
1.1 Umsagnir og svör við umsögnum 
Alls bárust 15 umsagnir á kynningartíma frummatsskýrslu frá 
eftirfarandi aðilum:  

• Ferðamálastofa 
• Forsætisráðuneytið 
• Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 
• Landgræðsla ríkisins 
• Landsnet 
• Minjastofnun Íslands 
• Orkustofnun 
• Póst- og fjarskiptastofnun 
• Rangárþing Ytra 
• Samgöngustofa 
• Skeiða- og Gnúpverjahreppur 
• Skógrækt ríkisins-Hekluskógar 

• Umhverfisstofnun 
• Veðurstofa Íslands 
• Vegagerðin 

Umsagnir frá Rangárþingi Ytra, Skeiða- og Gnúpverjahreppi, 
Minjastofnun Íslands, Orkustofnun og Póst- og fjarskiptastofnun voru 
þess eðlis að þær kröfðust ekki viðbragða af hálfu Landsvirkjunar. Hér 
á eftir eru viðbrögð Landsvirkjunar við öðrum umsögnum, en 
umsagnir í heild sinni má sjá í rafrænni matsskýrslu á slóðinni: 

http://burfellslundur.landsvirkjun.is/. 

Vísað er í kafla í matsskýrslu eftir því sem við á. 

 

 

 

1.1.1 Umsögn Ferðamálastofu 

1) Tengdar framkvæmdir 

„Það er mat Ferðamálastofu að gæta verði ýtrustu varúðar hvað 
varðar vernd náttúrunnar, og gildir það jafnt um sjónrænan þátt 
hennar og aðra þá þætti sem geta haft áhrif á upplifun ferðamanna. 
Því beri að meta allar framkvæmdir á sem heildstæðastan hátt, þ.a. 
heildaráhrifin verði ljósust. Gildir það jafnt um framkvæmdir við 
virkjanir, línumannvirki og aðrar þær áætlanir sem geta haft áhrif á 
náttúrulegt landslag. Meta beri tengdar framkvæmdir sameiginlega 
sé þess kostur og er þá m.a. vísað í tengsl línumannvirkja, virkjana og 
staðsetningar stærri notenda.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Hvað varðar mat á heildrænum áhrifum lína, virkjunar og stærri 
notenda þá fjallar þessi skýrsla um mat á umhverfisáhrifum 
Búrfellslundar og er sú umfjöllun í samræmi við lög um mat á 
umhverfisáhrifum. Landsnet ber ábyrgð á flutningskerfi raforku á 
Íslandi. Fyrirtækið tekur ákvörðun um hvernig tengingu við 
raforkuflutningskerfið verður háttað.  

Við staðarval Búrfellslundar var horft til ýmissa samverkandi þátta. 
Tekið var mið af veðurfarslegum aðstæðum, náttúrufari, dýralífi og 
öðrum umhverfisþáttum, gildandi skipulagi og innviðum á svæðinu.  

Samkvæmt Svæðisskipulagi miðhálendis Íslands 2015 er fyrirhugað 
framkvæmdasvæði skilgreint sem mannvirkjabelti, en svo eru þau 
svæði kölluð þar sem aðalfjallvegir hálendisins og mannvirki til 
raforkuvinnslu eru heimiluð (Landmótun, 1998).  Rekstur virkjana á 
Þjórsár- Tungnaársvæðinu nær allt aftur til ársins 1969 og nú eru þar 
sex vatnsaflsstöðvar; Vatnsfellsstöð, Sigöldustöð, Hrauneyjafossstöð, 
Búðarhálsstöð, Sultartangastöð og Búrfellsstöð. Auk aflstöðvanna 
sjálfra eru á svæðinu frárennslisskurðir, uppistöðulón, efnisnámur, 
vegir og fimm flutningslínur fyrir raforku. Búrfellslundur er því innan 

http://burfellslundur.landsvirkjun.is/


eins stærsta orkuvinnslusvæðis landsins og telst því ekki vera á 
óröskuðu svæði.  

Sú staðreynd vó þungt við staðarval fyrir Búrfellslund, enda dregur 
það úr umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar að ofangreindir innviðir 
séu til staðar.  

Veðurfarslegar aðstæður eru afar hagstæðar til reksturs vindlundar á 
svæðinu og tekið var mið af því við staðarvalið. Á undanförnum 
tveimur áratugum hefur mikil þekking á veðurfari á svæðinu orðið til 
enda hafa vindmælingar verið gerðar þar allt frá árinu 1993. Þá hefur 
rekstur Landsvirkjunar á tveimur rannsóknarvindmyllum á svæðinu 
undanfarin þrjú ár gefist vel. Af fenginni reynslu þykir enginn vafi leika 
á því, að fyrirhugað framkvæmdasvæði sé mjög gott til nýtingar 
vindorku. Nýtnihlutfall vindmyllanna tveggja er að meðaltali yfir 40% 
og frumreikningar á orkugetu Búrfellslundar gefa til kynna að 
nýtnihlutfall hans gæti orðið að meðaltali um 50% sem er með því 
allra besta sem þekkist á heimsvísu.  

Fyrirhugað framkvæmdasvæði er ekki skilgreint sem 
náttúrverndarsvæði og það er utan óbyggðra víðerna sem skilgreind 
eru sbr. 5.gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Það er nokkuð 
afmarkað af fjallgörðum í austur og vesturátt, sem dregur úr 
sjónrænum áhrifum vindlundarins til þeirra átta. 

Að öllu samanlögðu er það álit Landsvirkjunar að staðarvalið sé gott, 
enda fari þar saman heppilegar rekstraraðstæður, lágmarks rask á 
umhverfinu og sjónræn áhrif að mestu til norðurs og suðurs vegna 
fjallgarða sem draga úr ásýnd til annarra átta. 

2) Rammaáætlun 

„Bent er á þá miklu og faglegu vinnu sem hingað til hefur falist í 
undirbúningi rammaáætlunar, auk þeirrar miklu þekkingar sem þar 
hefur byggst upp. Æskilegt væri að áætlanir um vindmyllugarða eða 
–lundi, falli undir þá vinnu og sé metin á sama faglega hátt og aðrir 
virkjanakostir. Jafnframt væri rétt að allar áætlanir um uppbyggingu 

orkumannvirkja á hálendi Íslands hefðu til hliðsjónar 
Landsskipulagsstefnu, sem nýlega var lögð fram á Alþingi.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Í þessari vinnu hefur meðal annars verið horft til tillögu að 
Landsskipulagsstefnu í umfjöllun í kafla 4.1 sem og Svæðisskipulags 
miðhálendis Íslands 2015.  

Fyrirhugaður Búrfellslundur er einn af þeim kostum sem nú eru til 
umfjöllunar í rammaáætlun og verður metinn þar á sama hátt og aðrir 
virkjunarkostir.  

3) Gæði gagna 

„Þrátt fyrir það sem hér að framan er skrifað, er það mat 
Ferðamálastofu að frummatsskýrslan sé ítarleg og vel undirbúin. 
Upplýsingar á heimasíðu Landsvirkjunar eru einstaklega vandaðar og 
til þess gerðar að sem flestir geti myndað sér skoðun. Kort af 
áhrifasvæðum eru vel unnin, þó e.t.v. mætti bæta við þeim valkosti 
sem felst í að nýta smærri gerð vindmylla, væntanlega með mun 
minna áhrifasvæði, þó næráhrif gætu verið meiri. Landslagsgreining 
er fróðleg, vel unnin og einföld aflestrar. Gögn um hljóðvist eru skýr 
og sannfæra um að fá vandamál tengjast hljóðmengun.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Í verkefninu hefur verið lögð sérstök áhersla á það að öll gögn séu 
eins aðgengileg og auðskiljanleg og kostur er m.a. með það að 
markmiði að fleiri geti kynnt sér framkvæmdina og komið að málum. 
Var sérstaklega horft til þess þar sem um er að ræða fyrsta verkefni 
sinnar tegundar á Íslandi. Landsvirkjun lítur svo á að þessi ummæli 
Ferðamálastofu séu meðal annars vitnisburður um að vel hafi tekist 
til við framsetningu upplýsinga í matsskýrslu.   

