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1

Inngangur

Með bréfi dags. 15. júní 2020 óskaði Orkustofnun eftir gögnum sem fylgja þurfa umsókn um
vindorkuver. Umbeðnar upplýsingar og stafræn gögn voru send til Orkustofnun 15. júlí 2020. Með
bréfi dagsett 21. september 2020 óskaði Orkustofnun eftir viðbótargögnum fyrir innsenda
vindorkukosti. Fallið er frá fyrri kröfum á þessu stigi en kann að vera óskað eftir þeim á síðari stigum.
Nýr listi um gagnakröfur byggir á þeim gögnum sem Orkustofnun ber að safna um virkjanakosti skv.
lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011.

2

Gagnakröfur Orkustofnunar

2.1

Landfræðileg staðsetning innviða

Mynd 1: Framkvæmdasvæði innan jarðanna Hafþórsstaða og Sigmundarstaða

Svæðið sem er til skoðunar fyrir staðsetningu vindmylla miðast við svæðið sem er í 200 m.y.s. innan
tveggja jarða, Hafþórsstaða og Sigmundarstaða. Myllurnar munu dreifast á um 1 km2 svæði og mun
um 0,2 km2 svæði raskast vegna framkvæmdanna. Myllurnar gætu þó dreifst víðar um
framkvæmdasvæðið eftir ítarlegri greiningar á vindafari og ásýnd.
Mynd 1 gefur til kynna svæðið sem 6 vindmyllur gætu dreifst á innan framkvæmdasvæðis. Ólíkar
sviðsmyndir varðandi staðsetningu vindmylla verða útfærðar nánar og bornar saman í mat á
umhverfisáhrifum.
Um svæðið liggur Hrútatungulína 1 og Grjótsvegur nr. 5233. Önnur mannvirki eru ekki innan
framkvæmdasvæðisins. Næstu nærliggjandi hús eru Hafþórsstaðir og Sigmundarstaðir sem eru í 1
km fjarlægð frá fyrirhuguðu framkvæmdasvæði.

3

Alviðra
Umsókn um mat á vindorkuveri

A 4331

Fyrirhugað er tengivirki við Hrútatungulínu 1 innan framkvæmdasvæðis. Nánari staðsetning og
útfærsla verður unnin í samráði við Landsnet.

2.2

Mannvirki

132 m
110 m

150 m
135 m
85 m
80 m

Mynd 2: Helstu stærðir fyrirhugaðra vindmylla sem eru til skoðunar í mati á umhverfisáhrifum

Helstu kennistærðir

Magn

Eining

Stærð svæðis

1

km2

Fjöldi vindmylla

2 – 10

stk

Afl

9,5 - 50

MW

Spaði í efstu stöðu

135 - 150

m

Hæð á turni

80 - 85

m

Hæð á landi

200 – 270

m

Hæð á spaða í efstu stöðu m.y.s

350 - 420

m.y.s

Hæð á turni m.y.s.

285 – 355

m.y.s
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Mynd 3: Möguleg staðsetning á vindmyllum innan framkvæmdasvæðis

Í valkostum framkvæmdar í mati á umhverfisáhrifum er miðað við vindmyllur með spaða í efstu stöðu
frá 135 m – 150 m og 80 m – 85 m háum turni.
Aðalvalkostur eru 6 vindmyllur með áætluðu samanlögðu afli þeirra 30 MW. Í valkostagreiningu, sem
unnin verður við gerð frummatsskýrslu, verða skoðaðir 2-10 vinmyllur með afl frá 9,5 MW að 50 MW.
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Önnur mannvirki sem hægt er að nefna til samanburðar, og geta talist sambærileg mannvirki að
umfangi og útliti, eru tveir sendar Bandaríkjahers í Grindavík, annar er 243 m að hæð og sá lægri er
183 m að hæð

Mynd 4: Skýringamynd sem gefur til kynna hæðir vindmylla skv. valkostum í samanburði við önnur sambærileg
mannvirki.

