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Efni: Leyfi til rannsókna á jarðhita, grunnvatni og efnisnámum við Hágöngur á
Holtamannaafrétti
Orkustofnun vísar til umsóknar Landsvirkjunar, dags. 10. september 2010, um leyfi til rannsókna á
jarðhita, grunnvatni og efnisnámum við Hágöngur á Holtamannaafrétti í samræmi við III. kafla laga
um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998. Umrædd umsókn barst Orkustofnun þann
14. september sl.
Með vísan til 4. mgr. 5. gr. laga nr. 57/1998 var umsókn Landsvirkjunar send til umsagnar
umhverfisráðuneytis, sem leitaði umsagnar Umhverfisstofnunar, Náttúrufræðistofnunar,
Skipulagsstofnunar og Vatnajökulsþjóðgarðs. Þá var í samræmi við ákvæði 13. og 14. gr.
stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, leitað umsagnar sveitarfélaganna Rangárþings ytra og Ásahrepps. Loks
var með vísan til 13. og 14. gr. stjórnsýslulaga sem og 2. og 3. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun
marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, leitað umsagnar sýslumanns Snæfellinga, f.h.
forsætisráðuneytis. Umræddar umsagnarbeiðnir voru sendar á framangreinda aðila með erindum,
dags. 17. september sl.
Umsögn umhverfisráðuneytis, dags. 19. október 2010, barst Orkustofnun þann 26. október 2010.
Umsögn hreppsnefndar Ásahrepps, dags. 20. október 2010, barst Orkustofnun þann 25. október 2010.
Umsögn sveitarfélagsins Rangárþings ytra, dags. 25. október 2010, barst Orkustofnun 27. október
2010. Umsögn forsætisráðuneytis, dags. 18. nóvember 2010, barst Orkustofnun 23. nóvember 2010.
Framkomnar umsagnir voru kynntar Landsvirkjun með erindi, dags. 27. október 2010, og með vísan
til 13. og 14. gr. stjórnsýslulaga var fyrirtækinu veittur kostur á að koma á framfæri athugasemdum
við þær. Þar sem umsögn forsætisráðuneytis lá ekki fyrir, þrátt fyrir ítrekanir um slíkt, var hún ekki
kynnt Landsvirkjun samhliða öðrum umsögnum með umræddu erindi, en ráðuneytið gerði ekki
efnislegar athugasemdir varðandi framkomna umsókn Landsvirkjunar.
Þann 15. nóvember 2010 barst Orkustofnun erindi Landsvirkjunar, dags. 11. nóvember 2010, þar sem
fram koma athugasemdir fyrirtækisins varðandi framkomnar umsagnir.
Í umsögn sinni samþykkti forsætisráðuneytið, að höfðu samráði við samstarfsnefnd um málefni
þjóðlendna, framkvæmdina fyrir sitt leyti. Í erindin sínu áskilur ráðuneytið sér hins vegar rétt til
gjaldtöku á síðari stigum komi til þeirrar stefnumörkunar að gjald verði tekið fyrir rannsóknir á
auðlindum í eigu eða á forræði ríkisins.
Í umsögn sinni tilkynnti hreppsnefnd Ásahrepps Orkustofnun að beiðni um umsögn um framkomna
umsókn Landsvirkjunar hafi verið tekin fyrir á fundi hreppsnefndarinnar þann 19. október 2010.
Voru engar athugasemdir gerðar af hálfu hreppsnefndar Ásahrepps.
Í umsögn sinni tilkynnti sveitarstjórn Rangárþings ytra Orkustofnun að beiðni um umsögn um

framkomna umsókn Landsvirkjunar hafi verið tekin fyrir á fundi sveitastjórnarinnar þann 7. október
2010. Gerði sveitastjórn Rangárþings ytra engar athugasemdir við umsóknina.
Í umsögn umhverfisráðuneytis er gerð grein fyrir einstaka athugasemdum þeirra stofnana sem
ráðuneytið leitaði til við gerð umsagnarinnar. Umhverfisráðuneytið gerir ekki efnislegar
athugasemdir við veitingu umbeðins rannsóknarleyfis til Landsvirkjunar að því gefnu að tekið verði
tillit til þeirra athugasemda sem komu fram í umsögn ráðuneytisins.
