
1.1 Athugasemdir og svör við athugasemdum 
Eftirtaldir aðilar sendu efnislegar athugasemdir og ábendingar sem 
svarað er hér á eftir: 

• Anna Björg Stefánsdóttir 

• Áfangar ehf. 

• Dagný Rós Stefánsdóttir 

• Harpa Rún Kristjánsdóttir 

• Hellismenn ehf. 

• Horsetravel.is 

• Hörður Einarsson 

• Ingibjörg Eiríksdóttir 

• Kristín Martha Hákonardóttir og Bjarni Páll Ingason 

• Landvernd 

• Samtök Ferðaþjónustunnar 

• Sigurður Rúnar Rúnarsson 

• Sigþrúður Jónsdóttir 

• Steinþór B. Grímsson 

• Sunneva Eiðsdóttir 

• Sveinn Sigurður Kjartansson 

• Þorvarður Ingi Þorbjörnsson 

• Þórhalla Guðrún Gísladóttir 

 

 

 

1. Athugasemdir Önnu Bjargar Stefánsdóttur 

1) Hvert á rafmagnið að fara? 
„Ég bý í Hrólfsstaðahelli Landsveit, og er ekki hlynnt þessum 
vindmyllum svona nálægt byggð, og svo er ? Í hvað vantar þetta 
rafmagn, þarf ekki að kjósa um svo stórt skref að selja rafmagn til 
annara landa, ég vil ekki að allt Ísland verði að orkuveitu fyrir aðra 
þjóð.“  

Svar Landsvirkjunar 

Miðað við þau viðmið sem notuð eru í mati á ásýnd vindmylla er gert 
ráð fyrir að sjónræn áhrif verði óveruleg þegar fjarlægð að vindlundi 
er meiri en 25 km, þar sem þá eru aðrir þættir í umhverfinu orðnir 
meira áberandi. Hrólfsstaðahellir ásamt fleiri bæjum í Landsveit er 
utan þessa beltis og t.a.m. eru um 30 km frá bænum að Búrfellslundi.   

Eins og fram kemur í kafla 1.3 í skýrslunni þá hyggst Landsvirkjun með 
gerð Búrfellslundar mæta vaxandi orkuþörf í landinu jafnt til 
almennra nota sem iðnaðar. Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka 
afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með 
sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. 
Vindmyllur eru vel til þess fallnar að uppfylla þessi skilyrði þar sem 
rekstur rannsóknarvindmyllanna hefur gengið vel og með aflmeiri og 
stærri vindmyllum er talið að auka megi nýtnihlutfallið í allt að 50%. 

 

2. Athugasemdir Áfanga ehf. 

1) Ferðamennska í Áfangagili 
„Áfangar ehf. hafa verið með gistiþjónustu í Áfangagili frá stofnun 
félagsins árið 2002 en félagið keypti á þeim tíma húsin sem þá stóðu 
í Áfangagili af Holta- og Landsveit. Áður höfðu þeir sem eru í 
eigendahópi félagsins byggt upp húsin í samvinnu við Jón 
Benediktsson í Austvaðsholti sem var með leigusamning við 



sveitarfélagið um umrædd hús á þeim tíma. Að félaginu standa nú 
átta einstaklingar sem allir eiga uppruna í Rangarþingi ytra.  

Á liðnum árum hefur reksturinn hægt og rólega byggst upp í 
Áfangagili en allar tekjur af rekstrinum hafa farið í að byggja upp 
aðstöðuna og vinna farið fram í sjálfboðavinnu eigenda. Eftirspurn 
eftir gistingu hefur aukist smátt og smátt, sérstaklega þó undanfarin 
3 ár.  

Elsta húsið á staðnum er í grunninn gamalt leitarmannahús og svo 
byggt við það á árunum 1993-1994 og rúmar það allt að 26 manns í 
svefnpokaplássi. Einnig er á staðnum þrískipt hestagerði með 
rennandi vatni. Árið 2009 var bætt við 12 manna húsi fyrir gistingu. 
Aðallega hefur verið um að ræða hesta- og gönguhópa, en 
umtalsverð aukning virðist hafa verið á áhuga hjá fólki fyrir hálendinu 
á síðustu árum og er það vel auk þess sem erlendum gestum hefur 
fjölgað. Hellismannaleið hefur einnig spilað inn í aukna umferð um 
þetta svæði en mikilvægt er að huga vel að þjónustu á svæðinu, bæði 
til að mæta þörfum þeirra sem hyggjast fara þarna um og að sama 
skapi til verndar umhverfinu. Árið 2014 var svo bætt við þjónustuhúsi, 
þ.e. salernis- og sturtuhúsi ásamt geymslu.  

Stefnt hefur verið að frekari uppbyggingu í Áfangagili eftir því sem 
efni og aðstæður leyfa en með fyrirhuguðum Búrfellslundi sýnist 
okkur nokkuð ljóst að sú framkvæmd, ef af henni verður setur verulegt 
strik í reikninginn og kippir trúlega rekstragrundvelli undan núverandi 
rekstri, enda blasir vindmyllugarðurinn við úr Áfangagili og er skv. 
tillögu 1 einungis í um 2 km fjarlægð frá Áfangagili, en 4,6 km 
fjarlægð skv. tillögu 2. 

Það 34—40 ferkílómetra svæði sem gert er ráð fyrir í uppbyggingu 
Búrfellslundar er bókstaflega í andyri hálendisins. Til að ferðast úr 
byggð inn á Landmannaafrétt, Veiðivötn, norður Sprengisand og 
víðar þessa leið upp landveg eða upp Þjórsárdal þarf annað hvort að 
aka rétt framhjá eða í gegnum Búrfellslund með tilheyrandi sjón-, ljós- 
og hljóðmengun.“   

Svar Landsvirkjunar 

Áfangar ehf. er einn þeirra aðila sem reka ferðaþjónustu í nálægð 
fyrirhugaðs Búrfellslundar. Eins og fjallað er um í skýrslunni munu 
vindmyllur verða sýnilegar frá Áfangagili. Um tveir þriðju aðspurðra í 
viðhorfskönnun ferðamanna töldu að vindmyllur hefðu engin áhrif á 
ferðahegðun sína um svæðið. Uppsetning vindmylla mun heldur ekki 
loka fyrir ferðaleiðir um svæðið. Landsvirkjun mun vinna með aðilum 
í ferðaþjónustu á svæðinu með það að markmiði að bæði orkuvinnsla 
og ferðaþjónusta geti farið saman á svæðinu. Í matsskýrslu er sett 
fram tillaga 3 sem miðar m.a. að því að koma til móts við 
athugasemdir ferðaþjónustuaðila á svæðinu og draga úr áhrifum á 
ásýnd frá þeim stöðum.    

2) Sjónmengun 
„Gestir í Áfangagili hafa í gegnum tíðina verið hvað ánægðastir með 
það kyrrláta og fallega umhverfi sem er til staðar og lítil truflun frá 
umferð og utanaðkomandi hlutum. Það breytist mikið ef af þessari 
framkvæmd verður...Eins og myndirnar sýna yrði mjög mikil 
sjónmengun af vindmyllunum frá Áfangagili og myndi þannig trufla 
mjög mikið upplifun gesta frá því að vera áður að mestu ósnortið 
útsýni. Gert er ráð fyrir mun hærri vindmyllum en þeim tveimur sem 
til staðar eru í dag og þarf að horfa í gegnum vindmyllugarðinn 
nánast hvert sem litið verður fram úr gilinu. Hellismannaleið er 
þriggja daga gönguleið og liggur frá Rjúpnavöllum og inn í 
Landmannalaugar með viðkomu í Áfangagili og Landmannahelli. Á 
leiðinni frá Rjúpnavöllum í Áfangagil mun vindmyllugarðurinn blasa 
við stærsta hluta leiðarinnar. Oft hafa heyrst þær raddir þess efnis að 
vindmyllurnar tvær séu mikið lýti á umhverfinu á þessari dagleið. Því 
er augljóst að vindmyllugarður mun hafa neikvæð áhrif á upplifun 
göngufólks á þessari leið og draga úr áhuga á gönguleiðinni. Sama er 
að segja um umferð hestamanna, upplifun af leiðinni þarna um 
breytist mikið verði þetta að veruleika. Einnig mun uppbygging 
vindmyllugarðs hafa mikil sjónræn áhrif fyrir Dyngjuleið sem liggur 
meðfram Valafelli.“ 



Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun gerir sér grein fyrir að sjónræn áhrif við Áfangagil eru 
veruleg en í 5 km fjarlægð frá Búrfellslundi eru sjónræn áhrif metin 
verulega neikvæð. Skáli í Áfangagili er staðsettur innan þess geira. 
Fjarlægð í vindmyllur verður mismikil eftir því hvaða tillaga verður 
fyrir valinu. Þess ber þó að geta að um tveir þriðju aðspurðra í 
viðhorfskönnun ferðamanna (viðauki 8) töldu að vindmyllur hefðu 
engin áhrif á ferðahegðun sína um svæðið. Í matsskýrslu er sett fram 
tillaga 3 sem er tilkomin í kjölfar athugasemda sem bárust til að draga 
úr áhrifum á ásýnd frá nálægum ferðamannastöðum eins og 
Áfangagili og Hólaskógi.  

3) Hljóðmengun 
„Samkvæmt frummatsskýrslu er ekki gert ráð fyrir mikilli 
hljóðmengun frá vindmyllunum en samt sem áður má gera ráð fyrir 
stöðugum nið frá þeim í Áfangagili, mismunandi miklum eftir 
vindstyrk og vindátt. Sérstaklega á þetta við tillögu 1. Það mun því 
hafa mjög neikvæð áhrif á þá kyrrð sem einkennir staðinn í dag og 
spilla þannig upplifun gesta“. 

Svar Landsvirkjunar 

Samkvæmt útreikningum á hljóðvist verður hljóðstig komið niður 
fyrir 40 dB mörk í Áfangagili en þau mörk eru skilgreind fyrir kyrrlát 
svæði í dreifbýli í reglugerð um hávaða nr. 724/2008, eða eins og 
staðan er í dag í Búrfellslundi. Til viðmiðunar er 40 dB hávaði í líkingu 
við síðuflettingu sbr. meðfylgjandi skýringarmynd sem sýnir 
hávaðadreifingu frá einni vindmyllu.  

Á þessu svæði ættu áhrif vindmylla á hljóðstig að vera óveruleg. Þessi 
mörk má sjá nánar á myndum 7.30 - 7.32 í kafla 7.3 en einnig á 
eftirfarandi myndum til nánari glöggvunar.   

 

 

 



 

 

4) Ljósmengun 
„Í dag eru það núverandi vindmyllur sem standa á Hafinu sem helst 
trufla kyrrðina í Áfangagili með sínum blikkandi ljósum, hvítum á 
daginn og rauðum þegar rökkva tekur. Á þetta sérstaklega við þegar 
líður á sumarið og rökkva tekur á kvöldin. Samkvæmt 
frummatsskýrslu virðist ekki liggja fyrir hvernig lýsingu yrði háttað á 
nýjum vindmyllugarði en alveg ljóst að öll lýsing ,ekki hvað síst 
blikkandi, myndi hafa mjög neikvæð áhrif fyrir Áfangagil og 
nærumhverfi þess.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun er meðvituð um það ónæði sem flugöryggisljós hafa 
valdið og er þetta eitt af þeim atriðum sem mikið er spurt um 
varðandi Búrfellslund. Eins og fram kemur í kafla 3.4 verður leitað 
leiða til þess að draga úr áhrifum frá ljósmengun frá flugöryggisljósum 
og hefur verið lögð áhersla á það í þessu verkefni, en Samgöngustofa 
mun taka ákvörðun um umfang lýsingar á seinni stigum.  

5) Aðkoma í Áfangagil 
„Algengasta aðkoman í Áfangagil mun skv. tillögu 1 fara í gegnum 
vindmyllugarðinn. Gert er ráð fyrir þeim möguleika að Landvegur 
verði færður og liggi þá alveg í jaðrinum á vindmyllugarðinum. Það 
segir sig sjálft hvernig aðkoman breytist frá núverandi stöðu og mun 
hafa mjög neikvæð áhrif á upplifun þeirra sem þar fara um. 
Hestahópar fara gjarnan þessa leið, eða beint yfir í Hólaskóg og myndi 
framkvæmdin því hafa mjög neikvæð áhrif á þá umferð.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Færsla Landvegar var sett fram sem möguleiki eftir ábendingar á fyrri 
stigum um að viðhalda ásýnd til Heklu óskertri frá Landvegi. Ef og áður 
en til þessarar framkvæmdar myndi koma yrðu hagsmunaaðilar að 
koma að málum. Þar er um að ræða sveitarfélögin, landeigendur, 
veghaldara og aðila í ferðaþjónustu.  



6) Samantekt 
„Í grein 4.3.1 í frummatsskýrslu kemur fram að uppbygging 
Búrfellslundar muni ekki hafa áhrif á nýtingu skála í Áfangagili. Það 
er alrangt í okkar huga og að okkar mati myndi uppbygging 
vindmyllugarðsins hafa mun alvarlegri áhrif fyrir staðinn en skýrslan 
gefur til kynna. Verði þetta verkefni að veruleika óttumst við mjög að 
með því bresti rekstrargrundvöllur fyrir ferðaþjónustu í Áfangagili. 
Nálægð vindmylla við staðinn og áhrif þeirra á umhverfið í Áfangagili 
felur í sér gífurlegar breytingar á ásýnd staðarins og nærumhverfi. 
Ljóst er að tillaga 1 myndi hafa meiri áhrif en tillaga 2 á Áfangagil. 
Stefnt hefur verið að áframhaldandi uppbyggingu staðarins og hafa 
vonir staðið til að bæta við gistingu þannig að það skapist möguleiki 
á að vera með stöðuga gæslu þar allt sumarið. Minnki eftirspurn eftir 
gistingu eða standi í stað hamlar það mjög framþróun staðarins. 
Uppbygging vindmyllugarðs í slíkri nálægð mun meðal annars valda 
mjög neikvæðum áhrifum á áhuga göngufólks á svæðinu, 
hestaumferðar og akandi umferðar um svæðið. Í dag eru gönguhópar 
og hestahópar stærstu viðskiptavinahópar Áfangagils. Fallegt 
umhverfi ásamt rólegu og notalegu yfirbragði hefur einkennt staðinn 
og þau atriði sem hvað oftast eru nefnd honum til hróss. Í ljósi 
ofangreinds teljum við fulla ástæðu til að hafa miklar áhyggjur af 
framtíð Áfangagils sem áfangastaðar ferðamanna verði af áformum 
Landsvirkjunar um vindmyllugarð og mótmælum því mjög eindregið 
að farið verði í þessar framkvæmdir.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Í kafla 4.3.1 er tekið fram að fyrirhuguð uppbygging í Búrfellslundi 
muni ekki hafa áhrif á áform um nýtingu skála í Áfangagili samkvæmt 
rammaskipulagi, en gera megi ráð fyrir að upplifun þeirra sem 
heimsækja skálann breytist vegna nálægðar við vindlundinn. Erfitt er 
að fullyrða um hvað verður til framtíðar, en eins og bent er á í 
skýrslunni telja tveir þriðjuhlutar ferðamanna, samkvæmt 
viðhorfskönnun sem unnin var vegna verkefnisins, að uppbygging 
Búrfellslundar muni ekki hafa áhrif á ferðahegðun þeirra. Eins gætu 

orðið til ný tækifæri í ferðamennsku með uppbyggingunni sbr. 
umfjöllun í kafla 7.7.1 og 8.1 um Whitelee vindlundinn í Skotlandi. 
Landsvirkjun leggur áherslu á samvinnu við aðila í ferðaþjónustu á 
svæðinu og mun 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.  

 

3. Athugasemdir Dagnýar Rósar Stefánsdóttur 

1) Blikkljós 
„Ég elska náttúruna og er mikið náttúrubarn að mínu mati. Það truflar 
mig verulega mikið að fara út og sjá blikkandi ljós. Ég sé þau bæði frá 
Þykkvabæ og eins sé ég ljósin á þessum tveim vindmyllum við Búrfell 
ef ég skrepp í heimsókn á næsta bæ, upp á Land. Svo fer maður inná 
afrétt eða niður í Þykkvabæ og þá eru þessi risa stóru fyrirbæri 
gnæfandi yfir manni. Svo gengur maður upp á fjöllin t.d. Heklu, 
Valafell, Löðmund o.s.fr.v og þarf að sjá þessi risastóru fyrirbæri 
eyðileggja útsýnið. Mér þykir hugmyndin af því að virkja rok eða vind 
svo sem ekki algalinn en það gengur nú ekki að troða þessu öllu á 
sama staðinn. 82 er mikið áttatíu og tvö blikkandi ljós áttatíu og tveir 
risa yfirgnæfandi hlutir. Þá segji ég stopp.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Bent er góðfúslega á, að vindmyllurnar í Þykkvabæ eru ekki á vegum 
Landsvirkjunar og ræður Landsvirkjun því ekki yfir þeim. 

Landsvirkjun er sammála því að reyna að lágmarka fjölda 
flugöryggisljósa og vísar í því samhengi í kafla 3.4 þar sem er að finna 
umfjöllun um þennan þátt. Í þeim umræðum sem þegar hafa átt sér 
stað um flugöryggisljós, eðli þeirra og umfang, má telja líklegt að ekki 
verði ljós á öllum vindmyllum. Slíkt verður þó ekki endanlega ljóst fyrr 
en ákvörðun Samgöngustofu liggur fyrir að afloknu ferli mats á 
umhverfisáhrifum. 



2) Fjöldi virkjana, hvert fer rafmagnið? 
„Það eru nú þegar allt of mikið af virkjunum á Suðurlandi Sultartangi, 
Þórisvatn, Búrfell, Búðarháls o.s.f.v Ég meina þetta ætti nú að segja 
sig sjálft að það er nóg komið af virkjunum hér á Suðurlandi, fjórar 
vindmyllur og átta eða fleirri vatnsvirkjanir. Hvað þurfum við 
eiginlega mikið af rafmagni ? Og hvert fer allt þetta rafmagn ? Ég 
allavega veit fyrir víst að þetta er ekki allt notað á Suðurlandi. Ef þetta 
er allt sent til Reykjavíkur eða einhvert annað af hverju er ekki virkjað 
þar, það hlýtur að vera hagkvæmara, þá þarf leggja rafmagnið 
styttra. Þar sem mér finnst nóg komið af virkjunum á mínum 
landsparti fann ég hugmyndir af stöðum sem sniðugt væri að setja 
vindmyllur á í staðinn fyrir í sandgirðinguna (eða Búrfellslund)  

Þetta eru mínar hugmyndir :  

• Sandskeiðin : þar er mikil umferð og mannvirki fyrir, nálægt 
Reykjavík, stórt svæði, alltaf vindur,rok eða gola.  

• Kjalanes : alltaf rok 
• Nágranna lönd okkar eru með vindmyllur eins og t.d. 

