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SAMANTEKT 

Tilgangur framkvæmdarinnar er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi 

með betri samtengingu þessara landshluta og auka þannig öryggi raforkuafhendingar og gæði 

raforku. Framkvæmdin er mikilvægur hlekkur í styrkingu flutningskerfisins í heild þar sem um er að 

ræða mikilvæga styrkingu á milli framleiðslueininga á norðaustur- og austurhluta landsins.  

Framkvæmdirnar fela í sér byggingu nýrrar 220 kV háspennulínu, Kröflulínu 3, frá tengivirki við 

Kröflustöð að tengivirki við Fljótsdalsstöð. 

Háspennulínur á þessu spennustigi 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 tillögu að matsáætlun sem hér liggur fyrir  er fyrirhuguðum framkvæmdum, 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 verður lagt mat á áhrif framkvæmda á eftirfarandi þætti: Gróður, fuglalíf,  

jarðmyndanir, fornleifar, svæði á náttúruminjaskrá og náttúruverndaráætlun, neysluvatn og 

vatnsvernd. Þá verða einnig metin áhrif framkvæmdarinnar á landslag og ásýnd, hagræna og 

félagslega þætti og áhættu og öryggismál. 

Drög að tillögu að matsáætlun  voru kynnt  um tveggja vikna skeið, frá 5. til 19. desember 2012 í 

samræmi við 14. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum. Tillagan var 

aðgengileg á vef EFLU og Landsnets. Athugasemdir bárust frá þremur aðilum. Gerð er grein fyrir 

þessum athugasemdum og svörum Landsnets við þeim í kafla 5.2 og í viðauka 3.  
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1. INNGANGUR 

1.1 Um Landsnet 

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 raforku 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. 

Samkvæmt lögunum ber Landsneti jafnframt að tengja allar dreifiveitur, stórnotendur og virkjanir 

sem uppfylla ákveðin skilyrði við flutningskerfið og stilla saman raforkuvinnslu og raforkuþörf svo 

hægt sé að mæta frávikum milli umsaminna kaupa og raforkunotkunar.  

2 UPPLÝSINGAR UM FRAMKVÆMDINA 

Framkvæmdin sem um ræðir felst í nýbyggingu háspennulínu, Kröflulínu 3, frá tengivirki við 

Kröflustöð í Mývatnssveit að tengivirki við Fljótsdalsstöð í Fljótsdal. 

2.1 Tilgangur og markmið 

Tilgangur framkvæmdarinnar er að tryggja stöðugleika raforkukerfisins á Norður- og Austurlandi 

með betri samtengingu virkjanasvæða þessara landshluta og auka jafnframt flutningsgetu, öryggi 

flutningskerfisins og gæði raforku. Framkvæmdirnar eru jafnframt áfangi í styrkingu byggðalínunnar 

sem er hryggjarstykkið í hinu miðlæga flutningskerfi á landinu. 

Í frummatsskýrslu verður fjallað nánar um þörf fyrir styrkingu kerfisins með byggingu 220 kV línu til 

viðbótar við núverandi 132 kV línu og áætlaðan tímaramma við spennuhækkun byggða-

línuhringsins.  

2.2 Valkostir 

2.2.1 Almennt 

Framkvæmdin felst í lagningu 220 kV háspennulínu, Kröflulínu 3, frá Kröfluvirkjun austur í Fljótsdal. 

Fyrirhuguð framkvæmd er innan sveitarfélaganna Skútustaðahrepps, Fljótsdalshéraðs og 

Fljótsdalshrepps. Fyrirhuguð lega háspennulínunnar er sýnd á mynd 1 sem og á yfirlitskortum í 

mælikvarðanum 1:20.000 í viðauka 1.  

Gert er ráð fyrir að skoða tvo kosti varðandi leiðarval Kröflulínu 3, þ.e. aðalvalkost og valkost B 

næst Kröflu. Á tveimur stöðum þarf að breyta Kröflulínu 2, 132 kV, til þess að rýma fyrir nýrri línu, 

annars vegar við tengivirki Kröflustöðvar, og hins vegar á stuttum kafla í Núpaskoti austan Jökulsár 

á Fjöllum. Fjallað verður um kosti og galla valkostanna og rök færð fyrir vali á línuleið.  

Sá valkostur að leggja línuna í jörð er ekki talinn raunhæfur. Fjallað verður almennt um samanburð 

á loftlínum og jarðstrengjum, en jarðstrengskostur verður ekki lagður fram til mats á 

umhverfisáhrifum.  
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2.2.2 Aðalvalkostur.  

Fyrirhugað er að byggja nýtt 220 kV tengivirki við Kröfluvirkjun litlu norðar en núverandi tengivirki. 

Þaðan liggur leið Kröflulínu 3 um Þríhyrningadal til suðurs, en beygir síðan til austurs í skarðið milli 

Halaskógafjalls og Sandabotnafjalls. Síðan um Jörundargrjót og áfram suðaustur að núverandi 

byggðalínu, Kröflulínu 2 á Austaraselsheiði. Þaðan liggja línurnar samhliða. Frá Austaraselsheiði 

liggur línuleiðin austur að Vegasveinum þar sem hún tekur stefnuna til suðausturs í átt að Fremri-

Grímsstaðanúp og þverar þar Jökulsá á Fjöllum. Austan Jökulsár stefnir línuleiðin í sunnanvert 

Sauðaskarð þar sem hún liggur yfir Víðidalsfjöll. Vegna þrengsla í Sauðaskarði þarf Kröflulína 3 að 

fara lítið eitt sunnar um skarðið en núverandi Kröflulína 2 og þar er því um 300 m bil á milli línanna. 

Austan skarðsins liggur leiðin að Dyngju norðan Möðrudals. Þaðan fer hún um skörð í 

Möðrudalsfjallgarði og liggur yfir Lindará og Gestreiðarstaðakvísl að horni vestan undir 

Þrívörðuhálsi. Frá Þrívörðuhálsi liggur línuleiðin að horni sunnan Stóra-Svalbarðs og þaðan beint 

yfir Jökuldalsheiðina og þvert yfir Jökuldalinn rétt sunnan Hákonarstaða og Klaustursels. Fljótlega 

eftir að línuleiðin kemur upp úr Jökuldalnum sveigir hún til suðausturs yfir Fljótsdalsheiði að 

Sandskeiðskíl og vesturenda Garðavatns, og þaðan í tveimur beygjum fram á brún Teigsbjargs. 

Línan liggur síðan fram af Teigsbjargi að tengivirki í Fljótsdal, á svipaðan hátt og Kröflulína 2.  

 

Mynd 1: Yfirlitsmynd af línuleið Kröflulínu 3. 

A: Þríhyrningadalur, B: Sandabotnaskarð  C: Vegasveinar, D: Fremri-Grímsstaðanúpur, E: Sauðaskarð, F: Gestreiðarstaðakvísl, G: 
Þrívörðuháls, H: Stóra-Svalbarð, I: Jökuldalsheiði J: Jökuldalur, K: Sandskeiðskíll L: Garðavatn. 

2.2.3 Valkostur B 

Valkostur B er lagður fram til samanburðar og felst í því að næst Kröflu verður skoðaður sá 

valkostur að leggja Kröflulínu 3 samhliða Kröflulínu 2, þ.e. um Hlíðardal að suðurenda 

Halaskógafjalls. Þar beygja báðar línurnar til austurs yfir Austaraselsheiði að Vegasveinum. 



  

3 

2.2.4 Valkostur C 

Eftir samráð við landeigendur í Reykjahlíð við undirbúning tillögu að matsáætlun er ný útfærsla 

lögð fram til skoðunar um legu háspennulínunnar við Kröflustöð. Valkosturinn er sýndur á 

yfirlitskortum í viðauka og á yfirflugsmyndum í kafla 3. 

2.2.5 Núllkostur 

Núllkostur felur það í sér að ekki verði reist háspennulína frá Kröfluvirkjun að Fljótsdalsstöð. Þá 

yrði ekki um að ræða þann ávinning sem stefnt er að og lýst er í kafla um tilgang framkvæmdar. Að 

jafnaði má gera ráð fyrir því að um óbreytt ástand verði að ræða á þeim náttúrufarsþáttum sem til 

skoðunar eru í mati á umhverfisáhrifum. Nánari grein verður gerð fyrir jákvæðum og neikvæðum 

áhrifum núllkosts á náttúrufarsþætti og samfélag í frummatsskýrslu.  

2.2.6 Jarðstrengir 

Háspennulínur eru ýmist lagðar sem loftlínur eða jarðstrengir. Háspennulínur með yfir 100 kV 

spennu eru almennt lagðar sem loftlínur, bæði hér á landi, í nágrannalöndum okkar og reyndar um 

heim allan. Þar sem flutningslínur eru lagðar sem jarðstrengir er það aðallega vegna þéttrar 

íbúðabyggðar eða einstakra umhverfisaðstæðna. 

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. Þetta er ein helsta ástæða þess að ekki er valið að leggja flutningslínur á hárri 

spennu í jörð því séu þessir tveir valkostir bornir saman m.t.t. þessara skylda standast jarðstrengir 

engan veginn samanburðinn: 

 Með aukinni spennu eykst stofnkostnaður við jarðstrengslögn margfalt. Sem dæmi má 

nefna að stofnkostnaður við 220 kV jarðstreng sem væri með um 630 MVA flutningsgetu er 

áætlaður um 370 Mkr/km á móti 60 Mkr/km fyrir loftlínu með sömu flutningsgetu, m.v. 

verðlag í september 2012. Auk hærri stofnkostnaðar er líftími jarðstrengja aðeins um 

helmingur af líftíma loftlína. 

 Jarðstrengir á hárri spennu (≥ 220 kV) eru einnig tæknilega óhagkvæmari lausn en loftlínur 

á sömu spennu. Sveigjanleiki til breytinga og aðlögunar flutningskerfisins að breyttum 

þörfum er mun minni þegar um er að ræða jarðstrengi. Þannig má oft, 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 breytingum stendur og 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. 

Að teknu tilliti til samanburðar á kostnaði og rekstrareiginleikum er því mat Landsnets að ekki sé 

raunhæft að leggja háspennulínu frá Kröfluvirkjun að Fljótsdalsstöð í jörð. Í frummatsskýrslu verður 

settur fram almennur samanburður á kostnaðar-, rekstrar- og öryggisþáttum á jarðstrengjum og 

loftlínum.  