Í kafla 7.1 hefur verið bætt við umfjöllun og myndum. Unnin hefur 
verið næmnigreining sem sýnir mun á sýnileika vindmylla sem eru 
129 m, 139 m, 149 m, 159 m og 169 m háar. Þessi næmnigreining er 
sýnd á sex myndum fyrir tillögu 1, tillögu 2 og svo nánari útfærslu á 



tillögunum tveimur að teknu tilliti til athugasemda (tillaga 3). 
Niðurstöður næmnigreiningar sýna að hæð vindmylla hefur lítil áhrif 
á stærð áhrifasvæðis. Að meðaltali stækkar áhrifasvæðið um 0,7% við 
hverja 10 m hækkun á hæð vindmyllu. 

4) Ásýnd-ferðamenn 

„Afdráttarlausustu áhrifin munu þó e.t.v. verða hve víða mun sjást til 
vindmyllana. Þriðjungur Dómadalsleiðar mun verða fyrir áhrifum og 
gjörvallar norður og vesturhlíðar Heklu auk svæðisins í kring. Einnig 
mun sjást til vindmyllana langt frá norðri, norðan Hrauneyja. Hér er 
um að ræða vinsælt ferðamannasvæði og -staði, þangað sem 
fjöldamargir ferðaþjónustuaðilar sækja með farþega, sem lofað hefur 
verið einstakri upplifun á hreinni og framandi náttúru. Ekki er ólíklegt 
að einhverjir þeirra ferðaþjónustuaðila muni neyðast til þess að 
breyta bæklingum sínum, heimasíðum og jafnvel leiðsögn, þó ekki 
þurfi það að hafa áhrif á afkomu þeirra, enda eru til margar tegundir 
ferðamanna og ekki allir s.k. náttúrusinnar. Til mótvægis má velta upp 
þeim möguleika, að nýr ferðamannavegur verði lagður frá botni 
Þjórsárdals til norðurs, upp austanverða Fossöldu um Fossheiði er 
tengist síðan Sprengisandsleið norðan Búðarháls. Slíkar hugleiðingar 
þyrfti þó að rannsaka frekar.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Sjónræn áhrif vindmylla eru víðfeðm og mun hafa áhrif á upplifun 
þeirra sem leið eiga um áhrifasvæði Búrfellslundar og er það megin 
niðurstaða mats á umhverfisáhrifum. Samkvæmt vegaskrá 
Vegagerðarinnar er Dómadalsleið alls um 41,22 km1 að lengd en 
Búrfellslundur verður sýnilegur á um 11 km kafla þeirrar leiðar.   

Eins og fram kemur í kafla 7.7 skýrslunni mun Landsvirkjun vinna með 
sveitarfélögum á svæðinu og aðilum í ferðaþjónustu að hugmyndum 
um hvernig hægt verður að nýta uppbyggingu Búrfellslundar á þann 
hátt að ný tækifæri skapist í ferðamennsku. Þá hugmynd sem 

                                                
1 http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegaskra/ 

Ferðamálastofa setur fram um nýjan ferðamannaveg, þyrftu aðilar 
sem taka ákvarðanir um ferðaleiðir að rannsaka betur.   

5) Tækifæri í ferðamennsku 

„Að aka um vindmyllugarð af þessari stærðargráðu getur á hinn 
bóginn verið upplifun út af fyrir sig, og jafnvel einstök og jákvæð fyrir 
marga, og fer það eflaust eftir um hverskonar ferðamenn er að ræða 
og í hvaða erindagjörðum. E.t.v. má byggja upp öfluga ferðaþjónustu 
tengda endurnýjanlegri orkuöflun og reisa til þess gerða 
upplýsingamiðstöð, sem jafnvel gæti orðið eðlilegur fyrsti 
viðkomustaður ferðamanna á leið upp á hálendisbrúnina eða ofan af 
henni. Einnig má huga að því að opna enn frekar fyrir aðgang að 
virkjanamannvirkjunum og stöðvarhúsum, og e.t.v. gætu myndast 
áhugaverðir vegaslóðar við rætur vindmylla.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun tekur undir með Ferðamálastofu að með uppbyggingu 
Búrfellslundar gætu opnast ný tækifæri í ferðamennsku eins og 
dæmin hafa sannað erlendis, s.s. í: 

• Noregi: (http://opplevsmola.no/no/aktiv-ferie/sykling og 
file:///C:/Users/rb/Downloads/friluftsliv_5%20(2).pdf),  

• Skotlandi: 
(http://www.gov.scot/resource/doc/214910/0057316.pdf 
og http://www.whiteleewindfarm.com) og  

• Kaliforníu: http://www.energy.ca.gov/tour/alta/index.html 
og http://www.aweablog.org/video-hikers-see-the-beauty-
of-wind-turbines-alongside-wildflowers/) 

og fjallað er um í köflum 7.7 og 8.1 í þessari skýrslu. Unnt verður að 
nota þær tillögur sem fram koma í umsögn Ferðamálastofu sem 

http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegaskra/
http://opplevsmola.no/no/aktiv-ferie/sykling
file:///C:/Users/rb/Downloads/friluftsliv_5%20(2).pdf
http://www.gov.scot/resource/doc/214910/0057316.pdf
http://www.whiteleewindfarm.com
http://www.energy.ca.gov/tour/alta/index.html
http://www.aweablog.org/video-hikers-see-the-beauty


veganesti í frekara samtal við ferðaþjónustuaðila á svæðinu eftir að 
ferli mats á umhverfisáhrifum lýkur.  

6) Valkostir 

„Óskað er eftir mati á tveimur kostum, merktum T1 og T2. Í fljótu 
bragði virðist kostur T2 hafa meiri áhrif og því vera síðri valkostur, eða 
a.m.k. virðist það svæði, þar sem vindmyllur eru sjáanlegar, teygja sig 
lengra í allar áttir, þó mest til norðurs. Vekur athygli að vindmyllur 
munu sjást frá toppi Laufafells, sunnan Friðlands að Fjallabaki. Gildir 
það reyndar um báðar tillögur að vindmyllur munu sjást frá öllum 
helstu toppum vesturhluta Friðlandsins, þ.m.t. Háöldu, sem er vinsæl 
og auðveld til uppgöngu frá Landmannalaugum. Hér mætti athuga 
þann kost að nýta frekar lægri gerð vindmylla, eða a.m.k. skoða 
sjónræn áhrif þeirra áður en frekari ákvarðanir eru teknar. 
Meginmunur á T1 og T2 virðist fyrst og fremst felast í næráhrifum og 
þá á akandi ferðamenn og ætti að vera hægara um vik að flytja 
vegstæði, frekar en að lifa við varanlega skerðingu á 
víðernistilfinningu langt frá virkjanastæðinu.“  