Danmörk þar eru þær úti í sjónum hvað með að gera það ? 
• Eða einhverstaðar annarsstaðar er þetta sett upp á fjöll svo 

að ekki mikið beri á þeim hvað með það ?“ 

Svar Landsvirkjunar 

Það er sannarlega rétt, að rafmagnið úr virkjunum Landsvirkjunar á 
Suðurlandi er ekki bara notað á svæðinu heldur um allt land. Það fer 
inn á dreifikerfi sem sér almenningi og fyrirtækjum um land allt fyrir 
raforku. Óhjákvæmilega eru allaf einhver áhrif á umhverfi vegna 
virkjanaframkvæmda, en á móti njóta íbúar á svæðinu góðs af tekjum 
sem sveitarfélögin fá af starfseminni.  

Áður en hægt er að ráðast í byggingu nýrra virkjana þarf að meta 
umhverfis- og samfélagsáhrifin af framkvæmdinni. Kostir og gallar 

eru metnir og í framhaldi af því eru næstu skref ákveðin. Við viljum 
vanda okkur í þeirri vinnu og tryggja að ekkert komi íbúum á óvart.   

Hugmyndir þínar að nýjum stöðum fyrir vindmyllur eru 
athyglisverðar. Við erum að skoða ýmsa framtíðarmöguleika í þeim 
efnum, en þó stendur ekki til að setja upp vindmyllur í sjó. 

 

4. Athugaemdir Hörpu Rúnar Kristjánsdóttur 

1) Landgræðsla 
„Eldfjallið Hekla hefur árum saman valdið nærumhverfi sínu 
umtalsverðu tjóni. Vikur, aska og hraunlög hafa gert gróðursæld og 
beitiland að auðn. Ótalin eru þau tonn af áburði, fræjum, olíu og 
vinnustundum sem farið hafa í að bæta fyrir þetta tjón. Nú stendur til 
að fylla uppgrætt land og land í bata, af vindmyllum.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Bent er á að ekki stendur til að fylla uppgrætt land af vindmyllum eins 
og haldið er fram í athugasemd Hörpu. Fyrirhugaðar framkvæmdir 
innan Búrfellslundar munu raska um 1 km2 svæði af þeim 33-40 km2 
sem afmarkaðir hafa verið. Landsvirkjun mun vinna með Landgræðslu 
ríkisins og Skógrækt ríkisins að áframhaldandi uppgræðslu á svæðinu. 
Tekið skal fram að 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) Sjónræn áhrif og ábati 
„Þær verða alvarlegt lýti á landinu. Þeim fylgir hávaða og 
sjónmengun. Ekkert liggur fyrir um nokkurn ábata af 
orkuframleiðslunni, hvorki í heimabyggð né utan hennar. Engin 
raunveruleg þörf virðist vera á að beisla þessa orku. Endilega 
leiðréttið mig ef ég fer með rangt mál hér. Varðstaða vindmyllanna 
við rætur hálendisins, Landmannaleiðar, Hekluuppgöngu, 
Landmannalauga og Laugavegarins mun einvörðungu varna 
inngöngu mikilvægustu tekjulind landsins, túristunum. Enginn 
ferðamaður kemur til Íslands til að skoða vindmyllur. Ekki nokkur 
sála.“  

Svar Landsvirkjunar 

Samkvæmt niðurstöðu sýnileikagreiningar í kafla 7.1 eru áhrif á ásýnd 
innan 5 km beltis frá Búrfellslundi metin veruleg. Áhrif á ásýnd 
minnka með fjarlægð og eru talin vera óveruleg í 25 km fjarlægð frá 
vindlundi. Samkvæmt kafla 7.3 um hljóðvist eru áhrif á hljóðstig 
metin óveruleg á heildina litið. Hljóðstig frá vindmyllunum er innan 
þeirra marka sem skilgreind eru í reglugerð fyrir iðnaðar- og 
athafnasvæði á öllu svæðinu. Innan Búrfellslundar verður hljóðstig frá 
vindmyllunum greinilegt og þær ráðandi hljóðgjafi, þó þannig að 
hljóðstig er alls staðar vel innan viðmiðunarmarka reglugerðar. Í um 
1,5 km fjarlægð verður hljóðstig komið niður fyrir þau mörk sem 
skilgreind eru fyrir kyrrlát svæði í reglugerð, það er svæðum ætluðum 

til útivistar. Utan þess svæðis eru áhrif vindmyllanna á hljóðstig lítil 
og fara minnkandi eftir því sem fjarlægðir aukast. 

Farið er yfir markmið Landsvirkjunar með uppbyggingu Búrfellslundar 
í kafla 1.3. Þar kemur fram að Landsvirkjun hyggst með gerð 
Búrfellslundar mæta vaxandi orkuþörf í landinu jafnt til almennra 
nota sem iðnaðar. Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur 
af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra 
nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. Vindmyllur 
eru taldar vel til þess fallnar að uppfylla þessi skilyrði þar sem rekstur 
rannsóknarvindmyllanna hefur gengið vel og með aflmeiri og stærri 
vindmyllum er talið að auka megi nýtnihlutfallið í allt að 50%.  

Eins og kemur fram í kafla 7.7 þá benda niðurstöður 
viðhorfskönnunar til þess að vindmyllur í Búrfellslundi munu skerða 
upplifun hluta þeirra ferðamanna sem munu ferðast um svæðið. 
Mest munu áhrifin verða á hópferðamenn, göngufólk og þá sem fara 
um á hestbaki, þá ferðamenn sem koma sérstaklega til að upplifa 
víðerni og náttúrusinna, en þeir eru 16% ferðamanna á þessum 
slóðum. 

Megin þorri þeirra ferðamanna sem leið eiga um svæðið samkvæmt 
framangreindri viðhorfskönnun (84%) eru annað hvort 
þjónustusinnar eða almennir ferðamenn. Fyrirhuguð áform munu 
samkvæmt könnuninni ekki hafa áhrif á ferðahegðun um 60% 
ferðamanna og 7% myndu frekar koma á svæðið vegna fyrirhugaðra 
áforma. Um 66% telja þó að aðdráttarafl svæðisins minnki. Í ljósi 
þessara niðurstaðna eru áhrif á ferðamenn á svæðinu metin nokkuð 
neikvæð á heildina litið þar sem einnig er fámennari hópur sem myndi 
ekki leggja leið sína á svæðið komi til uppbyggingaráforma. 

Reynsla erlendis af uppbyggingu vindlunda sýnir að tækifæri geta 
skapast í útivist og ferðaþjónustu samfara uppbyggingu vindlunda. Í 
köflum 7.7.1 og 8.1 er bent á dæmi frá Noregi (Smøla og Ytre Vikna), 
Kaliforníu  og Skotlandi (Whitelee), sjá einnig á eftirfarandi netsíðum: 

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


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

Skotland (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/) 

 

5. Athugasemdir Hellismanna 

1) Kynning 
„Undirritaður, stjórnarformaður Hellismanna ehf, mætti á 
kynningarfundinn sem Landsvirkjun stóð fyrir á Hellu. Ég geri 
athugasemdir við framsetningu og kynningu á frummatsskýrslunni.  
Greinilegt var að hér var ekki um hlutlausa kynningu að ræða, sem er 
miður. 
 
Hér nefni ég nokkur dæmi:  

A) Ekki haft samband við alla ferðaþjónustuaðila á svæðinu 
Fullyrt var að haft  hafi verið samband við ferðaþjónustuaðila 
á svæðinu.  Rétt að það komi fram að það var t.a.m. ekki haft 
samband við Hellismenn ehf. sem reka ferðaþjónustu við 
Landmannahelli á Dómadalsleið. Er það athyglisvert í ljósi 
þess að maður skyldi ætla að það væri talað við 
ferðaþjónustuaðila sem ættu beina aðild að svæðinu sem um 
ræðir. Ekki var upplýst við hvaða ferðaþjónustuaðila var haft 
samband við og hvert svarhlutfallið í þeim fyrirspurnum var. 

Svar Landsvirkjunar 
Samið var við Háskóla Íslands um gerð rannsókna á viðhorfi íbúa 
og aðila í ferðaþjónustu (viðauki 7) til fyrirhugaðrar uppbyggingar 
Búrfellslundar. Með því er reynt að tryggja að óháður aðili stýri 
rannsókninni og þar með talið aðferðafræði og vali á úrtaki. 

Fjallað er sérstaklega um val á úrtaki í kafla 4.2 í viðauka 7. Þar 
kemur fram að samkvæmt upplýsingum reyndust vera 47 
ferðaþjónustuaðilar í sveitarfélögunum þremur. Ekki reyndist 
unnt að taka viðtöl við alla aðila og voru valdir 14 fulltrúar af 
handahófi, eða þeir sem fram koma í töflunni hér á eftir: 

Fyrirtæki (í stafrófsröð) Starfsemi 
Viðmælendur í héraði 
Áfangagil Gistiskálar og tjaldstæði, auk 

aðstöðu fyrir hesta 
Hekluhestar Hestaferðir 
Herríðarhóll Skipulagðar hestaferðir og aðstaða 

fyrir viðburði 
Hestakráin Gisting, hestaferðir, 

veitingahús/krá 
Hótel Rangá Gisting, veitingar 
Leirubakki/Heklusetur Gisting, safn, hestaferðir 
South Iceland adventure Skipulagðar ferðir á jeppum, 

snjósleðum og fjórhjólum. 
Gönguferðir, klifur og önnur 
afþreying.  

Viðmælendur utan héraðs 
Arctic adventures Skipulagðar ferðir, s.s. jeppaferðir, 

gönguferðir, rafting og klifur.  
Eldhestar Hestaferðir 
Ferðafélag Íslands Gisting og fjölbreyttar gönguferðir 

um Þjórsárdal, Fjallabak ofl.  
Iceland travel Fjölbreytilegar skipulagðar ferðir 
Íslenskir fjallaleiðsögumenn Fjölbreytilegar ferðir m.a. á 

jeppum 
Trex Rútufyrirtæki sem er með 

áætlunarferðir inn á Fjallabak m.a 
Landmannalaugar. 

Útivist Fjölbreyttar gönguferðir um 
Þjórsárdal, Fjallabak ofl.  

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-of-wind


Á fundinum var ekki farið sérstaklega yfir þessar upplýsingar þar 
sem erfitt er að taka út slík nákvæmnisatriði á stuttum fundi, 
heldur frekar vísað í hvar upplýsingar er að finna. Í 
viðhorfskönnun var rætt við alla þá 14 ferðaþjónustuaðila sem 
taldir eru upp hér á undan. Rétt er að geta þess að vindmyllur í 
fyrirhuguðum Búrfellslundi verða ekki sýnilegar frá 
Landmannahelli.  
B) Myndir villandi.  

Ég fullyrði að framsetning tölvumynda er ekki samkvæmt 
raunveruleikanum. Yfir 100 metra möstur virðast nokkuð 
lágreist á tölvugerðum myndum. Má þar t.d. nefna mynd frá 
gatnamótum Landvegar og Dómadalsleiðar. En á þeirri mynd 
sést varla í þær tvær vindmyllur sem nú þegar eru komnar. En 
þær blasa mjög vel við á þessum gatnamótum. 

Svar Landsvirkjunar 
Tölvumyndir eru unnar eftir viðurkenndri aðferðafræði sem 
notuð hefur verið um árabil í sambærilegum verkefnum víða um 
heim. Í viðauka 1 er í 5.kafla fjallað um takmarkanir á 
framsetningu sjónrænna áhrifa og samkvæmt því eru helstu 
takmarkanir eftirfarandi: 

• „Myndræn framsetning getur aldrei nákvæmlega 
endurspeglað mismunandi birtuskilyrði, mismunandi 
veður eða mismunandi árstíðir. 

• Ljósmyndir af fyrirhuguðum mannvirkjum eru góðar til að 
gefa ákveðna upplifun en geta aldrei gefið 100% rétta 
mynda af raunveruleikanum.  

• Staðsetning myndatökustaða gefur einungis hugmynd 
um útlit frá þeim stað en ekki öllu svæðinu.“ 

C) Engar myndir sýndar af Heklu.   
Það er varla tilviljun að engar myndir voru birtar af 
vindmyllum með Heklu í baksýn.  Hekla hefur mikið 
aðdráttarafl fyrir ferðamenn en ekki vindmyllurnar. Sjónræn 
áhrif því mjög neikvæð. 

Svar Landsvirkjunar 
Tilviljun réði því að Hekla var ekki í bakgrunni þeirra mynda sem 
teknar voru frá stöðum vestan við svæðið. Bætt hefur verið við 
myndum sem sýna ásýnd frá Sultartanga að Heklu og frá 
afleggjara við núverandi rannsóknarvindmyllur að Heklu. 
Myndirnar eru í kafla 7.1. Einnig má geta þess að á myndbandi 
sem spilað er á forsíðu rafrænnar matsskýrslu 
(http://burfellslundur.landsvirkjun.is/) er Hekla í bakgrunni.  

D) Ekki átti að birta myndir frá Áfangagili 
Í þessum sama anda átti ekki að birta myndir sem sýndu 
útsýnið frá Áfangagili, en var þó gert þegar eftir því var leitað. 
Sjónræn áhrif þar mjög neikvæð.  

Svar Landsvirkjunar 
Á kynningarfundi sem þessum er ekki hægt að fara í gegnum 
upplýsingar úr allri skýrslunni og því var tæpt á því helsta og óskað 
eftir spurningum, sem einmitt komu og var þá hægt að bregðast 
við þeim. Ekki var t.d. farið í gegnum allar myndir vegna 
sjónrænna áhrifa þar sem slíkt hefði orðið of tímafrekt.  

E) Lítið farið yfir umhverfisþátt framkvæmdarinnar. 
Mjög lítið var farið yfir umhverfisþátt þessarar framkvæmdar 
á fundinum og reynt að gera sem minnst úr honum við 
framkvæmdina. Tel þó að það sé sá þáttur sem skiptir mestu 
máli. Enda um að ræða uppgræðslusvæði Landgræðslunar. 

Svar Landsvirkjunar 
Á kynningarfundi sem þessum er ekki hægt að fara í gegnum 
upplýsingar úr allri skýrslunni og því var tæpt á því helsta og óskað 
eftir spurningum, sem einmitt komu og var þá hægt að bregðast 
við þeim. Fjallað var um alla umhverfisþætti og umhverfisáhrif, 
en farið almennt yfir áhrifin eins og kynningin gaf tilefni til. 

http://burfellslundur.landsvirkjun.is/)


F) Reynt að gera lítið úr áhrifum hljóðmengunar. 
Reynt var að gera lítið úr áhrifum hljóðmengunar frá 
vindmyllunum, þegar spurt var um hvaða áhrif þetta hefði á 
þá sem færu um svæðið. 

Svar Landsvirkjunar 
Á kynningarfundinum var einungis fjallað um þær niðurstöður 
sem birtar voru í frummatsskýrslu og í rafrænni matsskýrslu. Þar 
er ekki reynt að gera lítið úr áhrifum á hljóðvist heldur birtar 
myndir sem sýna áætlað hljóðstig á svæðinu eftir uppsetningu 
vindmylla í samræmi við mörk sem sett eru fram í reglugerð um 
hávaða, en samkvæmt því verður hljóðstig innan 
viðmiðunarmarka reglugerðar og áhrif metin óveruleg.  

2) Framkvæmdin. 
Hellismenn ehf. eru alfarið á móti umræddri framkvæmd. Við teljum 
að uppsetning á svo mörgum vindmyllum ógni starfsemi Hellismanna. 
Okkar viðskiptavinir ríða, ganga og aka um þetta svæði, eða í 
námunda við það á leið til okkar. Við viljum ekki að tiltölulega 
ósnortinni náttúru við frægasta eldfjall landsins sé fórnað með 
umræddri framkvæmd. Við viljum ekki að hlið að fjölförnum 
ferðamannastöðum og náttúruperlum í okkar sveitarfélagi sé varðað 
með mannvirkjum sem þessum. Þessir ferðamannastaðir eru helstu 
perlur Íslands og eftirsóttir staðir af ferðamönnum alls staðar. Þessir 
staðir eru t.d. Veiðivötn, Sprengisandur, Friðland að Fjallabaki, 
Landmannalaugar, Hrafntinnusker, Fjallabaksleið nyrðri og 
Fjallabaksleið syðri, Laugavegurinn og hin nýja og eftirsótta 
gönguleið Hellismannaleið.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Fyrirhugaðar vindmyllur verða sýnilegar frá fyrsta hluta 
Hellismannaleiðar, sem er göngu-, reiðleið frá Rjúpnavöllum í 
Landmannalaugar. Fyrsti hluti liggur frá Rjúpnavöllum í Áfangagil. Frá 
Áfangagili í Landmannalaugar verða vindmyllur lítt eða ekki sýnilegar. 
Það sama á við um Dómadalsleið/Landmannaleið en vindmyllurnar 
verða sýnilegar frá afleggjara við Landmannaleið og í 11 km til austurs 

þangað til þær fara í hvarf og verða ekki sýnilegar. Bætt hefur verið 
við myndum sem sýna breytingar á ásýnd frá þessum kafla, frá 
Sölvahrauni í kafla 7.1.  
Fyrirhugaðar vindmyllur verða ekki sýnilegar frá Landmannahelli.  
Hvað varðar val á staðsetningu Búrfellslundar þá var við staðarval 
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 
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. 

3) Fyrirkomulag Búrfellslundar 
„Við ákvörðun á hæð og uppröðun á vindmyllum er leitast við að 
hámarka árlega orkuvinnslu fyrir vindlundinn í heild. Það er gert með 
því að taka mið af áhrifum vindmylla á hverja aðra, en margar 
vindmyllur í þyrpingu valda því að ókyrrð eykst innan vindlundarins. 
Við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er gert ráð fyrir að 
allt svæðið verði tekið undir framkvæmdir en hvernig innra skipulag 
verður innan svæðis mun ekki liggja fyrir fyrr en á síðari stigum 
verkefnisins. Endanleg staðsetning ræðst meðal annars af gerð 
þeirrar vindmyllu sem verður sett upp og eftir að samstarf er hafið á 
milli framleiðenda og rekstraraðila, byggt á nánari rannsóknum innan 
þess svæðis.“ [Innsk. Texti úr frummatsskýrslu] 

„Þarf ekki ákvörðun um svo afgerandi hluti að liggja fyrir áður en farið 
er af stað í byggingu vindmyllanna?“ 

Svar Landsvirkjunar  

Eins og fram kemur í kafla 3.2 er lögð áhersla á að hefja ferli mats á 
umhverfisáhrifum eins snemma og hægt er í undirbúningsferlinu, 
meðal annars til þess að hægt sé að nýta ábendingar sem koma fram 
í ferlinu við útfærslu vindlundarins. Mat á umhverfisáhrifum byggir á 
vindmyllum sem eru 149 m háar miðað við spaða í efstu stöðu og að 
vinnslugeta sé um 3,2 MW. Fyrir 200 MW vindlund gerir það alls 63 
vindmyllur. Til að leggja mat á hámarksáhrif fyrirhugaðs vindlundar er 
byggt á mestu dreifingu vindmylla innan svæðis og vindmyllum 

jafndreift um svæðin þannig að vindmyllur eru við alla jaðra 
svæðanna / ystu mörk. Við mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar er því gert ráð fyrir að allt svæðið verði tekið 
undir framkvæmdir en hvernig innra skipulag verður innan svæðis 
mun ekki liggja fyrir fyrr en á síðari stigum verkefnisins.  