Frekari upplýsingar um jarðstrengi og samanburð við loftlínur er að finna á heimasíðu Landsnets, 

http://www.landsnet.is/linurogstrengir/.  
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2.3 Lýsing á framkvæmdaþáttum 

2.3.1 Almennt 

Eftirfarandi lýsing á helstu mannvirkjum Kröflulínu 3 er á þessu stigi fyrst og fremst ætlað að sýna 

mannvirkin í megindráttum, 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. Allar magntölur eru áætlaðar og geta breyst. Við hönnun og staðsetningu háspennulínanna er 

stuðst við staðalinn ÍST EN 50341-1:2001 ásamt íslenska þjóðarskjalinu ÍST EN 50341-3-12:2001.  

2.3.2 Línugerð og möstur 

Fyrirhuguð loftlína verður líklega af sömu gerð og flestar aðrar 220 kV línur hér á landi, stöguð 

stálgrindarmöstur. Slík möstur hafa verið lengi í notkun og reynst vel. Ekki hefur verið tekin 

endanleg ákvörðun um mastragerð og því hugsanlegt að meðan á matsvinnu og hönnun stendur 

komi aðrar mastragerðir til greina. 

Verði stöguð stálgrindarmöstur fyrir valinu verða algengustu möstrin stöguð M-möstur (sjá mynd 2). 

Dæmigerð hæð mastranna1 er 16-32 m með 20 m breiðri ofanáliggjandi brú, sem 

upphengibúnaður og leiðarar línunnar hanga í. Möstrin standa á tveimur fótum sem eru settir á 

steyptar undirstöður. Línan er stöguð með fjórum stögum, tveimur til hvorrar áttar sem sameinast í 

stagfestum, sjá mynd 2. Stagfesturnar eru ýmist steyptar staghellur sem grafnar eru niður eða 

bergboltar sem borað er fyrir og festir með sementsvellingi.  

 

Mynd 2: Stagað stálgrindarmastur, M-mastur 220kV. 

 

Hornmöstur verða annað hvort þrjár stagaðar stálgrindarsúlur (sjá mynd 3, t.h.) eða frístandandi 

fjórfótungur (sjá mynd 3, t.v.). Stálgrindarsúlurnar standa á steyptum undirstöðum og eru studdar af 

níu stögum sem tengjast í steyptar staghellur eða bergbolta. Frístandandi fjórfótungar standa á 

fjórum undirstöðum.  

                                                
1 Uppgefin hæð er hæð upp í brú/þverslá 
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Mynd 3: Stagaðar stálgrindarsúlur (t.h.) og frístandandi stálgrindarmastur, fjórfótungur (t.v.), 220kV. 

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. Á mynd 4 má sjá stagað stálgrindarmastur, M-mastur þar sem helstu 

hlutar mastursins hafa verið merktir inn.  

Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir gerð línunnar og byggingu hennar. 

 

Mynd 4: Stagað M-mastur úr Brennimelslínu 1 (220kV). Skýring á helstu hugtökum. 

2.3.3 Slóðagerð 

Slóðagerð er háð mastragerð og því landi sem línan mun liggja um. Gert er ráð fyrir að meðfram 

línum með stöguðum möstrum þurfi að vera ökuslóð sem er fær vörubílum. Frá þessum slóðum 
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þarf að leggja afleggjara eða hliðarslóðir að möstrum. Jafnframt þarf að gera u.þ.b. 10x10 m plan 

við öll möstur.  

Kröflulína 3 liggur nánast alla leið samsíða Kröflulínu 2, og er gömul slóð eða troðningur meðfram 

henni. Á Möðrudalsöræfum eru miklir sandar og því lítil þörf fyrir slóðir og æskilegt að sleppa því 

að leggja nýja slóð þar. Annars staðar meðfram Kröflulínu 2 er slóð sem er frekar léleg víðast hvar, 

en hana er hægt að styrkja með því að bera í hana. 

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. Á mynd 5 má sjá 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. Einnig verður gerð grein fyrir stefnu um aðgengi 

almennings að línuvegum en hún verður mótuð í samráði við landeigendur og eftir atvikum 

viðkomandi sveitarfélög. 

 

Mynd 5: Þversnið af dæmigerðri línuslóð. 

2.3.4 Efnistaka 

Efni þarf til slóðagerðar og í plön við möstur. Einnig þarf fyllingarefni að undirstöðum og 

stagfestum. Fyrir liggur námukönnun og verður gerð grein fyrir mögulegum námum í 

frummatsskýrslu. Stefnt er að því að nota eins og hægt er efni úr námum sem þegar hafa verið 

opnaðar og eru á aðalskipulagi sveitarfélaganna. Verði opnaðar nýjar námur verður fjallað um þær 

samkvæmt lögum um náttúruvernd nr. 44/1999 og lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.  

Í frummatsskýrslu verður gerð nánari grein fyrir þeim námum sem verða notaðar, efnismagni og 

frágangi náma eftir notkun.  

2.3.5 Mannaflaþörf og vinnubúðir 

Líklegt er að við byggingu línunnar verði settar upp vinnubúðir fyrir starfsmenn. Búðirnar verða 

væntanlega í nágrenni við greiðfæra vegi eða í byggð, en á vinnusvæðinu verða 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 línunnar verða efnisafgangar, umbúðir og annað lauslegt hreinsað af svæðinu, 

jarðrask lagfært og sáð í sár þar sem þörf er talin á. Frágangur verður í samráði við hlutaðeigandi 

sérfræðinga, s.s. gróðurfræðing eða fornleifafræðing eftir því sem við á. Jafnframt verður slóð 

lagfærð og reynt að gera ráðstafanir til að hindra úrrennsli í leysingum og stórrigningum. Gengið 

verður frá efnistökusvæðum í samræmi við áætlun um efnistökuna og frágang svæðisins að henni 

lokinni. Nánar verður gerð grein fyrir frágangi í frummatsskýrslu.  
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2.4 Leyfisveitingar 

Framkvæmdin er háð eftirfarandi leyfum:  

Orkustofnun: Til byggingar háspennulína sem reknar eru á 66 kV spennu eða hærri þarf Landsnet 

leyfi Orkustofnunar, sbr. 9. grein raforkulaga nr. 65/2003. 

Sveitarstjórnir: Gert er ráð fyrir að sveitarstjórnir Skútustaðahrepps, Fljótsdalshéraðs og 

Fljótsdalshrepps veiti framkvæmdaleyfi á grundvelli staðfests skipulags, álits Skipulagsstofnunar 

um mat á umhverfisáhrifum og leyfis Orkustofnunar, sbr. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  

Umhverfisstofnun: Fá þarf leyfi Umhverfisstofnunar ef framkvæmdin snertir friðlýstar náttúruminjar.  

Heilbrigðiseftirlit: Sækja þarf um starfsleyfi til viðkomandi heilbrigðiseftirlita 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. 

3 STAÐHÆTTIR OG SKIPULAG 

3.1  Staðhættir, staðsetning 

Í köflum 2.2.2 og 2.2.3 um leiðarval er gefið yfirlit um línuleiðina og valkosti, en hér verður henni 

lýst nánar með nokkrum ljósmyndum. 

 
Mynd 6: Horft norðvestur til Kröflustöðvar. Kröflulína 2 er teiknuð inn með hvítri línu og fyrirhuguð lega 
Kröflulínu 3 með grænni línu. Valkostur C er teiknaður inn með rauðri línu.  
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3.1.1 Krafla – Jökulsá á Fjöllum 

Fyrirhugað er að byggja nýtt 220 kV tengivirki við Kröfluvirkjun litlu norðar en núverandi tengivirki.  

Næst Kröflustöð og austur að Vestaribrekku er mólendi og melar að hluta til uppblásnir. Þar taka 

við hraun sem eru gróin í fyrstu en verða sandorpin og gróðurlítil nær Jökulsá á Fjöllum. 

 

 
Mynd 7: Horft vestur Austaraselsheiði, Sandabotnaskarð t.h. Kröflulína 2 er teiknuð inn með hvítri línu og 
fyrirhuguð lega Kröflulínu 3 með grænni línu. 

3.1.2 Jökulsá á Fjöllum - Fljótsdalur 

Á þessum kafla liggur Kröflulína 3 að mestu leyti um heiðar, afréttarlönd og fjallaskörð. Austan 

Jökulsár eru gróðurlitlir melar og sandar að hluta til uppblásnir að Stóra-Svalbarði á Jökuldalsheiði. 

Helstu gróðurvinjarnar er að finna við ár og læki. Frá Stóra-Svalbarði tekur við nokkuð samfelld 

gróðurþekja með fjölmörgum tjörnum og smáum vötnum. Línan þverar Jökuldal á 

landbúnaðarsvæði um miðjan efri dalinn. Handan dalsins er Fljótsdalsheiðin með nokkuð samfelldri 

gróðurþekju einkum að norðanverðu. Línan mun liggja eins og Kröflulína 2 í löngu spenni fram af 

Teigsbjargi að tengivirki í Fljótsdal. 
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Mynd 8: Horft vestur yfir Dyngjuhóla norðan Möðrudals. Víðidalsfjöll í baksýn. Kröflulína 2 er teiknuð inn með 
hvítri línu og fyrirhuguð lega Kröflulínu 3 með grænni línu. 

 
Mynd 9: Horft vestur yfir Geitasand, á milli Möðrudalsfjallgarðs vestari og eystri. Kröflulína 2 er teiknuð inn með 
hvítri línu og fyrirhuguð lega Kröflulínu 3 með grænni línu. 



  

10 

 
Mynd 10: Horft austur yfir Jökuldalsheiði, Sænautavatn t.h. Kröflulína 2 er teiknuð inn með hvítri línu og 
fyrirhuguð lega Kröflulínu 3 með grænni línu. 

 
Mynd 11: Horft vestur yfir Jökuldal, Hákonarstaðir t.h. Kröflulína 2 er teiknuð inn með hvítri línu og fyrirhuguð 
lega Kröflulínu 3 með grænni línu. 
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Mynd 12: Horft austur yfir Fljótsdalsheiði. Kröflulína 2 er teiknuð inn með hvítri línu og fyrirhuguð lega Kröflulínu 
3 með grænni línu. 

 
Mynd 13: Horft vestur yfir Valþjófsstað í Fljótsdal. Teigsbjarg t.v., Garðavatn fyrir miðju. Kröflulína 2 er teiknuð 
inn með hvítri línu og fyrirhuguð lega Kröflulínu 3 með grænni línu. 



