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SAMANTEKT

Undirbúningur að nýtingu jarðhita á Reykjanesi hefur staðið í nokkur ár.   Skýrsla um
framkvæmdina var send inn til Skipulagsstofnunar samkvæmt eldri lögum um mat á
umhverfisáhrifum nr. 63/1993 árið 2000. Hér er því áframhaldandi mat á framkvæmd, sem
áður hefur verið fjallað um í frummatsskýrslu.  Í úrskurði skipulagsstjóra um
frummatsskýrslu var fallist á borun innan núverandi iðnaðarsvæðis en förgun affallsvatns
með niðurdælingu eða dælingu í sjó sett í frekara mat.  Framkvæmdaraðili kærði úrskurð
til umhverfisráðherra, sem staðfesti úrskurð skipulagsstjóra ríkisins með nokkrum
breytingum.  Við vinsun og vinnu við núverandi matsskýrslu hefur verið tekið mið af
úrskurði umhverfisráðherra.  Jafnframt lagði framkvæmdaraðili mikla áherslu á að hafa
samráð við helstu hagsmunaaðila og stofnaði í því skyni til samráðshóps.  Þar voru helstu
áhrif rædd auk leiða til að draga úr áhrifum framkvæmdarinnar.

Vegna eðlis nýtingar jarðhita er lagt til að verkið verði unnið í áföngum.  Áfangar 2 og 3 eru
lagðir hér fram til athugunar Skipulagsstofnunar.  Framkvæmdir í fyrsta áfanga, þar sem
boraðar verða 7 holur inn á iðnaðarsvæði (kort 1), hafa skipulagsstjóri ríkisins og
umhverfisráðherra heimilað í úrskurðum sínum um mat á umhverfisáhrifum.

Annar áfangi felur í sér borun 3 niðurdælingarhola norðaustan iðnaðarsvæðis auk lagna
frá holunum inn á iðnaðarsvæði og möguleika á að leiða affallsvökva í sjó (kort 1).  Þriðji
áfangi felur í sér borun 3 tilraunahola utan iðnaðarsvæðis, sem verða þannig úr garði
gerðar að þær geti nýst sem vinnsluholur (kort 1).  Þegar  hægt verður að nýta
tilraunaholur verða þær tengdar iðnaðarsvæði með leiðslum.   Í matsskýrslu er því einnig
lagt mat á áhrif leiðsla frá tilraunaholum.

Umræðan um valkosti snýst um það hvort leggja eigi leiðslur ofanjarðar eða í jörðu og
hvort breyta eigi staðsetningu tilraunaholu 3.  Framkvæmdaraðili leggur til að leiðslur verði
settar í jörðu frá tilraunholu 3 og 2, verði þær teknar til vinnslu, og leggja leiðslurnar
meðfram núverandi vegaslóðum til að draga sem mest úr raski við lagningu þeirra.  Verði
tilraunahola 1 tekin til vinnslu verður leiðslan frá frá henni lögð ofanjarðar og felld að
landslagi eða sett í jörðu, þyki það hagkvæmt.  Framkvæmdaraðili leggur til að bæði verði
affallslögn lögð til sjávar og komið á niðurdælingu. Í báðum tilvikum verður stefnt að því að
leggja leiðslur í jörðu ef það þykir hagkvæmt, en leggja þær ofanjarðar öðrum kosti og fella
að landslagi.

Við vinsun og vinnu við matsskýrslu hefur komið í ljós að framkvæmdin hefur helst áhrif á
landslag, s.s. lagning leiðslna og bygging borplana,  á tvær tegundir plantna, Naðurtungu
og Giljaflækju, og einnig nokkur áhrif á ferðamennsku og útivist.  Með ákveðnum
mótvægisaðgerðum við framkvæmdir við gerð borplans er að mati framkvæmdaraðila
hægt að draga úr þessum áhrifum.  Með uppsetningu vöktunaráætlunar er jafnframt hægt
að fylgjast með þróun gróðurs á svæðinu og áhrifum affalls á lífríki strandar.

Niðurstaða matsins er sú að áhrif jarðhitanýtingar á Reykjanesi séu í heild lítil til nokkur.
Miðað við fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir, þ.á.m. þær sem felast í að leggja leiðslur í jörðu
frá tilraunaholum 2 og 3, er hægt að fara í framkvæmd sem verður í sátt við náttúru
svæðisins sem og ferðaþjónustu og útivist.  Að teknu tilliti til umfangs, óafturkræfi, eðli
framkvæmdasvæðis ásamt viðmiðum í lögum, reglum og alþjóðlegum samningum telur
framkvæmdaraðili að matsskýrslan sýni að framkvæmdin muni ekki valda
umtalsverðum umhverfisáhrifum.
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I. HLUTI: ALMENNAR UPPLÝSINGAR

1. INNGANGUR

1.1 Almennt
Hitaveita Suðurnesja hf leggur hér fram matsskýrslu um framkvæmd til nýtingar á
jarðhitasvæði á Reykjanesi.  Vegna eðlis slíkrar nýtingar er lagt til að hún verði unnin í
áföngum.  Áfangar 2 og 3 eru lagðir hér fram til athugunar Skipulagsstofnunar, en
skipulagsstjóri ríkisins og umhverfisráðherra hafa í úrskurðum sínum um mat á
umhverfisáhrifum heimilað framkvæmdir í áfanga 1 þar sem boraðar verða 7 holur inn á
iðnaðarsvæði (kort 1).