Skipulagsstofnun bendir á að áformaðar jarðhitarannsóknir Landsvirkjunar, sem tilkynntar voru árið
2002, voru ekki álitnar háðar mati á umhverfisáhrifum. Stofnunin bendir jafnframt á að ef
fyrirhugaðar framkvæmdir Landsvirkjunar á svæðinu fela í sér breytingu eða viðbætur við þær
framkvæmdir sem tilkynntar voru til stofnunarinnar árið 2002, ber að tilkynna þær til
Skipulagsstofnunar, sbr. lög um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000.
Í umsögn sinni telur Umhverfisstofnun þörf vera á frekari upplýsingum um hvaða framkvæmdir
ráðgert er að ráðast í, s.s. umfang og staðsetningu rannsóknarhola, veglagningu, borteiga o.fl.
Náttúrufræðistofnun Íslands og Vatnajökulsþjóðgarður gera sömu athugasemdir. Í ljósi þess óskar
umhverfisráðuneyti eftir því að nánari upplýsingar um umfang og útfærslu framkvæmda verði sendar
ráðuneytinu og Umhverfisstofnun þegar þær liggja fyrir.
Náttúrufræðistofnun bendir á að Köldukvíslabotnar fengu lægstu einkunn fyrir verndargildi við mat á
verndargildi 18 jarðhitasvæða. Í ljósi þeirrar niðurstöður gerir stofnunin ekki athugasemd við að veitt
verði rannsóknarleyfi til fimm ára í samræmi við umsókn Landsvirkjunar.
Með tilvísun í niðurstöður faghópa Rammaáætlunar gerir Vatnajökulsþjóðgarður ekki almennar
athugasemdir við veitingu rannsóknarleyfis til handa Landsvirkjun að nýju á svæðinu. Þess er þó
óskað að mörk rannsóknarsvæðisins verði breytt á þá vegu að þau falli alfarið utan marka
þjóðgarðsins auk þess sem þess er óskað að allar stærri framkvæmdir, s.s. veglagning og
námuvinnsla, verði eins langt frá þjóðgarðsmörkum og unnt er og jarðraski verði haldið í lágmarki.
Í athugasemdum sínum bendir Landsvirkjun m.a. á að í rannsóknaráætlun fyrirtækisins er gert ráð
fyrir tveimur holum sem ekki hafa verið staðsettar nákvæmlega en það verður gert þegar
undirbúningsrannsóknir segja til um það. Þá bendir Landsvirkjun á að þegar kemur að meiriháttar
framkvæmdum eins og borframkvæmdum þá þarf að tilkynna þær sérstaklega til Skipulagsstofnunar
sem úrskurðar um hvort þær séu matsskyldar.
Landsvirkjun bendir einnig á að sótt er um endurnýjað rannsóknarleyfi til fimm ára sem ekki er
langur tími og að um óbreytt mörk rannsóknarsvæðis er að ræða. Staðhættir valda því á hluta
skörunarinnar við mörk þjóðgarðsins þarf að vera möguleiki á að nota og endurbæta núverandi
vegstæði vegna aðgengis að rannsóknarsvæðinu að norðanverðu, en þjóðgarðsmörkin liggja við
norðanvert Hágöngulón. Að öðru leyti tekur Landsvirkjun fullt tillit til athugasemda
Vatnajökulsþjóðgarðs og mun reyna að haga framkvæmdum í sátt við umhverfið eins og unnt er.
Orkustofnun hefur farið yfir umsókn Landsvirkjunar, umsagnir sem stofnuninni bárust sem og
athugasemdir Landsvirkjunar við þeim umsögnum.
Með vísan til athugasemdar Skipulagsstofnunar vekur Orkustofnun athygli á að í 6. gr. leyfisins er
kveðið sérstaklega á um að framkvæmdir rannsóknarleyfishafa kunna eftir atvikum að vera háðar
lögum um mat á umhverfisáhrifum og skulu þær tilkynntar Skipulagsstofnun með vísan til ákvæða
laga nr. 106/2000.