Endanleg ákvörðun um hæð og uppröðun vindmylla mun liggja fyrir 
áður en uppbygging hefst. Eins og fram kemur í kafla 4.4 þarf að vinna 
deiliskipulag fyrir Búrfellslund í samræmi við skipulagslög nr. 
123/2010 eftir að mati á umhverfisáhrifum lýkur. Í deiliskipulagi þarf 
m.a. að gera grein fyrir aðkomu að svæðinu, byggingareitum (sem 
rúma m.a. plön fyrir undirstöður) og veitum. Einnig þarf að gera grein 
fyrir því hvort einhverjar takmarkanir séu á landnýtingu.  

4) Ljósamerking 
„Flugöryggisljós voru sett á rannsóknarvindmyllur Landsvirkjunar á 
Hafinu eftir samráð við ISAVIA. Að óbreyttu eru ekki áform um setja 
flugöryggisljós í Búrfellslundi. Ákvörðun um slíkt er þó tekin af 
Samgöngustofu á síðari stigum.“ [Innsk. Texti úr frummatsskýrslu] 

„Landsvirkjun getur ekki lofað neinu um að engar ljósamerkingar 
verði settar á vindmyllurnar þar sem ákvörðun um það liggur 
eingöngu hjá Samgöngustofu. Mikil sjónræn mengun verður af 
blikkandi ljósum á 80 vindmyllum.“ 

Svar Landsvirkjunar  

Vilji Landsvirkjunar kemur skýrt fram í skýrslunni um að ljósamerking 
verði ekki á vindmyllunum. Ákveði Samgöngustofa að merkja þurfi 
vindlundinn þá leggur Landsvirkjun áherslu á, eins og fram kemur í 
kafla 3.4 í skýrslunni, að ljósin verði ekki á öllum vindmyllum, heldur 
einungis á jöðrunum. Fjöldi vindmylla verður á bilinu 58 - 67 en í 
frummatsskýrslu var gert ráð fyrir 58-80 vindmyllum.  

5) Skipulag og vernd 
„Við ákvörðun á hæð og uppröðun á vindmyllum er leitast við að 
hámarka árlega orkuvinnslu fyrir vindlundinn í heild. Það er gert með 



því að taka mið af áhrifum vindmylla á hverja aðra, en margar 
vindmyllur í þyrpingu valda því að ókyrrð eykst innan vindlundarins. 
Við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er gert ráð fyrir að 
allt svæðið verði tekið undir framkvæmdir en hvernig innra skipulag 
verður innan svæðis mun ekki liggja fyrir fyrr en á síðari stigum 
verkefnisins. Endanleg staðsetning ræðst meðal annars af gerð 
þeirrar vindmyllu sem verður sett upp og eftir að samstarf er hafið á 
milli framleiðenda og rekstraraðila, byggt á nánari rannsóknum innan 
þess svæðis.“ [Innsk. Texti úr frummatsskýrslu] 

„Hvernig er hægt að meta umhverfisáhrif framkvæmdarinnar þegar 
skipulag innan svæðis liggur ekki fyrir? Hefur þá enginn neitt um 
hlutina að segja nema Landsvirkjun og sá aðili sem framleiðir 
vindmyllurnar. Geri ráð fyrir að það sé erlendur aðili og hann hefur þá 
ákvörðunarrétt á því hvaða fyrirkomulag verður á uppgræðslusvæði 
Landgræðslunar.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Eins og fram kemur í kafla 3.2 um fyrirkomulag innan vindlundar þá 
er lögð áhersla á að hefja ferli mats á umhverfisáhrifum eins snemma 
og hægt er í undirbúningsferlinu, meðal annars til þess að hægt sé að 
nýta ábendingar sem koma fram í ferlinu við útfærslu vindlundarsins. 
Af þeim sökum liggur ekki fyrir nákvæm staðsetning hverrar 
vindmyllu innan tillaga. Staðsetning vegslóða og safnstöðva ræðst 
síðan af endanlegri staðsetningu vindmylla. 

Eins og bent er á í athugasemd er við mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar gert ráð fyrir að allt svæðið verði tekið undir 
framkvæmdir en hvernig innra skipulag verður innan svæðis mun ekki 
liggja fyrir fyrr en á síðari stigum verkefnisins. Endanleg staðsetning 
ræðst meðal annars af gerð þeirrar vindmyllu sem verður sett upp og 
eftir að samstarf er hafið á milli framleiðanda og rekstraraðila, byggt 
á nánari rannsóknum innan þess svæðis.  

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. Hvað Búrfellslund varðar verður unnið með Landgræðslunni að 
áframhaldandi uppgræðslu á svæðinu. 

Skipulagsmál eru á ábyrgð sveitarfélaga á svæðinu. Í kjölfar mats á 
umhverfisáhrifum þarf að breyta aðalskipulagi á svæðinu og vinna 
deiliskipulag. Í því ferli munu sveitarfélögin m.a. leggja mat á 
umhverfisáhrif skipulagsáætlananna. Eftir að því ferli lýkur er kominn 
grundvöllur fyrir ákvörðun um nákvæmari staðsetningu mannvirkja 
innan Búrfellslundar. Bæði aðal- og deiliskipulagsferli eru opin ferli 
þar sem allir geta tekið jafnan þátt og komið ábendingum og 
athugasemdum á framfæri og þar með haft áhrif á ákvörðun um 
fyrirkomulag á svæðinu.  

Einnig má benda á að í matsskýrslu er sett fram tillaga 3 sem er 
staðsett innan tillaga 1 og 2, en hún er m.a. sett fram til að koma til 
móts við áhrif vegna ásýndar frá ferðamannastöðum. Einnig hefur 
vindmyllum verið fækkað þannig að áætlaður fjöldi þeirra verður á 
bilinu 58 - 67, en áður var miðað við 58 - 80 vindmyllur.   

6) Náttúruvá  
„Fyrirhugaður Búrfellslundur er á jarðfræðilega virku svæði þar sem 
hætta er á atburðum sem gætu valdið truflun á rekstri eða 
skemmdum á mannvirkjum. Í því samhengi er verið að horfa til 
mögulegra eldgosa með tilheyrandi hraunstraumi og ösku- og 
vikurfalli auk mögulegrar jarðskjálftahættu á svæðinu. Talið er 
ólíklegt að aska og gjóska hafi áhrif á burðarvirki vindmyllanna en 
gætu haft einhver áhrif á rekstur þeirra. Svæðið er staðsett nálægt 
þekktum jarðskjálftasvæðum á Suðurlandi. Rannsóknarmiðstöð í 
jarðskjálftaverkfræði vinnur að mælingum og skilgreiningum á 
jarðskjálftaálagi á svæðinu og verður tekið mið af niðurstöðum þess 
við hönnun Búrfellslundar. Flóð geta einnig komið í Þjórsá en á 
heildina litið eru flóð ekki talin vera takmarkandi þáttur fyrir 



verkefnið, hvorki á framkvæmda- né rekstrartíma.“ [Innsk. Texti úr 
frummatsskýrslu] 

„Bara það eitt að taka Heklu fyrir og fjölda eldgosa, magn vikurs og 
hrauns sem komið hafa frá henni í gegnum tíðina þá er skautað hér 
létt í gegnum áhrif eldgosa.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Bætt hefur verið við umfjöllun í 5.kafla skýrslunnar þar sem fjallað er 
um náttúruvá. Þar eru nú ítarlegri upplýsingar um Heklu og Heklugos 
í gegnum tíðina. Fjallað er um hraunrennsli frá Heklu og dreifingu 
gjósku frá Heklugosum á ítarlegri hátt en gert var í frummatsskýrslu. 
Einnig eru upplýsingar um hættu vegna eldinga tengdum eldgosum 
og möguleika á eðjuflóði í kjölfar Heklugosa vegna snjóbráðar. 

7) Ásýnd  
„Sjónræn áhrif vindmylla eru bein, neikvæð en afturkræf þar sem unnt 
er að taka vindmyllur niður eftir að líftíma þeirra er lokið. Á líftíma 
sínum verða vindmyllurnar mjög áberandi í umhverfinu í allt að 5 km 
fjarlægð en þó með undantekningum. Í um 5 - 10 km fjarlægð eru 
nokkur svæði þar sem vindlundurinn verður áberandi en einnig 
stórsvæði þar sem hann sést ekki. Yfirleitt eru margar vindmyllur á 
þessum svæðum, en þó ekki alltaf sýnilegar. Í um 10 km fjarlægð og 
lengra eru tiltölulega fá svæði þar sem vindmyllurnar verða áberandi 
og þá fækkar einnig töluvert fjölda sjáanlegra vindmylla.“ [Innsk. 
Texti úr frummatsskýrslu] 

„Um þetta snýst málið það verða alltaf stórfelld sjónræn áhrif af 
vindmyllunum. Þau eru bein og neikvæð allan líftíma vindmyllunnar 
eða 25 ár minnst. Það að skýrsluhöfundar setji það fram hér að þetta 
sé óverulegt þar sem að áhrifin eru afturkræf eftir líftíma er bull. Á 
þessi matsskýrsla ekki að leggja mat á áhrif þessar framkvæmdar? Jú, 
ef svo þá skiptir máli hver ásýnd er á líftíma en ekki hvort það sé 
afturkræft eftir 25 ár.“  

Til að sýna enn betur fram á hvað þessi kafli og framsetning er mikið 
bull þá sjá eftirfarandi tilvitnun hefst: 

„Yfirleitt eru margar vindmyllur á þessum svæðum, en þó ekki alltaf 
sýnilegar. Í um 10 km fjarlægð og lengra eru tiltölulega fá svæði þar 
sem vindmyllurnar verða áberandi og þá fækkar einnig töluvert fjölda 
sjáanlegra vindmylla.“ [Innsk. Texti úr frummatsskýrslu] 

„Hvað þýðir þetta að vindmyllurnar sjáist ekki frá Akureyri? Þær eru 
sýnilegar á þessu svæði alltaf.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Svo virðist sem misskilnings gæti hjá Hellismönnum hvað varðar 
vægiseinkunn fyrir ásýnd. Bent er á að áhrif verða afturkræf, sem 
þýðir í raun að hægt er að taka vindmyllur niður eftir 25 ár og þar með 
verði svæðið í líkingu við það sem er áður en að uppsetningu 
vindmylla kemur. Hvergi er minnst á að þá verði áhrif óveruleg. 
Sjónræn áhrif innan 5 km verða verulega neikvæð, þaðan sem 
vindmyllurnar sjást. Samkvæmt viðmiðum er talið að sjónræn áhrif 
verði óveruleg eftir 25 km, þar sem þá verði aðrir þættir í umhverfinu 
meira áberandi. Í lýsingunni úr frummatsskýrslu sem Hellismenn vísa 
til er verið að lýsa hvernig landslagsaðstæður eru þ.e. innan 10 km 
beltis eru ýmis landslagsfyrirbrigði sem birgja sýn. Textanum hefur þó 
verið breytt með tilliti til ábendingar m.a. til þess að merkingin nái 
betur í gegn. Texti í matsskýrslu er núna eftirfarandi: 

„Í um 5 -10 km fjarlægð eru nokkur svæði þar sem vindlundurinn 
verður áberandi en innan þess beltis eru svæði þar sem ekki sést til 
hans vegna landslags. Í 10 km fjarlægð og lengra eru stór svæði þar 
sem vindlundurinn er ekki sjáanlegur. Vindmyllurnar munu eðli 
málsins samkvæmt sjást á hæðum og fjöllum innan þeirrar fjarlægðar 
sem talið er mögulegt að sjá þær og á þetta við um allar tillögurnar. 
Hér skal tekið fram að í þessari umfjöllun er miðað við þær forsendur 
sem gefnar eru upp vegna sýnileikakorta í viðauka 1. Á kortunum er 
sýndur fræðilegur sýnileiki vindmyllu, með spaða í hæstu stöðu, út frá 
augnhæð áhorfanda. Með þessari aðferð er hægt að sjá hvernig 
landslag hefur áhrif þar sem hólar, hæðir og aðrar misfellur í landslagi 
geta dregið úr sjónrænum áhrifum. “ 



8) Landslag  
„Áhrif vindmylla á gildi landslags eru bein, neikvæð en afturkræf þar 
sem unnt er að taka vindmyllur niður eftir að líftíma þeirra er lokið. 
Vindmyllurnar verða mjög áberandi í umhverfinu og munu hafa bein 
neikvæð áhrif á landslag innan landslagsheildarinnar Búrfells. Þar 
sem vindmyllur munu sjást frá svæðum sem skilgreind eru sem 
ósnortin víðerni verður um bein neikvæð áhrif að ræða á upplifun 
fólks og hefur það þannig áhrif á gildi heildarinnar.“ [Innsk. Texti úr 
frummatsskýrslu] 

„Vindmyllur sjást af toppi Heklu þær munu sjást þegar komið er af 
Dómadalsleið og þær munu sjást af Sprengisandsleið sem dæmi. Þær 
sjást einnig af Valafelli, úr Áfangagili og Hólaskógi, sem sagt allan 
hringinn. 

Hvað er landslagsheild Búrfells?  

Hér kemur fram að vindmyllur sjáist frá svæðum sem eru ósnortin 
víðerni sem er ekki það sama og er haldið fram í kafla um ásýnd.“  

Áhrif eru þó mismikil eftir fjarlægð ósnortinna víðerna frá vindlundi. 
Því lengra frá vindlundinum sem vindmyllur verða sýnilegar frá 
ósnortnum víðernum, því minni eru áhrifin. [Innsk. Texti úr 
frummatsskýrslu] 

Hljóðvist Áhrif á hljóðvist eru innan marka reglugerðar um hávaða. 
Áhrif eru metin óveruleg fyrir báða kosti. [Innsk. Texti úr 
frummatsskýrslu] 

„Neikvæð áhrif og upplifun verður af hljóði fyrir göngufólk og 
hestaumferð. Eiginlega segir sig sjálft.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Á sýnileikakortum má sjá hvaðan vindmyllurnar sjást og á mynd 7.28 
sýnileiki innan ósnortinna víðerna [Innsk. nú óbyggðra víðerna skv. 
lögum um náttúruvernd nr. 60/2013]. Sú skilgreining er notuð sem 
viðmið í mati á áhrifum á landslag. Fjarlægð er notuð sem viðmið í 

ásýndarkafla. Landslagsheild Búrfells er skilgreind í viðauka 2 um 
landslag og er henni þar lýst á eftirfarandi hátt: 

„Heildin liggur um Stangarfjall, Sandafell, Sultartangalón og Tungnaá 
í norðri, austur að Stóra Melfelli og Valafelli og Sauðafelli í suðri að 
Rjúpnavöllum í vestri og þaðan í eggjar Búrfells. Mikið flatlendi 
einkennir heildina þó að innan hennar séu austurhlíðar Búrfells og 
norðurhlíðar Valafells. Gróður er lítill sem enginn á stóru svæði en 
unnið er að uppgræðslu á svæðinu. Vegur nr. 32 með bundnu slitlagi 
liggur í gegnum heildina ásamt malarvegi nr. 26, sem er þjóðvegurinn 
upp Landsveitina. Náttúruverndarsvæði skv. svæðisskipulagi 
miðhálendis er í syðri hluta heildarinnar, verndarsvæði Heklu. Einnig 
nær hverfisverndarsvæði yfir hraunin úr Veiðivötnum, en þau þekja 
stóran hluta láglendisheildarinnar. Áfangagilsskáli er undir 
vesturhlíðum Valafells og Hólaskógur, fjallaskáli, er austan í 
Stangarfjalli. Hin forna Sprengisandsleið liggur að hluta innan 
heildarinnar, vestan með Stangarfjalli og áfram yfir Sandfjall. 
Sultartangavirkjun er innan heildarinnar með tilheyrandi 
veitumannvirkjum, háspennulínum og tengivirki. Einnig Bjarnalón og 
veitumannvirki tengd Búrfellsvirkjun.“  

Myndir 7.30 - 7.32 sýna hvernig hljóðstig breytist með fjarlægð frá 
vindmyllum. Þeir sem ferðast innan þessara svæða munu verða fyrir 
áhrifum vegna hljóðs. Eins og fram kemur í kafla 7.3.1 þá verður 
hljóðstig frá vindmyllunum innan Búrfellslundar greinilegt og þær 
ráðandi hljóðgjafi, þó þannig að hljóðstig er alls staðar vel innan 
viðmiðunarmarka reglugerðar. 

Í um 1,5 km fjarlægð verður hljóðstig komið niður fyrir þau mörk sem 
skilgreind eru fyrir kyrrlát svæði í reglugerð, það er svæðum ætluðum 
til útivistar.  

Í ljósi framangreinds og með tilliti til skilgreindra viðmiða eru áhrif á 
hljóðstig metin óveruleg. 



9) Jarðmyndanir  
„Fyrirhugaðar framkvæmdir munu hafa staðbundin áhrif á 
jarðmyndanir með verndargildi. Hér er um að ræða eldhraun og 
gervigíga sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt lögum nr. 
44/1999, um náttúruvernd. Áhrifin verða varanleg þar sem jarðvegur 
verður fjarlægður og að hluta nýttur við efnisvinnslu í tengslum við 
framkvæmdir. Þar sem jarð- myndanirnar eru að mestu eða öllu leyti 
kaffærðar í gjósku er verndargildi þeirra takmarkað og áhrif metin 
óveruleg.  

Gróður. Engin náttúrufarslega verðmæt gróðurfélög á héraðs- eða 
landsvísu finnast á svæðinu utan birkikjarrs sem óx lengst af 
einangrað í Klofaey úti í Þjórsá. Því verður ekki raskað. Áhrif verða á 
landgræðslusvæði. Áhrif á gróður eru metin óveruleg.“ [Innsk. Texti 
úr frummatsskýrslu] 

„Staðsetning vindmylla eru á því svæði sem Landgræðslan hefur verið 
með undir sínum verndarvæng í áratugi og mikil uppgræðsla hefur átt 
sér stað. Sauðkind hefur ekki mátt fara inn á þetta svæði öll þessi ár 
en nú ætlar Landsvirkjun að taka svæðið undir vindmylllur og vegi og 
þá allt í einu skiptir engu máli uppgræðslan.  

Að lokum er ábending sem undirstrikar að mínu mati vinnubrögðin 
sem eru forkastanleg. Framsetning er mjög villandi. Til vinstri í 
horninu ef grannt er leitað [Innsk. mynd frá Landmannaleið frá 
vefsíðu Búrfellslundar] má sjá glitta í tvær litlar vindmyllur sem eru nú 
þegar komnar. En staðreyndin er sú að þær eru 77 metra háar með 
blikkandi ljósum og mjög sýnilegar.“  

Svar Landsvirkjunar 
Benda má á að þó svo að afmörkun Búrfellslundar nemi 33-40 km2 þá 
mun röskun vegna framkvæmda einungis nema um 1 km2 eða um 2,5 
- 3%. Landsvirkjun mun vinna með Landgræðslu ríkisins að 
áframhaldandi uppgræðslu á svæðinu. Í því samhengi má benda á að 
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.  