  

12 

3.2 Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir  

Fyrirhugað framkvæmdasvæði er innan eftirfarandi sveitarfélaga: 

 Skútustaðahreppur 

 Fljótsdalshérað 

 Fljótsdalshreppur 

3.2.1 Svæðisskipulag 

Fyrirhugað framkvæmdasvæði Kröflulínu 3 liggur innan marka Svæðisskipulags miðhálendisins 

2015, sem staðfest var 1999. Breyting hefur verið gerð á því frá því að það var staðfest og 

fyrirhuguð Kröflulína 3 verið færð inn í svæðisskipulagið. 

Næst Kröflustöð er fyrirhugað framkvæmdasvæði Kröflulínu 3 innan marka Svæðisskipulags 

háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 2007-2025, sem staðfest var 2008. Svæðisskipulaginu var síðar 

breytt þannig að Kröflulína 3 lægi um Sandabotnaskarð (staðfest 8. mars 2011). 

3.2.2 Aðalskipulag 

Kröflulína 3 er inni á gildandi aðalskipulagi Skútustaðahrepps 2010-2022. Í aðalskipulagi 

Fljótsdalshéraðs 2008-2028 liggur fyrir auglýst breytingartillaga þar sem línan er færð inn. 

Breytingartillagan hefur ekki verið staðfest. Í aðalskipulagi Fljótsdalshrepps 2002-2014 er ný 220 

kV lína merkt inn sem Fljótsdalslína 1.  

3.2.3 Deiliskipulag 

Í deiliskipulagi Kárahnjúkavirkjunar um mannvirki í Fljótsdal er Kröflulína 3 merkt inn sem 

Fljótsdalslína 1 en legan er rétt og því ekki talin þörf á breytingu. 

Unnið er að nýju deiliskipulagi fyrir Kröfluvirkjun þar sem gert verður ráð fyrir Kröflulínu 3 skv. 

aðalvalkosti.  

3.2.4 Stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs 

Kröflulína 3 og Kröflulína 2 liggja á stuttum kafla fyrir innan mörk Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem 

línan þverar Jökulsá á Fjöllum. Unnið er að breytingu á Stjórnunar- og verndaráætlun 

Vatnajökulsþjóðgarðs sem tekur mið af báðum háspennulínunum.  

3.2.5 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 

Landið sem línan fer um er í eigu einstaklinga, sveitarfélaga eða annarra lögaðila, þ.m.t. 

þjóðlendur. Áform um framkvæmdirnar verða kynnt landeigendum í tengslum við matsferlið. 
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4 UMFANG OG ÁHERSLUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM 

4.1 Mat á umhverfisáhrifum 

4.1.1 Matsskylda framkvæmdar 

Framkvæmdin er matsskyld skv. 22. tölulið 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.” 

4.1.2 Umsjón með mati á umhverfisáhrifum 

Landsnet er framkvæmdaraðili, og verður eigandi og rekstraraðili Kröflulínu 3. Tillaga þessi að 

matsáætlun er unnin fyrir Landsnet af EFLU verkfræðistofu hf., sem mun einnig annast gerð og 

ritstjórn fyrirhugaðrar matsskýrslu. Einnig koma að verkinu sérfræðingar á sviði náttúrufars og 

fornminja, ásamt fleiri starfsmönnum EFLU og Landsnets. Verkefnisstjórn er skv. töflu 4.1.  

Tafla 1: Verkefnisstjórn við mat á umhverfisáhrifum. 

Aðilar Hlutverk Starfsmenn 

Landsnet Verkefnisstjóri framkv.aðila Árni Jón Elíasson 

EFLA hf. 
Verkefnisstjóri ráðgjafa og 
ritstjóri frummatsskýrslu 

Ólafur Árnason 

Margir sérfræðingar koma að gerð matsskýrslunnar, hver á sínu sérsviði og er greint frá þeim í 

köflum 4.5.3 til 4.5.11.  

4.1.3 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. 

4.1.4 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 10. 

Nánari upplýsingar um slíkt matsferli má finna á vef Skipulagsstofnunar, www.skipulagsstofnun.is. 

4.1.5 Tímaáætlun matsferlis og framkvæmdar 

Áætlað er að skila frummatsskýrslu inn til meðferðar Skipulagsstofnunar á fyrri hluta árs 2013 og 

að álit Skipulagsstofnunar á matsskýrslu geti legið fyrir síðla sama ár. 

Framkvæmdir hafa ekki verið tímasettar að svo stöddu. 
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Mynd 14: Ferli mats á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000. 

4.2 Umhverfisáhrif 

Hér á eftir verða nefndir helstu þættir framkvæmdarinnar sem valda umhverfisáhrifum.  

4.2.1 Háspennulínur 

Möstur, leiðarar og slóðir verða að hluta sýnileg frá vegum, byggð og útivistarsvæðum. Mannvirkin 

munu liggja meðfram núverandi línu á stórum hluta leiðarinnar. Háspennulínur líkt og mörg önnur 

mannvirki geta haft áhrif á fuglalíf, gróður og fornleifar. Í sumum tilvikum, sérstaklega nærri byggð, 

geta slík mannvirki haft áhrif á hljóðvist og landnotkun vegna byggingarbanns næst línunum (sjá 

mynd 8). Ýmis önnur landnotkun er þó möguleg í grennd við háspennulínur. Í kringum 

háspennulínur er raf- og segulsvið.  

 
Mynd 10: Skýringarmynd af byggingarbanni við möstur. 

4.2.2 Jarðrask vegna vegslóða og jarðskauta 

Við lagningu slóða má minnka jarðrask með því að nota núverandi slóðir svo sem kostur er, með 

endurbótum, en þar sem þeim sleppir þarf hugsanlega að leggja nýjar slóðir. Leggja þarf 

hliðarslóðir að nýjum mastrastæðum og gera plön við þau. Jarðskaut eru sett í mastrastæði og 

línuslóðir.  

4.2.3 Efnistaka 

Efni þarf til slóðagerðar og í plön við möstur. Einnig þarf fyllingarefni að undirstöðum og 

stagfestum. Gerð verður grein fyrir áætlaðri efnisþörf og staðsetningu efnistökustaða í 
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frummatsskýrslu. Til að draga úr skerðingu á gróðri vegna efnistöku verður reynt að nota efni úr 

opnum námum. 

4.2.4 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. 

Framkvæmdasvæðið liggur að hluta um vatnsverndarsvæði. Því er mikilvægt að farið sé að þeim 

ákvæðum sem gilda um umferð innan slíkra svæða svo ekki skapist hætta á mengun af völdum 

tækjabúnaðar og umgengni. 

4.3 Afmörkun framkvæmdasvæðis 

Framkvæmdasvæðið er bundið við það svæði sem fer undir flutningsvirkin. Almennt séð ræðst 

stærð framkvæmdasvæðis að nokkru leyti af eftirfarandi þáttum: 

 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.  

4.4 Afmörkun áhrifasvæðis framkvæmdar 

Áhrifasvæði framkvæmdarinnar er svæðið þar sem ætla má að áhrifa af völdum 

framkvæmdarinnar gæti, bæði á framkvæmdatíma og á rekstrartíma. Almennt má skipta 

áhrifasvæði við mat á áhrifum vegna háspennulína í þrennt:  

 Bein áhrif á umhverfið: Við afmörkun áhrifasvæðis vegna beinna áhrifa á gróður, 

jarðmyndanir, fornleifar og fugla er miðað við u.þ.b. 100 metra breitt svæði við línuleiðina. 

Þetta er rýmra en skilgreint framkvæmdasvæði. Við nánari útfærslu á línustæði getur línan 

hnikast til innan þessa svæðis. Þar sem farið er með núverandi Kröflulínu 2 er litið til þeirra 

áhrifa sem urðu af byggingu hennar, t.d. vegna rasks á köflum þar sem ekki var farið í 

slóðagerð, og sú reynsla nýtt til að ákveða hvar nauðsynlegt er að leggja slóðir og hvar lagt 

verður til að gera það ekki. 

 Áhrif á landslag og ásýnd: Hluti af mati á áhrifum framkvæmdarinnar felst í því að meta 

áhrif hennar á landslag og ásýnd lands. Áhrifasvæði vegna þessara rannsókna getur verið 

víðfeðmara en vegna beinna áhrifa og fer það eftir eðli framkvæmdar og staðsetningu 

hennar m.t.t. landforma, ökuleiða o.þ.h. Í frummatsskýrslu verður lagt mat á sýnileika 

háspennulínunnar og áhrif á landslag og ásýnd.  Við mat á áhrifum er tekið tillit til þess að 

línan mun liggja meðfram eldri línu.   

 Áhrif á samfélag: Áhrifasvæði vegna samfélagslegra þátta getur í mörgum tilvikum verið 

óljóst og einskorðast ekki við ákveðið belti meðfram háspennulínunni. Áhrifasvæði vegna 

landnotkunar einskorðast við helgunarsvæði línunnar, svokallað byggingarbann. Það er 

breytilegt (háð haflengd á milli mastra) en er yfirleitt um 50-80 metra breitt belti (þ.e. 25-40 

metrar frá miðlínu til hvorrar handar). 

Önnur áhrif á samfélag geta ýmist verið jákvæð vegna styrkingar á grunnkerfi 

raforkuflutnings í landinu eða vegna opnunar svæða í kjölfar slóðagerðar. Önnur áhrif á 

samfélag geta þótt neikvæð, t.d. vegna áhrifa á upplifun innan útivistarsvæða, sbr. áhrif á 

sjónræna upplifun.  
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4.5 Áherslur í frummatsskýrslu 

4.5.1 Almennt 

Í frummatsskýrslu verður fjallað um þá þætti umhverfisins sem hugsanlega geta orðið fyrir 

umtalsverðum umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar og þá staði þar sem línan hefur áhrif á 

ásýnd lands. Umfjöllunin mun ná bæði til framkvæmdar- 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.  

4.5.2 Umhverfisþættir 

Við skilgreiningu umhverfisþátta og vinsun var stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um 

flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi. Kröflulína 3 nálgast byggð á þremur stöðum, þ.e. 

í Jökuldal, og á virkjanasvæðunum við báða enda línunnar, þ.e. í Kröflu (þar er ekki föst búseta), 

og í Fljótsdal. Í dölunum er stundaður hefðbundinn landbúnaður. Línan liggur einnig um beitilönd 

Möðrudals á Fjöllum og eyðibýlisins Víðidals. Að öðru leyti liggur línan um afréttarlönd og óbyggðir. 