Orkustofnun tekur undir ábendingu umhverfisráðuneytis varðandi skil á frekari upplýsingum
varðandi fyrirhugaðar framkvæmdir. Orkustofnun beinir þeim tilmælum til Landsvirkjunar að
fyrirtækið sendi nánari upplýsingar um umfang og útfærslu framkvæmda á umhverfisráðuneyti og

Umhverfisstofnun þegar þær liggja fyrir. Þessu til viðbótar hvílir skylda á Landsvirkjun samkvæmt 3.
gr. leyfisins að gera Orkustofnun grein fyrir niðurstöðum rannsókna og gera jafnframt grein fyrir
endurskoðun á áætlun um rannsóknir sínar á leyfissvæðinu ef um veruleg frávik er að ræða frá
upphaflegri áætlun eða rannsóknir auknar frá því sem gert var ráð fyrir í rannsóknaráætluninni.
Hvað varðar mörk rannsóknarsvæðis telur Orkustofnun að taka skuli tillit til bæði athugasemda
Vatnajökulsþjóðgarðs sem og Landsvirkjunar. Orkustofnun bendir á að um er að ræða endurnýjun á
rannsóknarleyfi til handa Landsvirkjun á svæði þar sem fyrirtækinu var árið 2004 veitt sambærilegt
leyfi. Er því ekki um breyttar forsendur að ræða hvað varðar fyrirhugaðar rannsóknir á svæðinu né
heldur mörk þess og er með rannsóknarleyfi þessu því verið að tryggja m.a. áframhaldandi
rannsóknir á umræddu svæði, sem hófust með útgáfu rannsóknarleyfis árið 2004. Á móti kemur að
frá útgáfu rannsóknarleyfis til handa Landsvirkjun á umræddu svæði hafa mörk
Vatnajökulsþjóðgarðs verið stækkuð á þá vegu að hluti rannsóknarsvæðisins skarast á við mörk
þjóðgarðsins. Eins og fram kemur í athugasemdum Landsvirkjunar er á umræddu svæði að finna
núverandi vegstæði vegna aðgengis að rannsóknarsvæðinu að norðanverðu, en ekki liggur fyrir að þar
verði að öðru leyti framkvæmdar rannsóknir. Í ljósi þessa telur Orkustofnun að mörk
rannsóknarsvæðisins skulu vera óbreytt en þó er Landsvirkjun óheimilt samkvæmt 9. gr. leyfisins að
stunda framkvæmdir á grundvelli leyfisins innan þess svæðis þar sem skörun er við mörk
Vatnajökulsþjóðgarðs án samráðs og samþykkis stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs. Hvað varðar
framkvæmdir á umræddu svæði vísar Orkustofnun einnig til athugasemda Landsvirkjunar um
framkomnar umsagnir þar sem fram kemur að Landsvirkjun muni taka fullt tillit til athugasemda
Vatnajökulsþjóðgarðs og mun reyna að halda framkvæmdum í sátt við umhverfið eins og unnt er.
Með vísan til framanritaðs og í samræmi við III. kafla laga nr. 57/1998 veitir Orkustofnun hér með
Landsvirkjun rannsóknarleyfi á jarðrænum auðlindum við Hágöngur á Holtamannaafrétti, sbr.
meðfylgjandi leyfi ásamt fylgiskjölum.
Gjald vegna veitingu rannsóknarleyfis þessa er 166.000 kr., sbr. 35. tölul. 11. gr. laga um aukatekjur
ríkissjóðs, nr. 88/1991, með áorðnum breytingum. Rannsóknarleyfið er afhent við greiðslu gjaldsins.
Samkvæmt 3. mgr. 33. gr. laga nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, sæta
stjórnvaldsákvarðanir Orkustofnunar samkvæmt lögunum kæru til iðnaðarráðherra. Kæra til ráðherra
skal vera skrifleg en að öðru leyti fer um meðferð máls samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga, nr.
27/1993. Samkvæmt 1. mgr. 27. gr. stjórnsýslulaga skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá
því að aðila máls var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun.
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