Hellismenn vísa til myndar sem sýnir ásýnd frá Landmannaleið. Hafa 
ber í huga að tölvugerðar myndir geta aldrei endurspeglað 
nákvæmlega raunáhrif, en geta þó gefið góða hugmynd. Í viðauka 1 
er í 5. kafla fjallað um takmarkanir á framsetningu sjónrænna áhrifa 
og samkvæmt því eru helstu takmarkanir eftirfarandi: 

• „Myndræn framsetning getur aldrei nákvæmlega 
endurspeglað mismunandi birtuskilyrði, mismunandi 
veður eða mismunandi árstíðir. 

• Ljósmyndir af fyrirhuguðum mannvirkjum eru góðar til að 
gefa ákveðna upplifun en geta aldrei gefið 100% rétta 
mynda af raunveruleikanum.  

• Staðsetning myndatökustaða gefur einungis hugmynd 
um útlit frá þeim stað en ekki öllu svæðinu.“ 

 

 

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


 

6. Athugasemdir Horsetravel.is 

1) Áhrif á hestaferðir 

„Þessi áform myndu svo spilla þetta þessari frábæru ósnertu náttúru 
sem ferðamennirnir okkar eru að sækjast eftir. Þetta getur haft slæm 
áhrif á ferðaþjónustu á svæðinu þar sem ferðamenn ferðast. 
Meirihluti ferðamanna á Íslandi er ánægðastur með hversu ósnortna 
náttúru er að finna á Íslandi. Í rannsóknum sem hafa verið gerðar taka 
ferðamenn vel eftir þeim tveim rannsóknarvindmyllum sem nú þegar 
hafa verið settar upp, erlendir ferðamenn eru þar óánægðastir með 
þær enda hefur viðhorf í Evrópu til vindmylla orðið mjög neikvætt 
vegna fjölda þeirra. Þess vegna er spurning hvers vegna Íslendingar 
vilja verða meðal þessara þjóða þar sem margir möguleikar á 
vistvænni orku á Íslandi eru margir.“ 

Svar Landsvirkjunar 

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 
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. 

Landsvirkjun bendir einnig á í skýrslunni að möguleikar geti opnast 
fyrir aukin tækifæri í ferðamennsku með tilkomu vindmylla á þessu 
svæði og vega og slóða sem fylgja þeirri uppbyggingu. Sú hafi til 
dæmis orðið raunin víða erlendis. Uppbygging Búrfellslundar kemur 
ekki í veg fyrir að hestaferðir verði áfram stundaðar á þessum slóðum. 
Í því samhengi má benda á heimasíðu Whitelee vindlundarins í 
Skotlandi, sem er sá stærsti á Bretlandseyjum (215 vindmyllur og 539 
MW). Þar er m.a. sérstök umfjöllun um hvernig unnt er að nýta slóðir 
og vegi innan vindlundar til hestaferða. Umfjöllunina er að finna á 
eftirfarandi vefslóð:  



http://www.whiteleewindfarm.com/outdoor-pursuits/horse-riders. 
Einnig má benda á eftrfarandi myndband þessu tengt á þessari slóð:  

https://www.youtube.com/watch?v=nc22vxAcK8s  

Í viðhorfskönnun á meðal ferðamanna (viðauki 8) voru flestir 
aðspurðra á bíl eða í hópferðabíl eða um 80%, um 7% gangandi, 5% 
ríðandi og um 3,5 % hjólandi. Um 60% aðspurðra töldu mikilvægt eða 
mjög mikilvægt að það séu fáir aðrir ferðamenn.  

Benda má góðfúslega á að margar athuganir hafa verið gerðar á 
viðhorfi almennings til vindorku eins og eftirfarandi tilvísanir í 
vefmiðla gefa til kynna:  

http://www.theguardian.com/big-energy-debate/wind-power-
popular-energy-source-uk 

http://www.goodenergy.co.uk/press/releases/2015/08/05/new-
survey-shows-strong-public-support-for-renewable-energy 

http://www.renewableuk.com/en/news/press-releases.cfm/10-11-
2015-public-support-for-renewable-energy-stays-sky-high-official-
opinion-poll  

Í eftirfarandi töflu (tafla 5) er tölur úr könnun sem greint er frá á 
eftirfarandi vefsíðu. Spurt var um viðhorf til mikillar uppbyggingar 
vindorku:  http://www.prnewswire.com/news-releases/large-
majorities-in-us-and-five-largest-european-countries-favor-more-
wind-farms-and-subsidies-for-bio-fuels-but-opinion-is-split-on-
nuclear-power-104844169.html 

 

 

 

Hversu mikið ertu með eða á móti mikilli uppbyggingu vindorku? 

(e. How much do you favour or oppose a large increase in the number 
of wind farms) 

 USA UK Frakkl. Ítalía Spánn Þýskal. 

Mjög á móti 
(strongly oppose) 

1% 4% 3% 2% 3% 7% 

Meira á móti en 
með (oppose more 
than favour) 

7% 9% 8% 8% 7% 14% 

Meira með en á 
móti 

31% 39% 40% 27% 35% 45% 

Mjög með 
(strongly favour) 

61% 48% 49% 64% 55% 34% 

Eins og m.a. kemur fram í kafla 1.3 í skýrslunni er vindorka 
umhverfisvænn, sjálfbær og afturkræfur orkukostur. Aðstæður á 
svæðinu eru eins og best gerast á heimsvísu til virkjunar vindorku og 
samlegðaráhrif með vatnsafli mikil. Að mati Landvirkjunar er því um 
að ræða áhugaverðan og hagkvæman orkukost. 

2) Ekki þörf á aukinni orkuframleiðslu og áhrif á ferðamenn 

„Það virðast auk þess að ekki vera nein rök sem sína fram á aukna 
orkuframleiðslu á Íslandi. Hvers vegna ætti þá Ísland að vera að 
framleiða orku fyrir önnur lönd til útflutnings. Þess má geta að 
gjaldeyristekjur af ferðamönnum á Íslandi eru í dag um 303 milljarðar 
króna sem er meira en bæði af stóriðju og sjávarútvegi. Þess vegna 
ætti það ekki að vera góð ákvörðun að spilla óspilltri náttúru Íslands 
sem er stærsta ástæða þess að ferðamenn koma til Íslands, en 
Búrfellslundur er einmitt staðsettur á stað sem stór hluti þessara 
náttúruunnandi ferðamanna fer um til að komast í 
Landmannalaugar, Sprengisand, Laugaveginn og aðra staði á 
hálendinu enda þjóðvegur 26 fjölfarinn af ferðamönnum einmitt til að 
komast í ósnertu náttúruna sem Ísland hefur státað sig af í gegnum 
árin og markaðssett til ferðamanna sem eru einmitt að skila sér til 
landsins á þessum tíma. Þess vegna teljum við að það sé óþarfa 
náttúruspjöll að setja niður vindmyllur sem spilla fyrir þeirri miklu 

http://www.whiteleewindfarm.com/outdoor-pursuits/horse-riders
https://www.youtube.com/watch?v=nc22vxAcK8s
http://www.theguardian.com/big-energy-debate/wind-power
http://www.goodenergy.co.uk/press/releases/2015/08/05/new
http://www.renewableuk.com/en/news/press-releases.cfm/10-11
http://www.prnewswire.com/news-releases/large


markaðssetningu sem við og aðrir ferðaþjónustuaðilar á svæðinu auk 
íslensku ferðaþjónustunnar allrar höfum verið að markaðssetja og 
auglýsa Ísland. Það hefur ekki verið kannað til hlítar hvaða áhrif slíkar 
stórframkvæmdir myndu hafa á ferðaþjónustuna og ferðamenn á 
Íslandi og þess vegna ætti það ekki að vera áhætta sem nokkur ætti 
að taka og skemma þar með margra ára uppbyggingu 
ferðaþjónustunnar á Íslandi.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun kannar og undirbýr mögulega virkjunarkosti samkvæmt 
fyrirsjáanlegum vexti í eftirspurn. Með fyrirhuguðum vindmyllum er 
ætlunin að styrkja raforkukerfið, til að mynda með því að jafna 
hugsanlegar sveiflur á framboði yfir vetrartímann, sem og að auka 
framboð Landsvirkjunar á raforku. Einnig er horft til þess að 
framkvæmdatími við uppsetningu vindmylla er umtalsvert styttri en 
við vatnsafls- og jarðvarmavirkjanir. 

Á heimsvísu er uppsett afl vindorku í öðru sæti á eftir vatnsafli þegar 
kemur að sjálfbærum orkugjöfum og því gríðarlega mikil reynsla af 
rekstri vindmylla víðs vegar um heim. Einnig hefur rekstur 
rannsóknarvindmylla Landsvirkjunar gengið vel og því kominn 
grunnur að reynslu við íslenskar aðstæður. 

Hvað varðar könnun á áhrifum á ferðaþjónustu og ferðamenn þá má 
velta fyrir sér hvenær áhrif eru fullkönnuð. Í þessu tilviki var unnið að 
nokkuð viðamiklum viðhorfskönnunum á meðal þessara aðila. Einnig 
var leitað í smiðju erlendra aðila þar sem reynsla er af samspili 
ferðamennsku og vindmylla. Hvoru tveggja bendir til að 
ferðamennska og uppbygging orku geti farið saman. Í viðhorfskönnun 
kom til dæmis fram að um 66% töldu að uppbygging vindmylla á 
svæðinu hefði ekki áhrif á ferðahegðun þeirra um svæðið.  

Landsvirkjun mun 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 ferða-
mennsku.  

 

7. Athugasemdir Harðar Einarssonar 

1) Umhverfismat áætlana 
„Hér skal ítrekað það álit mitt, að verkefnið eigi ekki á þessu stigi að 
umhverfismeta samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000, en þau lög fjalla um mat á umhverfisáhrifum tiltekinna 
framkvæmda. Verkefnið er þess eðlis, að það ber að meta samkvæmt 
lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, sbr. til skýringar 
tilskipun 2001/42/EB. Um er að ræða framkvæmdaáætlun, sem háð 
er samþykki landsyfirvalds (Orkustofnunar) og staðaryfirvalda 
(sveitarfélaga), áætlunarinnar er krafizt með lagafyrirmæli (lögum nr. 
48/2011), sbr. a)-lið 2.gr. tilskipunar 2001/42/EB, og um er að ræða 
framkvæmdaáætlun um orkumál, sbr. a)-lið 2.mgr. 3.gr. sömu 
tilskipunar. Verkefnið er því háð umhverfismati samkvæmt löggjöf um 
umhverfismat áætlana. Undan því umhverfismati verður ekki vikizt. 
Umhverfismat framkvæmdar getur ekki komið í stað umhverfismats 
áætlunar, endar er um að ræða möt, sem eru hvort síns eðlis. 
Umhverfismat áætlunar ber að framkvæma áður en umhverfismat 
framkvæmdar fer fram – eða í síðasta lagi samhliða umhverfismati 
framkvæmdar. Vísast um þetta efni til dóma ESB-dómstólsins í málum 
C-295/10, uppkveðins 22. september 2011, Valciukiene, og C-41/11, 
uppkveðins 28. febrúar 2012, Inter-Environnement Wallonie.  

Í þessu sambandi verður að vekja athygli á ummælum í umsögn 
leyfisveitanda, Orkustofnunar, til Skipulagsstofnunar um tillögu að 
matsáætlun, dags.16.júlí 2014, þar sem segir: 

„Orkustofnun gerir engar athugasemdir við fyrirliggjandi 
tillögu að matsáætlun framkvæmdar á þessu stigi málsins enda 
er hún í samræmi við lög um umhverfismat áætlana nr. 
105/2006, sbr. lög um vernd- og orkunýtingaráætlun nr. 
48/2011.“ 

Hin tilgreindu ummæli Orkustofnunar eru á misskilningi byggð og 
eiga sér ekki stoð í staðreyndum málsins. Umrætt verkefni hefur 



hvorki sætt umhverfismati áætlana né meðferð samkvæmt lögum um 
verndar- og nýtingaráætlun. Er því með engu móti hægt að fullyrða, 
að verkefnið (framkvæmdin) sé í samræmi við lög um þessi efni.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Í athugasemd kemur fram að umrætt verkefni eigi á þessu stigi ekki 
að umhverfismeta samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 
106/2000, heldur samkvæmt lögum um umhverfismat áætlana nr. 
105/2006, sbr. tilskipun 2001/42. Um er að ræða 
framkvæmdaáætlun, sem sé háð samþykki Orkustofnunar og 
sveitarfélaga og sé því háð umhverfismati samkvæmt umhverfismati 
áætlana. Umhverfismat framkvæmdar geti ekki komið í stað 
umhverfismats áætlunar og að slíkt mat eigi að fara fram áður eða 
eigi síðar samhliða umhverfismati framkvæmdar.  

Í athugasemd er vísað til þess að fyrirhuguð framkvæmd 
Búrfellslundur sé framkvæmdaáætlun. Í matsáætlun kemur skýrt 
fram að matsáætlun tekur til fyrirhugaðrar framkvæmdar sem felur í 
sér að reisa vindmyllur á nánar tilteknu svæði og hefur framkvæmdin 
fengið heitið Búrfellslundur. Ekki er því um að ræða 
framkvæmdaáætlun eins og gefið er til kynna. Í íslenskum lögum er 
ekki að finna áskilnað um að framkvæmdar- eða virkjunaraðili leggi 
fram framkvæmdaráætlun vegna fyrirhugaðra framkvæmda eða 
virkjana og er ekki vitað til þess að það hafi áður verið gert. Landsnet 
gefur út svokallaða kerfisáætlun í samræmi við raforkulög og er sú 
áætlun umhverfismetin samkvæmt lögum um umhverfismat áætlana 
nr. 105/2006. Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar 
við Búrfellslund fer fram í samræmi við lög um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Komi til þess að af framkvæmdum 
verður mun við gerð skipulagsáætlana fara fram mat á 
umhverfisáhrifum áætlunar í samræmi við lög nr. 105/2006. Enginn 
áskilnaður er í lögum nr. 106/2000 eða lögum nr. 105/2006 um að 
umhverfismat áætlunar eða umhverfismat framkvæmdar skuli fara 
fram samtímis eða í ákveðinni röð. Ekki verður sé að tilvísaðir dómar 
hafi fordæmisgildi eða þýðingu við framkvæmd umhverfismats. Í 

umræddum dómum (Dómar Evrópudómstólsins í máli nr. C 295/10 
Valciukiené og máli nr. C-41/11) kveður dómurinn m.a. sérstaklega á 
um að ákvæði tilskipunar EB/42/2001 leggur ekki þá skildu á herðar 
aðildarríkjum að samræma málsmeðferð samkvæmt tilskipun 
EB/42/2001 og tilskipun EB/85/337.     

2) Þörf fyrir framkvæmdir 
„Framkvæmdaraðili hefur ekki gert grein fyrir þörfinni fyrir hina 
fyrirhuguðu framkvæmd.  

Í frummatsskýrslu segir (bls.5): 

„Með gerð Búrfellslundar hyggst Landsvirkjun mæta vaxandi 
orkuþörf í landinu, jafnt til almennra nota sem iðnaðar. 
Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka afrakstur af þeim 
orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með sjálfbæra 
nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. 
Vindmyllur virðast vera vel til þess fallnar að uppfylla þessi 
skilyrði þar sem rekstur rannsóknarvindmyllanna hefur gengið 
vel og með aflmeiri og stærri vindmyllum er talið að auka megi 
nýtnihlutfallið enn frekar.  

Einnig er horft til þess að framkvæmdatími við uppsetningu 
vindmylla er umtalsvert styttri en við vatnsafls- og 
jarðvarmavirkjanir, auðvelt er að byggja vindlund upp eftir því 
hvers markaðurinn krefst hverju sinni og umhverfisáhrif eru að 
mestu afturkræf.“ 

Þessi almenna umfjöllun verður að teljast allsendis ófullnægjandi sem 
mat á þörfinni fyrir hina áformuðu framkvæmd. Það er hlutverk alls 
umhverfismats að veita víðtæka umhverfisvernd og draga úr 
neikvæðum umhverfisáhrifum. Af þessum markmiðum leiðir, að ekki 
ber að heimila framkvæmdir nema sýnt hafi verið fram á ótvíræða 
þörf fyrir þær, því að í eðli sínu eru flestar framkvæmdir til þess fallnar 
að raska umhverfinu. Sjónarmiðið um nauðsyn þarfagreiningar 
kemur meðal annars fram í 25.tölulið 2. gr. raforkutilskipunar 
2003/54/EB, þar sem segir: 



„“gerð langtímaáætlana“: áætlanir um fjárfestingarþörf í 
framleiðslu- og flutningsgetu til lengri tíma, með það fyrir 
augum að mæta eftirspurn kerfisins eftir rafmagni og að 
tryggja framboð til viðskiptavina,“ 

Þörfina (e.the need) verður að sjálfsögðu að skilgreina, og það sama 
gildir um eftirspurnina (e.the demand). Það er að sjálfsögðu ekki 
nægilegt að fullyrða, að þörf og eftirspurn sé fyrir hendi. Gera verður 
haldgóða grein fyrir hvoru tveggja. Auðvitað er það á almannavitorði, 
að sífellt eru einhverjir lukkuriddarar á ferðinni á skrifstofum 
framkvæmdaraðila, sem vilja kaupa raforku á „góðu“ verði. Slík 
vitneskja er þó ekki nægilega traustur grundvöllur mats á þörf og 
eftirspurn. Þörfina verður að rökstyðja með áþreifanlegum 
staðreyndum.“  

Svar Landsvirkjunar 
Samkvæmt 1.gr. laga um mat á umhverfisáhrifum eru markmið þeirra 
fjórþætt. Í fyrsta lagi að tryggja að umhverfisáhrif framkvæmda sem 
kunna að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif séu metin. Í 
öðru lagi draga eins og kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum 
framkvæmdar. Í þriðja lagi að stuðla að samvinnu hagsmunaaðila og 
í fjórða og síðasta lagi að kynna fyrir almenningi umhverfisáhrif 
framkvæmdanna og gefa þeim kost á að gera athugasemdir.  

Markmiðið er því ekki að veita víðtæka umhverfisvernd heldur að 
tryggja að upplýsingar um umhverfisáhrif séu lagðar fram og reynt sé 
að draga úr umhverfisáhrifum framkvæmdar.  

Í þessari skýrslu leggur Landsvirkjun fram mat á umhverfisáhrifum 
fyrirhugaðs Búrfellslundar. Fjallað er um þörf fyrir framkvæmdina í 
1.kafla skýrslunnar eins og Hörður dregur fram í athugasemd sinni hér 
að ofan. Í kaflanum er einnig fjallað um þær skerðingar á raforku sem 
grípa hefur þurft til á síðustu árum, en vindorkan getur einmitt nýst 
vel til þess að vinna á móti slíkum skerðingum eins og lýst er á 
eftirfarandi hátt: „Mikil samlegðaráhrif eru með vindorku og 
vatnsorku. Vatnsaflið er öruggur og stöðugur orkukostur, en með 
vindorkunni skapast tækifæri til að stýra orkuvinnslunni meira í 

vatnsaflsvirkjunum, að draga úr henni og safna vatni í uppistöðulónin 
þegar vindurinn blæs, en auka svo framleiðsluna þegar vindorkan 
dvínar. Í fyrirhuguðum Búrfellslundi er þetta samspil einstaklega 
gott“. 