Svar Landsvirkjunar  

Í matsskýrslu hefur tillögu 3 verið bætt við en tillagan er staðsett 
innan tillaganna tveggja sem kynntar voru í frummatsskýrslu og 
Ferðamálastofa vísar til í umsögn sinni.  
Samkvæmt niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum hafa tillögur 1 og 3 
minni umhverfisáhrif en tillaga 2 þó ekki sé munur á vægiseinkunn á 
milli tillaga. Meðfylgjandi mynd sýnir það svæði sem fram kemur í 
umsögn Ferðamálastofu og samanburð á sýnileika tillaganna. Þetta 
belti lendir innan 10-25 km fjarlægðar frá vindlundi. Í skýrslunni eru 
áhrif metin nokkuð neikvæð og eiga eftirfarandi fjarlægðarviðmið við 
um þetta svæði:  „10 - 25 km – Sýnileiki vindmyllanna er háður 
skyggni. Þær verða meira áberandi eftir því sem andstæðurnar í lit 
aukast. Grámi í veðri og umhverfi veldur því oft að vindmyllur renna 
saman við skýin.“ Einungis tillaga 2 yrði sýnileg á toppi Laufafells, og 
þá í rúmlega 25 km fjarlægð. Háalda er nálægt 25 km fjarlægð frá 

öllum tillögum, en eftir 25 km eru sjónræn áhrif talin óveruleg og er 
þá miðað við þessa lýsingu: „> 25 km - Fjarlægð frá vindmyllum er það 
mikil að sjónræn áhrif eru metin óveruleg þó svo að vindmyllurnar 
sjáist í meiri fjarlægð við góð skilyrði.“  
 

 
Bætt hefur verið við umfjöllun í kafla 7.1 þar sem unnin er 
næmnigreining á ásýnd eftir því hversu háar vindmyllur yrðu. Í 
matsskýrslu eru áhrif metin útfrá 149 m háum vindmyllum. Umfjöllun 
í kafla 7.1 sýnir mun á sýnileika vindmylla sem eru frá 169 m niður í 
129 m á hæð (10 m bil). Samkvæmt greiningunni er munurinn 
óverulegur, en sýnileiki eykst helst með hæð til suðvesturs og 
norðausturs. Slíkt er í samræmi við eðli svæðisins sem sléttu, 
aflokaðri af fjallgörðum til vesturs og austurs.  



Rétt er einnig að taka fram að ekki verður um varanlega skerðingu að 
ræða eins og fram kemur í lok umsagnar, heldur um tímabundna þar 
sem líftími vindmylla er 25 ár.  

 

1.1.2 Umsögn Forsætisráðuneytis 

1) Eigendastefna 

„Í forsætisráðuneytinu er nú unnið að gerð eigendastefnu fyrir 
þjóðlendur sem hægt verður að vísa til við yfirferð á matsáætlunum 
og skipulagstillögum. Gert er ráð fyrir að drög að eigendastefnu verði 
kynnt fyrir árslok 2015. Því er á þessu stigi ekki hægt að vísa til þegar 
mótaðrar stefnu.“  

Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun vinnur að undirbúningi Búrfellslundar meðal annars í 
samræmi við leyfi forsætisráðuneytisins frá 24. september 2014 
samkvæmt ákvæðum laga nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun 
marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Þegar eigendastefna liggur 
fyrir mun Landsvirkjun horfa til hennar við frekari vinnslu 
verkefnisins.  

2) Vindlundir framtíðarinnar 

„Þrátt fyrir þessar að mörgu leyti hentugu aðstæður verður ekki horft 
framhjá því að allt að 80 vindmyllur munu hafa veruleg sjónræn áhrif 
á þessum stað við fjölfarna innkomuleið á miðhálendið. Sjónræn áhrif 
Búrfellslundar verða allt önnur og meiri en sjónræn áhrif þeirra 
mannvirkja sem fyrir eru í nágrenninu og því vaknar sú spurning hvort 
vindlundum framtíðarinnar þurfi að finna stað utan miðhálendisins.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Bent er á að Búrfellslundur er til umfjöllunar í rammaáætlun eins og 
aðrir virkjunarkostir þar sem mótuð er stefna um staðsetningu 
virkjana.  

Við staðarval Búrfellslundar var horft til ýmissa samverkandi þátta. 
Tekið var mið af veðurfarslegum aðstæðum, náttúrufari, dýralífi og 
öðrum umhverfisþáttum, gildandi skipulagi og innviðum á svæðinu. 
Einnig skal tekið fram að í matsskýrslu er áætlaður fjöldi vindmylla á 
bilinu 58-67 en ekki 80 eins og gert var ráð fyrir á fyrri stigum. 

Samkvæmt Svæðisskipulagi miðhálendis Íslands 2015 er fyrirhugað 
framkvæmdasvæði skilgreint sem mannvirkjabelti, en svo eru þau 
svæði kölluð þar sem aðalfjallvegir hálendisins og mannvirki til 
raforkuvinnslu eru heimiluð (Landmótun, 1998). Rekstur virkjana á 
Þjórsár- Tungnaársvæðinu nær allt aftur til ársins 1969 og nú eru þar 
sex vatnsaflsstöðvar; Vatnsfellsstöð, Sigöldustöð, Hrauneyjafossstöð, 
Búðarhálsstöð, Sultartangastöð og Búrfellsstöð. Auk aflstöðvanna 
sjálfra eru á svæðinu frárennslisskurðir, uppistöðulón, efnisnámur, 
vegir og fimm flutningslínur fyrir raforku. Búrfellslundur er því innan 
eins stærsta orkuvinnslusvæðis landsins og telst því ekki vera á 
óröskuðu svæði.  

Sú staðreynd vó þungt við staðarval fyrir Búrfellslund, enda dregur 
það úr umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar að ofangreindir innviðir 
séu til staðar.  

Veðurfarslegar aðstæður eru afar hagstæðar til reksturs vindlundar á 
svæðinu og tekið var mið af því við staðarvalið. Á undanförnum 
tveimur áratugum hefur mikil þekking á veðurfari á svæðinu orðið til 
enda hafa vindmælingar verið gerðar þar allt frá árinu 1993. Þá hefur 
rekstur Landsvirkjunar á tveimur rannsóknarvindmyllum á svæðinu 
undanfarin þrjú ár gefist vel. Af fenginni reynslu þykir enginn vafi leika 
á því, að fyrirhugað framkvæmdasvæði sé mjög gott til nýtingar 
vindorku. Nýtnihlutfall vindmyllanna tveggja er að meðaltali yfir 40% 
og frumreikningar á orkugetu Búrfellslundar gefa til kynna að 
nýtnihlutfall hans gæti orðið að meðaltali um 50% sem er með því 
allra besta sem þekkist á heimsvísu.  

Fyrirhugað framkvæmdasvæði er ekki skilgreint sem 
náttúrverndarsvæði og það er utan óbyggðra víðerna sem skilgreind 
eru sbr. 5.gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Það er nokkuð 



afmarkað af fjallgörðum í austur og vesturátt, sem dregur úr 
sjónrænum áhrifum vindlundarins til þeirra átta. 

Að öllu samanlögðu er það álit Landsvirkjunar að staðarvalið sé gott, 
enda fari þar saman heppilegar rekstraraðstæður, lágmarks rask á 
umhverfinu og sjónræn áhrif að mestu til norðurs og suðurs vegna 
fjallgarða sem draga úr ásýnd til annarra átta.  