2.3

Athafnasvæði og flutningsleiðir

Áætlað er að myllurnar munu dreifast á um 1 km2 svæði og mun um 0,2 km2 svæði raskast vegna
framkvæmdanna. Myllurnar gætu þó dreifst víðar innan framkvæmdasvæðið eftir ítarlegri greiningar á
vindafari og ásýnd.
Við hvert mastur verða útbúin vinnuplön þar sem reisingartæki geta athafnað sig á framkvæmdartíma.
Möstur og aðrir hlutar vindmyllunnar verða flutt á svæðið með flutningabílum. Öðrum búnaði verður
komið fyrir með bílkrönum.
Undirstöður undir hverja vindmyllu verða steyptar og gert er ráð fyrir að fjarlæga þurfi jarðveg við þá
vinnu. Undirstöðupallar eru allt að 30 m í þvermál en munu fara að mestu undir jarðveg aftur þegar
steypuvinnu er lokið. Jarðkönnun verður framkvæmd sem verður lögð til grundvallar útreikningum og
hönnun á undirstöðum vindmylla og tengdum innviðum.
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5–6m

3–4m
20 - 30 m
Mynd 5: Útlit undirstöðu

Áætlaður framkvæmdartími verkefnisins er 1 – 2 ár.
Við frágang verður framkvæmdasvæðið hreinsað og sárum í gróðurþekju lokað. Notast verður við
jarðveg og svarðlag, sem fjarlægt var við vinnu við undirstöður, í uppgræðslu með því markmiði að
endurheimta gróður sem fyrir var. Leitað verður eftir ráðgjöf Landgræðslunnar varðandi uppgræðslu á
röskuðum svæðum.
Flutningsleið að framkvæmdasvæðinu mun liggja frá Grundartangahöfn, um Hringveg 1,
Borgarfjarðarbraut og Þverárhlíðarveg að Grjótsvegi sem liggur um svæðið frá Norðurárdalsvegi að
Þverárhlíðarvegi. Ekki er talið að þurfa að leggja nýja vegi að framkvæmdarsvæðinu en gera má ráð
fyrir að endurbyggja og styrkja þurfi núverandi vegi á köflum. Frekari útfærslur á flutningsleið verða
gerðar í samráði við Vegagerðina og Samgöngustofu.

2.4

Áætlað afl og orkugeta virkjunar.

Áformað er að reisa 6 vindmyllur í landi Hafþórsstaða og Sigmundarstaða og er áætlað afl þeirra allt
að 30 MW og orkuframleiðslu um 108 GWst/ári. Í valkostagreiningu verða skoðaðar 2-10 vinmyllur
með afl á bilinu 9,5 MW- 50 MW.

2.5

Áform um tengingu við flutningskerfi raforku.

Vindorkuver sem er yfir 10 MW að stærð verður samkvæmt 3. mgr. 5. gr. raforkulaga nr. 65/2003 að
tengja við flutningskerfið beint.
Samkvæmt tillögu að Kerfisáætlun 2019 - 2028, sem er nú til afgreiðslu hjá Orkustofnun, er gert ráð
fyrir tengingu á milli Hvalfjarðar og Hrútatungu í Hrútafirði. Eins og kemur fram í kerfisáætlun, er þessi
tenging tilkomin vegna þess að kerfisgreiningar sýna að flæði um línuleiðina muni fara hratt vaxandi og
til að koma til móts við hugmyndir um uppbyggingu vindorkukosta á Vesturlandi (Landsnet, 2019).
Hrútatungulína 1, sem er 132 kV byggðalína, liggur yfir Grjótháls í gegnum jarðirnar Hafþórsstaði og
Sigmundarstaði á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Flutningsgeta er skv. upplýsingum Landsnets fyrir
hendi á línunni að óbreyttu og hagkvæmast að tengjast beint við virkjunarsvæðið. Ekki er gert ráð fyrir
að lagðar verði loftlínu frá virkjuninni. Tenging við núverandi kerfi verður um jarðstreng.
Næsta tengivirki er í Vatnshömrum í um 32 km fjarlægð frá framkvæmdasvæðinu.
Gert er ráð fyrir að tengivirkið innan framkvæmdasvæðisins verði um 250 m2 að stærð og að það verði
staðsett sem næst Hrútatungulínu 1 og með hliðsjón af staðsetningu vindmylla. Samráð er við
Landsnet og óskað hefur verið eftir tenginu og könnunarviðræðum um hana.
Í frummatsskýrslu verkefnisins verður gerð grein fyrir samráði við Landsnet varðandi útfærslu á
tengingu við meginflutningskerfi þ.e. hvar tengipunktur verði, hvar jarðstrengur mun liggja að
vindmyllum og hvaða mannvirki þurfi vegna tengingar.
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2.6

Áætluð áhrif á hljóðvist

Hljóð er mælt í desíbilum (dB) og tekur tillit til næmnikúrvu mannseyrans. Kvarðinn er lógaritmískur
þannig að hækkun um 3 dB jafngildir tvöföldun hávaðans. Styrkur venjulegs samtals er um 60 dB en
sársaukamörk eru um 140 db.

