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Aðili og dagsetning Athugasemd Svör Landsnets 
Skipulagsstofnun, 15.12.2008 "Stefna Landsnets er að flutningskerfið hafi 

nægan sveigjanleika til þess að mæta 
uppbyggingu athafna- og iðnaðarsvæða á 
Suðvesturlandi sem og annarsstaðar á 
landinu. Sveitarfélögin á svæðinu vinna nú öll 
að uppbyggingu atvinnulífs í ljósi minnkandi 
aflaheimilda, brotthvarfs varnarliðsins o.fl." 
Skipulagsstofnun telur að í tillögu að 
matsáætlun þurfi nánar að skýra síðustu 
setninguna, sveitarfélög á hvaða svæði er átt 
við, er átt við öll sveitarfélögin 12 sem línurnar 
munu liggja um, dæmi um framkvæmdir í 
kaflanum taka einungis til fjögurra 
sveitarfélaga. 

 
Þessu er svarað í kafla 2.1  

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Þá kemur fram í kaflanum að " Í 
frummatsskýrslu verður fjallað nánar um 
forsendur flutningskerfisins og tengdar 
framkvæmdir". Skipulagsstofnun telur að í 
tillögu að matsáætlun þurfi að gera grein fyrir 
hversu mikla raforku fyrirhugað er að framleiða 
í hinum mismunandi virkjunum/orkuverum, 
samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum og hver 
sé þörf hugsanlegra kaupenda að orkunni, sbr. 
upptalningu í kaflanum. 

Þessu er svarað í 6. mgr. í kafla 2.1. Tillögur Landsnets miða að því að 
byggja upp orkuflutningskerfi sem þjónar orkuframleiðendum og -
neytendum til framtíðar og kemur til móts við kröfur samfélagsins um færri 
háspennulínur þegar litið er til framtíðar. Innbyggt svigrúm í kerfinu er 
bæði hagkvæmara og fyrirferðarminna en að uppbygging þess á hverjum 
tíma sé sérsniðin að þörfum einstakra notenda eða flutningslínur á 
einhvern hátt eyrnamerktar tilteknum aðilum. 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Ljóst er að um er að ræða verulega aukna 
flutningsgetu kerfisins miðað við núverandi 
aðstæður. Skipulagsstofnun telur að í tillögu að 
matsáætlun þurfi að gera grein fyrir því hvað 
Landsnet sé að undirbúa sig fyrir að flytja mikla 
raforku með því að styrkja flutningskerfi sitt á 
Suðvesturlandi eins og það er kynnt í 
drögunum. Í því sambandi þurfa að koma fram 
upplýsingar um hvað 220 kV línur geta flutt 
mikið rafmagn miðað við uppsett afl tiltekins 
orkuvers í MW í samanburði við 400 kV línur.  

Landsnet getur ekki svarað þessari spurningu svo endanlegt sé. Fjallað er 
um flutningsgetu 220 kV og 400 kV háspennulína í kafla 2.2.1 
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Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Skipulagsstofnun telur að það þurfi að koma 
skýrar fram í kaflanum hvers vegna sé 
nauðsyn á að byggja 400 kV kerfi að 
Hafnarfirði, þar sem umfang mannvirkja fyrir 
400 kV línur virðist vera talsvert meira en 220 
kV mastra og hvað sé átt við að kerfið verði 
rekið á 220 kV spennu fyrst um sinn. Fram þarf 
að koma skýrar við hvaða aðstæður í 
framtíðinni það muni reynast nauðsynlegt að 
reka kerfið á 400 kV. Í því sambandi telur 
Skipulagsstofnun að fjalla megi um hvort að 
þær 2 núverandi 400 kV línur sem reknar eru á 
220 kV, hafi verið reknar á 400 kV spennu. 

Fjallað er um þetta í kafla 2.2.1 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Þá vill Skipulagsstofnun benda á, í ljósi þess 
sem fram kemur í kafla 2.2 um uppbyggingu 
400 kV kerfis að nýju tengivirki við 
Hrauntungur og 220 kV kerfis á 
Reykjanesskaga, að á korti 3 kemur fram að 
Suðurnesjalína 2 sé 400 kV frá Hrauntungum 
áleiðis vestur sem væntanlega þarf að lagfæra. 

Kort 3 var lagfært m.t.t. þessarar athugasemdar. 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Í kafla 2.2. er fjallað um breyttar forsendur. Í 
tillögu að matsáætlun þarf að gera nánar grein 
fyrir hvaða breytingar hafa orðið frá þeim 
framkvæmdunum sem Skipulagsstofnun tók 
ákvörðun um í mars 2007 og hvers vegna.  

Fjallað er nánar um þetta í 2. mgr. kafla 2.2. 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Þá telur Skipulagsstofnun að í tillögu að 
matsáætlun mætti birta í töflu upplýsingar um 
flutningsgetu hverrar nýrrar línu og núverandi 
lína sem munu standa áfram. 

Verið er að vinna í þessum forsendum og því ekki hægt að birta þessar 
upplýsingar í matsáætlun en hún verður birt í frummatsskýrslu s.b.r. 5. 
málsgrein í kafla 2.2. 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Í kafla 2.2.2 er fjallað um jarðstrengi. 
Skipulagsstofnun vill benda á efnislega 
umfjöllun stofnunarinnar á bls. 4. í ákvörðun 
Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun 
þann 22. mars 2007. Stofnunin telur að í tillögu 
að matsáætlun þurfi að koma fram, í samræmi 

Í frummatsskýrslu verður svæðisskipting línuleiða skv. kafla 2.2.3 höfð til 
grundvallar við umfjöllun um jarðstrengi. 
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við þá fyrirætlun Landsnets að gera grein fyrir 
jarðstrengslögnum í frummatsskýrslu m. a. 
kostnaði, rekstri og áhrifum á hina mismunandi 
umhverfisþætti í samanburði við loftlínur, að í 
frummatsskýrslu verði samanburður á áhrifum 
af lagningu háspennulínu sem loftlínu eða sem 
jarðstrengs á hina mismunandi umhverfisþætti. 
Skipulagsstofnun telur eðlilegt, í samræmi við 
fyrrnefnda ákvörðun um matsáætlun, að 
svæðisskipting línuleiða, sem taldar eru upp í 
kafla 2.2.3, verði lögð til grundvallar við mat á 
áhrifum og ofangreindan samanburð milli 
lagningar háspennulínu í jörð annars vegar og 
háspennulínu sem loftlínu hins vegar eða 
samtengingar loftlínu og jarðstrengs innan 
viðkomandi svæðis.  

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Varðandi athuganir sem getið er um í köflum 
4.4.3 til 4.4.8 kemur fram að þær hafi farið 
fram á vettvangi árin 2006-2007. Í tillögu að 
matsáætlun þarf að koma skýrt fram að þessar 
athuganir hafi náð til áhrifasvæðis þeirra 
framkvæmda sem kynntar eru í tillögunni þar 
sem fram kemur annars staðar í tillögunni að 
línuleiðir og þar með áhrifasvæði hafi breyst 
talsvert, m.a. frá því sem gert var ráð fyrir á 
ofangreindum árum.  