Landnotkun á svæðinu er fyrst og fremst bundin við sauðfjárbeit og skotveiði á heiðunum.  

Þar sem línan er víðast hvar langt frá byggð, óháð valkostum um línuleið, er ekki talin ástæða til að 

fjalla um raf- og segulsvið eða hljóðvist.   

Í frummatsskýrslu verður lögð áhersla á eftirtalda þætti: 

 Gróðurfar og plöntutegundir 

 Fuglalíf 

 Jarðmyndanir 

 Landslag og ásýnd 

 Hagrænir og félagslegir þættir 

 Fornleifar 

 Svæði á náttúruminjaskrá 

 Vatnsvernd og neysluvatn 

 Áhættu og öryggismál

 

Hér á eftir verður stuttlega fjallað um hvern þessara þátta, fyrirhugaðar rannsóknir og áætlaða 

umfjöllun í frummatsskýrslu.  

4.5.3 Gróður 

Slóðagerð, jarðvinna í mastrastæðum og við lagningu jarðskauta, svo og efnistaka, geta haft 

staðbundin áhrif á gróður. Við framkvæmdir verður reynt eftir fremsta megni að nýta núverandi vegi 

og gamlar slóðir á svæðinu sem og að nota efni úr opnum námum. Jafnframt er almennt ekki talið 

að áhrif á gróður geti orðið umfangsmikil vegna línulagnar, þ.e. að veruleg breyting verði á 

gróðursamfélögum eða tegundasamsetningu. Hér er því fyrst og fremst um að ræða almenna 

könnun á gróðurfari á leiðinni í þeirri viðleitni að skoða leiðir til að hlífa gróðursamfélögum eftir 

fremsta megni. 

Sumarið 2001 vann Guðrún Jónsdóttir hjá Náttúrustofu Austurlands skýrslu um gróðurfar. Þessi 

skýrsla verður lögð til grundvallar og uppfærð af líffræðingum hjá Náttúrustofu Austurlands. Til 

uppfærslu og staðfestingar á skýrslunni verður farið í vettvangsferð um svæðið. 



  

17 

Áhersla er lögð á að greina frá því hvort sjaldgæfar tegundir eða gróðurfélög sé að finna innan 

áhrifasvæðis vegna beinna áhrifa, eða tegundir sem hafa verið friðlýstar eða settar á válista 

Náttúrufræðistofnunar Íslands (NÍ). Áhrif efnistöku og rasks á gróður verða metin og fjallað verður 

um mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Finnist votlendi innan áhrifasvæðisins sem er af þeirri 

stærðargráðu að njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd, verða þau 

afmörkuð sérstaklega, áhrif á þau metin m.a. áhrif slóðagerðar á vatnsbúskap, og skoðaðar leiðir til 

þess að hlífa þeim.  

4.5.4 Fuglalíf og annað dýralíf 

Áhrif á fuglalíf geta orðið af ónæði af framkvæmdum séu þær í gangi á viðkvæmum varp- eða 

uppeldistíma. Ekki er talið að bein áhrif á fuglalíf verði veruleg vegna slóða og masturstæða.  

Sumarið 2001 vann Arnþór Garðarsson hjá Líffræðistofnun Háskóla Íslands að rannsóknum á 

fuglalífi í grennd við línustæði Kröflulínu 3. Einnig vann hann samantekt á áhrifum háspennulína á 

líf hreindýra vegna Kröflulínu 3. Gert er ráð fyrir að nýta þau gögn fyrir kaflann frá Kröflu að 

Fljótsdal. Náttúrustofa Norðausturlands mun fara yfir gögn er varða fuglalíf og kanna gildi þeirra 

með vettvangskönnun á völdum svæðum. 

Aflað verður upplýsinga um fuglalíf þar sem vikið er frá núverandi línuleið, auk þess sem 

fyrirliggjandi gögn um fuglalíf verða nýtt. Við úrvinnslu er sjónum einkum beint að hugsanlegum 

áhrifum á lykil- og ábyrgðartegundir eða fuglum á válista NÍ. Fjallað verður um hugsanleg áhrif 

háspennulínanna á fuglalíf og lagðar fram tillögur um mótvægisaðgerðir ef þörf þykir. 

Ekki er gert ráð fyrir að framkvæmdir hafi áhrif á lífríki veiðivatna en ef framkvæmdir verða innan 

100 m frá bakka þeirra verður leitað leyfis Fiskistofu, sbr. 33. gr. laga nr. 61/2006. Talið er að áhrif 

framkvæmdarinnar á annað dýralíf séu óveruleg og ekki er gert ráð fyrir því að fjalla sérstaklega 

um þá þætti í frummatsskýrslunni.  

4.5.5 Jarðmyndanir 

Slóðagerð, jarðvinna í mastrastæðum og efnistaka geta raskað jarðmyndunum sem á einhvern hátt 

þykja verndar verðar eða sérstæðar. Áhrifin verða fyrst og fremst á laus yfirborðslög. Reynt verður 

að komast hjá raski á sérstæðum jarðmyndunum, ef um þær er að ræða. Athuganir og 

vettvangsvinna fara fram í umsjón EFLU verkfræðistofu.  

Í frummatsskýrslu verður jarðmyndunum innan fyrirhugaðra athugunarsvæða 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.  

4.5.6 Landslag og ásýnd 

Jarðrask af völdum framkvæmda getur haft í för með sér áhrif á landslag og ásýnd. Helstu áhrif á 

fyrrgreinda þætti verða vegna mastra og leiðara háspennulínanna. Í frummatsskýrslu verður fjallað 

um áhrif framkvæmdarinnar á landslag og ásýnd. Í þeim tilgangi verða gerðar líkanmyndir af 

fyrirhugaðri háspennulínu. Við val á sjónarhornum fyrir gerð líkanmynda er leitast við að sýna 

einkennandi útsýni frá fjölförnum stöðum, íbúðarbyggð og stöðum sem þykja markverðir vegna 

útivistar eða útsýnis. Staðsetning myndatökustaða og sjónarhorn þeirra verða sýnd á korti. 

Við mat á áhrifum á landslag og ásýnd verður greint frá hugsanlegum mótvægisaðgerðum. 

Athugunarsvæði er umfangsmeira en vegna beinna áhrifa og afmarkast af sýnileika línunnar. 
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4.5.7 Hagrænir og félagslegir þættir 

Háspennulínan kann að hafa áhrif á hagræna og félagslega þætti, einkum er talið að línan geti haft 

áhrif á útivist fólks á svæðinu auk áhrifa á atvinnulíf. Í frummatsskýrslu verður lagt mat á hugsanleg 

áhrif framkvæmdanna á útivist, ferðaþjónustu og önnur áhrif á atvinnulíf. Ekki er gert ráð fyrir að 

línan hafi áhrif á núverandi landnotkun. Fjallað verður um landnotkun á línuleiðinni í 

frummatsskýrslu og gefnar upplýsingar um þær jarðir sem farið er um.  

Áhrif á ferðamennsku og útivist 

Vegna útivistar verður fjallað um markverða staði og reynt að leggja mat á nýtingu mismunandi 

svæða. Árið 2001 gerði Jón Gauti Jónsson landfræðingur úttekt á ferðamennsku og útivist á 

áhrifasvæði Kröflulínu 3. Fyrirliggjandi skýrsla verður nýtt til grundvallar en uppfærð. Sú uppfærsla 

verður í höndum Rögnvalds Guðmundssonar ferðamálafræðings hjá Rannsóknum og ráðgjöf 

ferðaþjónustunnar.  

Áhrif framkvæmdarinnar á útivist og ferðamennsku verða fyrst og fremst tengd sjónrænum áhrifum.  

Önnur áhrif á hagræna og félagslega þætti 

Önnur áhrif á atvinnulíf tengjast bæði auknum möguleikum á iðnaði með auknum flutningi og 

afhendingaröryggi raforku og á atvinnumöguleikum og þjónustu í tengslum við byggingu línunnar. 

Lagðar verða til mótvægisaðgerðir ef þörf þykir.   

4.5.8 Fornleifar 

Áhrif á fornleifar geta helst orðið af völdum jarðrasks, í fyrsta lagi í mastursstæðum, í öðru lagi þar 

sem slóð er lögð, og í þriðja lagi á efnistökustöðum. Það er stefna Landsnets að hliðra 

mannvirkjum eins og kostur er þannig að fornleifum verði ekki raskað.  

Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur fór um svæðið við Kröflulínu 3 árið 1999 og athugaði og 

skráði fornleifar. Á línuleiðinni fundust engar friðlýstar fornminjar. Bjarni mun yfirfara skýrsluna og 

staðfesta í vettvangsferð haustið 2012. Þekktar fornleifar verða staðsettar með GPS-hnitum og 

leitað að áður óþekktum minjum í og við fyrirhugað línustæði. Allar fornleifar verða sýndar á korti í 

mælikvarða sem er u.þ.b. 1:20.000. 

Í frummatsskýrslunni verður greint frá niðurstöðum skráninga og lagðar til mótvægisaðgerðir ef 

nauðsynlegt er.  

4.5.9 Náttúruverndarsvæði 

Fyrirhuguð háspennulína fer að einhverju leyti um svæði á náttúruminjaskrá (7. útgáfa 1996) og 

svæði sem lagt hefur verið til að verði friðuð skv. tillögum Umhverfisstofnunar að 

náttúruverndaráætlun 2004-2008.  

Kröflulína 3 (og Kröflulína 2) liggja á stuttum kafla fyrir innan mörk Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem 

línan þverar Jökulsá á Fjöllum.  

Kröflulína 3 liggur innan marka vatnsverndarsvæðis Mývatns sem verndað er með lögum um 

verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu nr. 97/2004 og reglugerð nr. 665/2012.. 

Línan liggur um Vatnasvið Hofsár sem er á tillögu að náttúruverndaráætlun 2004-2008 og mjög 

nærri svæði 612 á náttúruminjaskrá: Stuðlafoss, Jökuldalshreppi, N-Múlasýslu.  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um forsendur þess að svæðin eru skráð á náttúruminjaskrá. 

Jafnframt verður fjallað um þau ákvæði sem eru í gildi um framkvæmdir innan slíkra svæða og á 

hvaða hátt framkvæmdir geta haft áhrif á verndargildi þeirra. Ennfremur verður skoðað hvort svæði 
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á línuleiðinni njóta hverfisverndar í skipulagi og verður fjallað um þau á sama hátt og önnur 

náttúruverndarsvæði.   