Annar áfangi felur í sér borun 3 niðurdælingarhola norðaustan iðnaðarsvæðis ásamt
lögnum frá holunum inn á iðnaðarsvæði auk möguleika á að leiða affallsvökva í sjó (kort
1).  Þriðji áfangi felur í sér borun 3 tilraunahola utan iðnaðarsvæðis, sem hannaðar verða
á þann hátt að þær geti nýst sem vinnsluholur (kort 1).

Hér er um að ræða frekara mat á framkvæmd, sem áður hefur verið fjallað um í
frummatsskýrslu.  Þann 10. mars árið 2000 var frummatsskýrsla um jarðhitanýtingu á
Reykjanesi lögð fram til skipulagsstjóra ríkisins í samræmi við lög nr. 63/1993 um mat á
umhverfisáhrifum.  Í úrskurði skipulagsstjóra var fallist á borun innan núverandi
iðnaðarsvæðis en förgun affallsvatns með niðurdælingu eða dælingu í sjó sett í frekara
mat.  Framkvæmdaraðili kærði úrskurð til umhverfisráðherra, sem staðfesti úrskurð
skipulagsstjóra ríkisins með nokkrum breytingum.  Lokaniðurstaðan um frekara mat var
eftirfarandi:

Í úrskurði umhverfisráðuneytisins var staðfestur úrskurður Skipulagsstofnunar um nýtingu
á orku og förgun affallsvatns úr borholum 9 og 10 og borun innan núverandi
iðnaðarsvæðis með því skilyrði að Gráalónið stækki ekki frá því sem nú er.  Samkvæmt
úrskurði umhverfisráðherra eru leiðir til förgunar affallsvökva með niðurdælingu eða
dælingu í sjó ekki takmarkaðar við iðnaðarsvæðið.

Í frekara mati skal koma fram:

− Tillaga að stærð þynningarsvæðis affallsvatns í strandsjó.  Þar skal tekið tillit til
flokkunar strandsjávar með hliðsjón af umhverfismörkum fyrir málma í
yfirborðsvatni til verndar lífríki og fyrir málma í sjávarseti hér við land.  Bera skal
tillöguna undir Hollustuvernd ríkisins.

− Upplýsingar um lífríki innan þynningarsvæðisins.

− Upplýsingar um styrk og magn ýmissa efna í affallsvökvanum og áhrif þeirra á
lífríki sjávar svo sem kísils, áls, járns og mangans einnig þungmálma svo sem
kadmíums, kopars og sinks auk arsens og blýs.

− Upplýsingar um náttúrufar á fyrirhuguðu niðurdælingarsvæði utan skilgreinds
iðnaðarsvæðis og áhrif mannvirkjagerðar á það, svo sem vega, affallslagna og
borplana.

− Tillaga að nánari afmörkun framkvæmdasvæðis, utan núverandi iðnaðarsvæðis,
en fram kemur í frummatskýrslu framkvæmdaraðila.

Í þessari skýrslu er fjallað um þessi skilyrði og þau uppfyllt.  Nýtt framkvæmdasvæði hefur
verið skilgreint og afmarkað fyrir 2. og 3. áfanga jarðhitanýtingar.
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Fyrirhuguð framkvæmd er fjárfrek, en áætlað er að hún kosti um 7 milljarða króna.   Að
mati framkvæmdaraðila er því brýnt að vinnslusvæði fyrir virkjun sé afmarkað þannig að
það rými eðlilega endurnýjun mannvirkja og stækkun í náinni framtíð og að sú stækkun sé
tryggð að einhverju leyti áður en farið er í framkvæmd.  3. áfangi er því mikilvæg forsenda
framkvæmdar.

Í tengslum við framkvæmdina er fyrirhugað að leggja 220 kV háspennulínu frá
framkvæmdasvæði.  Lengd línunnar verður 14 km og liggur frá fyrirhuguðu raforkuveri að
aðveitustöð við núverandi 132 kV línu, Svartsengi – Fitjar, nálægt Rauðamel um 5 km
norðan við Svartsengi.  Á Reykjanesi er gert ráð fyrir að fyrirhuguð háspennulína liggi
austan Sýrfells og Sýrfellsdraga.  Stefnt er að því að framkvæmdir við línuna geti hafist
sumarið 2003 og að þeim verði lokið haustið 2004.

Vinna við matsvinnu vegna háspennulínu er þegar hafin og hefur tillaga að matsáætlun
verið lögð inn til Skipulagsstofnunar.  Lega línu er í samræmi við tillögu að aðalskipulagi
Grindavíkur 2000-2020.  Nálgast má tillögu að matsáætlun á www.linuhönnun.is.  Hitaveita
Suðurnesja hf leggur línuna.