 

Allir rannsóknaraðilar hafa verið upplýstir um breytt athugunarsvæði og ná 
athuganir til þeirrar afmörkunar sem hér er kynnt. 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Í kafla 4.4.4 er m.a. fjallað um fugla. 
Skipulagsstofnun telur að í tillögu að 
matsáætlun þurfi að koma fram að í 
frummatsskýrslu verði fjallað um og lagt mat á 
áflugshættu með hliðsjón af fyrirliggjandi 
gögnum og að settar verði fram 
mótvægisaðgerðir sem eigi að draga úr 
áflugshættu fyrir fugla á línur. 

Sjá kafla 4.4.4. 
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Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Í kafla 4.4.6 er fjallað um landslag og sjónræna 
þætti. Skipulagsstofnun vekur athygli á að þar 
kemur ekki fram að sýnileiki línanna verði 
kortlagður eins og gert var ráð fyrir í tillögu að 
matsáætlun Landsnets varðandi háspennulínur 
frá Hellisheiði að Straumsvík frá janúar 2007. 
Skipulagsstofnun er einnig kunnugt um að 
fyrirhugað er að kortleggja sýnileika línunnar 
varðandi Blöndulínu 3 og Háspennulínur frá 
Kröflu og Þeistareykjum að álveri að Bakka og 
birta í frummatsskýrslu. Stofnunin telur að 
svokölluð sýnileikakort séu góð leið til að gera 
grein fyrir áhrifasvæði sjónrænna áhrifa 
háspennulína. Þá vill Skipulagsstofnun benda 
á athugasemdir í ákvörðun stofnunarinnar um 
tillögu að matsáætlun frá 22. mars 2007 um 
landslag og sjónræn áhrif og gildi svæða þar 
sem ekki er að sjá í drögunum að gert sé ráð 
fyrir að í mati á umhverfisáhrifum verði lagt mat 
á gildi svæða og það birt í frummatsskýrslu. 

Sjá kafla 4.4.6 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Kafli 4.4.7. Skipulagsstofnun telur að skýrar 
megi koma fram í tillögu að matsáætlun hvaða 
könnun hafi verið gerð á viðhorfum 
ferðaþjónustuaðila og útivistarfólks sem á að 
styðjast við varðandi áhrif framkvæmda á 
ferðaþjónustu og útivist á 
Reykjanesskaganum. Þá er í drögunum ekki 
getið um könnun sem gerð var meðal 
ferðaþjónustuaðila frá haustinu 2006 (og getið 
er um í tillögu að matsáætlun Landsnets frá 
janúar 2007) sem væntanlega á að leggja til 
grundvallar mati á áhrifum á ferðaþjónustu og 
útivist, ásamt könnuninni meðal útivistarfólks. 

Orðalagi í kafla 4.4.7. hefur verið breytt til að koma til móts við þessa 
athugasemd. 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Í kafla um fyrirliggjandi gögn er getið þess að 
Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar hafi 
unnið að rannsóknum meðal ferðamanna frá 

Verði umrædd gögn nýtt í frummatsskýrslu mun jafnframt koma fram skýr 
rökstuðningur fyrir því að gögnin eigi við fyrirhugaða framkvæmd.  
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árinu 1991 í ýmsum tilgangi og að niðurstöður 
úr þessum rannsóknum verði nýttar við að 
meta áhrif fyrirhugaðra línulagna á 
ferðaþjónustu og útivist í nágrenni þeirra. Að 
mati Skipulagsstofnunar er ekki ljóst að það 
þjóni tilgangi að styðjast við eldri rannsóknir 
sem fjalla um m.a. önnur svæði og eru unnar 
fyrir aðra aðila þegar leggja á mat á áhrif á 
útivist og ferðaþjónustu þessara framkvæmda 
og þarf að koma fram skýr rökstuðningur fyrir 
því að þau gögn eigi við fyrirhugaðra 
framkvæmd.  

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Í kafla um slóðagerð bendir Skipulagsstofnun á 
að ekki getur verið átt við slóð á bakkanum 
fyrir ofan Vatnsskarðsnámu heldur 
efnistökusvæðið við Undirhlíðar í landi 
Hafnarfjarðar. Þá vill Skipulagsstofnun benda á 
varðandi kafla um efnistöku að samkvæmt 
þeim upplýsingum sem stofnunin hefur er 
Afstapanáma ekki opin.  

Umfjöllun í kafla 2.3.4 er leiðrétt m.t.t. þessarar athugasemdar. 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Skipulagsstofnun vill benda á varðandi kafla 
um leyfisveitingar að skv. upplýsingum frá 
Orkustofnun hefur iðnaðarráðherra falið 
stofnuninni að fara með leyfisveitingarvald 
samkvæmt 2. mgr. 9. gr. raforkulaga, sbr. 32. 
gr. sömu laga, að öllu leyti frá og með 1. ágúst 
sl. 

Umfjöllun í kafla 2.4 er breytt m.t.t þessarar athugasemdar. 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Skipulagsstofnun bendir á að varðandi kafla 
um fyrirliggjandi skipulagsáætlanir þá þurfa í 
tillögu að matsáætlun að koma fram 
upplýsingar um hver sé staða 
skipulagsbreytinga í viðkomandi 
sveitarfélögum m.t.t. fyrirhugaðra framkvæmda 
og m.a. upplýsingar um hvort að gert sé ráð 
fyrir að aðalskipulagsbreytingar muni liggja fyrir 
áður en frummatsskýrsla verður auglýst eða 

Gerð er grein fyrir stöðu skipulags og þeim breytingum sem gera þarf á 
skipulagsáætlunum viðkomandi sveitarfélaga í kafla 3.2. Gert er ráð fyrir 
að tillaga að aðalskipulagsbreytingum muni liggja fyrir í öllum 
sveitarfélögum áður en frummatsskýrsla verður auglýst. Auglýsingartími 
kann í einhverjum tilfellum að vera samhliða kynningu skýrslunnar. 
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hvort að fyrirhugað sé að auglýsa samhliða 
skipulagsbreytingar og skýrsluna.  

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Skipulagsstofnun vill minna á að í tillögu að 
matsáætlun verði gerð efnisleg grein fyrir 
athugasemdum sem kunna að berast við 
drögin og viðbrögð Landsnets við þeim. 

Gerð er efnislega grein fyrir athugasemdum og viðbrögðum Landsnets við 
þeim í þessum viðauka og í kafla 5. 

Skipulagsstofnun, 15.12.2008 Skipulagsstofnun vill vekja athygli á að í 
viðauka 1 eru sýndir á kortum fyrirhugaðir 
framkvæmdakostir og núverandi línur. Þar eru 
ekki sýndir valkostir eins og heiti viðaukans 
gefur fyrirheit um enda er ekki um valkosti á 
línuleiðum að ræða í þessu verkefni eins og 
Skipulagsstofnun skilur það. 

Heiti viðaukans hefur verið breytt m.t.t. þessarar athugasemdar. 

Hafnarfjarðarbær, 11.12.2008 Í kafla 2.2. Valkostir segir m.a.: “Hér er lagður 
til mats á umhverfisáhrifum sá valkostur sem 
sveitarfélögin gera tillögu að í 
skipulagsáætlunum sínum og fylgir hann í 
megindráttum núverandi kerfi.” 