 

1.1.3 Umsögn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands 

1) Matsskylda og leyfi 

„Í kafla 1.4, matsskylda og leyfi, eru talin upp þau leyfi sem 
framkvæmdin er háð, þ.m.t. þau starfsleyfi sem Heilbrigðiseftirlit 
Suðurlands veitir. Í upptalninguna vantar að taka fram að efnisnám 
og landmótun er starfsleyfisskyld starfsemi sbr. reglugerð nr. 
785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með 
sér mengun, en engin þeirra efnisnáma sem taldar eru upp í kafla 3.8 
er með starfsleyfi þrátt fyrir að þær hafi áður verið nýttar vegna fyrri 
framkvæmda á svæðinu.“  

Svar Landsvirkjunar 

Í kafla 1.4 hefur verið bætt tilvísun í starfsleyfi fyrir efnisnám og 
landmótun í samræmi við umsögn Heilbrigðiseftirlits Suðurlands.  

 

1.1.4 Umsögn Landgræðslu ríkisins 

1) Landgræðslusvæði 

„Landgræðslan leggur á það þunga áherslu að á fyrirhuguðu 
framkvæmdasvæði eru mjög verðmæt uppgræðslusvæði og gildir þá 
einu hvort um er að ræða tillögu 1 eða 2. Það svæði sem hér um ræðir 
var og er virkt rofsvæði, en með áratuga uppgræðslustarfi hefur tekist 
að draga úr rofi á fyrirhuguðu vindmyllusvæði og svæðum umhverfis 

það. Svæðið er erfitt til uppgræðslu og til uppgræðslunnar hefur verið 
varið ómældum fjármunum og mikilli vinnu.  

Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun er sammála Landgræðslu ríkisins um mikilvægi 
landgræðslu á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Í kafla 7.5.1 er einmitt 
lögð áhersla á áframhaldandi landgræðslu á svæðinu í samvinnu við 
Landgræðslu ríkisins og Hekluskóga. Einnig er sérstök umfjöllun um 
landgræðslu í vöktunaráætlun í kafla 8.3. Þau vöktunaráform eru 
meðal annars sett fram í samræmi við umhverfisstefnu 
Landsvirkjunar, en fyrirtækið hefur um langt skeið varið miklum tíma 
og fjármunum í kolefnisbindingu með skógrækt og landgræðslu og 
verður áframhald á því í tengslum við þetta verkefni. Landsvirkjun 
hefur allt frá árinu 1968 staðið að umfangsmikilli landsgræðslu og 
skógrækt í nágrenni virkjana. Sú vinna hefur að stærstum hluta farið 
fram á vegum Landsvirkjunar og í samstarfi við Skógrækt ríkisins, 
Landsgræðslu ríkisins, skógræktarfélög og heimamenn. Stærð 
uppgræðslusvæða Landsvirkjunar á Þjórsár- og Tungnaársvæði er alls 
180 km2 og skógræktarsvæði eru ríflega 1,2 km2. 

Fræðast má um landgræðsluverkefni Landsvirkjunar í 
umhverfisskýrslu sem gefin er út á hverju ári og þá nýjustu á þessari 
slóð: http://umhverfisskyrsla2014.landsvirkjun.is/nattura-og-
asynd/landgraedsla. Þar kemur m.a. fram að heildarkolefnisbinding 
Landsvirkjunar árið 2014 er áætluð tæplega 23.000 tonn CO2-ígilda 
og gróðursettar voru rúmlega 200.000 plöntur. Auk gróðursetningar 
plantna er tilbúnum áburði dreift á áhrifasvæðum Landsvirkjunar og 
var umfangið um 447 tonn árið 2014. Einnig er nokkru magni fræja og 
búfjáráburðar dreift á hverju ári á vegum fyrirtækisins.   

2) Umfang gróðurlenda sem raskast 

„Landgræðslan leggur þunga áherslu á að nákvæm grein verði gerð 
fyrir því hve mikið gróið land muni fara undir fyrirhugaðar 
framkvæmdir, hvort sem er myllustæði, slóðar, raflínur eða hvers 
konar jarðvegsrask annað, enda mun Landgræðslan gera skýlausa 

http://umhverfisskyrsla2014.landsvirkjun.is/nattura-og


kröfu um að sá gróður sem kann að tapast við þessar framkvæmdir, 
verði að fullu bættur, einnig þó einhverjum kunni að þykja hann síður 
náttúrufarlsega verðmætur.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Heildar rask vegna fyrirhugaðra framkvæmda er áætlað um 1 km2. 
Eins og fram kemur m.a. í kafla 1 í skýrslunni er heildarstærð 
afmarkaðs framkvæmdasvæðis tillögu 1 alls 34 km2, tillögu 2 alls 
40 km2 og tillögu 3 alls 33 km2 Samkvæmt gróðurflokkun 
Náttúrufræðistofnunar skiptast fyrirhuguð framkvæmdasvæði á 
eftirfarandi hátt: 

Gróðurlendi Tillaga 1 
km2 

Tillaga 2 km2 Tillaga 3 km2 

Alaskalúpína:  0,18  

Birki:   0,07  

Graslendi  0,01 2,39 0,87 

Hraun  6,13 4,69 2,17 

Melar  0,85  

Melgresi  6,14 1,49 5,33 

Mosagróður  2,72 0,28 

Náma  0,09 0,09 

Raskað land  2,22  

Sefmói  0,66  

Starmói  0,03  

Stórgrýtt land  1,55  

Uppgræðsla  0,22  

Vatn   0,02 

Vikrar 21,87 21,54 23,43 

Þursaskeggsmói 0,15 1,39 0,51 

Framkvæmdasvæði 34,0 40,0 33,0 

Þar af gróið land 6,30 9,06 6,99 

Til þess að fá út heildar umfang gróins lands eru gróðurlendin hraun, 
melar, náma, raskað land, stórgrýtt land, vatn og vikrar tekin út og 
standa þá eftir þær tölur sem er neðst í töflunni þ.e. 6,30 km2 af 
tillögu 1 er gróið land, 6,99 km2 af tillögu 3 og 9,06 km2 af tillögu 2.   

Eins og fram kemur hér á undan og í kafla 3.9 mun umfang rasks 
vegna framkvæmda nema um 1 km2 og mun því aðeins nema litlum 
hluta af ofangreindu umfangi gróins lands innan framkvæmdasvæða. 
Þar sem á þessu stigi er ekki búið að staðsetja mannvirki endanlega 
innan framkvæmdasvæðis er ekki mögulegt að greina nákvæmlega 
hversu mikið af gróðursvæðum mun raskast. Farið verður í 
uppgræðslu fyrir þann gróður sem tapast vegna framkvæmda. 
Jafnframt má taka fram að eins og fram kemur í kafla 7.5 í skýrslunni 
er gróður að stórum hluta manngerður og engin náttúrufarslega 
verðmæt gróðurfélög á héraðs- eða landsvísu finnast á svæðinu.  

 

1.1.5 Umsögn Landsnets 

1) Fjöldi háspennulína 

„Fjallað er um nærliggjandi háspennulínur í kafla 3.7, sem sagðar eru 
þrjár, en réttara er að nefna fimm línur, þ.e. í upptalninguna vantar 
Sultartangalínu 1 og Sultartangalínu 3.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Þessu hefur verið breytt í kafla 3.7.  



2) Breyting á texta um tengingu 

„Í frummatsskýrslu er eftirfarandi texti: Fyrirkomulag tengingar 
vindlundarins við flutningskerfið er háð því hver endanleg stærð hans 
verður. Hugsanlega yrði um að ræða svokallaða T-tengingu á meðan 
vindlundurinn er ekki kominn í fulla stærð, líkt og var gert fyrir 
Búðarhálsvirkjun. Með stækkandi vindlundi yrði þörf á að tengja við 
tengivirki. Landsnet ber ábyrgð á flutningskerfi raforku á Íslandi og 
tekur ákvörðun um hvaða tengivirki verður notað. 

