það er stefna Landsnets að hliðra mannvirkjum eins og kostur er þannig að fornleifum verði
ekki raskað. Fornleifafræðingur hefur kannað fyrirhugað framkvæmdasvæði og farið yfir
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heimildir, s.s. örnefnaskrár, sýslu- og sóknalýsingar og fornleifaskrár. Gengið var um
athugunarsvæði vegna beinna áhrifa framkvæmdarinnar og leitað að fornleifum. Þekktar
fornleifar staðsettar með GPS-hnitum og leitað að áður óþekktum minjum í og við fyrirhugað
línustæði. Allar fornleifar verða kortlagðar í mælikvarða sem er u.þ.b. 1:20.000. Í
frummatsskýrslunni verður greint frá niðurstöðum þessarar skráningar og lagðar til
mótvægisaðgerðir ef nauðsynlegt er.
4.4.7 Náttúruvá
Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir hættumati vegna náttúruvár og öryggismálum.
Fjallað verður um þær vár sem geta haft áhrif á rekstraröryggi línanna, t.d. vegna jarðskjálfta
og eldvirkni, ísingar og eldinga. Mótvægisaðgerðir verða lagðar til sé þess talin þörf.

4.5

Aðrar framkvæmdir í Skaftártungu

Eins og fram hefur komið eru tvær fyrirhugaðar vatnsaflsvirkjanir í Skaftártungu forsenda
þeirrar framkvæmdar sem hér um ræðir, þ.e. tengingar þeirra við raforkukerfið. Hér á eftir er
fjallað um virkjanirnar í stuttu máli.
4.5.1 Hólmsárvirkjun
Orkusalan ehf. og Landsvirkjun áforma að reisa allt að 80 MW Hólmsárvirkjun með virkjun
Hólmsár í Skaftártungu, með 10 km2 lóni við Atley og stöðvarhúsi. Áætluð aðrennslis- og
veitugöng eru 6,5 km, skurðir 0,9 km, frárennslisgöng 1,1 km og hæð jarðstíflu 38 m. Tillaga
að matsáætlun vegna framkvæmdarinnar var lögð fram til kynningar í júní 2011.
4.5.2 Búlandsvirkjun
Suðurorka ehf. áformar að reisa allt að 150 MW Búlandsvirkjun með virkjun Skaftár í
nágrenni Búlands í Skaftárhreppi. Gert er ráð fyrir 10 km2 lóni og allt að 5 ha undir
stöðvarhús. Áætluð aðrennslis- og veitugöng eru 3,1 km, skurðir 0,5 km, frárennslisgöng 5,8
km og mesta hæð á stíflum 68 m. Tillaga að matsáætlun var samþykkt í september 2011.
4.5.3 Samögnunaráhrif með öðrum framkvæmdum
Í ákvörðun Skipulagsstofnunar um sameiginlegt mat Hólmsárvirkjunar, Búlandsvirkjunar og
háspennulína, dags. 7. apríl 2011, kemur fram að með mati á umhverfisáhrifum hverrar
framkvæmdar fyrir sig sé markmiðum laga um mat á umhverfisáhrifum fullnægt. Að mati
Skipulagsstofnunar sé ljóst að sameiginlegt mat umræddra framkvæmda í Skaftárhreppi feli
ekki í sér þann ávinning að það geti talist ásættanlegt að taka slíka ákvörðun, sé tekið mið af
meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga. Í ákvörðuninni stendur einnig að í mati hverrar
framkvæmdar fyrir sig skuli veita upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir á sama svæði og
fjalla um sammögnunaráhrif með öðrum framkvæmdum.
Í samræmi við ákvörðun Skipulagsstofnunar og ákvæði 2. mgr. 9. gr. laga um mat á
umhverfisáhrifum verður fjallað um sammögnunaráhrif með öðrum framkvæmdum að því
marki sem upplýsingar og framvinda þeirra framkvæmda gerir kleift.
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4.6

Fyrirliggjandi gögn

Helstu gögn og rannsóknir sem stuðst verður við í matsvinnunni eru eftirfarandi:


Skipulagsmál




Upplýsingar um verndarsvæði:





Náttúruverndarráð: Náttúruminjaskrá 7. útgáfa.
Umhverfisstofnun: Náttúruverndaráætlun 2004-2008.

Kort og myndir:







Aðalskipulag Skaftárhrepps 2010-2022.