4.5.10 Vatnsvernd og neysluvatn 

Kröflulína 3 liggur yfir vatnsverndarsvæðið við Austaraselslindir í Austaraselsheiði. Samkvæmt 

afmörkun svæðisins í aðalskipulagi Skútustaðahrepps fer línuleiðin yfir grannsvæði vatnsbólsins. 

Sérstakt samráð verður haft við sveitarstjórn Skútustaðahrepps og viðkomandi heilbrigðisnefnd 

vegna framkvæmda á svæðinu. Um vatnsvernd á vatnasviði Mývatns gilda einnig lög um verndun 

Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu nr. 97/2004 og reglugerð nr. 665/2012. 

Mikilvægt er að öll umgengni, umferð og ástand tækjabúnaðar sé eins og best verður á kosið til að 

tryggja að ekki verði óhöpp sem orsaki mengun á neysluvatni. Innan vatnsverndarsvæða gilda 

ákvæði reglugerðar nr. 797/1999 m.s.br. um varnir gegn mengun grunnvatns.  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um hugsanleg áhrif framkvæmdarinnar á vatnsvernd, gerð grein 

fyrir þeim þáttum framkvæmdar sem talið er að geti skapað hættu á mengun grunnvatns, mikilvægi 

vatnsbóla á viðkomandi vatnsverndarsvæðum og lýst þeim aðgerðum sem ráðist verður í til að 

lágmarka þá hættu, s.s. að tryggja fullnægjandi ástand tækja, tilhögun eftirlits, lokun línuslóða fyrir 

almennri umferð, merkingar vatnsverndarsvæða við línuslóðir og viðbrögð við óhappi á 

vatnsverndarsvæðum. 

4.5.11 Áhættu og öryggismál 

Í frummatsskýrslu verður gerð grein fyrir hættumati og öryggismálum. Fjallað verður stuttlega um 

náttúruvá, þ.e. þá umhverfisþætti sem geta haft áhrif á rekstraröryggi línanna. Einnig verður hugað 

að öðrum áhættuþáttum. Í frummatsskýrslu verður fjallað um áhættu af völdum línanna og lagðar 

fram tillögur að mótvægisaðgerðum sé þess talin þörf.  

4.6 Fyrirliggjandi gögn 

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

Skipulagsmál 

 Aðalskipulag Skútustaðahrepps 2010-2022. 

 Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028. 

 Aðalskipulag Fljótsdalshrepps 2002-2014. 

Upplýsingar um verndarsvæði 

 Náttúruverndarráð: Náttúruminjaskrá 7. útgáfa.  

 Umhverfisstofnun: Náttúruverndaráætlun 2004-2008. 

 Umhverfisstofnun: Náttúruverndaráætlun 2009-2013. 

Gróður og fuglalíf 

 Gróðurfar við Kröflulínu 3. Guðrún Á. Jónsdóttir, Magnús Björnsson og Sigurjón G. 

Rúnarsson, 2002.  

 Hugsanleg áhrif Kröflulínu 3 á hreindýr. Arnþór Garðarsson 2002.  

Fornleifar og aðrar menningarminjar: 

 Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Kröflulínu 3 frá 

Fljótsdal að Kröflu. Bjarni F. Einarsson, 1999.  

 Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Kröflulínu 3 frá 

Fljótsdal að Kröflu. Skýrsla II. Breytingar á línuleið og námur. Bjarni F. Einarsson, 

2002. 

 Fornleifavernd ríkisins: Fornleifaskrá. Skrá um friðlýstar fornleifar. 
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Ferðaþjónusta, útivist og samfélag 

 Kröflulína 3, Mat á umhverfisáhrifum, Áfangaskýrsla, Útivist og ferðaþjónusta. Jón 

Gauti Jónsson. Desember 2002.  

5 KYNNING OG SAMRÁÐ 

5.1 Samráð 

Á meðan á undirbúningi matsáætlunar stóð var haft samband við landeigendur og þeir látnir vita af 

yfirstandandi rannsóknum og áformum um mat á umhverfisáhrifum. Einnig var fundað með 

fulltrúum Skipulagsstofnunar, Skútustaðahrepps, Fljótsdalshrepps og Fljótsdalshéraðs.  

Gert er ráð fyrir því að við umfjöllun Skipulagsstofnunar verði aflað umsagnar eftirfarandi aðila:  

 Skútustaðahreppur 

 Fljótsdalshérað 

 Fljótsdalshreppur 

 Umhverfisstofnun 

 Ferðamálastofu 

 Fiskistofu 

 Fornleifavernd ríkisins 

 Landgræðslu ríkisins 

 Neytendastofu 

 Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra 

 Heilbrigðiseftirlit Austurlands 

 Orkustofnun 

Leitað var umsagnar Skipulagsstofnunar um drög að tillögu að matsáætlun áður en hún var 

auglýst. Minnisblað Skipulagsstofnunar með athugasemdum við drögin og greinargerð um hvernig 

unnið var úr þeim athugasemdum er að finna í viðauka 2. Í framhaldi af samráðsvinnu með 

landeigendum Reykjahlíðar var nýjum valkosti bætt við varðandi aðkomu línunnar að tengivirki við 

Kröfluvirkjun. 

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 

5.2.1  Kynning 

Drög að tillögu að matsáætlun voru kynnt almenningi og hagsmunaaðilum um tveggja vikna skeið 

frá 5. til 19. desember í samræmi við 14. gr. reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á 

umhverfisáhrifum. .  

Kynning á tillögunni var auglýst í Austurglugganum, Fréttablaðinu og Morgunblaðinu þann 5. 

desember 2012. Tillagan var aðgengileg á vef Landsnets, www.landsnet.is og EFLU 

verkfræðistofu, www.efla.is.  

5.2.2 Samantekt á athugasemdum við drög að tillögu að matsáætlun 

Athugasemdir við drög að tillögu að matsáætlun bárust frá þremur aðilum: 

 Atli J. Hauksson, f.h. landeiganda Rangalóns, dags. 16. desember 2012. 

 Sveitarstjórn Fljótsdalshrepps, bréf dags. 11. janúar 2013 en athugasemd tilkynnt inn með 

tölvupósti á kynningartímanum í desember. 

 Sigfús Illugason frá Bjargi við Mývatn, dags. 19. desember 2012, barst þann 18. janúar 

2013.  

Athugasemdirnar í heild sinni ásamt svörum við þeim má finna í viðauka 3.  
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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 frummatskýrslunnar verður haft samráð við hagsmunaaðila, Skipulagsstofnun og 

umsagnaraðila í samræmi við lög um mat á umhverfisáhrifum. Áætlað er að skila frummatsskýrslu 

til meðferðar Skipulagsstofnunar í maí 2013. Niðurstöður matsvinnunnar verða kynntar almenningi 

í samráði við Skipulagsstofnun á kynningartíma frummatsskýrslunnar. Frummatsskýrslan verður 

auglýst og gerð aðgengileg á opinberum stöðum auk þess að vera aðgengileg á veraldarvefnum. 
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Minnisblað Skipulagsstofnunar um drög að tillögu að matsáætlun og  
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Efni:  Athugasemdir við lestur draga 
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Í kafla 2 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði rökstudd þörfin fyrir byggingu 220 kV línu til 
viðbótar núverandi 132 kV línu, rökstutt hvers vegna ekki er byggð önnur 132 kV lína og rökstutt hvers 
vegna núverandi lína verður ekki tekin niður þegar 220 kV línan er komin. Einnig komi fram ef ætlunin er 
að reka nýju línuna á 132 kV í byrjun og þá hve lengi. 

Í kafla 2.2 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði færð rök fyrir vali á línuleið, kostum A og B. 
Einnig að í frummatsskýrslu verði lögð fram gögn sem styðji þá fullyrðingu að jarðstrengur sé tæknilega 
óhagkvæmari lausn en loftlína m.t.t. rekstrar- og afhendingaröryggis.  

Í kafla 2.2.4 er minnst á núllkost og þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði gerð grein fyrir bæði 
jákvæðum og neikvæðum áhrifum ef af framkvæmd verður bæði á náttúrufarsþætti og samfélag. 

Í kafla 2.3.3 komi fram að í frummatsskýrslu verði fjallað um hvort fyrirhugað sé að takamarka umferð eftir 
línuvegi og þá hvar og með hvaða hætti.  

Í kafla 3.2.3 komi fram hver er staða deiliskipulags við Kröfluvirkjun. 

Í 4. kafla sé gætt að því að athugunarsvæði sé nægilega vítt til þess að hægt sé að taka tillit til upplýsinga 
sem kunna að koma fram við rannsóknir og athuganir og hafa þarf til hliðsjónar við val á endanlegu 
línustæði. 

Í kafla 4.5 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði gerð grein fyrir áhrifum núverandi 132 kV línu á 
hina ýmsu umhverfisþætti, áhrifum af nýrri 220 kV línu á þá svo og sammögnun áhrifa beggja 
mannvirkjanna á einstaka umhverfisþætti. 

T.d. þarf: 

Í kafla 4.5.3 þarf að koma fram að gerð verði úttekt á áhrifum umferðar við byggingu núverandi línu 
á jarðveg og gróður, þar sem ekki var lögð vegslóð með línunni og það lagt til grundvallar ákvörðun 
um slóðagerð yfir mó og votlendi. 

Í kafla 4.5.4 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði gerð grein fyrir og metin áflugshætta 
fugla á línur og lagðar fram mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Byggt verði á reynslu/vöktun 
áflugs á núverandi línu ef fyrir liggur. Rétt er að eftirfarandi komi fram: Ekki er gert ráð fyrir að 



 

 

fyrirhugaðar framkvæmdir komi til með að hafa áhrif á lífríki veiðivatna en ef framkvæmdir verða 
innan100 metra frá bakka þeirra muni verða leitað leyfis Fiskistofu sbr. 33. gr. laga nr. 61/2006. 

Í kafla 4.5.6 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði sjónræn áhrif sýnd á myndum af svæðinu fyrir og 
eftir framkvæmdir. Þar muni koma fram af hverju viðkomandi útsýnisstaðir voru valdir, sýnt á korti 
staðsetningu myndatökustaða og sjónarhorn mynda. 

Í kafla 4.5.7 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði fjallað um landnotkun í og áhrif fyrirhugaðra 
framkvæmda á landnotkun og að í frummatsskýrslu verði listi yfir þær jarðir sem fyrirhuguð lína muni liggja 
um.  

