
Verkefnisstjórn
3. áfanga Verndar- og orkunýtingaráætlunar - rammaáætlunar

Svör faghóps 1 í 3. áfanga áætlunar um vernd og orkunýtingu 
landsvæða, „rammaáætlun", við spurningum verkefnisstjórnar varðandi 
fimm virkjunarkosti sem lagðir hafa verið fram af Orkustofnun

Erindi verkefnisstjórnar til faghópa 1 og 2 í tölvupósti dagsettum 26. mars 2015:

A. Verkefnisstjórn óskar eftir að faghópar 1 og 2 leggi mat á hvort forsendur eftirtalinna 
þriggja virkjunarkosta í verndarflokki hafi breyst svo mikið frá því sem var í 2. áfanga að það 
geti haft áhrif á flokkun virkjunarkostanna. I því sambandi skal sérstaklega haft í huga hvort 
nýjar og betri upplýsingar um hvern virkjunarkost um sig, breytt tækni og aðrir breytilegir 
þættir geti haft áhrif á flokkunina. Verkefnisstjórnin mun leggja þetta mat faghópanna til 
grundvallar ákvörðun um það hvort taka skuli virkjunarkostina til umfjöllunar í 3. áfanga.

1. (Miðlun 170 Gl í stað 535 Gl, vatnsborð 590 m í stað 600 m)R3124B Tungnaárlón 

2. (Lónhæð 564,5 m í stað 566-567,5 m, (ath. breytingu á 
lónhæð 6. mars 2015)

R3127B Norðlingaölduveita 

3. (Grundvallarbreyting á framkvæmda- og orkuvinnslusvæði)R3200B Gjástykki 

B. Verkefnisstjórnin óskar eftir að faghópar 1 og 2 leggi mat á hvort líta beri á
virkjunarkostinn R3156A Kjalölduveitu sem nýjan eða hvort þar sé fyrst og fremst um að 
ræða nýja útfærslu á Norðlingaölduveitu. I framlögðum gögnum kemur fram að umræddur 
virkjunarkostur geti komið í stað Norðlingaölduveitu. Verði Norðlingaölduveita tekin til 
umfjöllunar telur verkefnisstjórn því eðlilegt að fjalla einnig um Kjalölduveitu. Verði 
Norðlingaölduveita hins vegar ekki tekin til umfjöllunar þarf að meta hvort þær breytingar 
sem Kjalölduveita felur í sér miðað við þá útfærslu Norðlingaölduveitu sem fjallað var um í 2. 
áfanga séu svo miklar að það geti haft áhrif á flokkun virkjunarkostsins.

C. Verkefnisstjórnin óskar eftir áliti faghópa 1 og 2 á því hvort Norðurhálsar séu hluti af 
nýtingarsvæði virkjunarkostsins eins og hann var skilgreindur í 2. áfanga 
rammaáætlunar. I ákvörðun Skipulagsstofnunar frá 26. mars 2014, varðandi breytingu á 
aðalskipulagi sveitarfélagsins Ölfuss, var gengið út frá því að Norðurhálsar væru utan 
nýtingarsvæðisins og því væri ekki heimilt að fjalla um breytingu á aðalskipulagi varðandi 
Norðurhálsa. Orkustofnun hefur hins vegar lýst öndverðri skoðun, þeirri að Norðurhálsar séu 
hluti af nýtingarsvæði þess virkjunarkosts. I ljósi þessa hefur virkjunaraðilinn óskað eftir að 
„skýrt verði kveðið á um það í rammaáætlun 3 að Norðurhálsar séu hluti virkjunarkostsins 
Hverahlíðarvirkjunar".