Loftmyndir ehf: Litloftmyndir af svæðinu.
Landmælingar Íslands: Staðfræðikort í mælikvarðanum 1:50.000 og 1:25.000.
Landmælingar Íslands: Tölvutæk staðfræðikort í mælikvarðanum 1:50.000.
Ýmis sérkort.

Fornleifar og aðrar menningarminjar:




Fornleifavernd ríkisins. Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar.
Fornleifaskrár.
Örnefnaskrár.

Auk ofangreindra gagna verður stuðst við gögn sem aflað hefur verið um náttúrufar og dýralíf
vegna mats á áhrifum Hólmsárvirkjunar og Búlandsvirkjunar.
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5 KYNNING OG SAMRÁÐ
5.1

Samráð

Á meðan á undirbúningi matsáætlunar stendur verður haft samráð við ýmsa aðila og
fyrirhugaðar framkvæmdir og áherslur matsvinnunnar kynntar. Þessir aðilar eru:


Skipulagsstofnun



Umhverfisstofnun



Heilbrigðiseftirlit Suðurlands



Skaftárhreppur



Landeigendur

Á meðan á vinnslu frummatsskýrslu stendur, verður áhersla lögð á áframhaldandi samráð við
ofangreinda aðila, bæði lögboðna umsagnaraðila, landeigendur sem og aðra hagsmunaaðila
í samræmi við ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br.

5.2

Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun og samantekt á
athugasemdum

Drög að tillögu að matsáætlun voru kynnt um tveggja vikna skeið, frá 29. september til 13.
október 2011, í samræmi við 14. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum.
Kynning á tillögunni var auglýst í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu þann 29. september 2011.
Tillagan var aðgengileg á vef Landsnets, www.landsnet.is og EFLU, www.efla.is.
Erindi var sent á alla landeigendur á línuleiðinni með upplýsingum um drög að tillögu að
matsáætlun og athugasemdafresti.
Engar athugasemdir bárust á kynningartíma.
Í bréfi dagsettu 10. nóvember 2011 benti Skipulagsstofnun á eftirfarandi atriði varðandi drög
að tillögu að matsáætlun:


Skipulagsstofnun telur að auk þeirra þátta sem fjallað er um í kafla 4.4 eigi að fjalla
um landnotkun og skipulag þannig að stöðu skipulags sé lýst og á hvaða hátt
mismunandi valkostir hafi áhrif á þá þætti (landnotkun og skipulag).
Svar: Bætt hefur verið við kafla 3.2 um fyrirliggjandi skipulagsáætlanir þess efnis að
fjallað verði um stöðu skipulags, samræmi framkvæmdar við það og á hvaða hátt
mismunandi valkostir framkvæmdarinnar hafi á landnotkun og skipulag.



Skipulagsstofnun telur, með vísan til ákvörðun stofnunarinnar dags. 7. apríl 2011 um
sameiginlegt mat Búlandsvirkjunar, Hólmaárvirkjunar og tengdar raflínur, að í
frummatsskýrslu beri að gera grein fyrir sammögnunaráhrifum þessara framkvæmda.
Svar: Bætt hefur verið við undirkafla um sammögnunaráhrif í kafla 4.5, í samræmi við
ákvörðun Skipulagsstofnunar frá 7. apríl 2011.

5.3

Tillaga að matsáætlun

Tillaga að matsáætlun er nú til meðferðar hjá Skipulagsstofnun. Þaðan verður tillagan send
lögbundnum umsagnaraðilum til umsagnar og þurfa svör þeirra að berast innan þess frests
sem stofnunin veitir. Allir hafa rétt til að senda Skipulagsstofnun skriflegar athugasemdir við
tillögu að matsáætlun innan gefins frests.

5.4

Kynning á frummatsskýrslu

Við gerð frummatsskýrslunnar verður haft samráð við hagsmunaaðila, Skipulagsstofnun og
umsagnaraðila í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum. Áætlað er að skila
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frummatsskýrslu til meðferðar Skipulagsstofnunar um mitt ár 2012. Niðurstöður
matsvinnunnar verða kynntar almenningi í samráði við Skipulagsstofnun á kynningartíma
frummatsskýrslunnar. Frummatsskýrslan verður auglýst og gerð aðgengileg á opinberum
stöðum, auk þess að verða aðgengileg á vefnum.
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