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Hveragerði, 22. febrúar 2021 

 

Efni:  Athugasemdir við kynningu á deiliskipulagi fyrir Hvammsvirkjun í Þjórsá 

Náttúruverndarsamtök Suðurlands (NSS) hafa kynnt sér efni ofangreindra skipulagsáforma, sem auglýst voru á 

vef Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita (UTU) dags. 17. febrúar sl.  Með tölvupósti frá Vigfúsi Þór Hróbjartssyni, 

bygginarfulltrúa UTU, var samtökunum veittur umbeðinn athugasemdafrestur til dagsins í dag, og fyrir það er 

þakkað. 

Samtökin telja vert að benda á að auglýsingu kynningarinnar virðist hafa verið ábótavant, þ.e. gögnin 

(greinargerð og uppdrátt) var ekki að finna á vef UTU, heldur einungis kynningar frá Landsvirkjun, auk þess sem 

upplýsingar skorti um það hvert skyldi senda athugasemdir.  Undirrituð fundu gögnin þó eftir nokkra leit á vef 

Rangárþings ytra, en án upplýsinga um netföng.  Þetta samræmist ekki skipulagsreglugerð og benda NSS á að 

líkur eru á að endurtaka þurfi umrædda auglýsingu af þessum sökum. 

 

Raforkuþörf 

Hvað deiliskipulagsáform Hvammsvirkjunar snertir benda NSS á það veigamikla atriði að ekki er fyrirséður 

orkuskortur í landinu.  Í viðtali í Morgunblaðinu við Bjarna Bjarnason, forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur1, dags. 

14.10.2020, færir hann sterk rök fyrir því að endurskoða þurfi raforkuspá því að í kortunum sé hætta á skyndilegu 

og stórfelldu offramboði.  Í anda upplýstrar umræðu sé rétt að halda að sér höndum og bíða og sjá hvernig málin 

þróast; bæði m.t.t. raforkuþarfar og hinnar hröðu tækniþróunar.  Í ljósi þessa telja NSS fráleitt að leggja vinnu í 

deiliskipulag eða annan undirbúning þeirrar virkjunar sem hér er til umfjöllunar, né heldur annarra stórvirkjana, 

þar sem verðmæt náttúra, landbúnaður og mannlíf í gróskumiklum sveitum liggja undir. 

Rammaáætlun 

NSS hafa ítrekað sent inn alvarlegar athugasemdir um Rammaáætlun; t.a.m. í nóvember 20112 (ásamt tólf öðrum 

náttúru- og umhverfisverndarsamtökum) og í apríl 20173, þar sem m.a. er harmað að virkjanir í neðri hluta 

Þjórsár hafi verið færðar í nýtingarflokk.  Samtökin telja óverjandi að fórna stærsta villta laxastofni Íslands, sem 

einnig hefur sérstöðu á heimsvísu, fyrir orku til stóriðju. Þau telja einnig að fyrirhugaðar virkjanir í Þjórsá hafi 

mjög neikvæð samfélagsleg áhrif á nærsvæði virkjananna og að helstu atvinnugreinar svæðisins, landbúnaður 

og ferðaþjónusta geti orðið fyrir miklum skaða.  Þessi orð standa í dag óhögguð. 

Í beinu framhaldi vilja NSS hampa umsögnum Snæbjörns Guðmundssonar jarðfræðings og fyrrum formanns 

Landverndar um 3. áfanga Rammaáætlunar4 (sjá einnig viðbótartengil5), þar sem hann færir mjög sterk rök fyrir 

því að hugmyndir um flokkun rammaáætlunar þurfi að endurhugsa frá grunni, með virðingu fyrir náttúrunni og 

ákvörðunarrétt komandi kynslóða að leiðarljósi.  Um áformaðar virkjanir segir Snæbjörn:  

https://www.mbl.is/greinasafn/netgreinar/2020/10/14/endurskoda_tharf_ranga_raforkuspa/?fbclid=IwAR2sL3vK8FdaY-QwMOTrFUeL217YEzGdhk3kW0rNEJhIhFz1A8dh567i1hU
https://www.ramma.is/da/Download/default?filename=Ums%C3%B6gn%20f%C3%A9lagasamtaka%20%C3%AD%20n%C3%A1tt%C3%BAruvernd%20-%20LOKA.pdf&id=231
https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-687.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-1558.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-1558.pdf
https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-1723.pdf
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„Við getum auðveldlega sett t.d. allar hugmyndir um nýjar virkjanir í neðri hluta Þjórsár, á hálendisvíðernum Vestfjarða og 