Miðað við tvær 100 MW safnstöðvar yrði vindlundurinn tengdur við 
flutningskerfið með tveimur 220 kV jarðstrengjum, einum fyrir hvora 
safnstöð.“ 

Landsnet leggur til að í stað ofangreinds texta komi eftirfarandi texti: 
„Landsnet ber ábyrgð á flutningskerfi raforku á Íslandi. Fyrirtækið 
tekur ákvörðun um hvernig tengingu við raforkuflutningskerfið verður 
háttað, þegar nánari forsendur um staðsetningu og stærð 
vindlundarins liggur fyrir.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Texta í kafla 3.7 hefur verið breytt í samræmi við athugasemd 
Landsnets.  

3) Helgunarsvæði 

Landsnet minnir á nauðsyn þess að tekið verði tillit til helgunarsvæðis 
háspennulína sem fyrir eru á svæðinu.  

Svar Landsvirkjunar 

Tekið verður tillit til helgunarsvæðis háspennulína við framkvæmdir 
vegna Búrfellslundar eins og fram kemur í kafla 3.2.  

 

 

 

 

 

1.1.6 Umsögn Samgöngustofu 

1) Ljósamerking 

„Samgöngustofa vill vekja athygli á 68.gr. laga nr. 60 um loftferðir frá 
árinu 1998, með síðari breytingum. Í lögunum eru ákvæði um að 
heimilt er að krefjast þess að tálmar utan svæðis sem skipulag tekur 
yfir, sem vegna hæðar mega teljast hættulegir flugumferð, séu 
fjarlægðir eða merktir. Eins og fram kemur í ofangreindum lögum skal 
merkja þá hluti sem teljast hættulegir flugumferð. Verkfræðistofan 
Mannvit vinnur nú að gerð áhættumats fyrir Landsvirkjun vegna 
Búrfellslundar með tilliti til flugumferðar. Samgöngustofa mun taka 
afstöðu hvort og með hvaða hætti skuli merkja vindmyllurnar að 
lokinni þeirri yfirferð byggt á niðurstöðum áhættumatsins.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun hefur haft samráð við Samgöngustofu vegna 
flugöryggisljósa eins og fjallað er um í kafla 3.4 og í umsögn 
Samgöngustofu. Það hefur meðal annars falist í fundarhöldum og 
gerð áhættumats. Því samráði verður framhaldið eftir að mati á 
umhverfisáhrifum lýkur, en Landsvirkjun hefur lagt á það áherslu að 
halda umfangi flugöryggisljósa í lágmarki vegna sjónrænna áhrifa 
ljósanna.  

 

1.1.7 Umsögn Skógræktar ríkisins 

1) Landgræðsla 

„Skógrækt ríkisins gerir fyrir sitt leyti ekki athugasemdir við 
áformaðar framkvæmdir samkvæmt frummatsskýrslu en mælir með 
því að þær fari fram samkvæmt tillögu 1. 



Fyrirhugaðar framkvæmdir við Búrfellslund fela ekki í sér 
skógareyðingu samkvæmt skógræktarlögum um meðferð skóga og 
kjarrs (II. kafla 6 gr.). 

Framkvæmdin hefur hins vegar áhrif á víðáttumikið ógróið landsvæði 
(Hafið) sem er innan uppgræðslusvæðis sem unnið hefur verið að 
undir heitinu Hekluskógar og er samstarfsverkefni Landgræðslunnar 
og Skógræktar ríkisins. 

Skógrækt ríkisins vekur athygli á og hvetur til þess að sem 
mótvægisaðgerð vegna hinna víðáttumiklu framkvæmda við 
Búrfellslund verði Landsvirkjun aðili að skógrækt og landgræðslu á því 
svæði sem raskast vegna fyrirhugaðra framkvæmda á svæðinu. Slík 
ræktun birkikjarrs mun stuðla að varanlegri jarðvegsvernd og dregur 
úr hættu á vikur og sandfoki á svæðinu í kjölfar eldgosa. Myndi 
ennfremur draga úr álagi og skemmdum á mannvirkjum.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Eins og fram kemur hér á undan í svari við umsögn Landgræðslu 
ríkisins er í kafla 7.5.1 lögð áhersla á áframhaldandi landgræðslu á 
svæðinu í samvinnu við Landgræðslu ríkisins og Hekluskóga. Einnig er 
sérstök umfjöllun um landgræðslu í vöktunaráætlun í kafla 8.3. Þau 
vöktunaráform eru meðal annars sett fram í samræmi við 
umhverfisstefnu Landsvirkjunar, en fyrirtækið hefur um langt skeið 
varið miklum tíma og fjármunum í kolefnisbindingu með skógrækt og 
landgræðslu og verður áframhald á því í tengslum við þetta verkefni. 
Landsvirkjun hefur allt frá árinu 1968 staðið að umfangsmikilli 
landsgræðslu og skógrækt í nágrenni virkjana. Sú vinna hefur að 
stærstum hluta farið fram á vegum Landsvirkjunar og í samstarfi við 
Skógrækt ríkisins, Landsgræðslu ríkisins, skógræktarfélög og 
heimamenn. Stærð uppgræðslusvæða Landsvirkjunar á Þjórsár- og 
Tungnaársvæði er alls 180 km2 og skógræktarsvæði eru ríflega 1,2 
km2. 

Fræðast má um landgræðsluverkefni Landsvirkjunar í 
umhverfisskýrslu sem gefin er út á hverju ári og þá nýjustu á þessari 
slóð:  

http://umhverfisskyrsla2014.landsvirkjun.is/nattura-og-
asynd/landgraedsla 

Þar kemur m.a. fram að heildarkolefnisbinding Landsvirkjunar árið 
2014 er áætluð tæplega 23.000 tonn CO2-ígilda og gróðursettar voru 
rúmlega 200.000 plöntur. Auk gróðursetningar plantna er tilbúnum 
áburði dreift á áhrifasvæðum Landsvirkjunar og var umfangið um 447 
tonn árið 2014. Einnig er nokkru magni fræja og búfjáráburðar dreift 
á hverju ári á vegum fyrirtækisins.   

 

1.1.8 Umsögn Umhverfisstofnunar 

1) Afturkræfni 

„Helstu umhverfisáhrif framkvæmdarinnar eru talin verða neikvæð 
áhrif á landslag og ásýnd. Áhrifin eru talin bein, neikvæð en afturkræf. 
Til að framkvæmdir teljist afturkræfar telur Umhverfisstofnun að gera 
þurfi ráð fyrir að fjarlægja öll ummerki um mannvirkin einnig þau sem 
eru neðanjarðar s.s. undirstöður og lagnir.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Hugað verður að þessu þegar kemur að niðurrifi mannvirkja eins og 
fram kemur í kafla 3.1. Bent er á að í skýrslunni kemur fram að 
afturkræf áhrif tengjast sjónrænum áhrifum og áhrifum á landslag. 
Ekki er fjallað um afturkræf áhrif í samhengi við aðra umhverfisþætti.   