Hafnarfjarðarbær leggur áherslu á að tilgangur 
mats á umhverfisáhrifum getur ekki verið sá 
einn að réttlæta einn valkost, heldur að velja 
þann valkost sem bestur er. Engin ákvörðun 
hefur verið tekin af hálfu Hafnarfjarðarbæjar 
um skipulag vegna tillögu Landsnets annar en 
að hefja vinnu við breytingu aðalskipulagsins, 
þar sem sú lausn sem samkomulag hefur 
náðst um er ekki í samræmi við gildandi 
Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005 – 2025. Ekki 
hefur heldur verið tekin ákvörðun um 
endanlega staðsetningu fyrirhugaðs tengivirkis 
við Hrauntungur og þ.a.l. línustæði frá því til 
vesturs þar til það mætir núverandi 
Suðurnesjalínu. Að mati Hafnarfjarðar er því 
nauðsynlegt að a.m.k. tveir valkostir verði 
skoðaðir varðandi tengivirkið og línustæði frá 

Umræddum valkostum hefur verið bætt inn í tillögu að matsáætlun, sjá 
kafla 2.2.4 og 2.2.5. 
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því. Einnig gerir Hafnarfjarðarbær kröfu um að 
metnir verði til samanburðar núllvalkostur 
(engin breyting) og línur og strengir í samræmi 
við Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005 – 2025. 
Þetta er nauðsynlegt, þar sem það að 
aðalskipulag hefur hlotið lögboðna umfjöllun og 
kynningu meðal bæjarbúa, og eiga þeir því rétt 
og kröfu á því að áhrif breytinganna verði 
metin á þeim grundvelli. 

Hafnarfjarðarbær, 11.12.2008 Kafli 2.2.3.5. Hér er hægt að hafa 
athugunarsvæðið það stórt að það taki til 
tveggja valkosta varðandi tengivirki í 
Hrauntungum og línustæði til vesturs frá því. 

Athugunarsvæðið hefur verið útvíkkað, gerðar voru viðbótarrannsóknir 
sumarið 2008 sem tóku mið af mögulegum valkostum varðandi 
staðsetningu tengivirkisins í Hrauntungum. 

Hafnarfjarðarbær, 11.12.2008 Kafli 2.2.3.6. Hér er aðeins talað um að byggja 
nýjar Ísallínur frá nýju tengivirki í Hrauntungum 
að álverinu í Straumsvík. Aðalskipulag 
Hafnarfjarðar gerir ráð fyrir jarðstrengjum á 
þessari leið, og í samkomulagi Hafnarfjarðar 
og Landsnets gerir Hafnarfjarðarbær þann 
fyrirvara að “breytist forsendur varðandi aukinn 
flutning orku til álversins í Straumsvík eða 
kostnað og tæknilegar lausnir m.a. varðandi 
öryggi flutningskerfisins, verði teknar upp 
viðræður um endurmat á forsendum þess að 
leggja tengingu til álversins í jarðstreng í stað 
loftlínu, sbr. 3. grein samnings þessa.” 
Mismunandi áhrif loftlínu og jarðstrengs þurfa 
því að koma skýrt fram í samanburði á tillögu 
Landsnets og gildandi Aðalskipulags 
Hafnarfjarðar 2005 – 2025. 

Til samanburðar verður gerð grein fyrir mismun á tillögu Landsnets og 
gildandi Aðalskipulag Hafnarfjarðarbæjar 2005-2025, sjá kafla 2.2.4. 

Hafnarfjarðarbær, 11.12.2008 Kafli 4.2. Til að vernda óraskað hraun leggur 
Hafnarfjarðarbær enn fremur áherslu á að 
umfang og fjöldi línuvega verði takmarkaður 
eins og hægt er, t.d. ætti einn vegur að duga 
fyrir samsíða línur. 

Landsnet tekur undir þessa ábendingu. Mikil áhersla er lögð á að 
takmarka umfang og fjölda slóða. Viðbótartexta hefur verið bætt inn í kafla 
2.3.4. 
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Hafnarfjarðarbær, 11.12.2008 Kafli 4.4.6. Hér er mjög mikilvægt að skoða 
sjónræn áhrif a.m.k. tveggja valkosta fyrir 
staðsetningu tengivirkis í Hrauntungum og línu 
til vesturs frá því.

Sjónræn áhrif þessara valkosta verður skoðuð og gerður samanburður á 
þeim. 

Hafnarfjarðarbær, 11.12.2008 Kafli 4.4.7. Sbr. kafla 4.4.6. Samanburður verður gerður á mismunandi valkostum innan Hafnarfjarðar. 

Hafnarfjarðarbær, 11.12.2008 Kafli 4.5 Fyrirliggjandi gögn. Hafnarfjarðarbær 
bendir á skýrsluna Námurekstur í landi 
Hafnarfjarðar dags. maí 2004, sem samþykkt 
var sem stefnumörkun Hafnarfjarðarbæjar í 
þeim efnum. Enn fremur hefur Byggðasafn 
Hafnarfjarðar skráð fornleifar á hluta 
framkvæmdasvæðisins. 

Landsnet þakkar ábendingar um gögnin og mun nýta þau við gerð 
frummatsskýrslu. 

Stóra Vatnsleysa, 14.12.2008 Ekki kemur fram í bréfinu eða drögunum að 
tillögunni að samþykki mitt þurfi til að hefja 
framkvæmdir á mínu landi, hvorki um legu 
háspennulína yfir landið, né greiðslur. […] Hafi 
sveitarstjórn samþykkt þessar framkvæmdir, 
þá er það ekki í mínu nafni sem landeiganda, 
enda hefur sveitarstjórnin ekki haft nein 
samráð við okkur landeigendur. 

Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum hafa viðkomandi sveitarfélög 
skipulagsvald og Landsnet þarf framkvæmdaleyfi viðkomandi sveitarfélags 
áður en ráðist er í framkvæmdir. Við útgáfu framkvæmdaleyfis er gert ráð 
fyrir því að samþykki landeiganda liggi fyrir. Á þessu stigi máls hafa 
viðræður við landeigendur og aðra hagsmunaaðila verði á vettvangi 
skipulagsmála og mats á umhverfisáhrifum. Formlegir samningafundi hafa 
ekki verið haldnir. 

Landakot, 15.12.2008 Meirihluti íbúa Sveitarfélagsins Voga sendi 
sveitastjórn sinni í sumar undirskriftalista þar 
sem óskað var eftir því, að háspennulínur 
innan marka sveitarfélagsins yrðu lagðar í jörð. 
Þessari ósk meirihluta íbúa sveitarfélagsins á 
greinilega ekki að ansa, heldur er ætlunin að 
háspennumöstur gnæfi upp úr heiðinni rétt 
ofan við Reykjanesbrautina áfram, miklu 
fyrirferðarmeiri en nú er, þar sem ætlunin er að 
leggja tvöfalda röð af möstrum. Ég undirrituð, 
leyfi ekki að svona sé farið með mitt land í 
heiðinni gegn vilja meirihluta íbúa í 
sveitarfélaginu. 

Samkvæmt skipulags- og byggingarlögum hafa viðkomandi sveitarfélög 
skipulagsvald og Landsnet þarf framkvæmdaleyfi viðkomandi 
sveitarfélags. Framkvæmdirnar eru í samræmi við þá tillögu sem gerð er í 
aðalskipulagi sveitarfélagsins Voga. Hún felst í því að byggja nýja 
háspennulínu í stað þeirrar sem nú er á svæðinu og byggja aðra línu 
samsíða henni. Með því að nýta núverandi línuleið og –slóðir verður 
jarðrask og önnur óafturkræf áhrif minni en ef farið væri með línuna fjær 
Reykjanesbraut og þar af leiðandi lengra inn á óröskuð svæði.  