3) Lýsing á valkostum 
„Lýsing framkvæmdaraðila á valkostum getur ekki talizt uppfylla 
lagaskilyrði um þau efni, hvorki laga um umhverfismat áætlana, sbr. 
tilskipun 2001/42/EB, né laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. 
tilskipun 2011/92/ESB. Aðeins er um að ræða tvö tilbrigði við sama 
valkost (vindmyllur á sama svæði), og ekki valið milli tilbrigðanna. 
Yfirlýst markmið framkvæmdaraðila er að „mæta vaxandi orkuþörf í 
landinu.“ Er það þá eðlilegt vinnulag að umhverfismeta einungis 
vindmyllur? Að sjálfsögðu ekki. Í þessu sambandi eru aðrir 
vinnslukostir eðlilegir valkostir við vindmyllur, t.d. virkjun vatnsafls, 
þ.á.m. aukning á afkastagetu vatnsaflsvirkjana, sem þegar hafa verið 
reistar. Ekkert liggur fyrir um, að slíkir kostir væru ekki fullnægjandi. 
Út frá umhverfissjónarmiðum er betri nýting núverandi virkjana 
eðlilegri valkostur heldur en nýframkvæmdir svo lengi sem sá 
möguleiki er fyrir hendi. Ætti einungis að meta vindmyllur, bæri að 
sjálfsögðu að huga að annarri staðsetningu þeirra, þar sem 
umhverfisáhrifin væru væntanlega minni en á því svæði, sem hér um 
ræðir, við miðhálendi Íslands. Varla er hægt að hugsa sér viðkvæmari 
staðsetningu á öllu Íslandi heldur en einmitt það svæði, sem 
framkvæmdaraðili hyggst taka undir. Með hliðsjón af framangreindu 
verður ekki talið, að Skipulagsstofnun hafi gætt réttra sjónarmiða í 
ákvörðun sinni frá 16. september 2014, þegar hún taldi nægja, að 
framkvæmdaraðili skoðaði „mismunandi útfærslur á vindbúinu“. Er 
því beint til stofnunarinnar, að hún leiðrétti sig í ákvörðun sinni um 
frummatsskýrslu og geri ríkari valkostakröfur, miði þær við hinn 
yfirlýsta tilgang framkvæmdarinnar og rauhnæfa valkosti til þeirrar 
orkuöflunar, sem framkvæmdaraðili sækist eftir (allt at 200 MW).“ 



Svar Landsvirkjunar 
Í reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 713/2015 er fjallað um 
kosti í 20. grein, en sú grein tekur fyrir efni frummatsskýrslu. Þar 
kemur eftirfarandi fram um kosti:  

„Í frummatsskýrslu skal eftirfarandi koma fram eftir því sem við á: 

3e. samanburður á umhverfisáhrifum þeirra kosta sem kynntir eru og 
rökstuðningur fyrir vali framkvæmdaraðila að teknu tilliti til 
umhverfisáhrifa.“ 

Í skýrslunni eru tveir kostir (tvær tillögur) bornir saman með tilliti til 
umhverfisáhrifa eins og reglugerð kveður á um og þriðju útfærslunni 
(tillögu 3) bætt við í matsskýrslu.  

Samanburður á umhverfisáhrifum mismunandi orkukosta er ekki 
viðfangsefni þessarar skýrslu.  

4) Óbein umhverfisáhrif 
„Krefjast verður þess, að með mati á beinum umhverfsáhrifum 
framkvæmdarinnar sjálfrar fari fram mat á óbeinum 
umhverfisáhrifum hennar, svo sem á umhverfisáhrifum væntanlegs 
flutningskerfis raforku tengdu framkvæmdinni, sbr. 1. málslið 2. mgr. 
9. gr. laga nr. 106/2000, 3. gr. og 4. tölulið IV. viðauka (þ.m.t. 
neðanmálsgrein) tilskipunar 2011/92/ESB. Vanræksla á því að 
fullnægja umræddri skyldu verður ekki afsökuð með því að „endanleg 
stærð“ vindlundarins sé ekki ákveðin (kafli 3.7., bls 32-33). Sú afsökun 
sýnir aðeins, að verkefnið er vanbúið til mats. Vitrænt mat á 
umhverfisáhrifum getur ekki farið fram fyrr en ljóst er, hvaða 
framkvæmd það er, sem á að meta, þ.á.m. stærð 
framkvæmdarinnar.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Eins og fram kemur í kafla 3.7 þá ber Landsnet ábyrgð á flutningskerfi 
raforku á Íslandi. Fyrirtækið tekur ákvörðun um hvernig tengingu við 
raforkuflutningskerfið verður háttað.  

5) Athugasemdir við tillögu að matsáætlun 
„Til þess að komast hjá endurtekningum vísa ég hér til athugasemda 
minna við drög að tillögu að matsáætlun dags. 11. júní 2014 og 
athugasemda minna við tillögu að matsáætlun dags. 25. júlí 2014. 
Ber að skoða framangreindar athugasemdir sem hluta af 
athugasemdum þessum. Mér sýnist þær að langmestu leyti enn eiga 
við, þar sem lítið tillit hefur verið tekið til athugasemda við verkefnið.“  

Svar Landsvirkjunar 
Í stuttum máli hefur Hörður gert athugasemdir við eftirfarandi atriði 
á fyrri stigum:  

• Matsskylda, þ.e. að verkefnið eigi að meta samkvæmt lögum 
um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Athugasemdir 
gerðar við drög að matsáætlun og tillögu að matsáætlun. 
Þessi athugasemd er samhljóða lið 1 hér á undan og er svarað 
þar.  

• Ekki gerð grein fyrir þörf fyrir raforku. Athugasemdir gerðar 
við drög að matsáætlun og tillögu að matsáætlun. Þessi 
athugasemd er samhljóða lið 2 hér á undan og er svarað þar. 

• Valkostir við raforkuframleiðslu. Athugasemdir gerðar við 
drög að matsáætlun og tillögu að matsáætlun. Þessi 
athugasemd er samhljóða lið 3 hér á undan og er svarað þar. 

• Mat á óbeinum áhrifum, háspennulínum. Athugasemdir 
gerðar við drög að matsáætlun og tillögu að matsáætlun. 
Þessi athugasemd er samhljóða lið 4 hér á undan og er svarað 
þar. 

• Mat á þjóðhagslegum áhrifum. Athugasemdir gerðar við drög 
að matsáætlun og tillögu að matsáætlun. Tekið er fram í 
svörum á fyrri stigum að slíkt mat sé ekki hluti af mati á 
umhverfisáhrifum.  

Sem sjá má eru athugasemdir þær sem Hörður hefur gert á fyrri 
stigum og hann vísar í hér á undan, að mestu leyti samhljóma eða 
keimlíkar þeim sem hér eru gerðar. Landsvirkjun vinnur eftir gildandi 



lögum um mat á umhverfisáhrifum, reglugerðum og leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar. Á öllum stigum matsferlis hefur athugasemdum 
Harðar verið svarað og komið hefur verið til móts við sumar þeirra 
sem eru þá orðnar hluti af umfjöllun skýrslunnar s.s. við val á tillögum.  

6) Almennt 
„Í máli þessu verður að leggja sérstaka áherzlu á, að ekki er nægilegt 
að orkuöflunarkosturinn (nýting vindorku) út af fyrir sig hafi ekki 
neikvæð umhverfisáhrif. Hér skiptir sköpum, að öll umgjörð 
framkvæmdarinnar hefur mjög neikvæð umhverfisáhrif, sbr. þær 
valviðmiðanir, sem tilgreindar eru í III.viðauka tilskipunar 
2011/92/ESB. Staðsetningin við hálendi Íslands, sem er viðkvæmt 
landsvæði og ber að friða. Áhrif á landslag, m.a.s. mjög sérstætt 
landslag. Almenn sjónræn áhrif. Rofin hálendiskyrrð. Samlegðaráhrif 
við aðrar og ómetnar framkvæmdir, svo sem raforkuflutningskerfi, 
þ.e. óbein umhverfisáhrif. Veruleg vegagerð. Allt eru þetta verulega 
neikvæð umhverfisáhrif.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Þau atriði sem Hörður tínir til eru umfjöllunarefni matsskýrslunnar og 
þar eru áhrif metin. Eins og fram kemur í kafla 8.1 í skýrslunni sýna 
niðurstöður mats á umhverfisáhrifum að uppbygging og rekstur 
vindmylla komi til með að hafa jákvæð áhrif á sveitarfélög á svæðinu 
þar sem atvinnutækifæri skapast og tekjur aukast. Niðurstöður mats 
á umhverfisáhrifum sýna jafnframt að helstu neikvæðu 
umhverfisáhrif fyrirhugaðs Búrfellslundar verði áhrif á ásýnd. Þau 
áhrif tengjast beint áhrifum á landslag, nærsamfélag, ferðaþjónustu 
og ferðamenn. Áhrif á hljóðvist, jarðmyndanir, gróður og fugla eru 
talin verða óveruleg. 

Reynsla erlendis af uppbyggingu vindlunda sýnir að tækifæri geta 
skapast í útivist og ferðaþjónustu samfara uppbyggingu vindlunda. 
Landsvirkjun telur að uppbygging Búrfellslundar geti farið saman við 
uppbyggingu og áframhaldandi viðgang ferðaþjónustu í nágrenni 
svæðisins.  

 

8. Athugasemdir Ingibjargar Eiríksdóttur 

1) Sjónræn áhrif-víðernisupplifun 
„Ég undirrituð geri hér alvarlegar athugasemdir við fyrirhugaðan 
svokallaðan „Búrfellslund“ í Rangárþingi Ytra. Að mínu mati er 
hreinasta firra að staðsetja slík mannvirki í útjaðri, og þar með við 
innganginn að, Fjallabakssvæðinu og Sprengisandi. Það, að skerða 
víðernin þar og þá upplifun og andlegu næringu sem þau veita ætti 
eitt og sér að vera næg ástæða til að slá slík áform út af borðinu. Í 
ofanálag ná sjónræn áhrif mannvirkjanna gríðarlega vegalengd út 
fyrir það svæði sem þeim er ætlað að standa á og skerða 
víðernisupplifun langt inn til fjalla, t.a.m. inn á Sprengisand. Þau eru 
verðmæt mannréttindi að geta sótt í öræfin og hlaðið bateríin í hinum 
annars manngerða heimi með sínu asi og þrasi. Þau skal ekki 
vanmeta.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Fyrirhugaðar vindmyllur munu valda neikvæðum sjónrænum áhrifum 
á svæði sem er að mestu gegnumkeyrslu svæði og er ekki skilgreint 
sem óbyggt víðerni skv. náttúruverndarlögum. Eftir að þaðan er 
komið opnast umfangsmikið svæði sem hefur að geyma mörg og 
víðfeðm svæði sem mörg hver eru skilgreind sem óbyggð víðerni. Í 
kafla 7.1.1 kemur eftirfarandi fram:  

„Eins og sjá má á sýnileikakortunum (sjá myndir 7.7 - 7.10) þá er 
nokkuð afgerandi sýnileiki í norðausturátt frá vindlundinum í áttina 
að núverandi virkjunarsvæðum Landsvirkjunar á Þjórsár-
Tungnaársvæðinu. Í suðvesturátt er sýnileiki einnig áberandi en þar 
fækkar sjáanlegum vindmyllum mikið. Athygli vekur hve lítið eða 
nánast ekkert sést til vindlundarins suðaustur af svæðinu, í áttina að 
Landmannalaugum og nágrenni. Á það við um allar tillögurnar. Hins 
vegar verða allar tillögur áberandi á svæðinu í kringum norðurhlíð 
Heklu þaðan sem fjöldi vindmylla sést.“ 



Samkvæmt viðmiðum sem sett eru fram í kafla 7.1 í skýrslunni eru 
sjónræn áhrif talin óveruleg í meira en 25 km fjarlægð frá 
vindlundinum. Áhrifin eru skilgreind á eftirfarandi hátt:  

„Óveruleg áhrif> 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. Vindmyllurnar eru engan veginn ráðandi né 
teljast þær vera áberandi auk þess sem ákveðnar veðurfarsaðstæður 
og skyggni verða að vera fyrir hendi.“ 

Á meðfylgjandi mynd (hluti úr mynd 7.7 í skýrslu) má sjá hvernig 
ásýnd frá Búrfellslundi verður til norðausturs.  

 
Eins og kemur fram í kafla 7.7 þá benda niðurstöður 
viðhorfskönnunar til þess að vindmyllur í Búrfellslundi munu skerða 
upplifun hluta þeirra ferðamanna sem munu ferðast um svæðið. 
Mest munu áhrifin verða á hópferðamenn, göngufólk og þá sem fara 
um á hestbaki, þá ferðamenn sem koma sérstaklega til að upplifa 

víðerni og náttúrusinna en þeir eru 16% ferðamanna á þessum 
slóðum. 

Megin þorri þeirra ferðamanna sem leið eiga um svæðið samkvæmt 
framangreindri viðhorfskönnun (84%) eru annað hvort 
þjónustusinnar eða almennir ferðamenn. Fyrirhuguð áform munu 
samkvæmt könnuninni ekki hafa áhrif á ferðahegðun um 60% 
ferðamanna og 7% myndu frekar koma á svæðið vegna fyrirhugaðra 
áforma. Um 66% telja þó að aðdráttarafl svæðisins minnki. Í ljósi 
þessara niðurstaðna eru áhrif á ferðamenn á svæðinu metin nokkuð 
neikvæð á heildina litið þar sem einnig er fámennari hópur sem myndi 
ekki leggja leið sína á svæðið komi til uppbyggingaráforma. 

 

9. Athugasemdir Kristínar Mörthu Hákonardóttur og Bjarna 
Páls Ingasonar 

1) Mat á sjónrænum áhrifum 
„Eru sjónræn áhrif framkvæmda vegin rétt, þ.e. getur sjónmengun 
undir einhverjum kringumstæðum komið í veg fyrir framkvæmdir 
utan þjóðgarða ef lífríki er ekki í hættu? -Má lita Langjökul rauðan til 
frambúðar með umhverfisvænni málningu?“ 

Svar Landsvirkjunar 
Í 1.gr. laga um mat á umhverfisáhrifum er fjallað um markmið 
laganna. Þar kemur eftirfarandi m.a. fram: „Markmið laga þessara er:  

a) að tryggja að áður en leyfi er veitt fyrir framkvæmd, sem kann 
vegna staðsetningar, starfsemi sem henni fylgir, eðlis og umfangs að 
hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, hafi farið fram mat á 
umhverfisáhrifum viðkomandi framkvæmdar, 

b) að draga eins og kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum 
framkvæmdar…“ 

Í samræmi við markmið laganna hefur Landsvirkjun lagt fram mat á 
umhverfisáhrifum fyrirhugaðs Búrfellslundar og reynt að draga úr 



áhrifum eins og kostur er. Markmið laganna er ekki að koma í veg fyrir 
framkvæmdir. Sjónræn áhrif eru einn þáttur sem metinn er og í þessu 
verkefni er sá þáttur mjög mikilvægur, enda um stór mannvirki að 
ræða. Áhrif eru metin allt frá því að vera verulega neikvæð næst 
vindlundinum í það að vera óveruleg eða engin í meiri fjarlægð. Eftir 
að mati á umhverfisáhrifum er lokið eru upplýsingar úr því ferli m.a. 
nýttar sem grundvöllur framkvæmdaleyfis sem gefið er út af 
viðkomandi sveitarfélagi.  

2) Sýnileiki á Landmannaleið og inn á Sprengisand 
„Er viðkvæm staðsetning við hina fjölförnu Landmannaleið og inn á 
Sprengisand vegin? Svona yrðu Heklumálverk framtíðarinnar, ef 
sjónarhornið væri norðan Búrfells.“ 

 
(Þessi mynd er hluti af athugasemd Kristínar og Bjarna hér á 
undan) 

Svar Landsvirkjunar 
Fyrirhugaðar vindmyllur verða sýnilegar frá fyrsta hluta 
Hellismannaleiðar, sem er göngu-, reiðleið frá Rjúpnavöllum í 
Landmannalaugar. Fyrsti hluti liggur frá Rjúpnavöllum í Áfangagil. Frá 
Áfangagili í Landmannalaugar verða vindmyllur lítt eða ekki sýnilegar. 
Það sama á við um Dómadalsleið/Landmannaleið en vindmyllurnar 
verða sýnilegar frá afleggjara við Landmannaleið og í 11 km til austurs 

þangað til þær fara í hvarf og verða ekki sýnilegar. Bætt hefur verið 
við myndum sem sýna breytingar á ásýnd frá þessum kafla, frá 
Sölvahrauni, í kafla 7.1.  

Á meðfylgjandi mynd (hluti úr mynd 7.7 í skýrslu) má sjá hvernig 
ásýnd frá Búrfellslundi verður til norðausturs.  

 
3) Þjóðhagsleg áhrif og áhættugreining 

„Eru þjóðhagsleg áhrif metin og hefur trúverðug áhættugreining á 
fjárfestingunni verið unnin?“ 

Svar Landsvirkjunar 
Mat á þjóðhagslegum áhrifum er ekki hluti af mati á 
umhverfisáhrifum. 

Áður en kemur að uppbyggingu orkukosta er unnin áhættugreining. 
Landsvirkjun myndi ekki leggja út í verkefni sem þetta ef 
rekstraráhætta væri talin of mikil. 



4) „Aðkeyptar vindmyllur fela ekki í sér hönnun, nema á 
undirstöðum og smíði nema samsetningu og skapa því 
sárafá ársverk hér á landi.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Eins og fram kemur í kafla 3.2 þá þarf við uppbyggingu Búrfellslundar 
sérhæft vinnuafl við uppsetningu vindmylla ásamt almennum 
jarðvinnuverktökum við vegagerð og aðstöðusköpun. Einnig verða 
störf við uppbyggingu aðstöðu fyrir verktaka. Reiknað er með að 
heildarfjöldi ársverka á framkvæmdatíma verði um 200 fyrir 
fullbyggðan Búrfellslund. Til samanburðar voru ársverk við 
Búðarhálsvirkjun (95 MW vatnsaflsvirkjun) um 800. Reiknað er með 
alls um 6 störfum tæknimanna á rekstrartíma vindmylla. 