2) Sjónræn áhrif og staðsetninga vega 

„Umhverfisstofnun vill benda á að þau mannvirki sem hér um ræðir 
eru mjög stór og væntanlega felst eina raunhæfa mótvægisaðgerðin 
í annars vegar staðsetningu mannvirkjanna og hins vegar 
staðsetningu alfaraleiða þannig að neikvæð áhrif mannvirkjana verði 
sem minnst. Hér er um að ræða áhrif sem að verulegu leyti eru tengd 
upplifun þeirra sem um svæðið fara. Því nær sem alfaraleið er þessum 
mannvirkjum, því sterkari verður upplifun þeirra sem telja mannvirkin 
falleg og ekki síður hinna sem telja mannvirkin til lýta. Eins og að ofan 

http://umhverfisskyrsla2014.landsvirkjun.is/nattura-og


segir er fyrirhugað framkvæmdasvæði þegar raskað vegna ýmissa 
framkvæmda. Þeir vegir sem nú liggja um svæðið eru að líkindum 
lagðir vegna fyrri framkvæmda og er einungis ætlað að þjóna sem 
vinnuvegir enda ber lega og bygging veganna þess glögg merki. 
Umhverfisstofnun telur að líta eigi til annarra leiða til að draga úr 
neikvæðum áhrifum Búrfellslundar. Í því sambandi ætti að reyna að 
leiða umferð framhjá myllunum í eins mikilli fjarlægð og mögulegt er. 
Ef framkvæmdinni verður valinn staður skv. valkosti 1. ætti að kanna 
að leggja efsta hluta Landvegar að Valafelli, þannig myndi núverandi 
Landvegur nýtast sem vinnuvegur og nýr og fallegri vegur yrði lagður 
sem félli betur að landi en núverandi vegur. Ef Búrfellslundur verður 
reistur skv. valkosti 2. ætti að kanna möguleika þess að færa svæðið 
til vesturs inn á það svæði sem skilgreint var í matsáætlun. Með því 
móti mætti komast yfir Sultartangaskurð nokkuð austan við lundinn. 
Einnig mætti skoða að leggja veg sem nýttist ferðamönnum frá 
núverandi Þjórsárdalsvegi inn á núverandi veg 327 kafla 01 við 
Búrfellsstöð og að Stöng. Þaðan um veg 327-02 neðan við Hólaskóg 
og með brekkurótum að Þjórsárdalsvegi neðan við spennistöð 
Sultartangavirkjunar. Einnig mætti kanna möguleika á því að fara af 
Þjórsárdalsvegi vestan við núverandi vindmyllur inn á veg 327-02 og 
þaðan að Þjórsárdalsvegi neðan við spennistöð Sultartangavirkjunar. 
Á mynd 7.11 má sjá hvernig Búrfellslundur gæti litið út séð frá vegi 
neðan við Hólaskóg.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun er sammála því að helstu umhverfisáhrif vindmylla eru 
vegna breyttrar ásýndar enda eru mannvirkin há eins og 
Umhverfisstofnun bendir á. Verði tillaga 1 eða 3 fyrir valinu er 
kynntur sá möguleiki að færa Landveginn út fyrir Búrfellslund, líkt og 
sýnt er á myndum 3.13 og 3.15. Slíkt yrði þá í samræmi við tillögu 
Umhverfisstofnunar um að „Ef framkvæmdinni verður valinn staður 
skv. valkosti 1. ætti að kanna að leggja efsta hluta Landvegar að 
Valafelli, þannig myndi núverandi Landvegur nýtast sem vinnuvegur 

og nýr og fallegri vegur yrði lagður sem félli betur að landi en 
núverandi vegur.“  

Hvað varðar færslu á Búrfellslundi á þann stað sem kynntur var í 
matsáætlun, þá var sú færsla gerð meðal annars til þess að draga úr 
ásýndaráhrifum frá Dómadalsleið eins og fram kemur í kafla 1.5. Í 
matsskýrslu er sett fram tillaga 3 sem er tilkomin í kjölfar 
athugasemda sem bárust vegna áhrifa á ásýnd frá nálægum 
ferðamannastöðum eins og Áfangagili og Hólaskógi. Tillagan er innan 
þeirra framkvæmdasvæða sem kynnt voru í frummatsskýrslu en 
vindmyllur eru staðsettar fjær áðurnefndum stöðum m.a. til þess að 
koma til móts við athugasemdir og draga úr áhrifum á ásýnd frá 
þessum stöðum.  

Þá hugmynd sem Umhverfisstofnun setur fram um nýjan 
ferðamannaveg, þyrftu aðilar sem taka ákvarðanir um ferðaleiðir að 
rannsaka betur.   

3) Mótvægisaðgerðir 

„Umhverfisstofnun telur mikilvægt að hugað verði vel að 
staðsetningu Búrfellslundar og möguleikum til að grípa til 
mótvægisaðgerða þótt á síðari stigum verði. Umburðarlyndi margra 
hefur á undanförnum árum farið þverrandi þegar um veitumannvirki 
er að ræða og þá sérstaklega gagnvart háspennulínum. Þetta er 
svipuð þróun og átt hefur sér stað víða í nálægum löndum s.s. í 
Danmörku. Á síðustu áratugum hefur í Danmörku orðið ágreiningur 
um staðsetningu vindmylla og virðist helst vera sátt um 
vindmyllulundi á hafi úti.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Í mati á umhverfisáhrifum hefur verið safnað upplýsingum um 
möguleg umhverfisáhrif uppbyggingar Búrfellslundar. Þær 
upplýsingar verða meðal annars nýttar við endanlega uppröðun á 
vindmyllum og grunnvirkjum innan þess ramma sem fjallað er um í 
mati á umhverfisáhrifum. Færsla Landvegar er ein mótvægisaðgerð 
sem er möguleg til að draga úr áhrifum á ásýnd.  



Í nýlegri rannsókn frá Danmörku var kannað hvernig nágrannar 
upplifðu nálægð við stórar vindmyllur á landi á þremur mismunandi 
svæðum á Vestur Jótlandi. Um var að ræða nýlegar vindmyllur, milli 
125 og 150 metra háar. Kannað var álit fólks sem býr einna næst 
vindmyllunum eða í innan við 1000 m fjarlægð. Samkvæmt 
niðurstöðunum upplifðu 88% aðspurðra engin ónot af vindmyllunum. 
Meira en helmingur aðspurðra hafði ekki breytt afstöðu sinni til 
vindmyllanna eftir uppsetningu þeirra Um 37% aðspurða hafði 
jákvæðari afstöðu til vindmyllanna eftir að þær voru settar upp en 
aðeins um 6% neikvæðari2. 

4) Gæði gagna 

„Umhverfisstofnun telur að vart hafi verið gert betur þegar að því 
kemur að lýsa sjónrænum áhrifum framkvæmdar en gert er í 
umræddri skýrslu. Einnig vill stofnunin benda á að rannsóknir á 
farleiðum fugla og fuglalífi á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði er með 
miklum ágætum. Framsetning og túlkun gagna um áhrif 
framkvæmdarinnar á fuglalíf er einnig einstaklega góð.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Í verkefninu hefur verið lögð sérstök áhersla á það að öll gögn séu 
eins aðgengileg og auðskiljanleg og kostur er m.a. með það að 
markmiði að fleiri geti kynnt sér framkvæmdina og komið að málum. 
Var sérstaklega horft til þess þar sem um er að ræða fyrsta verkefni 
sinnar tegundar á Íslandi. Landsvirkjun lítur svo á að þessi ummæli 
Umhverfisstofnunar séu meðal annars vitnisburður um að vel hafi 
tekist til við framsetningu upplýsinga í matsskýrslu.   

 

                                                
2 Vindmöllenaboers opfattelse af moderne vindmöller. Opinionsanalyse 
udfört af JYSK ANALYSE for VidenOmVind, februar 2015. 