Landakot, 15.12.2008 Að auki sýnist mér að þær kostnaðaráætlanir, Þar sem stærri hluti kostnaðar við jarðstrengi er erlendur kostnaður, þá 
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sem nú eru í gögnum Landsnets, séu gerðar 
fyrir hrun bankakerfisins og þeirrar miklu 
hækkunnar á erlendum gjaldeyri, sem af því 
hruni leiddi. Held að kostnaðarmunurinn, sem 
þar er sýndur á jarðstreng og tvöfaldri röð af 
stórum og dýrum, innfluttum möstrum, hljóti að 
hafa jafnast út við fall krónunnar. Nú gæti verið 
ódýrara að leggja jarðstreng og spara þannig 
gjaldeyri landsmanna, sem nú er af skornum 
skammti. Jafnvel í gögnunum, sem nú fylgja 
tillögum Landsnets, er kostnaðarmunur á 
jarðstreng og loftlínu á þessum parti af 
fyrirhuguðu verki ekki svo mikill að hann 
réttlæti það skemmdarverk á eignarlöndum 
manna í Sveitarfélaginu Vogar sem Landsnet 
gerir nú ráð fyrir að vinna í óþökk meirihluta 
íbúanna.

eykur fall krónunnar verðmuninn. Sjá einnig svar við liðnum hér að ofan. 

Pacta f.h. heiðarlands 
Vogajarða, dags. 16.12.2008 

Umbj. mínir hafa lagt ríka áherslu það að lega 
línunnar verði þannig að sem minnst skerðing 
verði á eignarréttindum og öðrum hagsmunum 
á því svæði sem línan er lögð. Ljóst er þegar 
kynningarbæklingur Landnets „Suðvesturlínur“ 
er skoðaður að ekkert hefur verið tekið tillit til 
hagsmuna umbj. minna í þessu máli. Lagning 
línunnar nálægt byggð hefur í för með sér 
eignarskerðingu umbj. minna sem kemur fram 
í lækkuðu verði eignarinnar í heild enda verður 
landið nánast sundurskorið af línunni og 
hamlar öllum framkvæmdum á stóru byggilegu 
svæði. Stauravirki og umfang lína verður meira 
en á fyrri línu og þegar allt þetta bætist við það 
sem fyrir er, aukast hin óæskilegu áhrif 
línunnar á verðmæti landsins. 

Háspennulínan liggur um leið sem þegar er skilgreind til orkuflutnings á 
aðalskipulagi. Með því móti er að mati Landsnets um minni áhrif á 
landnotkun að ræða en ef nýjar leiðir væru teknar undir orkuflutning. 
Jafnframt eru ekki önnur áform um landnotkun sýnd á aðalskipulagi sem 
talist geta ósamræmanleg við orkuflutning á þessu svæði. Núverandi 
orkuflutningsbelti mun þó breikka f rá því sem nú er og umfang lína 
aukast. Í samráðsvinnu við sveitarfélög á Reykjanesskaga var ljóst að ekki 
var vilji til að skilgreina nýjar orkuflutningsleiðir um Reykjanesskaga, m.a. 
með rökum um að með því væri öðrum hagsmunum fórnað. 

Pacta f.h. heiðarlands 
Vogajarða, dags. 16.12.2008 

Eins og umbj. mínir hafa áður bent á, að verði 
línan lögð með fjallgarðinum verður hún lítt 
áberandi og mun fara um land, sem er ekki 

Fyrsta tillaga Landsnets var að önnur línan lægi meðfram fjallagarðinum, 
hin meðfram núverandi línu sunnan Reykjanesbrautar. Eftir samráð við 
sveitarfélög og aðra umsagnaraðila er það niðurstaðan að leggja til að 
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nálægt skipulagi íbúabyggðar. Landið efra er 
mun ódýrara en það sem er nær sjónum og 
Reykjanesbrautinni. Um hana fara hundruðir 
þúsunda ferðamanna á ári hverju og stór hluti 
þeirra erlendir ferðamenn. Það er hryggilegt að 
vita til þess að á tímum sem þessum þegar 
ímynd Íslands er ekki svo beysin í útlandinu og 
verið er að verja töluverðum fjármunum í að 
verja ímynd landsins, að Íslendingar séu 
vitandi vits að rýra þá ímynd enn frekar með 
slíku stauravirki sem nýju Suðvesturlínunni 
fylgir í næsta nágrenni Reykjanesbrautarinnar. 
Auk þess þyrftu íbúar í byggðarlögum meðfram 
línunni að búa við hina miklu sjónmengun frá 
stauravirkjunum. Frá sjónarhóli 
almannahagsmuna ætti því alls ekki að leggja 
línuna í námunda við Reykjanesbrautina.  

báðar línurnar yrðu lagðar samsíða, sunnan Reykjanesbrautar og 
núverandi lína rifin.  
Línuleið meðfram fjallagarðinum mætti mikilli andstöðu m.a. vegna þess 
að þar er óraskað land og að hluta svæði á náttúruminjaskrá eða friðlýst 
útivistarsvæði innan Reykjanesfólkvangs. Landsnet hefur fallist á 
ofangreind sjónarmið, að styrkja orkuflutning um núverandi línuleiðir í stað 
þess að taka nýjar undir. 

Pacta f.h. heiðarlands 
Vogajarða, dags. 16.12.2008 

Einnig vilja umbj. mínir koma á framfæri 
athugasemdum við myndefni á fyrrnefndum 
kynningarbæklingi Landsnets, nánar tiltekið 
mynd B. Þegar sú mynd er skoðuð er nánast 
eins og viljandi sé verið að villa mönnum sýn 
varðandi umfang og legu línunnar, þar sem 
línan og byggð í Vogum eru vart greinileg. 
Eðlilegt hefði verið að sýna sambærilega mynd 
þar sem línan á að liggja nálægt byggð í 
Vogum á Vatnsleysuströnd og um land umbj,. 
minna. En slík mynd er væntanlega ekki eins 
heppilegt kynningarefni þar sem ástand þar 
mun versna til muna, bæði hvað varðar 
sjónmengun og rýrnun nýtilegs lands. 

Yfirflugsmyndirnar í bæklingnum er settar fram í þeim tilgangi að gera 
aðgengilegri lýsingu á fyrirhuguðum framkvæmdum. Þar eru sérstaklega 
valdar yfirflugsmyndir þar sem margar, eða flóknar breytingar eru lagðar 
til. Til frekari skýringar á legu línunnar um Voga er bent á mynd 2.11 í 
tillögu að matsáætlun. Jafnframt bendir Landsnet á að í umræddum 
bæklingi er sýnd líkanmynd af hugsanlegu útliti mastra við Reykjanesbraut 
næst Vogum. 

Ragnar Aðalsteinsson hrl. fh. 
eigenda Óttarsstaða I og II, 
dags. 16.12.2008. 

