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„Leið 3. fellur undirritaðri helst í geð.“

Í frummatsskýrslu verða allir valkostir bornir saman m.t.t
umhverfisáhrifa.

Landgræðsla ríkisins

09.07. 2008

Landgræðslan leggur enn fremur áherslu á að „þau svæði þar sem fyrirhuguð lína mun
standa, eru afar viðkvæm gróðurfarslega og því mjög brýnt að við væntanlegar athuganir
og undirbúning framkvæmda verði haft í huga að sem allra minnst jarðrask verði. Þetta á
bæði við um gróin svæði á Hellisheiði og Þrengslaleið, en ekki síður á Hafnarsandi þar
sem Landgræðslan hefur í áratugi grætt upp örfoka land þar sem sandfok hefur ógnað
byggð, gróðri og mannvirkjum. Jarðrask á Hafnarsandi getur leitt til sandfoks á ný sem
bæði getur verið tímafrekt og kostnaðarsamt að ná tökum á ný. “

Tekið verður mið af ábendingum Landgræðslu ríkisins við gerð
frummatsskýrslunnar.

Orkuveita Reykjavíkur

10.08. 2008

Við útfærslur á Hverahlíðarvirkjun hefur mikil áhersla verið lögð á að sýnileiki
virkjunarinnar, séð frá Suðurlandsvegi, verði sem allra minnstur. Vaðandi legu
Þorlákshafnarlínu 3 telur OR að út frá sjónrænum [áhrifum] sé valkostur 2 síðri en
valkostur 1, þar sem möstrin munu líklega bera við himinn sunnan Hverahlíðarvirkjunar,
séð frá Suðurlandsvegi.

Áhrif þessara valkosta verða borin saman. Valkostur 1 er aðalvalkostur
Landsnets á legu Þorlákshafnarlínu 3.

Þorlákshafnarlína 2 er talin skerða þá mynd sem hönnun stöðvarhúss
Hellisheiðarvirkjunar er ætlað að skapa. Orkuveitan óskar því eftir að lagning jarðstrengs
frá tengivirki við Kolviðarhól suður fyrir Suðurlandsveg verði skoðuð.

Lagning jarðstrengs er ekki valkostur sökum kostnaðar, öryggis og
tæknilegra þátta. Nánar verður gerð grein fyrir þessu í frummatsskýrslu.
Á kaflanum frá Kolviðarhóli að Þrengslum mun Þorlákshafnarlína 2
liggja í námunda við mannvirki OR. Leitast verður við að útfæra möstur
þannig að þau falli sem best að þeirri ásýnd sem stöðvarhús og önnur
mannvirki OR skapa á svæðinu. Sjónrænum áhrifum verður lýst í
frummatsskýrslu, t.d. séð frá Suðurlandsvegi að Hellisheiðarvirkjun.

Landeigendur telja óhjákvæmilegt að „athugunarsvæði í matsáætlun miðist við alla
jörðina Breiðabólstað, en ekki eingöngu það 200 metra svæði beggja vegna línanna, sem
annars er gengið út frá.“

Við mat á beinum áhrifum af völdum framkvæmdarinnar er skoðað 100
metra breitt svæði beggja vegna línanna. Innan þess beltis eru skoðaðir
þeir umhverfisþættir sem gætu orðið fyrir beinu raski við gerð slóða og
mastrastæða. Við mat á öðrum þáttum er litið til stærra svæðis, sbr.
umfjöllun í kafla 4.3 í drögum að tillögu að matsáætlun.

„Af framlögðum drögum virðist mega ráða að sjónarmið um afhendingaröryggi ráði
tillögugerð um aðgreind línustæði fyrir Þorlákshafnarlínu 2 og Þorlákshafnarlínu 3.

Það er rétt sem fram kemur í athugasemdinni að afhendingaröryggi
ræður því að háspennulínurnar eru lagðar frá tveimur tengivirkjum, þ.e.

Sjöunda dags aðventistar á
Íslandi, eigendur
Breiðabólstaðar og Sveinn
Samúel Steinarsson og
Jenný Dagbjört Erlingsdóttir,
eigendur Litlalands.

17.08. 2008
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Rökstuðning skortir hinsvegar fyrir tillögunni í framlögðum drögum, þannig að
hagsmunaaðilar geti tekið afstöðu til hennar, og er óhjákvæmilegt að í frummatsskýrslu
verði gerð rækileg grein fyrir þeim þáttum.“

frá tengivirki á Hellisheiði annars vegar og Kolviðarhóli hins vegar. Í
frummatsskýrslu verða færð rök fyrir mikilvægi þess að flutningskerfið
sé byggt upp á þennan hátt.

