
Sæl,  

Athugasemdir okkar lúta að A. sjónmengun og B. fjárhagslegri áhættu: 

A. 

1. 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?

2. Er viðkvæm staðsetning við hina fjölförnu Landmannaleið og inn á Sprengisand vegin?

Svona yrðu Heklumálverk framtíðarinnar, ef sjónarhornið væri norðan Búrfells 

? 

B. Eru þjóðhagsleg áhrif metin og hefur trúverðug áhættugreining á fjárfestingunni verið
unnin?

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

2. 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). 

Virðingarfyllst, 

Kristín Martha Hákonardóttir og Bjarni Páll Ingason
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