Umbj. mínir andmæla legu 
raforkuflutningskerfisins eins og fyrirhugað er 
að koma því fyrir á landi Óttarstaða 

Umbj. mínir vekja athygli á því, að ekki liggur 
fyrir skipulag á svæðinu og því verður ekki 

Skipulag liggur fyrir á svæðinu. Gert er ráð fyrir einni háspennulínu um 
þetta svæði skv. gildandi skipulagi. Að öðru leyti gerir aðalskipulag 
Hafnarfjarðar 2005-2025 ráð fyrir því að þetta svæði sé óbyggt. Það sama 
á við um aðalskipulag Voga, bæði núgildandi og einnig sú tillaga sem nú 
er í vinnslu.  
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með neinum hætti ráðið fram úr því á 
skynsamlegan hátt hvar hagkvæmast sé að 
flutningskerfinu verði komið fyrir á landi umbj. 
minna. Þeir leggja því eindregið til að frestað 
verði öllum ákvörðunum um legu línunnar þar 
til skipulagsáætlun fyrir landssvæðið liggur fyrir 
í heild sinni þannig að þá verði unnt að taka 
skynsamlegar ákvarðanir þar sem tekið er tillit 
til hagsmuna allra aðila sem hér skipta máli. 

Hafnarfjarðarbær hefur samþykkt að hefja vinnu við breytingar á 
aðalskipulagi sínu. Innan Óttarstaða myndi breytingin felast í því að í stað 
einnar háspennulínu sé gert ráð fyrir tveimur. Tillögur Landsnets eru í 
samræmi við það sem skipulagsyfirvöld vinna að.  

Ragnar Aðalsteinsson hrl. fh. 
eigenda Óttarsstaða I og II, 
dags. 16.12.2008. 

Þá vekja umbj. mínir athygli á því, að miklum 
hagsmunum er fórnað með því að hafa línuna 
svo nærri þjóðveginum sem liggur um land 
umbj. minna í stað þess að leggja línuna ofar í 
landinu þannig að minni hagsmunum verði 
fórnað. 

Háspennulínan liggur um leið sem þegar er skilgreind til orkuflutnings á 
aðalskipulagi. Með því móti er að mati Landsnets um minni áhrif á 
landnotkun að ræða en ef nýjar leiðir væru teknar undir orkuflutning. 
Jafnframt eru ekki önnur áform um landnotkun sýnd á aðalskipulagi sem 
talist geta ósamræmanleg við orkuflutning á þessu svæði. Núverandi 
orkuflutningsbelti mun þó breikka frá því sem nú er og umfang lína aukast. 
Í samráðsvinnu við sveitarfélög á Reykjanesskaga var ljóst að ekki var vilji 
til að skilgreina nýjar orkuflutningsleiðir um Reykjanesskaga, m.a. með 
þeim rökum að þannig væri öðrum hagsmunum fórnað. 

Ragnar Aðalsteinsson hrl. fh. 
eigenda Óttarsstaða I og II, 
dags. 16.12.2008. – 
athugasemdir í meðfylgjandi 
greinargerð Skipulags- 
arkitekta og 
verkfræðistofunnar ehf. 

„[...] Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi faglega 
unnins skipulags fyrir svæði eins og það sem 
hér um ræðir bæði fyrir almenning, fyrirtæki, 
opinbera aðila og náttúruna sjálfa. Í flestum 
tilvikum er líka um mjög mikil verðmæti að 
ræða til dæmis má benda á að einstakar góðar 
lóðir fyrir einbýlishús á höfuðborgarsvæðinu 
seljast nú á tugi milljóna. Í kynningarbæklingi 
Landsnets „Suðvesturlínur“ kemur fram að 
fyrirhugaðar Suðvesturlínur liggja um tólf 
sveitarfélög og varða að auki alls um 150 
landeigendur. Um er að ræða nýbyggingu á 
123 km af loftlínum. Þessar línur hafa bein og 
óbein áhrif á landsvæði sem nemur tugum 
ferkílómetra og núverandi og hugsanlegt 
landverð (existing and potential) sem nemur 
mörgum milljörðum króna.  

Skipulag liggur fyrir á svæðinu. Gert er ráð fyrir einni háspennulínu um 
þetta svæði skv. gildandi skipulagi. Að öðru leyti gerir aðalskipulag 
Hafnarfjarðar 2005-2025 ráð fyrir því að þetta svæði sé óbyggt. Það sama 
á við um aðalskipulag Voga, bæði núgildandi og einnig sú tillaga sem nú 
er í vinnslu.  

Engin áform eru um lóðir fyrir einbýlishús á umræddu svæði í landi 
Óttarstaða í þessum skipulagsáætlunum. Hins vegar bendir Landsnet á að 
verði slík áform staðfest af skipulagsyfirvöldum er mögulegt að hliðra 
loftlínum síðar, þegar áformin eru orðin ljós. 

Í kafla 4.4 í tillögu að matsáætlun er fjallað eru um þá þætti sem lögð 
verður áhersla á að meta bein og óbein áhrif loftlína á. 

 

Ragnar Aðalsteinsson hrl. fh. Miklu skiptir að ekki sé rasað um ráð fram í Landsnet bendir á svör við liðum hér að ofan. Aðalskipulag er fyrirliggjandi 
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eigenda Óttarsstaða I og II, 
dags. 16.12.2008. – 
athugasemdir í meðfylgjandi 
greinargerð Skipulags- 
arkitekta og 
verkfræðistofunnar ehf. 

þessum efnum og ekki einungis horft á 
einstaka þætti þessara mála. Gott skipulag 
snýst ekki einungis um hagkvæma línulögn og 
náttúruvernd eins og bent hefur verið á hér að 
ofan heldur um æskileg framtíðarnot alls þessa 
svæðis í víðustu merkingu. Þótt mat á 
umhverfisáhrifum sé ágæt aðferð til þess að 
áætla áhrif ákveðinna framkvæmda á umhverfi 
þá getur þessi aðferð aldrei komið í staðinn 
fyrir vel unnið skipulag. Hugmyndir Landsnets 
um uppbyggingu línukerfis á Suðvesturlandi 
ættu því ekki að vera ráðandi í þessum efnum 
heldur stefnumörkun viðkomandi sveitarfélaga 
um „skynsamlega og hagkvæma lýsingu alls 
viðkomandi lands og landgæða“ sem unnin 
væri í samráði við alla hagsmunaaðila á 
viðkomandi svæði.  

í viðkomandi sveitarfélögum. Útfærsla orkuflutningskerfisins sem kynnt er í 
tillögu að matsáætlun er útkoma mikillar samráðsvinnu Landsnets og 
viðkomandi skipulagsyfirvalda. Í þeirri vinnu var ljóst að hugmyndir 
Landsnets eru ekki ráðandi heldur fólst vinnan í því að útfæra þessar 
tillögur með það að sjónarmiði að leggja drög að skynsamlegri og 
hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, með almannahagsmuni í fyrirrúmi 
en taka eins og hægt er tillit til hagsmuna einstakra aðila.  

Ragnar Aðalsteinsson hrl. fh. 
eigenda Óttarsstaða I og II, 
dags. 16.12.2008. – 
athugasemdir í meðfylgjandi 
greinargerð Skipulags- 
arkitekta og 
verkfræðistofunnar ehf. 

Í skýrslu Landsnets, Drög að tillögu að 
matsáætlun er margt óljóst. Ógerningur er m.a. 
að gera sér grein fyrir því hvaða forsendur lágu 
fyrir tillögu að legu lína t.d. frá Hrauntungum að 
Njarðvíkurheiði, en um þær er fjallað í kafla 
2.2.3.7. Þar segir m.a.: „Eftir samráð við 
sveitarfélög á svæðinu er lagt til að nýjar línur 
liggi samhliða núverandi línum.“ Ekki er heldur 
leitast við að sýna hvaða afleiðingar þessi 
kostur geti haft á framtíðarlandnotkun á 
svæðinu, hvaða aðrir kostir hafi komið til 
greina og innbyrðis mat á þeim. Þó segir í lok 
þessa kafla: „Nánar verður skýrt frá valkostum 
sem skoðaðir hafa verið í frummatsskýrslu.“ 

Gerð verður grein fyrir þessu í frummatsskýrslu. 