„Að svo stöddu er hinsvegar unnt að benda á, að séu sprungur og misgengi á svæðinu
taldar skerða afhendingaröryggi skýtur óneitanlega skökku við að sjá línurnar tvær lagðar
samhliða um þann hluta svæðisins sem virðist vera jarðfræðilega virkastur.“ Þar sem
tillagan um þessa legu línanna er órökstudd að þessu leyti telja landeigendur ekki unnt að
meta hvort aðrir kostir séu betri.

Aðalatriðið varðandi áhættu og rekstraröryggi er að leggja
háspennulínurnar frá aðskildum tengivirkjum, sem er aðalforsendan
fyrir tillögu að tveimur leiðum. Með því að leggja línurnar frá sitt hvoru
tengivirkinu er reynt að draga úr þeim skaða sem alvarleg truflun í
tengivirki myndi valda öllum þeim sem tengjast raforkuflutningskerfinu.
Flutningsleiðirnar liggja báðar óhjákvæmilega um sprungu- og
misgengissvæði en reynslan hefur sýnt að loftlínur hafa staðist vel
áraun um sambærileg svæði, sbr. jarðskjálftana 2000 og 2008. Ekki var
talið raunhæft að leggja til tvær aðskildar línuleiðir alla leið að tengivirki
í Þorlákshöfn, m.t.t. landnotkunar og annarra mögulegra
umhverfisáhrifa línunnar. Því leggur Landsnet það til að línurnar verði
samsíða þaðan sem þær mætast við Krossfjöll og að tengivirki við
Þorlákshöfn. Til lengri tíma verður einnig að byggja upp
orkuflutningskerfið m.t.t. áhættu vegna eldvirkni en Hellisheiði hefur
verið talið eldvirkasta svæðið á línuleiðinni.

Landeigendur leggja til að fleiri valkostir verði skilgreindir og metnir „einkum þannig að
línurnar verði lagðar samsíða frá tengivirki að Kolviðarhóli, þaðan um Þrengsli (austan
vegarins) og þá beina línu norður og vestur fyrir Rauðhól og Geitafell. Af fyrirliggjandi
gögnum virðist nýr valkostur í þessa veru kalla á línustæði sem er miklu mun
umfangsminna en skv. framlögðum tillögum þannig að raski sé haldið í lágmarki.
Ennfremur verður að ætla að einungis verði um óverulega lengingu á línum að ræða.“ Að
auki kemur fram að þannig verði óásættanlegum umhverfisáhrifum forðað m.a. á
jarðmyndunum og vatnsvernd og að heildaráhrif tveggja línstæða séu til mun meiri en ef
línurnar eru lagðar saman. Eitt línustæði ætti að auki að vera kostnaðarminna í öllu tilliti
en að leggja línur í tvennu lagi.

Eins og fram hefur komið, og rökstutt verður nánar í frummatsskýrslu,
munu línurnar liggja frá tveimur tengivirkjum og er það nauðsynlegt
vegna afhendingaröryggis. Því er ekki mögulegt að leggja báðar
línurnar frá einu tengivirki að Þorlákshöfn.

„Við þetta bætist ennfremur að áformuð lega Þorlákshafnarlínu 2 samsíða Þrengslavegi
mun hafa stórfelld áhrif á sjónræna upplifun umhverfisþátta á mjög fjölförnu svæði, sem
þó er að mestu ósnortið. Verður að telja að það sjónarmið eigi að hafa vægi þegar metið
er hversu marga umhverfisáhrifin snerti.“

Áhrif línanna á sjónræna þætti og ásýnd verða metin. Valkostir verða
bornir saman m.t.t. þessa umhverfisþáttar og annarra sem fjallað er um
í matsvinnunni og niðurstöður kynntar í frummatsskýrslu.