Í kafla 4.5.10 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði fjallað um hugsanlega áhrif framkvæmdarinnar 
innan vatnsverndarsvæðis og tekið mið af vatnafræðilegum, jarðfræðilegum og landfræðilegum aðstæðum á 
vatnasviði vatnsbóla, líklegum uppsprettum mengunar (veðrun mastra/húðun), mengunarálagi og mikilvægi 
vatnsbóls. Einnig þarf að koma fram að fjallað verði um áhrif slóðagerðar á vatnsbúskap í votlendi. 

Í kafla 5 þarf að koma fram hvaða samráð og kynning hefur átt sér stað við hagsmunaaðila og almenning og 
afstöðu þeirra sem hafa tjáð sig. 

Kafli 5.4. Að lokinni kynningu daganna komi fram í kafla 5.4 hvaða athugasemdir bárust og hvernig tekið er 
tillit til þeirra. 

Annað: 

Á loftmyndakortum 1-8 verði sýnd jarðamörk og mörk þjóðlenda. 

Gera má ráð fyrir að umsagnaraðilar verði, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, Skútustaðahreppur, 
Ferðamálastofa, Fiskistofa, Fornleifavernd ríkisins, Landgræðsla ríkisins, Neytendastofa, Heilbrigðiseftirlit 
Norðurlands eystra, Heilbrigðiseftirlit Austurlands, Orkustofnun og Umhverfisstofnun 

Tillaga að matsáætlun þarf að berast Skipulagsstofnun í 16 eintökum. 

ÞFÞ 

  



 

 

Úrvinnsla á athugasemdum Skipulagsstofnunar 

Yfirlit 
 

Athugasemd Úrvinnsla 

Í kafla 2 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði 
rökstudd þörfin fyrir byggingu 220 kV línu til viðbótar 
núverandi 132 kV línu, rökstutt hvers vegna ekki er byggð 
önnur 132 kV lína og rökstutt hvers vegna núverandi lína 
verður ekki tekin niður þegar 220 kV línan er komin. Einnig 
komi fram ef ætlunin er að reka nýju línuna á 132 kV í 
byrjun og þá hve lengi. 

Eftirfarandi texta var bætt inn í kafla 2.1.  

Í frummatsskýrslu verður fjallað nánar um þörf fyrir 
styrkingu kerfisins með byggingu 220 kV línu til viðbótar 
við núverandi 132 kV línu og áætlaðan tímaramma við 
spennuhækkun byggðalínuhringsins.  

Í kafla 2.2 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði 
færð rök fyrir vali á línuleið, kostum A og B. Einnig að í 
frummatsskýrslu verði lögð fram gögn sem styðji þá 
fullyrðingu að jarðstrengur sé tæknilega óhagkvæmari 
lausn en loftlína m.t.t. rekstrar- og afhendingaröryggis.  

Eftirfarandi texta var bætt inn í kafla 2.2.1.  

Fjallað verður um kosti og galla valkostanna og rök færð 
fyrir vali á línuleið. 

Í umfjöllun um jarðstrengi í kafla 2.2.5. var bætt inn 
eftirfarandi texta:  

Í frummatsskýrslu verður settur fram almennur 
samanburður á kostnaðar-, rekstrar- og öryggisþáttum á 
jarðstrengjum og loftlínum.  

Í kafla 2.2.4 er minnst á núllkost og þarf að koma fram að í 
frummatsskýrslu verði gerð grein fyrir bæði jákvæðum og 
neikvæðum áhrifum ef af framkvæmd verður bæði á 
náttúrufarsþætti og samfélag. 

Í umfjöllun um núllkost í kafla 2.2.4. var bætt inn 
eftirfarandi texta:  

Nánari grein verður gerð fyrir jákvæðum og neikvæðum 
áhrifum núllkosts á náttúrufarsþætti og samfélag í 
frummatsskýrslu. 

Í kafla 2.3.3 komi fram að í frummatsskýrslu verði fjallað 
um hvort fyrirhugað sé að takmarka umferð eftir línuvegi 
og þá hvar og með hvaða hætti. 

Í kafla 2.3.3 var bætt inn eftirfarandi texta: 

Einnig verður gerð grein fyrir stefnu um aðgengi 
almennings að línuvegum en hún verður mótuð í samráði 
við landeigendur og eftir atvikum viðkomandi 
sveitarfélög. 

Í kafla 3.2.3 komi fram hver er staða deiliskipulags við 
Kröfluvirkjun. 

Í kafla 3.2.3 var bætt inn eftirfarandi texta:  

Í deiliskipulagi fyrir Kröfluvirkjun er gert ráð fyrir línunni 
en lagfæra þarf legu hennar skv. aðalvalkosti.  

Í 4. kafla sé gætt að því að athugunarsvæði sé nægilega 
vítt til þess að hægt sé að taka tillit til upplýsinga sem 
kunna að koma fram við rannsóknir og athuganir og hafa 
þarf til hliðsjónar við val á endanlegu línustæði. 

Landsnet telur að athugunarsvæði taki mið af þessu.  

Í kafla 4.5 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði 
gerð grein fyrir áhrifum núverandi 132 kV línu á hina ýmsu 
umhverfisþætti, áhrifum af nýrri 220 kV línu á þá svo og 
sammögnun áhrifa beggja mannvirkjanna á einstaka 
umhverfisþætti. 

T.d. þarf: 

Í kafla 4.5.3 þarf að koma fram að gerð verði 
úttekt á áhrifum umferðar við byggingu núverandi 
línu á jarðveg og gróður, þar sem ekki var lögð 
vegslóð með línunni og það lagt til grundvallar 
ákvörðun um slóðagerð yfir mó og votlendi. 

Í kafla 4.5.4 þarf að koma fram að í 
frummatsskýrslu verði gerð grein fyrir og metin 
áflugshætta fugla á línur og lagðar fram 
mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Byggt verði 
á reynslu/vöktun áflugs á núverandi línu ef fyrir 
liggur. Rétt er að eftirfarandi komi fram: Ekki er 
gert ráð fyrir að fyrirhugaðar framkvæmdir komi til 

Í kafla 4.4. er bætt inn eftirfarandi texta í umfjöllun um 
bein áhrif á umhverfið:  

 Þar sem farið er með núverandi Kröflulínu 2 er litið til 
þeirra áhrifa sem urðu af byggingu hennar, t.d. vegna 
rasks á köflum þar sem ekki var farið í slóðagerð, og sú 
reynsla nýtt til að ákveða hvar nauðsynlegt er að leggja 
slóðir og hvar lagt verður til að gera það ekki. 

Og þar sem fjallað er um áhrif á landslag og ásýnd:  

 Við mat á áhrifum er tekið tillit til þess að línan mun liggja 
meðfram eldri línu.  

Í kafla 4.5.4. er bætt inn eftirfarandi:  

Ekki er gert ráð fyrir að framkvæmdir hafi áhrif á lífríki 
veiðivatna en ef framkvæmdir verða innan 100 m frá 
bakka þeirra verður leitað leyfis Fiskistofu, sbr. 33. gr. 
laga nr. 61/2006. 



 

 

með að hafa áhrif á lífríki veiðivatna en ef 
framkvæmdir verða innan 100 metra frá bakka 
þeirra muni verða leitað leyfis Fiskistofu sbr. 33. 
gr. laga nr. 61/2006. 

 

Í kafla 4.5.6 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði 
sjónræn áhrif sýnd á myndum af svæðinu fyrir og eftir 
framkvæmdir. Þar muni koma fram af hverju viðkomandi 
útsýnisstaðir voru valdir, sýnt á korti staðsetningu 
myndatökustaða og sjónarhorn mynda. 

Í kafla 4.5.6. er fjallað um líkanmyndir sem eru myndir af 
ásýnd svæðisins fyrir og eftir framkvæmdir. Eftirfarandi 
texta hefur verið bætt inn í kaflann:  

Staðsetning myndatökustaða og sjónarhorn þeirra verða 
sýnd á korti. 

Í kafla 4.5.7 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu verði 
fjallað um landnotkun í og áhrif fyrirhugaðra framkvæmda 
á landnotkun og að í frummatsskýrslu verði listi yfir þær 
jarðir sem fyrirhuguð lína muni liggja um.  

Eftirfarandi texta hefur verið bætt inn í kafla 4.5.7: 

Ekki er gert ráð fyrir að línan hafi áhrif á núverandi 
landnotkun. Fjallað verður um landnotkun á línuleiðinni í 
frummatsskýrslu og gefnar upplýsingar um þær jarðir 
sem farið er um.  

Í kafla 4.5.10 þarf að koma fram að í frummatsskýrslu 
verði fjallað um hugsanlega áhrif framkvæmdarinnar innan 
vatnsverndarsvæðis og tekið mið af vatnafræðilegum, 
jarðfræðilegum og landfræðilegum aðstæðum á vatnasviði 
vatnsbóla, líklegum uppsprettum mengunar (veðrun 
mastra/húðun), mengunarálagi og mikilvægi vatnsbóls. 
Einnig þarf að koma fram að fjallað verði um áhrif 
slóðagerðar á vatnsbúskap í votlendi. 

Eftirfarandi texta hefur verið bætt inn í kafla 4.5.10:  

Í frummatsskýrslu verður fjallað um hugsanleg áhrif 
framkvæmdarinnar á vatnsvernd, gerð grein fyrir þeim 
þáttum framkvæmdar sem talið er að geti skapað hættu 
á mengun grunnvatns, mikilvægi vatnsbóla á viðkomandi 
vatnsverndarsvæðum og lýst þeim aðgerðum sem ráðist 
verður í til að lágmarka þá hættu, s.s. að tryggja 
fullnægjandi ástand tækja, tilhögun eftirlits, lokun 
línuslóða fyrir almennri umferð, merkingar 
vatnsverndarsvæða við línuslóðir og viðbrögð við óhappi 
á vatnsverndarsvæðum. 

Í kafla 4.5.3. um gróðurfar er einnig bætt inn í texta um 
að í votlendi verði m.a. metin áhrif slóðagerðar á 
vatnsbúskap.  

Í kafla 5 þarf að koma fram hvaða samráð og kynning 
hefur átt sér stað við hagsmunaaðila og almenning og 
afstöðu þeirra sem hafa tjáð sig. 

Umfjöllun í kafla 5 hefur verið lagfærð. Samráð hefur 
þegar átt sér stað við landeigendur og fulltrúa 
sveitarfélaganna, en ekki hefur komið fram formleg 
afstaða þessara aðila.  