 R3271A Hverahlíð 

http://os.is/gogn/Rammaaetlun/2015-01-20/Kafli-6-23-R3124B-Tungnaarlon.pdf
http://os.is/gogn/Rammaaetlun/2015-03-06/Kafli-6-26-R3127B-Nordlingaolduveita.pdf
http://os.is/gogn/Rammaaetlun/2015-02-20/Kafli-7-1-R3200B-Gjastykki.pdf
http://os.is/gogn/Rammaaetlun/2015-01-20/Kafli-6-54-R3156A-Kjalolduveita.pdf
http://os.is/gogn/Rammaaetlun/2015-02-20/Kafli-7-17-3-R3271A-Hverahlid.pdf


Forsendur

Á fundi faghóps 1 þann 15. mars sl. var eldri útgáfa af erindinu (tölvupóstur frá 
2.3.2015; síðari útgáfan var samhljóða en aðeins nákvæmari) rædd ítarlega. 
Eftirfarandi niðurstaða er byggð á þeim umræðum og samskiptum sérfræðinga 
hópsins í kjölfar fundarins.

Í 2. áfanga rammaáætlunar var unnið eftir faglegri og alþjóðlega viðurkenndri 
aðferðafræði og samkvæmt henni voru landsvæði virkjunarkosta flokkuð í 
orkunýtingarflokk, verndarflokk eða biðflokk. Þessi aðferðafræði var staðfest í lögum 
nr. 48 um verndar- og orkunýtingaráætlun frá 2011 með áorðnum breytingum 2013. 
Allri vinnu, forsendum og aðferðafræði 2. áfanga er lýst ítarlega í niðurstöðum 
verkefnisstjórnar (Sveinbjörn Björnsson 2011) og í tillögu til þingsályktunar nr. 89 um 
áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða sem samþykkt var á löggjafarþingi 
2012-13. Hvað snertir vinnubrögð og aðferðafræði faghóps 1 um náttúru- og 
menningarminjar í 2. áfanga vísast til ofangreindra skjala. Aferðafræði hópsins 
snerist annars vegar um mat á verðmætum svæða útfrá skilgreindum viðmiðum og 
hins vegar um mat á áhrifum virkjunarkosta á verðmæti svæða. Í báðum tilfellum 
voru viðföngin metin útfrá ákveðnum viðmiðum. Þessi aðferð byggði á alþjóðlega 
viðurkenndri nálgun og hefur verið kynnt og rædd í ritrýndu vísindatímariti (sjá 
Þóra E. Þórhallsdóttir 2007a, 2007b).

Faghópur 1 í 3. áfanga hefur kynnt sér þessa aðferðafræði, rætt hana ítarlega á 
fundum og einróma ákveðið að beita henni í störfum sínum (sjá t.d. fundargerð 
faghóps 1 19.1.2015 aðgengileg á www.ramma.is). Þessi ákvörðun felur m.a. í sér að 
vinnuferli og niðurstöður faghópa 1 í 2. og 3. áfanga verða faglega sambærilegar og 
samanburðarhæfar. Faghópur 1 hefur kynnt sér innsend gögn í 3. áfanga 
rammaáætlunar um þá virkjunarkosti sem hér er spurt um.

Spurning 1 um R3124B Tungnaárlón

Þessi virkjunarkostur var settur í verndarflokk í 2. áfanga rammaáætlunar.

Meðal raka fyrir þessari flokkun, sem m.a. voru byggð á niðurstöðu faghóps 1, var að 
hér væri um að ræða áhrif á verðmætt landslag á mörkum Friðlands að fjallabaki og í 
jaðri Vatnajökulsþjóðgarðs; sem og mikilæga landlagsheild og með verndun hennar 
fengist samfellt verndarsvæði milli Vatnajökulsþjóðgarðs og Friðlands að fjallabaki.

Faghópur 1 í 3. áfanga telur að ekkert nýtt hafi komið fram sem breytir forsendunum 
fyrir verndargildi þessa landsvæðis frá birtingu niðurstaðna 2. áfanga þannig að það 