Mynd 6: Hljóð í umhverfi mannsins

Möguleg áhrif á hljóðvist eru hljóð sem koma frá túrbínu efst á möstrunum. Hljóðstigið fer eftir gerð
vindmylla og vindhraða en getur verið á bilinu 95 – 110 db við túrbínu.
Samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdaraðila fer hljóðstigið minnkandi eftir því sem fjarlægð eykst
frá túrbínu og er í um 50 – 55 dB í 250 ‐ 300 m fjarlægð vindmyllu, miðað við 8 m/s vindhraða. Bæirnir
á Sigmundarstöðum og Hafþórsstöðum standa næst framkvæmdarsvæðinu, í 1,5 – 2 km fjarlægð ef
miðað er við efsta punkt landareignanna tveggja. Aðrir nálægir bæir eru í u.þ.b. 2,5 km fjarlægð eða
meira.
Í reglugerð um hávaða nr. 724/2008 koma fram mörk fyrir leyfilegan hávaða frá atvinnustarfsemi. Þar
segir að mörk fyrir leyfilegan hávaða frá atvinnustarfsemi séu eftirfarandi:
•

70 dB innan skilgreinds iðnaðar- og athafnasvæðis

•

50 dB við íbúðarhús

•

50 dB á kyrrlátum svæðum í þéttbýli en 40 dB í dreifbýli. Kyrrlátt svæði er skilgreint í
reglugerðinni sem svæði ætlað til útivistar og afmarkað er í skipulagi.

Hljóðvistarútreikningar voru gerðir fyrir nærliggjandi bæi miðað við 8.0 m/s vindhraða í 10 m hæð. Við
hljóðvistarútreikninga var stuðst við sænska staðla (Noise calculation model:Swedish 2009). Þessir
bæir eru í 1,5-6 km fjarlægð frá framkvæmdarsvæðinu.
►

A

►

Hafþórsstaðir

►

< 35 dB

►

B

►

Hóll

►

< 35 dB

►

C

►

Háreksstaðir

►

< 35 dB

►

D

►

Grjót

►

< 35 dB

►

E

►

Sigmundarstaðir

►

> 35 dB < 40dB

►

F

►

Lundur

►

> 35 dB < 40dB

Í mati á umhverfisáhrifum verða hljóðvistagreiningar gerðar út frá ólíkum sviðsmyndum um
staðsetningu vindmylla og bornar saman í frummatsskýrslunni.
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Mynd 6: Útreikningar hljóðs miðað við einn valkost.
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2.7

Stofn- og rekstrarkostnaður virkjunar

Upplýsingar veittar í sérstöku svari til Orkustofnunar.

2.8

Fyrirliggjandi rannsóknir og upplýsingar um virkjanasvæðið

Forathuganir á virkjunarkostinum hófust 2016. Í lok þess árs var óskað eftir greiningu Veðurvaktarinnar
á áætluðum vindi sbr. minnisblaði þeirra í febrúar 2017. Hinn 17. september sl. féllst svo
Skipulagsstofnun á matsáætlun með skilyrðum, en þar er rannsóknum vegna mats á umhverfisáhrifum
lýst.
Þær rannsóknir sem eru fyrirliggjandi og eru hafnar, eru eftirfarandi

•
•
•
•
•
•
•

Greining Veðurvaktarinnar á vindafari á Grjóthálsi, 2017
Fuglarannsóknir á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands 2019 og 2020
Radarmælingar hófust á vettvangi vorið 2020
Skráning menningarminja er hafin
Vistgerðarannsóknir hafnar á vegum Náttúrufræðistofnunar Íslands
Ásýndarmyndir frá 4 stöðum innan 15 km fjarlægðar
Greining á ákjósanlegustu flutningsleið að framkvæmdarsvæði

Þær rannsóknir sem farið verður í við vinnslu á frummatsskýrslu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frekari vindmælingar á framkvæmdasvæðinu
Úttekt á gróðurfari og vistgerðum á áhrifasvæði framkvæmdar
Áframhaldandi fuglarannsóknir
Áframhaldandi skráning menningarminja á framkvæmdasvæði
Greining á landslagi og ásýnd með vali á stöðum í allt að 50 km fjarlægð frá framkvæmdarsvæði
Greining á skuggaflökt
Áhrif á atvinnuþróun
Áhrif á landnotkun
Áhrif á ferðaþjónustu og útivist
Greining hljóðvistar fyrir alla valkosti
Áhrif valkosta á jarðmyndanir
Áhrif lýsingar á landslag og ásýnd
Áhrif framkvæmdar á samgöngur
Samlegðaráhrif við aðra áformaða virkjanakosti í landshlutanum
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