Ragnar Aðalsteinsson hrl. fh. 
eigenda Óttarsstaða I og II, 
dags. 16.12.2008. – 
athugasemdir í meðfylgjandi 
greinargerð Skipulags- 

Í ofangreindri skýrslu Landsnets er heldur 
engin grein gerð fyrir því hvernig þessar 
línulagnir „stuðla að skynsamlegri og 
hagkvæmri nýtingu lands og landgæða“ eins 
og Skipulags- og byggingarlög gera kröfu um. 

Um er að ræða drög að tillögu að matsáætlun þar sem 
framkvæmdaáform, valkostir og verkáætlun matsvinnunar er kynnt. 
Tillögurnar felast í því að nýta þær leiðir sem nú eru til staðar og 
skilgreindar eru á skipulagi, í því skyni að taka ekki nýtt land undir 
orkuflutning og nýta núverandi slóðir og framkvæmdasvæði eins og 
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arkitekta og 
verkfræðistofunnar ehf. 

Af meðfylgjandi yfirlitsmyndum af línuleiðum 
sést líka að víða kljúfa þær land í illnýtanlegar 
spildur og hafa auk þess afgerandi neikvæð 
áhrif á ákjósanlegt byggingarland sem liggur 
næst núverandi Keflavíkurvegi.  

frekast er kostur.  

Selsskarð 5.12.2008 Fyrir hönd eigenda jarðarinnar Selskarðs er 
vakin athygli á eignarrétti í óskiptu landi við 
Húsfell sem og beitarrétt á svæði þar sem ný 
línuleið er sýnd sunnan og vestan Helgafells. 
Ennfremur er vakin athygli á lögum og 
reglugerðum um skipulags og byggingarmál og 
vísað í stjórnsýslulög, stjórnarskrá og 
mannréttindasáttmála Evrópu.  

Eigendur jarðarinnar Selskarðs fara fram á að 
ekki verði farið í framkvæmdir sem brjóta í 
bága við rétt annarra og að fullt samráð verði 
haft við þá við línulagnir á svæðinu. Ennfremur 
að aflað verði skilríkja um samþykki 
meðeiganda á svæðinu þar sem það á við. 

Rétt þykir að upplýsa að fulltrúar 
Hafnarfjarðarkaupstaðar eða Garðabæjar eru 
á engan hátt umboðsaðilar eigenda jarðarinnar 
Selskarðs.  

Á þessu stigi máls hafa viðræður við landeigendur og aðra hagsmunaaðila 
verði á vettvangi skipulagsmála og mats á umhverfisáhrifum. Formlegir 
samningafundir hafa ekki verið haldnir.  

Reykjanesbær 16.12.2008 Á bls. 31 og 38 er vitnað í deiliskipulag í 
Helguvík frá 19. des. 1994. Gildandi 
deiliskipulag er frá 3. mars 2008. 

Kafli 3.2.3 er leiðréttur m.t.t. þessarar athugasemdar. 

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis 
15.12.2008 

Fyrir hönd heilbrigðisnefndar er lýst yfir miklum 
áhyggjum af boðaðri framkvæmd. Stórum hluta 
hennar er ætlað að fara fram inni á 
vatnsverndarsvæði höfuðborgasvæðisins.[...] 

Heilbrigðisnefnd hefði kosið að ekki yrði farið í 
þessar framkvæmdir á jafn viðkvæmum stað 
og boðað er, þ.e. að mikilvægi vatnsverndar 
hefði verið virt. Telur nefndin að í matsskýrslu 

Eins og fram  kemur í kafla 2.2. voru ýmsir valkostir skoðaðir í samráði við 
viðkomandi sveitarfélög og aðalvalkostur er afrakstur þess samráðs. Það 
er niðurstaða þessa samráðs að staðsetja línuleiðir eins og mögulegt er 
meðfram núverandi línum. Í frummatsskýrslu verður nánar greint frá þeim 
valkostum sem skoðaðir hafa verið. 
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verði að koma fram greining á öðrum kostum 
og skýring á vali þessarar leiðar.  

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis 
15.12.2008 

Ábyrgð á framkvæmdinni þarf að vera skýr. [...] 
Undan því getur fyrirtækið ekki vikið þó það 
geri stífar kröfur í sínum samningum. Í 
matsáætlun og síðan í matskýrslu þarf því að 
koma fram hvernig fyrirtækið mun axla þá 
ábyrgð og tryggja öryggi umhverfisins og 
grunnvatns á framkvæmdatíma. Það nær til val 
á afurðum birgja og gæðavottun, skipulag 
verkþátta, val á verktökum og eftirlit með þeirra 
starfsemi og samvinnu við heilbrigðiseftirlit.  

Fjallað verður um vatnsvernd í frummatsskýrslu, hugsanlega 
mengunarvalda, eftirlit og annað sem Landsnet hyggst gera til að tryggja 
öryggi umhverfisins og grunnvatns. Einnig verða lagðar til 
mótvægisaðgerðir eftir því sem þörf er á.  

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis 
15.12.2008 

Í skýrslunni [Frumrannsóknir á 
gróðurskemmdum við háspennumöstur] er 
gerð grein fyrir mótvægisaðgerðum til að 
lágmarka sínkmengun frá háspennumöstrum. 
Tekið er undir með skýrsluhöfundum. Um er að 
ræða góðar ábendingar sem þurfa að koma 
fram í matsáætluninni. Þær eiga allar við 
verðandi framkvæmd og hugsanlega getur 
hluti þeirra nýst við að lágmarka frekari 
mengun frá núverandi möstrum. Nefndin 
leggur áherslu á að fjórða liðnum verði fylgt 
strangt eftir, þ.e. gæðaeftirlit við gerð nýrra 
mastra og þá sérstaklega þeirra sem ætlað er 
að standa innan vatnsverndarsvæða. Tryggt 
verði að hæstu efnagæði, að blý komi ekki að 
á framleiðslustigi, geymsla afurða fyrst eftir 
vinnslu tryggi hæstu gæði sinkoxíhúðarinnar 
og að gæðin rýrni ekki við flutning til landsins.  

Fjallað verður um mótvægisaðgerðir vegna sinkmengunar frá 
háspennumöstrum í fummatsskýrslu. Í samræmi við það sem fram kemur í 
skýrslunni Frumrannsóknir á gróðurskemmdum við háspennumöstur en sú 
skýrsla verður birt í viðauka með frummatsskýrslu.  

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis 
15.12.2008 

Fram hefur komið að vaxandi 
brennisteinsmengunar gætir á 
höfuðborgarsvæðinu frá virkjunum á Hellisheiði 
og Hengilssvæðinu og þar með á a.m.k. hluta 
boðaðs framkvæmdasvæðis. Meta þarf hvort 
slíkt valdi ekki aukinni veðrun á sínkhúðun og 

Fjallað verður um þetta í frummatsskýrslu.  



15 

 

hvort ekki sé til bóta að lakkhúða með 
sýruþolnu lakki ný möstur sem reist verða á 
brunn- og grannsvæðum og á mikilvægum 
fjarsvæðum.  