http://www.ramma.is


hafi áhrif á niðurstöður flokkunarinnar. Þá telur faghópurinn að 
virkjanaframkvæmdir á þessu landsvæði muni hafa áhrif sem skerði verndargildi 
þess umtalsvert og að þær tillögur sem lagðar hafa verið fram til 3. áfanga 
rammaáætlunar af Orkustofnum um þennan virkjunarkost breyti þar engu um. Í því 
efni byggir faghópurinn á 1. mgr. 6. gr. laga um verndar- og orkunýtingaráætlun og 
sjónarmiðum skv. 4. mgr. 3. gr. um efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif 
nýtingar, þar með talið verndunar. Faghópurinn hefur einnig til hliðsjónar 
framkomna tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015-2026, 
sjá: http://www.althingi.is/altextZ144/sZ1163.html . Sérstaklega er vísað til ákvæða um 
víðerni og náttúrugæði (1.1) og um sjálfbæra nýtingu orkulinda (1.4), en þessum 
greinum er ætlað að framfylgja stefnu stjórnvalda um það hvernig markmiðum 
skipulagslaga verði náð á því landsvæði sem hér er til umfjöllunar, þar með talið að 
tryggja vernd landslags og náttúru samhliða skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu 
lands og landgæða, sbr. b-lið 1. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Spurning 1 um R3127B Norðlingaölduveitu

Þessi virkjunarkostur var settur í verndarflokk í 2. áfanga rammaáætlunar.

Meðal raka fyrir þessari flokkun, sem m.a. voru byggð á niðurstöðu faghóps 1, var að 
hér væri um að ræða röskun vestan Þjórsár á lítt snortnu landi í jaðri Þjórsárvera, auk 
áhrifa á sérstæða fossa í Þjórsá; að virkjunarkosturinn liggi á jaðri landsvæðis með 
hátt verndargildi sem samkomulag sé um að njóti friðunar og að tilheyrandi 
mannvirki á mörkun friðlands yrðu til lýta.

Faghópur 1 í 3. áfanga telur að ekkert nýtt hafi komið fram sem breytir forsendunum 
fyrir verndargildi þessa landsvæðis frá birtingu niðurstaðna 2. áfanga þannig að það 
hafi áhrif á niðurstöðu flokkunarinnar. Þá telur faghópurinn að 
virkjanaframkvæmdir á þessu landsvæði muni hafa áhrif sem skerði verndargildi 
þess umtalsvert og að þær tillögur sem lagðar hafa verið fram til 3. áfanga 
rammaáætlunar af Orkustofnum um þennan virkjunarkost breyti þar engu um. Í því 
efni byggir faghópurinn á 1. mgr. 6. gr. laga um verndar- og orkunýtingaráætlun og 
sjónarmiðum skv. 4. mgr. 3. gr. um efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif 
nýtingar, þar með talið verndunar. Faghópurinn hefur einnig til hliðsjónar 
framkomna tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015-2026, 
sjá: http://www.althingi.is/altext/144/s/1163.html. Sérstaklega er vísað til ákvæða um 
víðerni og náttúrugæði (1.1) og um sjálfbæra nýtingu orkulinda (1.4), en þessum 
greinum er ætlað að framfylgja stefnu stjórnvalda um það hvernig markmiðum 
skipulagslaga verði náð á því landsvæði sem hér er til umfjöllunar, þar með talið að 
tryggja vernd landslags og náttúru samhliða skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu 
lands og landgæða, sbr. b-lið 1. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

http://www.althingi.is/altext/144/s/1163.html
http://www.althingi.is/altext/144/s/1163.html


Spurning 1 um R3200B Gjástykki

Þessi virkjunarkostur var settur í verndarflokk í 2. áfanga rammaáætlunar.

Meðal raka fyrir þessari flokkun, sem m.a. voru byggð á niðurstöðu faghóps 1, var að 
friðlýsingarferli væri í undirbúningi, hér væri um að ræða hluta af eldstöðvarkerfi 
Kröflu sem hafi verndargildi á heimsmælikvarða, að virkjunarkostur liggi í nágrenni 
náttúruminja með hátt verndargildi sem samkomulag sé um að njóti verndunar.

Faghópur 1 í 3. áfanga telur að ekkert nýtt hafi komið fram sem breytir forsendunum 
fyrir verndargildi þessa landsvæðis frá birtingu niðurstaðna 2. áfanga þannig að það 
hafi áhrif á niðurstöður flokkunarinnar. Þá telur faghópurinn að 
virkjanaframkvæmdir á þessu landsvæði muni hafa áhrif sem skerði verndargildi 
þess umtalsvert og að þær tillögur sem lagðar hafa verið fram til 3. áfanga 
rammaáætlunar af Orkustofnum um þennan virkjunarkost breyti þar engu um, t.a.m. 
muni mannvirki í næsta nágrenni þess hafa áhrif á verndargildi landsvæðisins. Í því 
efni byggir faghópurinn á 1. mgr. 6. gr. laga um verndar- og orkunýtingaráætlun og 
sjónarmiðum skv. 4. mgr. 3. gr. um efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif 
nýtingar, þar með talið verndunar.