5) Fjárfesting í Búrfellslundi 
„Fjárfesting í Búrfellslundi er talin vafasöm af prófessorum við HÍ og 
telja þeir að stefnt geti í fjárhagslegt stórslys í líkingu við 
Hellisheiðarvirkjun“: 

"Í ljósi þeirra aðstæðna sem lýst var hér framar ætti Landsvirkjun 
að kappkosta að lækka skuldir sínar. Annað er þó uppi á teningnum. 
Tvö ný risaverkefni eru á döfinni. Fyrir þremur vikum kynnti 
fyrirtækið áform um efla orkugetuna um 200 MW með því að reisa 
58-80 vindmyllur austur í Landsveit.  Lögð var fram mikil skýrsla um 
mat á umhverfisáhrifum þessa vindmylluskógar sem fyrirtækið 
nefnir ?Búrfellslund?. Skipulagsstofnun hefur þegar samþykkt 
tillögu að matsáætlun. Af skýrslunni að dæma virðist verkefnið 
býsna langt komið í undirbúningi. Flestar meginstærðir liggja þegar 
fyrir. Möstrin yrðu allt að 93 m há og þvermál spaða allt að 115 m 
(til samanburðar þá er Hallgrímskirkja 74,5 m há). Þrátt fyrir allt 
talnaflóðið er hvergi minnst á kostnaðinn. Eitthvað hlýtur lundurinn 
þó að kosta? Þetta rímar illa saman við markmiðið um að greiða 
niður skuldir. Á að auka skuldir til að lækka skuldir?" (Próf. Örn D. 
Jónsson og Bjarni Frímann Karlsson, lektor HÍ, grein í Morgunblaði 
21. nóvember 2015). 

Svar Landsvirkjunar 
Ekki er gerð grein fyrir fjárhagslegum þáttum fyrirhugaðrar 
framkvæmdar í mati á umhverfisáhrifum, enda slíkt ekki í samræmi 
við lög um mat á umhverfisáhrifum. 

Þess ber þó að geta að Landsvirkjun myndi ekki leggja út í verkefni 
sem þetta ef rekstraráhætta væri talin of mikil.  

 

10. Athugasemdir Landverndar 

1) Heildarskipulag og viðmið skortir fyrir staðsetningu 
vindmylla á Íslandi 

„Að mati stjórnar Landverndar er grunnforsenda þess að ráðast í 
uppbyggingu og þróun vindmyllna á Íslandi að heildarskipulag og 
viðmið (e. guidelines) eða reglur um á hvaða svæðum eða hvernig 
svæðum ásættanlegt sé að reisa vindmyllur, hvaða stærðir séu 
ákjósanlegar við mismunandi aðstæður og fjöldi á sama svæði. Víða 
erlendis eru til viðmið sem þessi, t.d. í Skotlandi, en kynning á þeim 
fór fram á vegum Skipulagsstofnunar hérlendis haustið 2015. Þá eru 
líka viðmið í Danmörku fyrir staðsetningu, stærð og sýnileika 
vindmyllna, sem m.a. tengjast náttúruvernd, og víðar.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Farið hefur verið eftir þeim lögum og reglum sem gilda um 
undirbúning verkefna af þessu tagi með því að sækja um 
rannsóknarleyfi og vinna að mati á umhverfisáhrifum eins og nú er 
gert. Búrfellslundur er einnig til umfjöllunar í rammaáætlun þar sem 
mótuð er stefna um staðsetningu virkjana. Að auki má benda á að 
Búrfellslundur er staðsettur innan svæðis sem skilgreint er sem 
mannvirkjabelti í Svæðisskipulagi miðhálendis Íslands 2015 en þar 
segir: „Allri meiriháttar mannvirkjagerð á Miðhálendinu er haldið 
innan ákveðinna brauta s.k. mannvirkjabelta. Á mannvirkjabeltunum 
eru allir aðalfjallvegir (stofnvegir) hálendisins og mannvirki sem 
tengjast raforkuvinnslu, lónstæði, háspennulínur og sjálf orkuverin.“ 



2) Þörf fyrir framleiðslu orku frá vindmyllubúgarði? 
„Í umsögn Landverndar um drög að matsáætlun Búrfellsgarðs í júní 
2014 gagnrýndu samtökin skort á upplýsingum um þörfina fyrir orku 
frá umræddum virkjunum. Þannig sagði í drögum að matsáætlun á 
bls. 3 að með gerð Búrfellsgarðs hyggðist Landsvirkjun „mæta 
vaxandi orkuþörf í landinu jafnt til almennra nota sem iðnaðar“. Í 
frummatsskýrslu er nákvæmlega sama orðalag að finna á bls. 5. Að 
mati stjórnar Landverndar verður að skilgreina þörfina og 
eftirspurnina eftir rafmagninu. Ekki er nóg að tala um að almennt sé 
verið að mæta vaxandi orkuþörf í landinu, án þess að útskýra það 
nánar. Skipulagsstofnun getur tæpast hleypt frummatsskýrslunni í 
gegn án þess að bætt verði úr þessu atriði.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Tekið skal fram að Landsvirkjun vinnur ekki að undirbúningi neinna 
raforkukosta nema að eftirspurn sé fyrir hendi.  

Í kafla 1.3 er fjallað almennt um samlegðaráhrif vindorku og 
vatnsorku en þar segir m.a.. „Mikil samlegðaráhrif eru með vindorku 
og vatnsorku. Vatnsaflið er öruggur og stöðugur orkukostur, en með 
vindorkunni skapast tækifæri til að stýra orkuvinnslunni meira í 
vatnsaflsvirkjunum, að draga úr henni og safna vatni í uppistöðulónin 
þegar vindurinn blæs, en auka svo framleiðsluna þegar vindorkan 
dvínar. Í fyrirhuguðum Búrfellslundi er þetta samspil einstaklega 
gott...Möguleg samlegðaráhrif þessara tveggja orkukosta eru mikil 
og betri en víðast annars staðar og fyrirhugaðar vindmyllur koma því 
til með að styrkja raforkukerfið og auka framboð Landsvirkjunar á 
rafmagni. 

Með uppsetningu á vindmyllum verður mögulegt að auka 
afhendingaröryggi og koma í veg fyrir að minnka þurfi afhendingu á 
raforku í slökum vatnsárum, sem veldur bæði Landsvirkjun og 
viðskiptavinum verulegu tjóni.“ 

Í sama kafla er einnig fjallað um markmið Landsvirkjunar með 
uppbyggingu Búrfellslundar. Þar kemur fram að „Landsvirkjun hyggst 

með gerð Búrfellslundar mæta vaxandi orkuþörf í landinu jafnt til 
almennra nota sem iðnaðar. Hlutverk Landsvirkjunar er að hámarka 
afrakstur af þeim orkulindum sem fyrirtækinu er trúað fyrir með 
sjálfbæra nýtingu, verðmætasköpun og hagkvæmni að leiðarljósi. 
Vindmyllur virðast vera vel til þess fallnar að uppfylla þessi skilyrði þar 
sem rekstur rannsóknarvindmyllanna hefur gengið vel og með 
aflmeiri og stærri vindmyllum er talið að auka megi nýtnihlutfallið úr 
44% í allt að 50%.“ 

3) Staðsetning orkuvers 
„Landvernd gerir athugasemdir við staðsetningu vindmyllnanna upp 
á hálendisbrúninni, við upphaf stórra ferðaleiða inn á og út af 
hálendinu. Sérstaklega er það ábyrgðarhlutur af Landsvirkjun að 
ráðast mögulega í framkvæmd á þessu svæði áður en nokkur viðmið 
eða reglur liggja fyrir um hvar ásættanlegt er að hafa vindmyllur á 
Íslandi, hve stórar þær megi vera, hve margar á sama svæði o.s.frv.  

Ljóst er að vindmyllur á þessu svæði munu sjást afar víða að, eins og 
umhverfismatið sýnir. Áhrifin á ferðamennsku á Friðlandi að 
Fjallabaki og á stórum hluta leiða um hálendið er augljós og eftir því 
sem fleiri mannvirki bætast við inn á hálendinu minnkar upplifun 
ferðamanna af hálendinu sem lítt röskuðu.  

Spurningakönnun sem lögð var fyrir ferðamenn af öllum þjóðernum, 
fyrir utan Íslendinga, telja vindmyllur frekar eiga heima á 
landbúnaðarsvæðum en í óbyggðum og að 80% ferðamanna telja að 
vindmyllur eigi ekki að vera á friðlýstum svæðum (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, o.fl. 2015). Ljóst er að staðsetningin er afar umdeild. 

Þótt svæðið sé í nágrenni við ýmsar vatnsaflsvirkjanir á Þjórsár- og 
Tungnárársvæðinu þá er um tiltölulega óraskað svæði þeim megin við 
þjóðveginn sem er nær Friðlandi að Fjallabaki. Með þessu móti er enn 
frekar þrengt að lítt röskuðum svæðum að Fjallabaki og á 
miðhálendinu. Það samræmist ekki ályktunum aðalfunda 



Landverndar um mikilvægi þess að vernda miðhálendið gegn frekari 
raski.  

Í rannsókn HÍ kom kom fram að Hekla leikur stórt hlutverk sem 
fallegasta landslagið í hugum ferðamanna á þessu svæði. Sem dæmi 
má nefna að nær (98%) ferðamenn telja sjónarhornið þegar horft er 
suðaustur af veginum ofan við Hólaskóg í átt að Heklu án mannvirkja 
vera fallegt, en eftirtektarvert er að sama sjónarhorn örlítið hnikað til 
þannig að háspennumöstur verða sjáanleg veldur því að hlutfall 
þeirra sem telja þetta sama landslag vera fallegt fellur niður í 43%. 
Erlendar rannnsóknir styðja þessa niðurstöður (sbr. Wolsink, 2007) 
sem sýna áhrif mannvirkja á ferðamennsku og leggja áherslu á 
mikilvægi þess að finna mannvirkjum eins og háspennulínum og 
vindmyllum þannig stað í landslaginu að þau séu sem minnst sýnileg 
og valdi þar með sem minnstum áhrifum á ferðamenn (Anna Dóra 
Sæþórsdóttir, o.fl. 2015). Einnig blasir vindmyllugarðurinn við öllum 
sem fara Sprengisandsleið, inn í Veiðivötn eða inn á Friðland að 
Fjallabaki, einkum þegar Hrauneyjaleiðin er farin. Allt eru þetta 
fjölfarnir ferðamannastaðir sem búast má við að verði enn vinsælli á 
komandi árum. 

Þótt svæðið umhverfis Búrfell sé nú þegar mikið manngert, þá sýna 
niðurstöður rannsókna á viðhorfum ferðamanna á svæðinu (þ.e. 
Anna Dóra Sæþórsdóttir, o.fl. 2015) að bæði ferðamenn og 
ferðaþjónustuaðilar upplifa svæðið enn að miklu leyti sem víðerni. 
Hversu mörgum mannvirkjum má bæta á svæðið svo þessi upplifun 
breytist, er erfitt að svara. Fyrirhugað framkvæmdasvæði 
Búrfellslundar teygir sig í átt að Friðlandi svæðisins og nær inn á nýtt 
tiltölulega óraskað svæði. Með því móti skerðist hlutverk svæðisins 
sem auðlind í formi víðerna fyrir ferðaþjónustuna. Þeir sem eru til 
dæmis með hestaferðir á svæðinu telja að verði Búrfellslundur að 
veruleika munu þeir þurfa að breyta hluta reiðleiða sinna þar sem þeir 
telja sig ekki geta farið með hross inn á virkjunarsvæði. Þá binda 
ferðaþjónustuaðilar miklar væntingar til Hellismannaleiðar sem 
vaxandi aðdráttarafls fyrir ferðamenn sem og telja hana mikilvægan 

valkost á móti ásetnum Laugaveginum, sem undirstrikar að þessi 
gönguleið er komin á kortið sem einn af seglum svæðisins fyrir 
ferðaþjónustu (Rannveig Ólafsdóttir, o.fl. 2015).“  

Svar Landsvirkjunar 
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 
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.  

Eins og kemur fram í kafla 7.7 í 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. 
Fyrirhugaður Búrfellslundur mun hvorki koma í veg fyrir að hægt verði 
að ferðast um á hestum um svæðið né á annan hátt. Að öllum 
líkindum verða aðstæður betri með aukinni uppbyggingu vega og 
slóða á svæðinu, en hestamenn hafa t.d. nýtt sér núverandi Landveg 
í ferðir sínar.  

Landvernd telur að áhrif verði á stórum hluta leiða um hálendið en 
Landsvirkjun telur slíka fullyrðingu ekki í takt við niðurstöður 
sýnileikagreiningar eins og myndir 7.7-7.10 sýna og sjá má nánar á 
eftirfarandi korti sem er bútur úr mynd 7.7 í skýrslunni.  

 
Einnig bendir Landsvirkjun á að Búrfellslundur er ekki staðsettur á 
friðlýstu svæði eins og lesa má úr athugasemd Landverndar. 
Samkvæmt niðurstöðu skýrslunnar í kafla 7.1 eru áhrif á ásýnd 
skilgreind á eftirfarandi hátt: 

• Óveruleg áhrif 

> 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. Vindmyllurnar eru engan veginn 
ráðandi né teljast þær vera áberandi auk þess sem ákveðnar 
veðurfarsaðstæður og skyggni verða að vera fyrir hendi. 

• Nokkuð neikvæð áhrif 
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. 

• Talsvert neikvæð áhrif 
5 - 10 km – Á þessu belti getur verið erfitt að ráða í fjarlægð 
til vindmyllanna og þar með stærð þeirra. Vindmyllurnar eru 
áberandi í landslaginu jafnvel þótt lögun þess og gróður dragi 
sums staðar úr sjónrænum áhrifum. 

• Verulega neikvæð áhrif 

0 - 5 km – Vindmyllurnar eru ráðandi í umhverfinu og mjög 
áberandi. 

Í viðhorfskönnun á meðal ferðamanna (viðauki 8) má finna svör við 
fjölda spurninga. Þar á meðal er í kafla 5.7 birt viðhorf ferðamanna til 
fullyrðinga um vindmyllur. Þar kemur meðal annars fram að 
meirihluti svarenda telja vindmyllur umhverfisvæna leið til 
orkuöflunar og forðast ekki að ferðast um svæði þar sem eru 
vindmyllur. Skilja má athugasemd Landverndar þannig að Íslendingar 
hafi ekki verið hluti könnunarinnar en þeir voru um 26% svarenda.  

4) Frekari Rannsóknir 
„Landvernd bendir á að gera þurfi kannanir á viðhorfum fólks til 
vindmyllnanna út frá ferðum sem fara lengra inn á hálendið, þ.e.a.s. 
áhrif vindmyllugarðsins á upplifun þeirra sem annaðhvort eru að 
leggja í langferð inn á hálendið eða koma úr slíkri.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Fastlega má gera ráð fyrir að hluti þess fólks sem var í úrtaki þeirra 
sem voru spurðir í viðhorfskönnunum hafi verið að leggja í langferð 
inn á hálendið eða að koma úr slíkri.  

5) Hávaðamengun 
„Miðað við þau gögn sem liggja fyrir í kynningarefni frá Landsvirkjun 
þá er umtalsverður hávaði í Búrfellslundi vegna vindrafstöðvanna, en 
áhrifasvæðið er ekki umtalsvert fyrir utan garðinn sjálfan. Þó kemur 
fram að nokkrir þekktir áningarstaðir munu verða fyrir verulegum 

áhrifum, t.d. Hólaskógur og Áfangagil. Segja má að verði 
framkvæmdin að veruleika þá verði stöðugur niður í Áfangagili sem 
einmitt hefur sérstakt aðdráttarafl fyrir ferðafólk vegna þeirrar 
kyrrðar sem þar er. Segja má að Áfangagil verði ekki svipur hjá sjón 
sem áningarstaður ferðamenna verði þessi framkvæmd að veruleika, 
ekki síst fyrir hestamenn og göngumenn sem fara um það svæði. 
Hávaðinn bætist þá við einstaklega neikvæð sjónræn áhrif af 
vindmyllunum á Áfangagilssvæðinu.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Einhvers misskilnings virðist gæta varðandi vægi áhrifa vegna 
hljóðvistar á þeim áfangastöðum sem tilgreindir eru í athugasemd 
Landverndar. Bæði Áfangagil og Hólaskógur eru utan jafngildislína þar 
sem hávaði færi yfir mörk reglugerðar um hávaða nr. 724/2008, sjá 
myndir 7.30 - 7.32. Hávaði á þessum slóðum yrði á bilinu 29-37 dB(A) 
eftir því hvaða tillaga yrði fyrir valinu, sjá viðauka 3. Samkvæmt 
reglugerð eru mörk fyrir kyrrlát svæði í dreifbýli 40 dB(A).  

6) Umfang framkvæmda  
„Vindmyllurnar sem nú eru á Hafinu eru einungis tvær og eru turnar 
þeirra 55 metra háir og þegar spaðar eru í hæstu stöðu er heildarhæð 
þeirra 77 metrar. Aftur á móti eru fyrirhugaðar vindmyllur í 
Búrfelllslundi fyrirhugaðar allt að 80 talsins og allt að 93 metra háar 
með um 150 metra hæð þegar spaðar eru í efstu stöðu. Það eru á 
mannamáli eins og tvær Hallgrímskirkjur á hæð og það lýsir best 
gríðarlegu umfangi þessarar framkvæmdar. Stórt svæði færi undir 
sjálfa framkvæmdina og er þá ótalið áhrifasvæði hennar sem er mun 
stærra, ekki síst vegna sjónrænna áhrifa.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Vindmyllurnar verða háar eins og Landvernd lýsir hér að framan. Nú 
er gert ráð fyrir að fjöldi vindmylla geti orðið allt að 67 talsins. 



Sjónræn áhrif eru metin veruleg í 0 - 5 km fjarlægð frá lundinum, en í 
25 km fjarlægð og meira eru sjónræn áhrif metin óveruleg.  

7) Hvað svo? 
„Landvernd telur að Landsvirkjun verði að gera grein fyrir því hvort 
fyrirtækið hafi áform uppi um að leita lengra inn á hálendið með 
vindmyllur, t.d. í nágrenni virkjananna ofar á Þjórsár-
Tungnaársvæðinu. Eftir því sem farið yrði innar á hálendið með 
hverskyns virkjanamannvirki, hvort sem fyrir er rask eður ei, þá rýrna 
gæði hálendisins sem náttúruperlu og útivistarsvæðis. Slíkt er í algerri 
andstöðu við skoðanir fólks sem um svæðið fer.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Skýrsla þessi fjallar um Búrfellslund og er sú framkvæmd tekin fyrir í 
3ja áfanga rammaáætlunar. Landsvirkjun sendi einn annan vindlund 
til skoðunar í rammaáætlun, Blöndulund sem er í nágrenni 
Blönduvirkjunar. Önnur svæði fyrir vindlundi eru ekki til skoðunar í 
rammaáætlun þar sem mörkuð er stefna um staðsetningu virkjana 
yfir 10 MW á Íslandi.  

 

11. Athugasemdir Samtaka Ferðaþjónustunnar 

1) Reynsla af vindorku 
„Samtökin telja það mjög jákvæða þróun að unnið verði að 
raforkuframleiðslu með þessum hætti og fagna því að gerðar séu 
tilraunir með vindorkuver. SAF líta svo á að þetta sé góð viðbót við 
vatnsafls- og jarðvarmaver. Mikilvægt er að fá reynslu af þessari 
aðferð hér á landi og eru samtökin því mótfallin svo umfangsmiklum 
framkvæmdum miðað við þá litlu reynslu sem fengist hefur.“ 

Svar Landsvirkjunar 

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. Í því samhengi 
hefur Landsvirkjun, við undirbúning þessa verkefnis, nýtt sér þá 
margra áratuga reynsla af rekstri vindlunda erlendis við sambærilegar 
eða svipaðar aðstæður og eru hér á landi.  

