
 

Tenging kísilvers á Bakka 
Landsnet hefur um nokkurt skeið unnið að undirbúningi að byggingu 220 kV flutningskerfis á NA-landi 

sem ætlað er að tengja fyrirhugaðar virkjanir á háhitasvæðunum í Þingeyjarsýslu og iðnaðarsvæðið 

að Bakka við Húsavík við meginflutningskerfið. Verkefnið tengist áformum um uppbyggingu orkufreks 

iðnaðar á Bakka. Gert er ráð fyrir tveimur línum frá Kröflu um Hólasand áleiðis til Bakka. Mun önnur 

línan fara um Þeistareyki og fyrirhuguð Þeistareykjavirkjun tengjast inn á hana.  Fyrst um sinn stendur 

til að reisa 220 kV línu frá Kröflu um Þeistareyki að Bakka sem fyrst um sinn verður rekin á 132 kV en 

á Bakka stendur til að reisa kísilver. Frekari uppbygging flutningsvirkja mun haldast í hendur við það 

að fleiri notendur koma til á svæðinu til að nýta þá orku sem verður í boði í landshlutanum. 
Auk þessara tveggja loftlína er unnið að undirbúningi lagningar 10 km langs 132 kV 

jarðstrengs sem tengir Bjarnarflag og Kröflustöð. Þá hefur í aðkomuveg Þeistareykjavirkjunar verið 

lagður 11 km langur 66 kV jarðstrengur sem flytja mun vinnurafmagn frá Kópaskerlínu 1 við 

Höfuðreiðarmúla að Þeistareykjum á framkvæmdatíma við virkjunina og í framtíðinni tengja 

Laxárstöð við flutningskerfið. Gert er ráð fyrir tengivirkjum á Þeistareykjum, í Kröflu, Bjarnarflagi og á 

Bakka. Á Hólasandi er staðsetning lína við það miðuð að síðar geti komið þar tengivirki.  

 

Mat á umhverfisáhrifum og skipulag 

Tillaga að matsáætlun var send Skipulagsstofnun í mars 2008 og féllst Skipulagsstofnun á 

matsáætlunina í maí 2008. Umhverfisráðuneytið úrskurðaði í júlí 2008 að mat á umhverfisáhrifum 

fyrir línurnar skyldi vera sameiginlegt með mati á umhverfisáhrifum vegna álvers á Bakka, 

Þeistareykjavirkjunar og stækkunar Kröfluvirkjunar. Frummatsskýrsla var send Skipulagsstofnun í apríl 

2010 og skýrsla um mat á umhverfisáhrifum fyrir flutningsvirki og sameiginlegt mat í október 2010. 

Skipulagsstofnun birti álit sitt í nóvember 2010.  

Vegna breytinga á eðli uppbyggingar á Bakka hefur breyting á legu línanna á 4-5 km kafla 

næst Bakka ásamt nýrri staðsetningu tengivirkis verið skoðuð og hefur Skipulagsstofnun ákvarðað að 

þessi færsla sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati 

á umhverfisáhrifum. Norðurþing vinnur að breytingu á skipulagi vegna þessarar færslu. 

Fyrirspurn um matsskyldu vegna 66 kV jarðstrengs frá Höfuðreiðarmúla að Þeistareykjum var send 

Skipulagsstofnun í mars 2012 og í apríl kom ákvörðun Skipulagsstofnunar um að strengurinn þyrfti 

ekki í umhverfismat. 

Línurnar liggja um þrjú sveitarfélög; Skútustaðahrepp, Þingeyjarsveit og Norðurþing.  

Sveitarfélögin á svæðinu hafa öll sett flutningsvirkin inn á aðalskipulag.  

 

Staða samningaviðræðna um raforkuflutning 

Í athugun er bygging verksmiðju PCC SE til framleiðslu á kísilmálmi við Bakka á Húsavík með 

framleiðslugetu sem nemur 66.000 tonnum á ári. Verksmiðjan verður byggð í tveimur áföngum og 

miðast fyrsti áfangi hennar við 33.000 tonna framleiðslugetu á ári. Aflþörf fyrsta áfanga er áætluð 52 

MW og fullbyggðrar verksmiðju 104 MW. 

Landsnet og PCC hafa gert með sér samstarfsyfirlýsingu um tengingu verksmiðju fyrirtækisins 

við raforkukerfið en samningaviðræður standa yfir við bæði PCC og orkusöluaðila. 