Kafli 5.4. Að lokinni kynningu draganna komi fram í kafla 
5.4 hvaða athugasemdir bárust og hvernig tekið er tillit til 
þeirra. 

Gert er ráð fyrir að þegar kynningu á drögum að tillögu 
að matsáætlun verði lokið verði fjallað um þær 
athugasemdir sem bárust og svör Landsnets við þeim í 
kafla 5.2.  

Á loftmyndakortum 1-8 verði sýnd jarðamörk og mörk 
þjóðlenda. 

Jarðamörk og mörk þjóðlendna hafa verið færð inn á 
kort.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIÐAUKI 3 

 

Athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma  

draga að tillögu að matsáætlun og  

svör við athugasemdum 



 

 

  



 

 

 

 

  



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

ÚRVINNSLA Á ATHUGASEMDUM SEM BÁRUST Á KYNNINGARTÍMA 

YFIRLIT 
 

Landeigendur Rangalóns á Jökuldalsheiði 

Athugasemd Úrvinnsla 

Helgunarsvæði 132kV og fyrirhugaðrar 220kV lína er 
samkvæmt tillögunni áætlað allt að 105 m. 
Helgunarsvæðið gæti því orðið allt að 80 hektarar auk 
lands sem hugsanlega fer undir slóða, plön, námur og 
fleira sem tengist framkvæmdum.  

Landeigendur Rangalóns setja því alla fyrirvara um 
heimild til línulagnar og annarra framkvæmda, þar með 
taldar rannsóknir, bætur fyrir land sem tapast undir 
helgunarsvæði, fyrir rask, efnisvinnslu og annað sem 
framkvæmdir kunna að hafa í för með sér og rýra 
landgæði. 

Landsnet getur ekki staðfest nákvæma stærð 
helgunarsvæðisins að svo stöddu. Eins og fram kemur í 
kafla 4.5.7 er ekki gert ráð fyrir að línan fari um byggð 
svæði, eða svæði sem eru skipulögð fyrir slíkt á gildandi 
skipulagi. Ákvæði sem gilda innan helgunarsvæðisins 
hafa ekki áhrif á nýtingu svæðisins til landbúnaðarnota, 
nema ef um skógræktarsvæði er að ræða, en þá gilda 
hæðartakmörk innan þess. Byggingar eru ekki leyfilegar 
innan helgunarsvæða. Slóðir og plön eru innan 
helgunarsvæðis að stórum hluta og reiknast því ekki til 
viðbótar nema að litlu leyti. Eins og fram kemur í kafla 
2.3.4 um efnistöku verður gerð grein fyrir mögulegum 
námum í frummatsskýrslu. Stefnt er að því að nota eins 
og hægt er efni úr námum sem þegar hafa verið opnaðar 
og eru á aðalskipulagi sveitarfélaganna. Verði opnaðar 
nýjar námur verður fjallað um þær samkvæmt lögum um 
náttúruvernd nr. 44/1999 og lög um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000.  

Áður en til framkvæmda kemur verður gengið til 
samninga við landeigendur um bætur vegna afnota á 
landi fyrir háspennulínur, þ.e. vegna mastrastæða, 
slóðagerðar, helgunarsvæðis og námuréttinda, sé þörf 
fyrir þau.  

Fljótsdalshreppur 

Athugasemd Úrvinnsla 

Í tillögunni, mynd bls. 13 er línan ekki sýnd lögð niður 

Valþjófsstaðafjall, en í texta og á kortum er fyrirhuguð lína 

sýnd við hlið Kröflulínu 2 í u.þ.b. miðja fjallshlíð, þar er svo 

að sjá að ný lína eigi að krossa Kröflulínu 2, áður en hún 

liggur að tengivirki við Fljótsdalsstöð. 

Línum er bætt inn á mynd 13 í samræmi við 
athugasemd. Í texta og á kortum er línuleiðin sýnd eins 
og hún er á aðalskipulagi Fljótsdalshrepps. Þar var 
miðað við að línan yrði við hlið Kröflulínu 2 og strengd í 
vegg tengivirkishúss, en snjóplógur sem gerður var ofan 
við húsið torveldar slíka lausn. Því er gert ráð fyrir að 
endamastur línunnar verði sunnan við endamastur 
Kröflulínu 2.  

Vegna sjónrænna áhrifa fyrirhugaðra línu í Fljótsdal er 
sveitarstjórn andvíg lagningu háspennulínunnar sem 
loftlínu, á það sérstaklega við frá brún Valþjófsstaðafjalls 
að tengivirki við Fljótsdalsstöð. Á þeim hluta leiðarinnar  
yrðu sjónræn áhrif línunnar mjög mikil. Sveitarstjórn hvetur 
Landsnet að leita annarra leiða en lagningar loftlínu um 
þann hluta leiðarinnar.  

Eins og fram kemur í kafla 2.2.5 um jarðstrengi er ekki 
talið raunhæft að leggja til jarðstrengi á svo hárri spennu 
í meginflutningskerfi landsins. Þær ástæður eru raktar í 
kaflanum og eiga m.a. við þennan kafla leiðarinnar. 
Einnig væri jarðstrengslögn niður hlíðina ekki möguleg.  

Línan er skilgreind sem loftlína í aðalskipulagi Fljótsdals-
hrepps, sjá greinargerð, bls. 69. Í framkvæmdaleyfis-
gögnum vegna breytingar á Kröflulínu 2, 12. desember 
2005, segir um Kröflulínu 2: 

„Notuð verða stálgrindarmöstur á um 3,8 km kafla frá 
Garðavatni á Fljótsdalsheiði að tengivirki í Fljótsdal.  Á 
þessu svæði er álag það mikið að tréstaurar henta ekki. 
Þessi kafli, frá Garðavatni að tengivirki í Fljótsdal, verður 
í megindráttum samræmdur að útliti við aðra stálmastra-
línu, (Fljótsdalslínu 1), sem fyrirhuguð er þar samsíða 
Kröflulínu 2, sjá skipulagsuppdrátt.“  

Eins og þarna kemur fram er Kröflulína 2 þarna fyrir, og 
nýja línan, Kröflulína 3, verður samræmd henni að útliti.  



 

 

F. Sigfús Illugason, Bjargi, Reykjahlíð 

Ath: kaflaheiti í sviga eru kaflaheitin eins og þau eru í Tillögu að matsáætlun 

Athugasemd Úrvinnsla 

1.3.2 (2.2.2) Sandbotnafjalls: á að vera Sandabotnafjalls 

Austraselsheiði: á að vera Austaraselsheiði 

Þakkað er fyrir ábendinguna. Misræmi kemur fram í 
texta varðandi Austarasel og Sandabotna og er þetta 
leiðrétt þar sem við á.  

Kort bls. 4: Þar sem stendur Mývatnsöræfi á að standa 
Austurfjöll. Mývatnsöræfi eru miklu sunnar. 

Kortið er leiðrétt. 

Mynd1: Hlíðardalur er sunnar og Halaskógar líka.  

B: Þarna ætti að standa Sandbotnaskarð. 

Kortið er leiðrétt. 

1.3.3 (2.2.3) Austraselsheiði  Austaraselsheiði 

Ég hef beðið um að Kröflulína 2 verði færð norðar, þe. 
Norður fyrir Hlíðardal og liggi því syðst um Leirbotna og inn í 
Sandbotnaskarð. og svo austur um Leirhólsflesjur. Þetta yrði 
gert vegna sjónmengunar. 

Núverandi valkostur fer þá leið sem bent er á í 
athugasemdum. Við endurbyggingu eldri línu yrði hún 
færð í sömu línuleið. 

1.3.4 (2.2.4) Ég styð þennan kost eindregið, og tel að það 
liggi a.m.k. ekkert á. 

Landsnet mun ekki ráðast í gerð loftlínu nema að skýr 
þörf sé til þess. Eins og fram kemur í kafla 2.2.4 
verður nánari grein gerð fyrir þessu í frummatsskýrslu. 

1.3.5 (2.2.5) Ég tel að það eigi að halda þeim möguleika 
opnum (geta þess í umhverfismati) að ef veruleg þróun verði 
í jarðstrengjalögnum, þá eigi að leggja línuna í jörð (meðfram 
þjóðvegi 1) allt austur fyrir Jökulsá á Fjöllum. Þá yrði 
línustæðið fyrst með Kröfluvegi og síðan þjóðvegi 1 að C 
(samkv. Mynd 1) og fylgdi síðan veginum austur að Jökulsá 
og væntanlega um nýju brúna (á áætlun 2015 u.þ.b.) eftir 
það yrði loftlína lögð nálægt veginum að E (samkv. Mynd 1). 
Eða áfram í jörð. 

Eins og fram kemur í dag eru aðstæður með þeim 
hætti að Landsnet telur óraunhæft að leggja svo 
mikilvæga og flutningsmikla línu í jarðstreng. Slíkt er 
ekki raunhæfur kostur eins og farið er yfir í kafla 2.2.5. 
Ekki er ljóst hvaða sjónarmið kalla á að jarðstrengur 
sé lagður á þessum kafla fremur en öðrum. Landsnet 
mun almennt fylgja stefnu stjórnvalda í þessum efnum 
þegar hún liggur fyrir.  

1.4.6 (2.3.6) Ef þessi lína verður lögð, þá verður allur 
frágangur undir mjög ströngu eftirliti landeigenda, hvað 
varðar okkar land. – Með því að leggja línuna eða jarðstreng 
meðfram veginum þá er hægt að spara bæði tíma og 
fjármuni. 

Á þessu stigi er ekki tekin afstaða til eftirlits með 
línunni. Benda má á að jarðstrengjum fylgir margfalt 
jarðrask á við loftlínu og umfang framkvæmda verður 
meira en ef um loftlínu væri að ræða. Tímarammi 
jarðstrengslagnar er svipaður og við lagningu loftlínu 
en kostnaður við framkvæmdir er margfaldur á við 
loftlínu eins og staðan er í dag.  

Mynd 6: Það heita Þríhyrningar en ekki Þríhyrningur sbr. 
Þríhyrningadalur 

Texti er leiðréttur m.t.t. athugasemdar. 

Mynd 7: Austaraselsheiði, ekki Austraselsheiði eins og 
stendur á myndinni. 

Texti er leiðréttur m.t.t. athugasemdar. 

1.10.2 (4.2.2) Gríðarlegur kostnaður verður vegna lands sem 
fer undir línusvæðið! 