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis 
15.12.2008 

Óskað er einnig eftir því að í matsáætlun verði 
fjallað um með hvaða hætti verði best brugðist 
við gagnvart menguðum gróðurleifum sem eru 
á gróðurskemmdum svæðum.  

Fjallað verður um þetta í frummatsskýrslu. 

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- 
og Kópavogssvæðis 
15.12.2008 

Þættir sem óskað er eftir að fái sérstaka 
umfjöllun í matsáætluninni, þ.e. ef ekki finnst 
önnur lagnaleið sem fellur betur að vatnsvernd 
höfuðborgarsvæðisins.  

1. Lýsing á því hvernig framkvæmd 
verskins verður skipt niður í sjálfstæða 
verkþætti og verktíma. Þar er 
sérstaklega verið að vísa til 
framkvæmda innan 
vatnsverndarsvæðisins, einkum á 
fjarsvæði A, grannsvæði og 
brunnsvæði.  

2. Með hvaða hætti framkvæmdaaðilinn, 
Landsnet hf., áformar að lágmarka 
áhættu á olíuslysum og öðrum 
mengunaróhöppum 

3. Fjalla þarf um forvarnir í tengslum við 
vega- og slóðagerð og efnisflutninga 
þá einkum inni á grann- og 
brunnsævðum. Einnig hvernig komið 
verður í veg fyrir  umferð óviðkomandi 
bæði á verktíma og eins eftir að 
framkvæmdum lýkur. 

4. Fjalla þarf sérstaklega um gæðaeftirlit 
er varðar kaup og framleiðslu á 
háspennumöstrum. 

Fjallað verður um þessa sex þætti í frummatsskýrslu. 
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5. Fjalla þarf um það hvernig staðið verði 
að því að fella og fjarlægja sínkhúðuð 
stálmöstur innan 
vatnsverndarsvæðisins.  

6. Hvernig framkvæmdaraðili áformar að 
hafa samráð við heilbrigðiseftirlitið yfri 
framkvæmdatímann. Varðar 
leyfisveitingar, skiptingu verkþátta, 
upplýsingaflæði ofl.   

 











From:  Bjarki Jóhannesson <bjarkij@hafnarfjordur.is>  
To:  <olafura@landsnet.is>  
cc:  <arni@landsnet.is>, <gudmunduri@landsnet.is>, <skipulag@skipulag.is> 

Date:  Tuesday, December 16, 2008 15:12 
Subject:  Umsögn um frummatsáætlun 

History:  This message has been replied to.

Ólafur Árnason  
Efla/Landsnet  
   
Sæll Ólafur  
Meðfylgjandi er umsögn um drög að matsáætlun, ssem samþykkt var í skipulags- og byggignarráði 
Hafnarfjarðar í morgun:  
   

Ég læt einnig fylgja með greinargerð um námurekstur í landi Hafnarfjarðar, sem ég vitna til í umsögninni.  
   
Kveðja,  
---------------------------------------------------------------------------  
Dr. Bjarki Jóhannesson  
Skipulags- og byggingarfulltrúi  
Sviðsstjóri skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðar  
   

  
 

0812022 - Suðvesturlínur, raforkuflutningskerfi  
Lagt fram bréf Ólafs Árnasonar ásamt bæklingi og bréfi Árna Stefánssonar tækni- og eignastjóra 
Landsnets dags. 01.12.2008 þar sem óskað er eftir athugasemdum við meðfylgjandi drög Eflu 
verkfræðistofu og Landmótunar: Tillaga að matsáætlun, drög til kynningar fyrir Suðvesturlínur - styrkingu 
raforkuflutningskerfis á Suðvesturlandi ódagsett. Óskað er eftir athugasemdum og er athugasemdafrestur 
til 09.12.2008. Lögð fram tillaga sviðsstjóra að athugasemdum dags. 11.12.2008.  
      
Skipulags- og byggingarráð tekur undir umsögn sviðsstjóra.  
   

Attachments: 
Raflínur umsögn matsáætlun des 08.doc Greinargerð - endanleg.doc
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 HAFNARFJARÐARBÆR       
  Skipulags- og byggingarsvið      
________________________________________________________________ 
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Hafnarfjarðarbær           Skipulags- og byggingarsvið          Strandgata 8,  220 Hafnarfjörður           sími 585 
5500 

 

        Dagsetning   
       11.12.2008  

 
Umsögn um Suðvesturlínur, styrking raforkuflutningskerfis á Suðvesturlandi. Drög að 
matsáætlun. Dags. 2. desember 2008. 
 
Eftirfarandi eru athugasemdir Hafnarfjarðarbæjar við drögin. 
 
Í kafla 2.2. Valkostir segir m.a.: “Hér er lagður til mats á umhverfisáhrifum sá valkostur sem 
sveitarfélögin gera tillögu að í skipulagsáætlunum sínum og fylgir hann í megindráttum 
núverandi kerfi.” 
Hafnarfjarðarbær leggur áherslu á að tilgangur mats á umhverfisáhrifum getur ekki verið sá 
einn að réttlæta einn valkost, heldur að velja þann valkost sem bestur er. Engin ákvörðun 
hefur verið tekin af hálfu Hafnarfjarðarbæjar um skipulag vegna tillögu Landsnets annar en að 
hefja vinnu við breytingu aðalskipulagsins, þar sem sú lausn sem samkomulag hefur náðst um 
er ekki í samræmi við gildandi Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2005 – 2025. Ekki hefur heldur 
verið tekin ákvörðun um endanlega staðsetningu fyrirhugaðs tengivirkis við Hrauntungur og 
þ.a.l. línustæði frá því til vesturs þar til það mætir núverandi Suðurnesjalínu. Að mati 
Hafnarfjarðar er því nauðsynlegt að a.m.k. tveir valkostir verði skoðaðir varðandi tengivirkið 
og línustæði frá því. Einnig gerir Hafnarfjarðarbær kröfu um að metnir verði til samanburðar 
núllvalkostur (engin breyting) og línur og strengir í samræmi við Aðalskipulag Hafnarfjarðar 
2005 – 2025. Þetta er nauðsynlegt, þar sem það að aðalskipulag hefur hlotið lögboðna 
umfjöllun og kynningu meðal bæjarbúa, og eiga þeir því rétt og kröfu á því að áhrif 
breytinganna verði metin á þeim grundvelli. 
 
Kafli 2.2.3.5. Hér er hægt að hafa athugunarsvæðið það stórt að það taki til tveggja valkosta 
varðandi tengivirki í Hrauntungum og línustæði til vesturs frá því. 
 
Kafli 2.2.3.6. Hér er aðeins talað um að byggja nýjar Ísallínur frá nýju tengivirki í 
Hrauntungum að álverinu í Straumsvík. Aðalskipulag Hafnarfjarðar gerir ráð fyrir 
jarðstrengjum á þessari leið, og í samkomulagi Hafnarfjarðar og Landsnets gerir 
Hafnarfjarðarbær þann fyrirvara að “breytist forsendur varðandi aukinn flutning orku til 
álversins í Straumsvík eða kostnað og tæknilegar lausnir m.a. varðandi öryggi 
flutningskerfisins, verði teknar upp viðræður um endurmat á forsendum þess að leggja 
tengingu til álversins í jarðstreng í stað loftlínu, sbr. 3. grein samnings þessa.” Mismunandi 
áhrif loftlínu og jarðstrengs þurfa því að koma skýrt fram í samanburði á tillögu Landsnets og 
gildandi Aðalskipulags Hafnarfjarðar 2005 – 2025. 
 