1.1.9 Umsögn Veðurstofu Íslands 

1) Jarðhræringar 

„Í kafla 5.2 er vitnað í „hættumat sem gert var fyrir virkjanir á 
Búrfellssvæðinu (Hjálmarsdóttir, D. et.al., 2008)“. Þá heimild vantar í 
heildarlista. Eldgos í Heklu hafa verið skráð og rannsökuð og til eru 
margar áreiðanlegar heimildir um eldgos og dreifingu eldgosa, s.s. 
bókin Náttúruvá á Íslandi-Eldgos og jarðskjálftar (Júlíus Sólnes 
(aðalritstj.) 2013) þar sem finna má bæði kafla um Heklu, auk kafla 
um gjósku þar sem stefnu meginþykktarása gjóskulaga frá Heklu á 
sögulegum tíma eru gerð skil. Einnig hefur á síðastliðnum árum verið 
unnið að eldstöðvalista innan ESB-verkefnisins FUTUREVOLC, þar sem 
upplýsingar um eldstöðvar á Íslandi eru skráðar á einn og sama stað 
(sjá futurevolc.vedur.is). Í frummatsskýrslunni er einungis vitnað í 
hagkvæmniathugun Eflu, en þar segir: „Samkvæmt rannsóknum á 
vindi í 500 hPa fletinum yfir 20 ára tímabilið 1958-1977 (Efla 2015) 
eru 19% líkur á að gjóska frá Heklu berist yfir fyrirhugaðan 
Búrfellslund....“ Hér er verið að vitna í grein Trausta Jónssonar (1990) 
um líkindi á gjósku frá eldstöðvum á Íslandi, en ekki rannsóknir Eflu 
eins og lesa má út úr textanum. Eins og fram kemur hjá Trausta er 
svokölluð vindrós lögð á Heklu í greininni „en að sjálfsögðu má leggja 
hana yfir hvaða eldstöð sem er“. Reyndar er rangt farið með í skýrslu 
Eflu, en þar segir um sömu mynd „More recent and recurring volcanic 
risk is posed by Hekla volcano, mainly in the form of tephra fallout. As 
can be seen in Figure 2 the area has been covered on many occasions 
by tephra from Hekla through the years.“ Ef borin er saman vindrós 
Trausta og tilsvarandi rós, eða kringla, fyrir öskugos úr Heklu á 
sögulegum tíma kemur í ljós að aska hefur oftar farið yfir þann geira 
sem um ræðir en líkindareikningar Trausta gera ráð fyrir (Guðrún 
Larsen & Sigurður R. Gíslason 2013. Óskandi hefði verið að höfundar 
beggja skýrslna hefðu bæði kynnt sér öskudreifingu úr Heklugosum 



og fræðileg líkindi út frá vindafari. Það hefði styrkt þennan hluta 
skýrslunnar.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Í kjölfar ábendinga Veðurstofunnar var óskað eftir frekari 
upplýsingum um gjóskudreifingu frá Heklu og vann Veðurstofan 
minnisblað þess efnis. Minnisblaðið fylgir í viðauka 10 og kafla 5 hefur 
verið breytt með tilliti til þeirra upplýsinga sem þar koma fram. Í 
minnisblaðinu er almenn lýsing á helstu áhættuþáttum vegna eldgosa 
á svæðinu. Fjallað er um dreifingu gjósku frá Heklu, hættu vegna 
eldinga tengdum eldgosum, hraunrennsli úr eldgosum og möguleika 
á eðjuflóði í kjölfar Heklugosa vegna snjóbráðar.    

2) Ísing og ískast 

„Í kafla 5.3 er fjallað um ísingu og hættu vegna ískasts. Þar er sagt að 
ísing safnist á turna og spaða vindmylla, fyrst og fremst þegar vindur 
er lítill og túrbínur hafa stöðvast. Ekki eru gefnar neinar heimildir fyrir 
þessari staðhæfingu. Vitnað er í eina heimild um ískast, Multiconsult 
2014, en ekki virðist vera hægt að nálgast þá skýrslu á netinu og þar 
af leiðandi ekki hægt að meta þá heimild. Ísing er þekkt vandamál á 
mannvirkjum á köldum svæðum og ískast hættulegt. Mikil umræða er 
meðal þeirra sem þetta varðar og fer umræðan m.a. fram á 
alþjóðlegum vinnufundum um ísingu á mannvirkjum (Internatinoal 
Workshop on Atmosphering Icing on Structures, IWAIS.org) og á 
ráðstefnu um vindorku á köldum svæðum (Winterwind conference, 
winterwind.se). Ljóst er ef litið er á þessa umræðu að jafnan fyrir 
hámarksfjarlægð ískasts er mjög mikil einföldun. Mjög æskilegt hefði 
verið að í frummatsskýrslunni væri hættu á ísingu og ískasti gerð 
betur skil og metið hverjar séu líkurnar á ískasti á svæðinu. Ef hætta 
er á ískasti þyrfti líka að koma fram hvernig áformað er að upplýsa 
starfsmenn, sem og almenning sem ferðast um svæðið, um 
ískastshættu og hvort taka eigi saman leiðbeiningar fyrir starfsmenn 
um hvenær hætta sé á ferðum.“ 

 

Svar Landsvirkjunar 

Kafli 5.3 í skýrslunni sem fjallar um ísingu og ískast hefur verið 
endurskrifaður í ljósi ábendinga Veðurstofu Íslands. 

3) Aðrar athugasemdir 

Veðurstofa Íslands gerði athugasemdir við nokkur smærri atriði í 
skýrslunni sem ekki eru talin fram hér á undan. Þessu hefur verið 
breytt í samræmi við ábendingarnar. Eftirfarandi eru ábendingarnar 
og viðbrögð við þeim:  

Ábendingar Viðbrögð 

Í inngangi er vitnað í GWEC (2012) 
þar sem talið er að árið 2020 verði 
uppsett afl í vindi í heiminum um 
1000 GW. Í fyrsta lagi er í 
heimildinni sagt að þetta sé 
metnaðarfyllsta sviðsmynd 
alþjóðlega vindorkuráðsins 
(Global Wind Energy Council, 
GWEC). Í öðru lagi fjallar heimildin 
að mestu um hvernig nota má 
vindorku til að draga úr 
kolefnisnotkun í heiminum. 
Eðlilegra hefði verið að nýta aðrar 
heimildir frá GWEC, t.d. GWEC 
(2014) sem fjallar um 
framtíðarsýn sama ráðs.  

 

 

 

 

Þessu hefur verið breytt og er 
nú vísað í þá heimild sem 
Veðurstofan bendir á. 
Setningin hljómar svona eftir 
breytingu: „Áframhaldandi 
verðlækkunum er spáð og er 
talið að árið 2020 muni uppsett 
afl í vindi í heiminum allt að því 
tvöfaldast frá þeim 396 GW 
sem það er í dag. (GWEC, 
2014).“  



Ábendingar Viðbrögð 

Í inngangi er einnig vísað í þessa 
sömu heimild (sjá í dálki á undan) 
fyrir meðaltal nýtnihlutfalls 
vindmylla á heimsvísu, 28%, en 
heimildin inniheldur engar tölur 
um nýtnihlutfall. 

Heimild um nýtnihlutfall er 
eftirfarandi: 
http://www.irena.org/Docum
ent-
Downloads/Publications/IREN
A RE Power Costs 2014 
report.pdf. 

Nýtnihlutfallið er tilgreint á 
mynd 1.2 Tilvísun hefur verið 
sett í skýrsluna.  

Á mynd 1.2 vantar texta á bæði x- 
og y-ás sem gerir myndina erfiðari 
aflestrar. 

Búið er að bæta þessum 
upplýsingum við mynd 1.2.  