Spurning 2 um R3156A Kjalölduveitu

Þessi virkjunarkostur í tillögum Orkustofnunar hefur ekki verið lagður fram áður.

Faghópur 1 komst að þeirri niðurstöðu að hér er um að ræða ákveðinn valkost við 
útfærslu Norðlingaölduveitu. Í þessu sambandi bendir faghópurinn á: a) 
Kjalölduveitutillagan er í sama árfarvegi og Norðlingaölduveitutillagan; b) 
hugmyndir um Norðlingaöldustíflu hafa áður verið færðar vestar (sbr. úrskurð Jóns 
Kristjánssonar heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra 30.1.2003: 
http://www.velferdarraduneyti.is/media/Frettatilkynningar- 
vidaukar/urskurdurNordlingaalda.pdf) án þess að nafni hennar hafi verið breytt; og 
c) sama vatnasvið, Þjórsárver, er undir Kjalölduveitu og Norðlingaölduveitu.

Faghópurinn vísa því til svars síns við spurningu 1 um Norðlingaölduveitu.

Virkjanaframkvæmdir á þessu landsvæði muni hafa áhrif sem skerði verndargildi 
þess umtalsvert og að þær tillögur sem lagðar hafa verið fram til 3. áfanga 
rammaáætlunar af Orkustofnum um þennan virkjunarkost breyti þar engu um. Í því 
efni byggir faghópurinn á 1. mgr. 6. gr. laga um verndar- og orkunýtingaráætlun og 
sjónarmiðum skv. 4. mgr. 3. gr. um efnahagsleg, umhverfisleg og samfélagsleg áhrif 
nýtingar, þar með talið verndunar. Faghópurinn hefur einnig til hliðsjónar 
framkomna tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015-2026, 
sjá: http://www.althingi.is/altext/144Zs/1163.html. Sérstaklega er vísað er til ákvæða 
um víðerni og náttúrugæði (1.1) og um sjálfbæra nýtingu orkulinda (1.4), en þessum 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/Frettatilkynningar-vidaukar/urskurdurNordlingaalda.pdf
http://www.althingi.is/altext/144/s/1163.html


greinum er ætlað að framfylgja stefnu stjórnvalda um það hvernig markmiðum 
skipulagslaga verði náð á því landsvæði sem hér er til umfjöllunar, þar með talið að 
tryggja vernd landslags og náttúru samhliða skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu 
lands og landgæða, sbr. b-lið 1. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Spurning 3 um hvort Norðurhálsar séu hluti af nýtingarsvæði virkjunarkostsins R3271A 
Hverahlíð

Í minnisblaði um virkjunarkostinn í 2. áfanga (sjá www.rammi.is, minnisblað 71, 
tekið saman af Sveinbirni Björnssyni) er ekki minnst á nýtingarsvæði. Þar er hins 
vegar kort sem sýnir framkvæmdasvæði, en Norðurhálsar eru utan þess. Faghópur 1 
hefur ekki upplýsingar um rökstuðning Skipulagsstofnunar og Orkustofnunar fyrir 
því hvort Norðurhálsar hafi verið skilgreindir sem hluti nýtingarsvæðis 
virkjunarkostsins eða ekki í 2. áfanga rammaáætlunar. Í tillögu Orkustofnunar um 
þennan virkjunarkost fyrir 3. áfanga rammaáætlunar er gert ráð fyrir borholum í 
Norðurhálsum, þannig að sú tillaga virðist fela í sér að Norðurhálsar séu innan 
nýtingarsvæðisins. Faghópurinn telur sig ekki hafa forsendur til þess að svara þessari 
spurningu nákvæmar.
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