Við skoðun á línuleiðum um Þrengsli var það haft að markmiði að halda
línuleiðum nærri mannvirkjum og manngerðu umhverfi eins og kostur
er. Í kjölfar athugasemda landeigenda Breiðabólsstaðar og Litlalands
var það skoðað hvort hægt væri að færa línuleiðirnar vestur fyrir
Rauðhól og Geitafell. Með þeirri færslu væri farið lengra inn á óraskaða
landslagsheild með Þorlákshafnarlínu 2 og jafnframt yrði mjkið úr leið
að komast með Þorlákshafnarlína 3 vestur fyrir Geitafell á leið sinni frá
Hellisheiði að tengivirki í námunda við Þorlákshöfn. Með tillögum
Landsnets sem kynntar eru í tillögu að matsáætlun er línuleiðum haldið
meðfram vegamannvirkjum og námum þar sem því verður við komið og
ósnortnum svæðum vestan línanna haldið óskertum.
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„Fyrirliggjandi tillögur gera ráð fyrir að sameiginlegt línustæði beggja lína verði um hraunið
sunnan Þúfnavalla og austan Götugjár. Réttilega er á það bent að hraunið sé vel gróið og
hellasvæði (sbr. bls 11 – 12 í framlögðum drögum). Hér skortir hins vegar á að val á
kostum við línustæði hafi tekið mið af sérstöðu svæðisins og verndargildi, sem hlýtur að
teljast verulega hátt. Sérstaklega er á það bent að fyrirhugað línustæði fer beinlínis yfir
hellinn Búra, sem nýlega var uppgötvaður en telst einhver allra glæsilegasti Hraunhellir
landsins. Fleiri þekktir hellar eru inni á áhrifasvæði línustæðisins, svo sem Árnahellir og
Arnarker, en leggja verður áherslu á að í umræddu hrauni geta verið til staðar ófundnir
hellar sem fyrirhugaðar framkvæmdir muni skaða. Ótækt er í öllu falli að línulögnin
skemmi hellinn Búra eins og stefna virðist í, og má telja víst að þau umhverfisáhrif verði
talin óásættanleg.“

Til að koma til móts við athugasemdir landeigenda hefur fyrirhugað
línustæði þó verið fært um 700 m fjær hellinum Búra. Nálægð
háspennulína við hella þarf ekki að í för með sér rask á þeim. Landsnet
hefur það að markmiði að raska gróðri sem allra minnst og við
staðsetningu mastra og gerð mastrastæða er hægt að taka fullt tillit til
hella á línuleiðinni. Landsnet telur því ekki að Búri, eða aðrir þekktir
hellar á línuleiðinni séu í hættu vegna framkvæmdanna. Í
frummatsskýrslu verður fjallað um möguleg áhrif á hella.

„Gert virðist ráð fyrir að línurnar tvær komi saman norðan eða vestan við Krossfjöll. Þessi
áform orka mjög tvímælis að mati landeiganda, út frá vatnsverndarsjónarmiðum enda er
neysluvatn fyrir alla sveitina tekið í Krossfjöllum og munu þau vera skilgreind sem
vatnsverndarsvæði skv. aðalskipulagi Sveitarfélagsins Ölfuss. Af fyrirliggjandi
upplýsingum um framkvæmdina er ekki unnt að sjá hvort ráðgerð séu einhver mannvirki
þar sem línurnar koma saman, t.d. í þágu afhendingaröryggis. Þeim atriðum þarf hins
vegar að gera rækilega grein fyrir í frummatsskýrslu og koma því einnig fram með valkost
gagnvart línustæði við Krossfjöll, séu hinar minnstu líkur á því að línurnar og það sem
þeim tilheyrir geti haft áhrif á vatnsból. Áréttað er í því sambandi að línustæði vestan
Geitafells hefur ekki áhrif á umrætt vatnsverndarsvæði.“

Ekki er gert ráð fyrir sérstökum mannvirkjum þar sem línurnar koma
saman. Gerð verður grein fyrir mögulegum áhrifum framkvæmdarinnar
á vatnsvernd, sbr. kafla 4.4.10 í tillögu að matsáætlun. Í aðalskipulagi
eru vatnsverndarsvæði skilgreind mjög vítt, og því verða ekki lagðar
línur til Þorlákshafnar nema að fara um vatnsverndarsvæði.

Landeigandi telur einnig að „lega línanna um vatnsverndarsvæði myndi að öllum líkindum
kalla á að girða þyrfti af alla mögulega aðkomu að þeim vegum, sem óhjákvæmilega
munu fylgja lögn og starfrækslu línanna.“

Fjallað verður um aðgengi og umferð um línuslóðir. Benda má á að
línuslóðir meðfram loftlínum þurfa ekki að vera samfelldar, einungis þarf
að komast að mastrastæðum. Jafnframt hefur Landsnet lagt áherslu á
að velja slóðum leiðir í samráði við landeigendur svo þeir nýtist þeim
einnig, sé þess þörf. Einnig er algengt að línuslóðum um
vatnsverndarsvæði sé lokað kyrfilega.

Að lokum fara landeigendur fram á að framkvæmdaaðili viðhafi samráð um öll þrep í
ferlinu.

Landsnet leggur áherslu á það að viðhafa samráð við landeigendur á
öllum stigum ferilsins.
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