Austurlands, og á háhitasvæðum Reykjanesskagans á ís í 40- 50 ár. Með því myndu núlifandi kynslóðir af fullri alvöru koma 

á móts við markmið laga um verndar- og orkunýtingu sem kveður skýrt á um að nýting virkjunarkosta byggist á 

langtímasjónarmiðum. Verði hins vegar haldið áfram á sömu braut og gert hefur verið undanfarna áratugi munum við 

skerða á siðferðilega óverjandi hátt möguleika framtíðarkynslóða landsins til að hafa eitthvað að segja um nýtingu 

verðmæta landsins. Ef við sem núna byggjum þetta land viljum skilj a eitthvað eftir af auðlindum landsins fyrir börn okkar, 

barnabörn og kynslóðir eftir þær, verðum við að stoppa strax og stöðva áframhaldandi auðlindarányrkju á náttúru 

landsins.“ 

Undir þessi orð taka NSS heils hugar og telja að líta beri til þeirra með þau áform um Hvammsvirkjun sem hér 

eru til umfjöllunar í huga. 

 

NSS áforma að gera mun ítarlegri athugasemdir við málið við auglýsingu deiliskipulags 

Hvammsvirkjunar, ef af verður, og fara þá í gegnum einstaka þætti hinnar áformuðu framkvæmdar.  

Hér verður þó sérstaklega minnst á einn þátt, sem samtökin telja ríka ástæðu til að skoða nánar en 

ráða má af greinargerðinni að gert hafi verið, þ.e. efnislosun og frágang haugsetningar. 

 

Í kafla um frágang efnistöku- og efnislosunarsvæða á bls. 32 í greinargerðinni segir:  

„Á rekstrartíma virkjunar er reiknað með að dæla þurfi botnseti upp úr lóninu.  Efnislosunarsvæðin sem botnsetinu verður 

dælt upp á verða vöktuð í samráði við Landgræðslu ríkisins og landeigendur. Gengið verður frá þeim jafnóðum og fyllingu 

í svæðið er lokið.“   

NSS telja nauðsynlegt að gert verði uppfært mat á því hversu hröð setfylling lónsins verður, hvort ráð sé gert 

fyrir auknum aurburði í tengslum við hreinsun aurburðar úr lónum ofar á vatnasvæðinu, sem og því hvaða áhrif 

öskugos frá Heklu geti haft á framvinduna.  Í greinargerðinni er látið að því liggja að auðvelt verði að græða 

leirinn og aurinn upp, en samtökin benda á að slíkt taki nokkur ár í hvert skipti, með tilheyrandi foki og skerðingu 

á loftgæðum og þá heilsu manna og dýra.  NSS telur brýnt að skýrar verði gerð grein fyrir haugsetningu á 

aurburðarefnum og mótvægisaðgerðum þeirra á deiliskipulagi Hvammsvirkjunar. 

 

 

Með góðri kveðju 

f.h. Náttúruverndarsamtaka Suðurlands 

 
Ingibjörg Eiríksdóttir 

varaformaður 
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Heimildir, sem samtökin vitna til í skjainu: 

1. https://www.mbl.is/greinasafn/netgreinar/2020/10/14/endurskoda_tharf_ranga_raforkuspa/?fbclid=

IwAR2sL3vK8FdaY-QwMOTrFUeL217YEzGdhk3kW0rNEJhIhFz1A8dh567i1hU  

 

2. https://www.ramma.is/da/Download/default?filename=Ums%C3%B6gn%20f%C3%A9lagasamtaka%2

0%C3%AD%20n%C3%A1tt%C3%BAruvernd%20-%20LOKA.pdf&id=231  

 

3. https://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-687.pdf  

 

4. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-1558.pdf  

 

5. https://www.althingi.is/altext/erindi/151/151-1723.pdf  