Kafli 4.1.3. Það er skýr stefnumörkun Hafnarfjarðar að ósnortnu hrauni sé ekki raskað meir en 
þörf er á við efnistöku. Öll efnistaka þarf því að vera í samræmi við þau svæði sem afmörkuð 
eru í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2005 – 2025 í samræmi við kafla 4.9 í skipulagsreglugerð 
nr. 400/1998. Enn fremur er bent á að efnistaka er framkvæmdaleyfisskyld skv. grein 27.2 í 
skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997. Hér er bent á skýrsluna Námuresktur í landi 
Hafnarfjarðar dags. maí 2004, sem samþykkt var sem stefnumörkun Hafnarfjarðarbæjar í 
þeim efnum.  



 HAFNARFJARÐARBÆR 
  Umhverfis- og tæknisvið 
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Kafli 4.2. Til að vernda óraskað hraun leggur Hafnarfjarðarbær enn fremur áherslu á að 
umfang og fjöldi línuvega verði takmarkaður eins og hægt er, t.d. ætti einn vegur að duga 
fyrir samsíða línur. 
 
Kafli 4.4.6. Hér er mjög mikilvægt að skoða sjónræn áhrif ta.m.k. tveggja valkosta fyrir 
staðsetningu tengivirkis í Hrauntungum og línu til vesturs frá því. 
 
Kafli 4.4.7. Sbr. kafla 4.4.6. 
 
Kafli 4.5 Fyrirliggjandi gögn. Hafnarfjarðarbær bendir á skýrsluna Námurekstur í landi 
Hafnarfjarðar dags. maí 2004, sem samþykkt var sem stefnumörkun Hafnarfjarðarbæjar í 
þeim efnum. Enn fremur hefur Byggðasafn Hafnarfjarðar skráð fornleifar á hluta 
framkvæmdasvæðisins. 
 
 
-------------------------- 
Dr. Bjarki Jóhannesson 
Skipulags- og byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar, 
sviðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs 
 
 
 



Olafur Arnason
Landsnet hf.
Gylfafliit 9
112 Reykjavik

St6ru - Vatnsleysu,
14. desember 2008

2. desember 2008 barst mdr undirritudum i p6sti kynningarbeklingur um fyrirhuga6ar
framkvrmdir Landsnets hf. 6 Reykjanesskaga, asamt br6fi meb fyrirstigninn: "Styrking
raforkufl utningskerfisins 6 Sudvesturlandi."
i qOfariO var si6am birt auglfsing um kynningu 5 dr<igum a6 tilliigu aO matsdatlun.

Fad sem a6 mdr snyr i br6fi pessu og dnigum ad tilldgu ad matsrintlun er a6: 'oSamkvremt
upplfsingum fr6 Fasteignamati rikisins mun hluti framkvemdarinnar, skv. nriverandi
tilldgum liggia um land sem pf er skr66ur eigandi a6."
Fad er rdtt, ad dg er eigandi pessa lands, ad stnrstum hluta.

Ekki kemur fram i br6finu e6a dr<igunum ad tilliigunni a6 sampykki mitt purfi til a6 hefia
framkvemdir il mfnu landi, hvorki um legu hdspennulina yfir landi6, nd grei6slur.

Hafi sveitarstj6rn sampykkt pessar framkvamdir, p6 er lad ekti i mfnu nafni sem
landeiganda, enda hefur sveitarstj6rnin ekki haft nein samril6 vid okkur landeigendur.

Eins og stadan er i dag, mun dg ekki leyfa neinar framkvemdir 6 minni landareign.

St6ru - Vatnsleysu
190 Vogar



Suðvesturlínur 
c/o Ólafur Árnason 
Landsnet hf 
Gylfaflöt 9 
112 Reykjavík 
 
 
Efni: Athugasemdir vegna Suðurnesjalínu 2 og 
Kolviðarhólslínu 2 frá Hrauntungum að Njarðvíkurheiði. 
 
 
Í lok nóvember 2008 var undirritaðri, eins og öðrum landeigendum í 
Sveitarfélaginu Vogar, gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögu 
Landsnets að lögn Suðurnesjalínu 2 og Kolviðarhólslínu 2 frá 
Hrauntungum að Njarðvíkurheiði. Þarna er áætlað að leggja tvær 220 KV 
línur í línustæði núverandi Suðurnesjalínu 1.   
 
Meirihluti íbúa Sveitarfélagsins Voga sendi sveitastjórn sinni í sumar 
undirskriftalista þar sem óskað var eftir því, að háspennulínur innan 
marka sveitarfélagsins yrðu lagðar í jörð.  Þessari ósk meirihluta íbúa 
sveitarfélagsins á greinilega ekki að ansa, heldur er ætlunin að 
háspennumöstur gnæfi upp úr heiðinni rétt ofan við Reykjanesbrautina 
áfram, miklu fyrirferðarmeiri en nú er, þar sem ætlunin er að leggja 
tvöfalda röð af möstrum.  Ég undirrituð, leyfi ekki að svona sé farið með 
mitt land í heiðinni gegn vilja meirihluta íbúa í sveitarfélaginu.  Að auki 
sýnist mér að þær kostnaðaráætlanir, sem nú eru í gögnum Landsnets, séu 
gerðar fyrir hrun bankakerfisins og þeirrar miklu hækkunnar á erlendum 
gjaldeyri, sem af því hruni leiddi.  Held að kostnaðarmunurinn, sem þar 
er sýndur á jarðstreng og tvöfaldri röð af stórum og dýrum, innfluttum 
möstrum, hljóti að hafa jafnast út við fall krónunnar.  Nú gæti verið 
ódýrara að leggja jarðstreng og spara þannig gjaldeyri landsmanna, sem 
nú er af skornum skammti.  Jafnvel í gögnunum, sem nú fylgja tillögum 
Landsnets, er kostnaðarmunur á jarðstreng og loftlínu á þessum parti af 
fyrirhuguðu verki ekki svo mikill að hann réttlæti það skemmdarverk á 
eignarlöndum manna í Sveitarfélaginu Vogar sem Landsnet gerir nú ráð 
fyrir að vinna í óþökk meirihluta íbúanna. 
 
 
  Landakoti, Vatnsleysuströnd 15. desember 2008 
 

Margrét Guðnadóttir 
   Kt: 070729-3779 





















From:  sveinn.numi.vilhjalmsson@reykjanesbaer.is  
To:  olafura@landsnet.is  
cc:  Gudlaugur.H.Sigurjonsson@Reykjanesbaer.is 

Date:  Tuesday, December 16, 2008 11:55 
Subject:  Suðvesturlínur 

History:  This message has been replied to.

 
Sæll, Ólafur  
 
Ég hef farið yfir "Drög að tillögu að matsáætlun" fyrir Suðvesturlínur fyrir hönd Reykjanesbæjar.  
'eg er með eina athugasemd sem fram kemur á bls 31 og 38, og varðar deiliskipulag í Helguvík.  
Vísað er til deiliskipulags frá 19.des 1994 en gildandi deiliskipulag er frá 3.mars 2008 og læt ég það fylgja 
með.  
 
Kveðja/ Sveinn Númi Vilhjálmsson, skipulagsfulltrúi.  
 
 
Attachments: 
Deiliskipulag Helguvíkur langur 2008.pdf
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