Í kafla 1.3 er vitnað í skýrslu 
Orkustofnunar (2014). Þrátt fyrir 
mikla leit í þeirri skýrslu fundust 
engar af þeim tölum sem birtar 
eru í frummatsskýrslunni. 
Nauðsynlegt er að sýna fram á 
hvernig þær tölur eru til komnar. 
Sömuleiðis er mynd 1.3 ekki að 
finna í skýrslu Orkustofnunar og 
því þarf að vera skýrt á hvaða 
tölum úr skýrslunni hún er byggð.  

Mynd 1.3 er unnin upp úr 
tölum í skýrslu Orkustofnunar 
og því er þá mynd ekki að finna 
í skýrslu Orkustofnunar.  
Tilvísun í skýrslunni í 
Orkustofnun varðaraðeins 
þessa mynd.  

Aðrar upplýsingar í kaflanum er 
frá Landsvirkjun. 

Í kafla 2 um staðarhætti er 
innsláttarvilla þegar svæðið er 
sagt vera í 2-300 m y.s. 

Þessu hefur verið breytt og nú 
stendur 200-300 m h.y.s. 

Í sama kafla er vitnað í upplýsingar 
frá Veðurstofu Íslands um 

Heimild hefur verið sett inn í 
samræmi við ábendingu. 

meðalvindhraða og meðalhita, en 
án þess að getið sé heimilda.  

Í kafla 3 um framkvæmdina er 
rangt farið með um veðurstöðina 
Búrfell. Sjálfvirka veðurstöðin 
Búrfell (stöðvarnúmer 6430) var 
sett upp 1993, en í skýrslunni er 
sagt 2004. Var hún vissulega ein af 
fyrstu sjálfvirku veðurstöðvum á 
Íslandi, en árið 2004 voru um 50 
sjálfvirkar veðurstöðvar reknar á 
landinu af opinberum aðilum.  

Texta hefur verið breytt í 
samræmi við ábendingar.  

Í kafla 3.1 um vindmyllur er birt 
tafla um flokkun vindmylla eftir 
eiginleikum vinds eftir 
alþjóðlegum staðli IEC 61400-1. 
Vitnað er í staðal í fæti, en ekki í 
heimildaskrá. Lesa má úr 
textanum að með Vref sé átt við 
styrk vindhviðu, en samkvæmt 
staðlinum er Vref 10 mínútna 
meðalvindhraði í turnhæð. 
Stuðullinn er skilgreindur þannig 
að vindmylla í hverjum flokki þarf 
að þola vindafar þar sem 50 ára 
endurkomugildi 10 mínútna 
meðalvindhraða er lægra eða 
jafnhátt Vref þess flokks. 
Ókyrrðarábendi (turbulence 
intencity) er skilgreint tvisvar.  

 

 

Textanum hefur verið breytt til 
að forðast misskilning 

 

 

http://www.irena.org/Docum


Ábendingar Viðbrögð 

Í kafla 3.1 um vindmyllur er sagt að 
mynd 3.1 sýni vindhraðamælingar 
á 10 mínútna tímabili fyrir þrjú 
mismunandi tilfelli. Það er ljóst að 
mynd 3.1 sýnir ekki mælingar, 
heldur er þetta skýringarmynd. 
Ennfremur veldur ruglingi að tala 
hér um bæði tilfelli og flokka.  

Textanum í skýrslunni hefur 
verið breytt á eftirfarandi hátt í 
samræmi ábendingar frá 
Veðurstofu Íslands: 

Á mynd 3.1 er einfalt sýnidæmi 
sem sýnir hvernig ókyrrð er 
flokkuð. Sjá má hvernig þrjú 
mismunandi tilfelli, með sama 
10 mínútna meðalvindhraða, 
eru flokkuð vegna breytileika 
vindhraða á þessum 10 
mínútum. 

Textinn „Hvaðan kemur 
vindurinn?“ á vefsíðu 
frummatsskýrslunnar er ekki 
vandaður. Þar er blandað saman 
skýringum á vindi og hafgolu, sem 
er sérstakur ferill, auk þess sem 
tómarúm eru ekki til í lofthjúpi 
jarðar. Hér hefði verið þörf á 
yfirlestri sérfræðings í faginu. 
Einnig hefði verið ágætt að 
ráðfæra sig við sérfræðinga um 
orðnotkun í stað þess t.d. að segja 
á a.m.k. tveimur stöðum: Vindafar 
svæðisins einkennist því af 
háum/miklum vindstyrk.  

Textanum á vefsíðunni hefur 
verið breytt í samræmi við 
ábendingar frá Veðurstofu 
Íslands. Einnig eru upplýsingar 
þess efnis komnar í samantekt 
í upphafi matsskýrslu.  

 

 

 

 

1.1.10 Umsögn Vegagerðarinnar 

1) Ískast 

„Gert er ráð fyrir að ískast frá spöðum vindmyllanna geti náð allt að 
310 m frá hverri vindmyllu og þungi hvers ískögguls geti orðið allt að 
1 kg. Er tryggt að staðsetning vindmyllanna verði þannig að ískast nái 
ekki bifreiðum sem aka um Landveg?“ 

Svar Landsvirkjunar 

Eins og fram kemur í kafla 5.3 fellur um 50% af öllu ískasti á jörðina 
innan spaðalengdar vindmyllu. Rannsóknir sýna að þyngstu ísbrotin 
falla í flestum tilfellum nálægt vindmyllunni en léttari ísbrot geta 
kastast lengra frá. Líkur á ískasti minnka því lengra sem farið er frá 
vindmyllunni. Talið er að ísingaratburðir séu innan við 25 klst. á ári í 
Búrfellslundi. Til skoðunar er hvort þörf verði á afísingarbúnaði á 
vindmyllur. Ákvörðun um þörf á slíkum búnaði verður byggð á 
niðurstöðum mælinga og líkana. 

2) Ókyrrð í lofti 

„Gert er ráð fyrir að ókyrrð í lofti geti orðið af völdum vindmyllanna. 
Er tryggt að ókyrrðin trufli ekki umferð bifreiða á Landvegi?“ 

Svar Landsvirkjunar 

Mikil reynsla er erlendis af vindmyllum nálægt vegum og öðrum 
samgönguleiðum. Þar er ókyrrð ekki notuð sem viðmið til að ákvarða 
fjarlægð vindmylla frá vegum og hefur ekki áhrif á umferð bifreiða, 
sjá kafla 3.5. Ókyrrð á sér stað í snúningsfleti í lofti en ekki á jörðu 
niðri.  

3) Færsla Landvegar 

,,Gert er ráð fyrir þeim möguleika í tillögu 1 að Landvegur verði færður 
í átt að Valafelli. Hafa verið skoðaðar aðstæður til slíkrar færslu t.d. 



með tilliti til snjóa og vindafars og áhrifa Valafells þar á? Í fljótu 
bragði virðast betri kostir til flutnings Landvegar í tillögu 2.“  

Svar Landsvirkjunar 

Hugmynd um færslu Landvegar austur fyrir Búrfellslund samkvæmt 
tillögum 1 og 3 er meðal annars tilkomin vegna athugasemda um 
áhrif á ásýnd frá vegi til Heklu. Ekki hefur verið unnin greining á 
aðstæðum í samræmi við það sem Vegagerðin bendir á. Komi til 
færslu Landvegar verður unnin greining á staðsetningu vegar út frá 
ýmsum þáttum. Í þeirri greiningu þurfa, auk Landsvirkjunar, aðrir 
hagsmunaaðilar að eiga virka þátttöku þ.e. sveitarfélög á svæðinu, 
landeigendur, aðilar í ferðaþjónustu og Vegagerðin. Ekki er gert ráð 
fyrir færslu Landvegar miðað við tillögu 2. 

 