Ekki er tekin afstaða til landverðs eða landbóta í 
þessu skjali. Áður en til framkvæmda kemur verður 
gengið til samninga við landeigendur um bætur vegna 
afnota á landi fyrir háspennulínur. 

1.10.3 (4.2.3) Efni verður mjög dýrt. Ekki er tekin afstaða til þess á þessu stigi hvar efni er 
tekið eða hvert verð þess er/verður. 

1.10.4 (4.2.4) Mjög mikil mengun verður vegna útblásturs 
tækja og ýmissa annarra atriða. 

Ekki er tekið undir þessa athugasemd. Um er að ræða 
staðbundna aukningu á umferð eða notkun tækja. Í 
næsta nágrenni framkvæmdasvæðis verður því 
aukinn útblástur og hávaði vegna tækjanna en ekki að 
því magni að um sé að ræða mengun. Umhverfisvæn 
orka sem flutt verður um línuna mun draga úr 
mengandi útblæstri, því að ella væri orkan væntanlega 
framleidd annars staðar með jarðefnaeldsneyti.   

1.13.1 (4.5.1) Skoða vel Ekki virðist um athugasemd að ræða heldur fremur 
áhersluatriði. Matsvinnan verður unnin í samræmi við 
þessa lýsingu. 

1.13.2 (4.5.2) Skoða vel Ekki virðist um athugasemd að ræða heldur fremur 



 

 

áhersluatriði. Matsvinnan verður unnin í samræmi við 
þessa lýsingu. 

1.13.4 (4.5.4) Skoða vel Ekki virðist um athugasemd að ræða heldur fremur 
áhersluatriði. Matsvinnan verður unnin í samræmi við 
þessa lýsingu. 

1.13.6 (4.5.6) Skoða vel Ekki virðist um athugasemd að ræða heldur fremur 
áhersluatriði. Matsvinnan verður unnin í samræmi við 
þessa lýsingu. 

1.13.10 (4.5.10)  á Austaraselsheiði  í Austaraselsheiði Texti er leiðréttur m.t.t. athugasemdar. 

Ekki verður samþykkt að leggja nýja línu nema sú gamla 
verði tekin niður. 

Ekki er gert ráð fyrir því að eldri lína verði rifin á sama 
tíma og Kröflulína 3 er tekin í notkun. Um er að ræða 
styrkingu á núverandi kerfi. Eldri línan var tekin í 
notkun árið 1978 og eru a.m.k. 30 ár eftir af endingar-
tíma hennar. 

1.13.2 (4.5.2) Ef sauðfé fær að ganga frjálst, og þar með að 
velja bestu fæðuna, á Austurfjöllum, þá verður lítil hætta á 
ferðum vegna lagningar á raflínu um afréttinn. Ef sauðféð 
veður hins vegar þvingað til að hanga í beitarhólfum. Er 
ákveðin hætta á vanlíðan og veikindum, auk frelsissviftingar, 
ef það dvelur í nokkur sumur undir raflínu. Danskar 
rannsóknir sýndu þetta óyggjandi, líklega á árunum í kringum 
1980. 

Snemma á vorin vermir sólin dökkan sandinn í snjóléttu 
melstykkjunum austan við Nýjahraun. Það er fyrsti 
nýgræðingurinn, þ.e. melgresið og sauðféð étur hann þar til 
hann verður of sterkur og megn. Nákvæmlega á sama tíma 
og þær vilja ekki melgresið lengur, þá laufgast fjalldrapinn og 
víðitegundir á mólendinu og sauðféð leitar þangað og fer 
mjög margt af því út á Norðurfjöll. Seinna fer það svo út í 
Grjótháls og upp í Hágöng til að elta nýgræðinginn undan 
snjófönnunum. Í sveppaárum fara þær svo 10-20 km leið til 
að éta sveppi í Búrfellshrauni. Þetta finna þær á sér. – Besta 
nýting á afrétti sem völ er á og besta beitarstýring sem völ er 
á ef þær fá að ráða.  

Svo eru það ferðalögin í vatnsbólin, sem eru stundum nokkrir 
kílómetrar á dag og svo oft löng ferðalög í vargárum 
(mývargur). 

Ef þetta verður raunin um ókomin ár, þá þarf engar 
„mótvægisaðgerðir.“ 

Ekki er gert ráð fyrir því að fjalla um raf- og segulsvið 
vegna háspennulínunnar enda er línan ekki í nálægð 
við byggð eða önnur slík svæði. Geta má þess að 
Bandaríkjaþing setti lög árið 1992 sem skyldaði 
orkuráðuneyti Bandaríkjanna til að fela vísinda-
akademíu Bandaríkjanna að rannsaka þessi tengsl 
raf- og segulsviðs og sjúkdóma.  

Vísindaakademían skipaði sérfræðinganefnd til að 
grandskoða fyrirliggjandi rannsóknir um hugsanleg 
áhrif á heilsu manna frá raf- og segulsviði. Nefndin 
starfaði í nærri þrjú ár, og fór ofan í kjölinn á 500 
rannsóknum sem gerðar höfðu verið frá 1979. 
Niðurstöður nefndarinnar voru gefnar út af vísindaráði 
Bandaríkjanna, í 356 síðna bók (National Research 
Council 1997). Hér er eftir fylgir þýðing á hluta af 
niðurstöðunum í ágripi bókarinnar:  

„Það er niðurstaða nefndarinnar að fyrirliggjandi 
rannsóknir sýni að áreiti frá raf- og segulsviði ógni ekki 
heilsufari manna. Sérstaklega er tekið fram að enginn 
fullnægjandi (og samstæður) vitnisburður gefi tilefni til 
að ætla að áreiti frá raf- og segulsviði valdi 
krabbameini, eða hafi áhrif á sálarlíf einstaklinga, 
taugaboð, æxlun þeirra eða þroska. Þessi niðurstaða 
er byggð á ítarlegri greiningu rannsókna á áhrifum raf- 
og segulsviða (semhafa lága tíðni ) á frumur, vefi og 
lífverur þar á meðal menn.“ 

1.13.4 (4.5.4) Áflug á raflínur er líklega mesta eða ein mesta 
hættan til að drepa fugla og þá einkum rjúpur. 

Í Búrfellshrauni eru stundum þúsundir af rjúpum á haustin. Í 
ljósaskiptunum, en þó einnig í myrkri fljúga þær út í 
Austaraselsheiði. Þá fljúga þær ekki mjög hátt. – Öðru máli 
gegnir, sem gerist líka oft, að þær fljúga út í Hágöng. Þá 
fljúga þær mun hærra. 

Þegar ég var strákur, fór ég stundum með föður mínum á 
haustum um veginn á þessi svæði, þ.e. norðan við 
Búrfellshraun. Þá fundum við upp í 5 rjúpur á dag á litlu 
svæði sem flogið höfðu á símann sem lagður var 1906, bara 
ein lína. Nú er löngu búið að taka hann niður. Ég vil geta 
þess að ég var í 9 ár veiðivörður á þessu svæði. – Erfitt 
verður með mótvægisaðgerðir vegna þessa. Eina leiðin 
verður líklega árlegar skaðabætur. Ég mótmæli því að hafa 
loftlínu á þessu svæði.  

Gert er ráð fyrir að fuglafræðingur meti það á hvaða 
köflum á leiðinni sé talin áhætta vegna áflugs. 
Almennt séð er munur á lægri línum og þeim hærri 
hvað varðar hættu á áflug. Erfitt er að leggja mat á 
það hvort áhrif á rjúpu á þessu svæði sé merkjanleg 
umfram önnur afföll. 

1.13 (4.5) Ég mótmæli lagningu á nýrri loftlínu og set það 
sem skilyrði að ef hún verður reist, þá verði núverandi lína 
tekin niður. Helstu rök er m.a. þessi: 

Eins áður hefur komið fram er gert ráð fyrir því að eldri 
lína standi áfram um ótilgreindan tíma. Gert er ráð fyrir 
því að fjalla nánar um þörfina fyrir 220kV 



 

 

Hráefni fyrir stóriðju er m.a. tekið í Ástralíu með tilheyrandi 
mengun og skemmdum þar, flutt hálfa leiðina um hnöttinn á 
stórum skipum sem menga mikið, unnið hér á landi með 
raforku sem fæst á nær gjafverði. Rafmagn sem framleitt er 
með því að skemma og menga  nátturuna, með lónum eða 
brennisteinsvetni úr gufuvirkjunum, niðurdælingu sem 
orsakar jarðskjálfta eða skemmir lífríki vatna. Vatn sem notað 
er til vinnslu og þrifa í iðjuverum rennur beint í sjóinn, 
mengað þungmálmum m.a., og mengar síðan t.d. fisk sem 
fólk neytir síðan. Þá er m.a. ótalið t.d. mengun við byggingu 
orkuvera og landskemmdir. Þá þarf að reisa raflínur með 
tilheyrandi skemmdum, mengun og kostnaði og það helst 2-3 
hlið við hlið svo að það sé nú alveg tryggt að iðjuverin stoppi 
ekki í eina mínútu. Það gæti skaðað eigendur þeirra kannski 
um milljónir króna en þeir hagnast um marga milljarða bara á 
einum ársfjórðungi þegar sæmilega gengur.  

Ekki má gleyma menguninni sem hlýst af því að flytja, líklega 
99,9% af framleiðslunni til annarra landa. Úrgangurinn af því 
hráefni sem ekki vinnst í iðjuverum er svo urðaður á landi og 
skolast svo mengun úr þessu aðskotarefni í íslenskri náttúru, 
með t.d. regnvatni eða bráðnun á snjó, út í sjó. Og svona 
mætti halda áfram. Þegar upp er staðið er þetta tap og 
aðeins meira tap. Er hægt að benda m.a. á útreikninga 
Indriða Þorlákssonar f.v. skattstjóra og aðstoðarmanns 
fjármálaráðherra.   

háspennulínu í frummatsskýrslu. Landsnet mun 
jafnframt ekki fara í framkvæmdina nema að þörf sé á 
því. Landsnet hefur skyldur samkvæmt raforkulögum 
og fyrirhuguð framkvæmd er hluti af því að uppfylla 
þær skyldur. 

Framkvæmdin er liður í því að byggja upp öflugra 
orkuflutningskerfi, sem uppfyllir þær kröfur sem nú eru 
gerðar. Ekki er svarað almennum athugasemdum 
mengun or raforkunotkun.  

 