2) Sýnileiki 
„Við umhverfismat vindmyllanna telja samtökin að sýnileikinn muni 
vega hvað mest vegna áhrifa á ferðamennsku almennt. Á það bæði 
við um sýnileika í dagsbirtu og í myrkri. Óljóst er hve mikil ljósmengun 
stafar af lýsingu sem sett verður á vindmyllurnar og telja SAF að halda 
ætti lýsingu í lágmarki, án þess að fórna öryggi.“  

Svar Landsvirkjunar 
Eins og fram kemur í skýrslunni eru sjónræn áhrif innan 5 km frá 
Búrfellslundi metin veruleg en í 25 km fjarlægð og meira eru sjónræn 
áhrif metin óveruleg. Flestir sem verða fyrir áhrifum eru þeir sem leið 
eiga um svæðið, þ.e. ferðamenn og aðrir vegfarendur.  

Landsvirkjun er sammála SAF um að halda lýsingu í lágmarki án þess 
að skerða öryggi eins og fjallað er um í kafla 3.4. 

3) Ferðamennska 
„Sá staður sem hér er verið að meta er á hálendinu og er við eitt 
mikilvægasta hlið ferðamanna inn á fjölfarnar og langar leiðir 
hálendisins. Miðað við staðsetningu Búrfellslundar, með þessum 
framandi mannvirkjum í íslensku landslagi, verður ekki hjá því komist 
að vindmyllurnar muni hafa mikil áhrif á ferðamennsku á Friðlandi að 
Fjallabaki og á stóran hluta leiða um hálendið. Ljóst er að hálendið 
sem lítið raskað svæði mun minnka í upplifun þeirra sem um það 
ferðast.“ 

Svar Landsvirkjunar  
Samkvæmt niðurstöðu sýnileikagreiningar í kafla 7.1 eru sjónræn 
áhrif innan 5 km beltis metin veruleg. Sjónræn áhrif minnka með 



aukinni fjarlægð og eru talin vera óveruleg í 25 km fjarlægð frá 
vindlundi. Í kafla 7.1.1 kemur eftirfarandi fram:  

„Eins og sjá má á sýnileikakortunum (sjá myndir 7.7 - 7.10) þá er 
nokkuð afgerandi sýnileiki í norðausturátt frá vindlundinum í áttina 
að núverandi virkjunarsvæðum Landsvirkjunar á Þjórsár-
Tungnaársvæðinu. Í suðvesturátt er sýnileiki einnig áberandi en þar 
fækkar sjáanlegum vindmyllum mikið. Athygli vekur hve lítið eða 
nánast ekkert sést til vindlundarins suðaustur af svæðinu, í áttina að 
Landmannalaugum og nágrenni. Á það við um allar tillögurnar. Hins 
vegar verða allar tillögur áberandi á svæðinu í kringum norðurhlíð 
Heklu þaðan sem fjöldi vindmylla sést.“ 

Eins og kemur fram í kafla 7.7 þá benda niðurstöður 
viðhorfskönnunar til þess að vindmyllur í Búrfellslundi munu skerða 
upplifun hluta þeirra ferðamanna sem ferðast um svæðið. Mest 
munu áhrifin verða á hópferðamenn, göngufólk og þá sem fara um á 
hestbaki, þá ferðamenn sem koma sérstaklega til að upplifa víðerni 
og náttúrusinna en þeir eru 16% ferðamanna á þessum slóðum. 

Megin þorri þeirra ferðamanna sem leið eiga um svæðið samkvæmt 
viðhorfskönnuninni (84%) eru annað hvort þjónustusinnar eða 
almennir ferðamenn. Fyrirhuguð áform munu samkvæmt könnuninni 
ekki hafa áhrif á ferðahegðun um 60% ferðamanna og 7% myndu 
frekar koma á svæðið vegna fyrirhugaðra áforma. Um 66% telja þó að 
aðdráttarafl svæðisins minnki. Í ljósi þessara niðurstaðna eru áhrif á 
ferðamenn á svæðinu metin nokkuð neikvæð á heildina litið þar sem 
einnig er fámennari hópur sem myndi ekki leggja leið sína á svæðið 
komi til uppbyggingaráforma. 

Til fróðleiks um samspil ferðamennsku og uppbyggingu vindlundar 
má benda á reynslu frá Whitelee vindlundinum skammt frá Glasgow 
í Skotlandi sem fjallað er um á heimasíðu þeirra á eftirfarandi slóð: 

http://www.whiteleewindfarm.com/ 

4) Staðsetning Búrfellslundar 
„Áhrif framkvæmdanna verða talsverð á þróun ferða um svæðið sem 
um ræðir og þá sérstaklega mikil á áfangastöðum eins og Áfangagili 
og Hólaskógi sem og á vinsælum göngu- og reiðleiðum. Tvær 
kannanir sem snerta ferðamennsku og ferðaþjónustu hafa verið 
gerðar í tengslum við matsferlið og gefa þær að mati samtakanna 
skýra mynd af þessum áhrifum. Þar kemur fram í viðtölum við 
ferðamenn, sem bæði eru hlynntir og andvígir vindorku, að þeir telja 
Búrfellslund ekki vera heppilegustu staðsetninguna fyrir 80 
vindmyllur. Kannanirnar sýna jafnframt að ferðamenn af öllum 
þjóðernum, fyrir utan Íslendinga, telja vindmyllur frekar eiga heima á 
landbúnaðarsvæðum en í óbyggðum. Ljóst er að niðurstöður 
kannananna sýna að fyrirhugaðar vindmyllur í Búrfellslundi munu 
hafa áhrif á upplifun allra þeirra ferðamanna sem leggja leið sína um 
þessi svæði. Samtökin telja áðurnefndar kannanir skorta athuganir á 
þeim áhrifum sem þessi mikli fjöldi vindmylla hefur á lengri ferðir um 
hálendið. Staðsetning tveggja vindmylla í Búrfellslundi var sögð vera 
fyrst og fremst í rannsóknaskyni. Nú þegar tilrauninni er lokið þá þarf 
að ákveða staðsetningu vindmyllugarða vandlega. Eins og áður hefur 
komið fram telja samtökin það jákvætt að unnið sé að þróun 
raforkuframleiðslu með vindmyllum. Samtökin telja staðarval við 
Búrfell fyrir fyrstu vindorkuvirkjun Landsvirkjunar afar óheppilegt. 
Samtökin telja að gera verði markvissari áætlanir um þörf og nýtingu 
raforkunnar með það að markmiði að hámarka nýtingu þeirra 
raforkukosta sem til umræðu eru. Samtökin telja að bestu 
staðsetningar á vindmyllum séu nær manngerðu umhverfi þannig að 
truflun á óbyggðaupplifun og sjónræn áhrif á óbyggðalandslag verði 
sem minnst. Hlutverk vindmylla ætti fyrst og fremst að gera 
nærumhverfi sitt sjálfbært í raforku.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Í matsskýrslu er áætlaður fjöldi vindmylla að hámarki 67 en ekki 80 
eins og gert var ráð fyrir á fyrri stigum. 

http://www.whiteleewindfarm.com/


Eins og fram kemur í skýrslunni munu vindmyllur hafa áhrif á upplifun 
þeirra sem ferðast um svæðið. Skiptar skoðanir eru um staðsetningu 
vindlunda. Sumir vilja hafa þá langt frá mannabyggðum á meðan aðrir 
vilja hafa þá nær manngerðu umhverfi. Staðsetning Búrfellslundar er 
að hluta nálægt manngerðu umhverfi við nokkrar af 
vatnsaflsvirkjunum Landsvirkjunar ásamt flutningsmannvirkjum. 
Áhrif á íbúa og ferðaþjónustu og ferðamenn eru metin nokkuð 
neikvæð í matsskýrslu.  

Benda má góðfúslega á að margar athuganir hafa verið gerðar á 
viðhorfi almennings til vindorku eins og þessar tilvísanir gefa til 
kynna: http://www.theguardian.com/big-energy-debate/wind-
power-popular-energy-source-uk 

http://www.goodenergy.co.uk/press/releases/2015/08/05/new-
survey-shows-strong-public-support-for-renewable-energy 

http://www.renewableuk.com/en/news/press-releases.cfm/10-11-
2015-public-support-for-renewable-energy-stays-sky-high-official-
opinion-poll  

Í eftirfarandi töflu (tafla 5) úr könnun, sem gerð er grein fyrir á 
eftirfarandi vefsíðu, er spurt um viðhorf til mikillar uppbyggingar 
vindorku:  http://www.prnewswire.com/news-releases/large-
majorities-in-us-and-five-largest-european-countries-favor-more-
wind-farms-and-subsidies-for-bio-fuels-but-opinion-is-split-on-
nuclear-power-104844169.html 

Hversu mikið ertu með eða á móti mikilli uppbyggingu vindorku? 

(e. How much do you favour or oppose a large increase in the number 
of wind farms?) 

 USA UK Frakkl. Ítalía Spánn Þýskal. 

Mjög á móti 
(strongly oppose) 

 

1% 4% 3% 2% 3% 7% 

 USA UK Frakkl. Ítalía Spánn Þýskal. 

Meira á móti en með 
(oppose more than 
favour) 

7% 9% 8% 8% 7% 14% 

Meira með en á móti 31% 39
% 

40% 27% 35% 45% 

Mjög með (strongly 
favour) 

61% 48
% 

49% 64% 55% 34% 

 

Rannsóknarvindmyllur þær sem nú eru reknar á Hafinu hafa gefið 
mjög góða raun og er því ráðist í þetta verkefni. Eins og áður segir 
vinnur vindorka vel með vatnsorku og því um mjög hentugan 
orkukost að ræða.  

 

12. Athugasemdir Sigurðar Rúnars Rúnarssonar 

1) Sjónmengun 
„Vindmyllur þær sem til stendur að reisa koma til með að valda 
alvarlegri sjónmengun á stóru svæði enda sjást mannvirkin mjög 
langt að. Á stórum svæðum í Landsveit og á ofanverðum 
Rangárvöllum mun myllurnar bera við himin. Þær vindmyllur sem 
þegar hafa verið reistar sjást vel víða af afréttum Landsmanna og 
Gnúpverja sem og alla leið innan úr Hrauneyjum og eru mikið lýti. 
Sjónræn áhrif eru mjög neikvæð, sérstaklega fyrir íbúa á svæðinu í 
kring. Í skýrslunni er fremur lítið gert úr sjónmenguninni.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Í skýrslunni er lögð sérstök áhersla á að gera mikið úr sjónrænum 
áhrifum með kortum og myndum, auk þess sem unnin var rafræn 
matsskýrsla þar sem sýndar eru hreyfimyndir fyrir og eftir 
Búrfellslund. Sjónræn áhrif eru metin verulega neikvæð innan 5 km 
beltis frá Búfellslundi en svo dregur úr áhrifum með fjarlægð.  

http://www.theguardian.com/big-energy-debate/wind
http://www.goodenergy.co.uk/press/releases/2015/08/05/new
http://www.renewableuk.com/en/news/press-releases.cfm/10-11
http://www.prnewswire.com/news-releases/large


2) Rekstraráhætta 
„Rekstraráhættan í raforkukerfinu vegna virkjana á virkum svæðum 
eykst. Jarðfræðilega er svæðið sem um ræðir mjög virkt. Jökulfljótin 
tvö sem knýja þær virkjanir sem þegar eru til staðar eru óútreiknanleg 
og hlaup í öðru hvoru þeirra vegna eldsumbrota í Vatnajökli geta 
valdið mikilli truflun á raforkuframleiðslu. Á Þjórsár-Tungnaár 
svæðinu eru vatnsaflsvirkjanir með uppsett afl upp á rúmlega 900 
MW og sér svæðið því um mjög stóran hluta raforkuframleiðslu 
landsins á hverjum tíma. Þá er Hekla aðeins í nokkurra kílómetra 
fjarlægð frá Hafinu og getur gos í henni, með tilheyrandi öskufalli, 
auðveldlega valdið röskun á framleiðslu og skemmdum á búnaði. 
Algerlega ófyrirséð er hvernig vindmyllur koma til með að bregðast 
við slíkum hamförum. Sé rekstraröryggi raforkukerfisins skoðað 
heildstætt verður að teljast afar hæpið að hafa svo miklu 
raforkuframleiðslu á jafn óstöðugu svæði.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Fjallað er um náttúruvá tengda uppbyggingu Búrfellslundar í kafla 5. 
Þar er meðal annars fjallað um hættu vegna hraunrennslis, eðjuflóða 
og öskufalls. Áður en kemur að uppbyggingu orkukosta er unnin 
áhættugreining þar sem meðal annars er greind áhætta vegna 
mögulegrar náttúruvár. Landsvirkjun myndi ekki leggja út í verkefni 
sem þetta ef rekstraráhætta væri talin of mikil.  

3) Ferðaþjónusta 
„Framkvæmdirnar munu skaða ferðaþjónustu á svæðinu. Þeir 
ferðamenn sem heimsækja Hólaskóg, Áfangagil og náttúruperlurnar 
þar í kring koma til að upplifa óbyggðir, kyrrð og óspillta náttúru. 
Vindmyllugarðar bera með sér ásýnd iðnaðar sem gerir svæðið mun 
síðra í augum ferðamanna.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Eins og kemur fram í kafla 7.7 þá benda niðurstöður 
viðhorfskönnunar til þess að vindmyllur í Búrfellslundi muni skerða 
upplifun hluta þeirra ferðamanna sem munu ferðast um svæðið. 
Mest munu áhrifin verða á hópferðamenn, göngufólk og þá sem fara 

um á hestbaki, þá ferðamenn sem koma sérstaklega til að upplifa 
víðerni og náttúrusinna en þeir eru 16% ferðamanna á þessum 
slóðum. 

Megin þorri þeirra ferðamanna sem leið eiga um svæðið samkvæmt 
viðhorfskönnuninni (84%) eru annað hvort þjónustusinnar eða 
almennir ferðamenn. Fyrirhuguð áform munu samkvæmt könnuninni 
ekki hafa áhrif á ferðahegðun um 60% ferðamanna og 7% myndu 
frekar koma á svæðið vegna fyrirhugaðra áforma. Um 66% telja þó að 
aðdráttarafl svæðisins minnki. Í ljósi þessara niðurstaðna eru áhrif á 
ferðamenn á svæðinu metin nokkuð neikvæð á heildina litið þar sem 
einnig er fámennari hópur sem myndi ekki leggja leið sína á svæðið 
komi til uppbyggingaráforma.  

Til fróðleiks um samspil ferðamennsku og uppbyggingu vindlundar 
má benda á reynslu frá Whitelee vindlundinum skammt frá Glasgow 
í Skotlandi sem fjallað er um á heimasíðu þeirra á eftirfarandi slóð: 

http://www.whiteleewindfarm.com/ 

Einnig má benda á að með tillögu 3 sem lögð er fram í matsskýrslu 
eru mörk vindlundar færð fjær Áfangagili miðað við tillögu 1 og fjær 
Hólaskógi miðað við tillögu 2. 

4) Hljóðstig 
„Þær niðurstöður sem koma fram í frummatsskýrslu um mat á 
umhverfisáhrifum um hljóðvist verða að teljast hæpnar en þar 
segir:“Niðurstöður útreikninga sýna að hljóðstig frá vindlundi hefur 
ekki teljandi áhrif á hljóðvist á framangreindum stöðum.“ [innsk. úr 
frummatsskýrslu]. Þeir staðir eru Stöng í Þjórsárdal, bílastæði við 
Háfoss, Hólaskógur og Áfangagil. Á kyrrum degi má heyra niðinn frá 
vindmyllum sem þegar eru til staðar frá Hólaskógi. Því er ástæða til 
að fara fram á betri athuganir á áhrifum vindmyllugarða á hljóðvist á 
svæðinu.“ 

http://www.whiteleewindfarm.com/


Svar Landsvirkjunar  
Hljóðstig er reiknað í líkani sem tekur mið af uppgefnu hljóði 
framleiðenda frá hljóðgjafa (vindmyllur) og reiknar út hvernig hljóð 
berst með fjarlægð að teknu tilliti til jarðvegsaðstæðna.  
Hljóðstig frá vindmyllunum reiknaðist á þessum stöðum um 24 - 37 
dB sem er nokkuð vel undir þeim mörkum sem skilgreind eru fyrir 
kyrrlát svæði í dreifbýli (40 dB) í reglugerð nr. 724/2008 um hávaða  

5) Fuglar 
„Ekki er nægilega mikið gert úr áhrifum á fuglalíf í 
frummatsskýrslunni. Á svæðinu finnast tegundir í útrýmingarhættu, 
t.d. fálki og haförn. Báðar þessar tegundir eru taldar verpa í grennd 
við Búrfell. Þá er snæugla ekki nefnd í skýslunni en hún hefur sést á 
þessu svæði og er talin eiga varp í grenndinni.“  

Svar Landsvirkjunar 
Athugun á fuglalífi á svæðinu var mjög ítarleg og stóð yfir í heilt ár, sjá 
viðauka 6. Á þessu tímabili getur verið að ekki hafi sést til tegunda 
sem einhverntíma hafa sést á svæðinu s.s. snæuglu.  

Um fálka segir í niðurstöðu fuglarannsóknar: „Sást einu sinni frá 
hvorum ratsjárstað, í bæði skiptin að hausti. Þekktir varpstaðir eru í 
nágrenni rannsóknarsvæðisins en ekki innan þess. Fálki er á válista 
sem tegund í yfirvofandi hættu vegna lítils stofns. Þar sem fálkinn er 
ekki talinn sækja mikið inn á rannsóknarsvæðið er talið ólíklegt að 
vindmyllur í Búrfellslundi muni verða honum að fjörtjóni.“ 

Um haförn segir í niðurstöðu fuglarannsóknar: „Ungur fugl sást koma 
í æti sem borið hafði verið út fyrir refi sunnan við Ísakot þann 27. 
mars. Sást aldrei aftur eftir það. Rannsóknarsvæðið er ekki talið hafa 
nokkra þýðingu fyrir þessa tegund. Haförn er skráður á válista sem 
tegund í hættu vegna lítils stofns (Náttúrufræðistofnun Íslands 
2000).“ 

Eins og fram kemur í kafla 7.6 þá er talið í ljósi niðurstaðna ítarlegra 
rannsókna að umfang áhrifa á heildina litið sé óverulegt. Áhrif á fugla 
eru því metin óveruleg. 

 

13. Athugasemdir Sigþrúðar Jónsdóttur 

1) Búrfellslundur-heiti 
„Nafnið Búrfellslundur er rangnefni og jafnvel misnotkun á íslenskri 
tungu. Vindmyllurnar eru ekki við Búrfell og eru ekki staðsettar í 
lundi.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Fyrirhugaður Búrfellslundur er staðsettur í nálægð við Búrfell og var 
því ákveðið að kenna svæðið við þekkt staðarheiti sem ein af 
vatnsaflsvirkjunum Landsvirkjunar heitir eftir að auki.  

2) Of margar vindmyllur 
„Vindmyllurnar eru allt of margar og taka allt of mikið pláss. Hægt 
væri að umbera umfangsminni framkvæmd. Þ.e. talsvert færri 
vindmyllur, sem tæki minna landrými og hefði þar með minni áhrif á 
umhverfið og yrðu ekki eins áberandi þarna við inngönguleiðir inn á 
hálendið.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Endanlegur fjöldi vindmylla hefur ekki verið ákveðinn, en mat á 
umhverfisáhrifum miðar við 63 vindmyllur. Gert er ráð fyrir að fjöldi 
þeirra geti verið á bilinu 58 - 67, sem er lægri tala en lagt var upp með 
í frummatsskýrslu, en þar var gert ráð fyrir fjölda á bilinu 58-80 
vindmyllur. 

 

14. Athugasemdir Steinþórs B. Grímssonar 

1) Fjöldi vindmylla og hávaði 
Ég mótmæli harðlega að Landsvirkjun fái að setja upp vindmylluskóg 
við Búrfellslund. Allt sem þeir setja fram um þetta mál og flest það 
sem snýr að vindmyllum þeirra er kannski ekki ósatt en það er 
verulega skekkt eða fegrað eftir því sem þeim hentar. 



T.d. þær vindmyllur sem hafa verið settar upp hafa trúlega verið að 
keyra á um 30% afköstum. Þegar þetta er skrifað er nokkur vindur og 
þær eru að keyra á 50% afköstum. Í ljósi þess að tillögur 
Landsvirkjunar um 200MW vindmylluskóg þá er raunhæfara að tala 
um þrefalt fleiri vindmyllur en rætt er um í kynningu þeirra. Fjöldi 
vindmylla með 3,5MW aflgetu er áætlaður 58 sem er samanlagt 
203MW og til viðbótar nefna þeir 80 stykki með 2,5MW sem gera 
önnur 200 MW. Sem sagt 400 MW, en í ljósi þess að trúlega er um 
30% nýting á þessum stað, þá þyrfti að auka fjöldann um önnur 60-
80 stykki og þá erum við að tala um 220 stykki vindmyllur plús kannski 
10% varavindmyllur. En það þyrfti að vera eitthvað af 
varavindmyllum til þess að tryggja framleiðslu á 200 MW sem ykkar 
leyfi gefur. Og þá er talan komin upp í um það bil, 250 stykki. 

Fyrir utan sjónmengun, fugladráp og að vera dýrasti virkjunarkostur í 
stöðunni, þá væri hávaðinn af öllum þessum 250 vindmyllum og 750 
spöðum þvílíkur að lágtíðnidrunurnar bærust tugi kílómetra og 
myndu örugglega heyrast á stæstum hluta suðurlands. 

Þessar tvær sem eru 900 KW kostuðu um 300 milljónir og ef þetta er 
í einhverju samhengi þá kosta 250 vindmyllur 37.500 milljónir. 

Og allt þetta til þess að sýnast? 

Svar Landsvirkjunar 

Svo virðist sem um misskilning sé að ræða á hugtökum tengdum orku 
og afli. Hérna verður leitast við að leiðrétta misskilning og skýra 
hugtök. 

Mælistærðin afl er orka á tímaeiningu og er mæld í vöttum (W). Til að 
reikna raforku er yfirleitt notast við mælieiningar eins og 
kílóvattstund (kWh) þannig er afl margfaldað með tímaeiningu sú 
orka sem fæst yfir ákveðinn tíma.  

Nýting (afköst í athugasemd) vindmylla lýsir raforkuvinnslu sem 
hlutfalli af hámarksorkuvinnslu vindlundar. Í athugasemd virðist 
misskilningurinn liggja í því að nýting lýsi uppsettu afli vindlundarins 

og að 50% nýting kalli á tvöföldun í uppsettu afli. Fyrirhugað afl eða 
uppsett afl Búrfellslundar er 200 MW. Þetta þýðir að fjöldi vindmylla 
verður á bilinu 58 - 67 miðað við að afl hverrar vindmyllu sé 3,0 - 3,5 
MW. Fjöldi vindmylla ræðst því einungis af uppsettu afli, en ekki af 
nýtingarhlutfalli vindlundarins. Rannsóknarvindmyllur Landsvirkjunar 
sem settar voru upp haustið 2012 hafa unnið rafmagn inn á 
raforkukerfið síðan og má fylgjast með rauntímaupplýsingum hér:  

http://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/throunarverkefni/v
indmyllur/rauntimaupplysingar 

Nýtnihlutfall rannsóknarvindmyllanna tveggja hefur verið að 
meðaltali yfir 40% á rekstrartíma þeirra.  

Samkvæmt líkanreikningum fyrir hljóðvist (kafli 7.3) þá mun hávaði 
ekki berast tugi kílómetra eins og bent er á í athugasemd, heldur 
verður hljóðstig í 1,5 km fjarlægð komið niður fyrir mörk reglugerðar 
um hávaða nr. 724/2008 fyrir kyrrlát svæði í dreifbýli og áhrif 
óveruleg.  

Eins og fram kemur í kafla 7.6 mun uppbygging Búrfellslundar hafa í 
för með sér bein neikvæð áhrif á varpfugla innan svæðis og einnig á 
farleiðir fugla og þar með er hætta á áflugi fugla á vindmyllur. Í ljósi 
niðurstaðna ítarlegra rannsókna er talið að umfang áhrifa á heildina 
litið sé óverulegt. Áhrif á fugla eru því metin óveruleg. 

Hvað varðar kostnað við uppsetningu og rekstur vindmylla þá er slík 
umfjöllun ekki hluti af mati á umhverfisáhrifum.  

 

15. Sunneva Eiðsdóttir  

1) Ekki þörf á aukinni orkuframleiðslu og áhrif á ferðamenn og 
íbúa 

„Sem íbúi í Landssveit harma ég þær áætlanir Landsvirkjunar að spilla 
landinu okkar með uppsetningu vindmylla í tugatali á inngangi 
afréttarins okkar og á stað sem spillir allri fjallasýn í sveitinni þar sem 

http://www.landsvirkjun.is/rannsoknirogthroun/throunarverkefni/v


svo stórar vindmyllur sjást á flestum stöðum í sveitinni og þar með 
talið út um eldhús gluggann minn. Ég er aftur á móti ekki mótfallin 
vatnsfallsvirkjunum og finnst að slíkar virkjanir ættu að duga Íslandi 
fyrir orkuþörf okkar og þess vegna ætti að vera óþarfi að setja 
umhverfisspillandi raforkuver þar sem ekki virðist vera brýn þörf á 
aukinni raforkuframleiðslu fyrir notkun Íslendinga. Heldur sé slík 
raforkuver ætluð frekar til útflutnings á orku sem ætti ekki að vera 
mikilvægt á Íslandi þar sem það ættu ekki að vera framtíðaráform að 
vera eitt stórt raforkuver fyrir erlendar þjóðir heldur ættu hagsmunir 
Íslendinga eingöngu að vera mikilvægir þegar svo stór ákvörðun er 
tekin sem hefur svo víðtæk áhrif á land og þjóð, ferðaþjónustu á 
svæðinu og íbúa þessa fallegu sveitar sem horfa fram á að 
heildarútsýni og útliti verði spillt til að þjóna hagsmunum eins 
fyrirtækis á Íslandi. Slíkar stórframkvæmdir finnst mér að ætti ekki að 
fara í nema með samþykki hvers einasta íbúa sem þarf að lifa með 
slík orkuver í bakgarðinum, þar sem ætlunin er að setja raforkuverið 
við byggð þar sem það á ekki heima.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun kannar og undirbýr mögulega virkjunarkosti samkvæmt 
fyrirsjáanlegum vexti í eftirspurn. Með fyrirhuguðum vindmyllum er 
ætlunin að styrkja raforkukerfið, til að mynda með því að jafna 
hugsanlegar sveiflur á framboði yfir vetrartímann, sem og að auka 
framboð Landsvirkjunar á raforku. Einnig er horft til þess að 
framkvæmdatími við uppsetningu vindmylla er umtalsvert styttri en 
við vatnsafls- og jarðvarmavirkjanir. 

Fyrirhugaðar vindmyllur verða áberandi í umhverfi sínu og eru 
sjónræn áhrif metin verulega neikvæð innan 5 km frá fyrirhuguðum 
vindlundi. Meira en 25  km frá vindmyllum er fjarlægð orðin það mikil 
að sjónræn áhrif eru metin óveruleg þó svo að vindmyllurnar sjáist í 
meiri fjarlægð við góð skilyrði. 

Eins og fram kemur í kafla 4.4. þarf að vinna deiliskipulag fyrir 
Búrfellslund í samræmi við skipulagslög nr. 123/2010 eftir að mati á 
umhverfisáhrifum lýkur. Í deiliskipulagi þarf m.a. að gera grein fyrir 

aðkomu að svæðinu, byggingareitum (sem rúma m.a. plön fyrir 
undirstöður) og veitum. Einnig þarf að gera grein fyrir því hvort 
einhverjar takmarkanir séu á landnýtingu. Deiliskipulagsferli er opið 
ferli þar sem þeir sem telja sig málið varða geta komið fram með 
ábendingar og athugasemdir.  

Hvað varðar áhrif á íbúa, ferðaþjónustu og ferðamenn þá var unnið 
að nokkuð viðamiklum viðhorfskönnunum á meðal þessara aðila. 
Einnig var leitað í smiðju erlendra aðila þar sem reynsla er af samspili 
ferðamennsku og vindmylla. Hvoru tveggja bendir til að 
ferðamennska og uppbygging orku geti farið saman. Í viðhorfskönnun 
kom til dæmis fram að um 66% töldu að uppbygging vindmylla á 
svæðinu hefði ekki áhrif á ferðahegðun þeirra um svæðið.  

Landsvirkjun mun 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 ferða-
mennsku.  

 

16. Athugasemdir Sveins Sigurðar Kjartanssonar 

1) Sjónmengun, dreifikerfi og ekki kaupendur að orku 
„Ég undirritaður legg fram athugasemd og mótmæli gegn 
fyrirhuguðum framkvæmdum við uppbyggingu á vindmyllum 
Landsvirkjunar í svokölluðum Búrfellslundi á Árskógum milli Búrfells 
og Sultartanga. 

Vindmyllur á þessum stað myndu valda gríðarlegri sjónmengun í allar 
áttir og raski á svæðinu en það er mjög fjölfarið af 
ferðaþjónustufyrirtækjum sem hafa lifibrauð sitt af ferðum m.a. inná 
hálendið. 

Sem stendur eru ekki kaupendur að þeirri orku sam þarna myndi 
virkjast og því með ólíkindum að fara eigi í slíka framkvæmd og 
spurning hvaða forsendur liggi þar að baki. Ef flytja þarf umrædda 
orku í annan landshluta til kaupanda þarf til þess dreifikerfi og virðist 



liggja í augum uppi að þá sé mögulega komin afsökun til að leggja 
háspennulínu yfir Sprengisand sem er nú þegar mjög umdeilt og 
harðlega gagnrýnt af ferðaþjónustunni í landinu vegna 
sjónmengunar og jarðraski. Vindmyllur er hægt að reisa nánast í 
hvaða landshluta sem er og væri því eðlilegast að reisa þær næst 
kaupanda orkunnar til hagsbóta fyrir alla.“ 

Svar Landsvirkjunar 

Landsvirkjun gerir sér grein fyrir því að sjónræn áhrif vindmylla eru 
víðfeðm og mun það hafa áhrif á upplifun þeirra sem leið eiga um 
þetta svæði enda er það megin niðurstaða mats á umhverfisáhrifum 
Búrfellslundar. Í kafla 7.1.1 kemur eftirfarandi fram um áhrif á ásýnd: 
„Eins og sjá má á sýnileikakortunum (sjá myndir 7.7 - 7.10) þá er 
nokkuð afgerandi sýnileiki í norðausturátt frá vindlundinum í áttina 
að núverandi virkjunarsvæðum Landsvirkjunar á Þjórsár-
Tungnaársvæðinu. Í suðvesturátt er sýnileiki einnig áberandi en þar 
fækkar sjáanlegum vindmyllum mikið. Athygli vekur hve lítið eða 
nánast ekkert sést til vindlundarins suðaustur af svæðinu, í áttina að 
Landmannalaugum og nágrenni.“  

Eins og fram kemur í kafla 7.7 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. Landsvirkjun kannar og 
undirbýr mögulega virkjunarkosti samkvæmt fyrirsjáanlegum vexti í 
eftirspurn. Með fyrirhuguðum vindmyllum er ætlunin að styrkja 
raforkukerfið, til að mynda með því að jafna hugsanlegar sveiflur á 
framboði yfir vetrartímann, sem og að auka framboð Landsvirkjunar 
á raforku. 

Engin tengsl eru á milli uppbyggingar Búrfellslundar og háspennulínu 
yfir Sprengisand, sem Landsnet er með til skoðunar.  

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 
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. 

 

17. Athugasemdir Þorvarðar Inga Þorbjörnssonar 

1) Náttúruvá og fleira 
„Undirritaður gerir athugasemdir við fyrirhugaðan "vindlund" ofan 
Búrfells. Fyrir utan sjónræna mengun þá er verið að bæta við einu enn 
raforkuverinu á sama svæðið.  

 Þarna er hætta á hraunflóðum, jökulhlaupum og öskufalli.  Ekki hafa 
verið kannaðir að neinu marki aðrir kostir fyrir staðsetningu, en 
ótvírætt er með tilliti til flutningstapa og kostnaðar við gerð 
flutningsmannvirkja er mun hagstæðara að reisa vindlund sem næst 
væntanlegum neytanda.  Þannig má líka hugsanlega spara sér 
lagningu háspennulínu yfir Sprengisand.“ 

Svar Landsvirkjunar 
Í kafla 5 er gerð grein fyrir þeirri náttúruvá sem fyrir hendi er á 
svæðinu. Þar er meðal annars fjallað um hættu vegna hraunrennsli, 
eðjuflóða og öskufalls.  

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 

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. 

Uppbygging Búrfellslundar er jafnframt ótengd uppbyggingu 
Sprengisandslínu sem Landsnet hefur kynnt.  

 

 

 



 

18. Athugasemdir Þórhöllu Guðrúnar Gísladóttur 

1) Viðhorfskönnun og kynningarfundur á Hellu 

„1. Könnun var gerð á viðhorfi fólks til komandi vindmyllulundar við 
Búrfell, átti hún að ná til ferðamanna og HEIMAMANNA. Háskóli 
Íslands tók verkið að sér var könnuninni dreift inn á vinnustaði. Á 
mínum vinnustað sem telur um 50 manns barst könnunin í umslagi 
seint um dag og vildi þannig til að ég tók við umslaginu. Spurði ég 
þann sem kom með umslagið hvort ekki yrði kynning á efninu en það 
reyndist ekki eiga að vera, ég spurði þá hvernig við ættum að svara 
könnun um efni sem við vissum mismikið eða lítið um og fékk það svar 
að HÍ hefði bara tekið að sér að gera og dreifa könnunni en ekki að 
kynna neitt. Umslagið var inn á kaffistofu í nokkrar vikur einhverjir 
svöruðu en flestir vissu ekkert um málið. 

Hefði ekki verið nær að hafa kynningarfund eða senda 
kynningarbækling og dreifa síðan könnuninni inn á hvert heimili í 
sveitarfélaginu? 

2. Kynningarfundur var haldinn á Hellu, en því miður hafði farist fyrir 
að senda kynningarbæklinginn um Búrfellslundinn á heimilin þannig 
að fólk hafði lítið í höndunum til að styðjast við á fundinum. Hefði ekki 
verið nær að fresta fundinum þar til bæklingurinn hafði borist og fá 
upplýstari fundarmenn? 

Þessar athugasemdir set ég hér á blað aðallega til að sýna fram á 
hvað svona ferli er illa unnið og ótrúverðugt, vonandi verða þessi 
kynningar og viðhorfskönnunarmál betur unnin í framtíðinni ef fólk á 
að hafa trú á ferlinu og hafa vilja til að taka þátt í því.“ 

Svar Landsvirkjunar 

1.  Samið var við Háskóla Íslands um gerð rannsókna á viðhorfi íbúa, 
aðila í ferðaþjónustu og ferðamanna til fyrirhugaðrar uppbyggingar 
Búrfellslundar. Með því var reynt að tryggja að óháður aðili stýrði 
rannsókninni og þar með talið aðferðafræði og vali á úrtaki. 

Landsvirkjun þykir leitt að ekki tókst betur til við framkvæmd og 
framfylgd könnunar.  

2. Vindorka er nýr orkukostur á Íslandi og mat á umhverfisáhrifum 
Búrfellslundar er því það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Þess vegna 
ákvað Landsvirkjun að kynna verkefnið vel og með umfangsmeiri 
hætti en lög um mat á umhverfisáhrifum kveða á um. 

Auk opinna funda og aðgengi að hefðbundinni frummatsskýrslu var 
sendur kynningarbæklingur á öll heimili í nærsamfélagi og rafræn 
matsskýrsla útbúin. Með rafrænni skýrslu er mat á umhverfisáhrifum 
sett fram með nýjum og nútímalegum hætti til að gera niðurstöður 
rannsókna aðgengilegri fyrir almenning og tæknin nýtt til að gæði 
myndrænnar framsetningar verði umfram það sem mögulegt er að 
sýna í pappírseintaki.  

Skipulagsstofnun auglýsti frummatsskýrslu 14.október 2015 og frá 
þeim tíma var frummatsskýrslan öllum opin og aðgengileg á vef 
Skipulagsstofnunar og rafræn matsskýrsla á vef Landsvirkjunar. 
Frestur almennings til að gera athugasemdir var til 26.nóvember 
2015. 

Haldið var opið hús á kynningardegi á Hellu þann 27.október 2015 og 
gafst þar kostur á að ræða við þá sem komu að verkefninu. Opna 
húsið og kynningarfundurinn var auglýstur í fjölmiðlum. Þar að auki 
var verkefnið kynnt og fundurinn auglýstur í sérstökum bæklingi sem 
dreift var í öll hús í sveitarfélaginu. Ekki uppgötvaðist þó fyrr en á 
kynningardegi að bæklingurinn hafði ekki borist í öll hús í Rangárþingi 
ytra. Mistök höfðu orðið í póstdreifingu hjá Íslandspósti og var því 
miður ekki hægt að bjarga því í tæka tíð fyrir fundinn.  

Þrátt fyrir að kynningarbæklingur hafi ekki borist í öll hús voru 
frummatsskýrsla og rafræn matsskýrsla aðgengilegar á netinu, eins 
og áður segir, frá 14.október 2015 og hægt að nálgast öll gögn 
útprentuð á skrifstofum sveitarfélagsins og einnig var rafræn 
matsskýrsla aðgengileg á snertiskjá í Miðjunni á Hellu.   

 