1.2 Framkvæmdaraðili og ráðgjafar
Hitaveita Suðurnesja er framkvæmdaraðili.  VSÓ Ráðgjöf hefur umsjón með matsvinnunni
og ritstýrir matsskýrslunni.  Auk þess hafa fjölmargir sérfræðingar frá ýmsum stofnunum
unnið að athugunum vegna matsvinnu, s.s. frá Náttúrufræðistofnun Íslands, Orkustofnun,
Iðntæknistofnun og Fornleifastofnun Íslands.

1.3 Eðli og nýting jarðhita
Rannsóknar- og virkjanaferill virkjunar á háhitasvæði er mjög háður tíma og þeim áreitum
sem auðlindageymarnir verða fyrir.  Óvænt atvik á borð við jarðskjálfta geta haft bæði
óveruleg og afgerandi áhrif á það á hvern hátt vinnslu jarðhitans er háttað á hverjum tíma
þ.e. breytt vinnslunni og jafnvel fært þungamiðju massaupptökunnar til.  Virkjunaráfangar
háhitavirkjunar byggja á reynslu hinna fyrri og viðbrögðum jarðhita- og
grunnvatnsgeymanna við samfelldri vinnslu.  Hver virkjunaráfangi bætir því stöðugt við þá
þekkingu sem fyrir hendi er og hefur um leið áhrif á aðferðir við öflun orkunnar.

1.4 Öflun þekkingar við virkjun háhitasvæðis á Reykjanesi
Við virkjun háhitasvæðisins á Reykjanesi opnast ýmsir möguleikar til að afla þekkingar og
einnig opnast möguleikar til rannsókna og þróunar.  Hér er fjallað um ýmsa af þessum
möguleikum.

• Háhitasvæðið liggur í miðju gliðnunarbeltinu.

• Háhitavökvinn hefur fulla seltu sjávar.

• Efnavinnsla úr jarðhitavökva hefur verið á svæðinu um langt skeið.

• Efnavinnslan hefur aflað mikilvægrar reynslu í vinnslutækni þ.e.a.s. hvernig glíma
verður við tæringu og útfellingar í tækjabúnaði.

• Hitastig í geyminum er um og yfir 320 °C á um 2000 metra dýpi.

• Kælivökvi auðfenginn. Unnt að velja seltu kælivökva með því að staðsetja holur á
réttum stöðum.
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• Dýpsta háhitahola svæðisins nú er 2248 m djúp með mjög öfluga vinnsluæð í botni
að því er virðist. Gjöful æð eins djúpt og raun ber vitni er ný reynsla hér á landi og
opnar nýja vídd í nýtingu, rannsóknum og þróun.

• Viðnámsmælingar gefa vísbendingu um að “miðja” háhitasvæðisins sé ekki á landi
heldur í sjó frammi.

• Jarðfræði og jarðeðlisfræði svæðisins afar merkileg. Tengsl jarðskorpuhreyfinga,
skjálfta, varma- og vökvaflutnings í háhitakerfinu afar áhugaverð fræðileg og
hagnýt rannsóknarefni fyrir innlenda og erlenda fræðimenn.

• Ráðgert er að bora djúpa könnunarholu (4000 – 5000 m) á svæðinu

Þessar staðreyndir ásamt fleirum eru þess valdandi að virkjun háhitasvæðisins á
Reykjanesi eykur verulega við þekkingu innlendra jafnt sem erlendra fræðimanna á eðli
háhitasvæða gliðnunarbelta og á háhitasvæðum með vökva með fulla seltu sjávar.
Heildstæð virkjun jarðhitakerfisins á Reykjanesi verður einnig afar áhugaverður og
fjölþættur vettvangur til rannsókna og þróunar, vettvangur sem æðri mennta- og
rannsóknarstofnanir svo og Háskóli Sameinuðu þjóðanna þarfnast mjög svo efla megi
vísindastarf og Íslendingar haldi þeirri forystu, sem þeir nú hafa í jarðhitafræðum.

Helstu atriði sem til nýlundu geta talist eru:

• Aukin skilningur og þekking á því hvernig afköst og viðgangur háhitakerfis tengjast
jarðskjálftum og plötuhreyfingum.

• Aukin skilningur og þekking á því hvernig háhitasvæðið tengist í sjó /
úthafshryggnum

• Aukin skilningur og þekking á því hvernig nýta megi háhitasvæði með fulla seltu
sjávar til framleiðslu á gufu og rafmagni til iðnaðar svo og á hvern hátt vinna megi
verðmæt efni úr jarðhitavökvanum.

• Aukin skilningur og þekking á súlfíðútfellingum, en lítið er vitað um þær í
jarðhitaiðnaðinum.

• Djúpborun opnar nýja vídd og eykur skilning manna því á hvern hátt varmi flyst frá
kviku til efri jarðlaga, á hvern hátt jarðhræringar hafa áhrif á þennan varmaflutning
og á hvern hátt vökvi tekur þátt í þessum varmaflutningi.

• Djúpborun svarar því hvort unnt sé að vinna orku og verðmæt efni úr jarðhitavökva
sem er við 400 – 500 °C í jarðhitageyminum.

• Einnig gæti fengist svar við því hvort fýsilegt sé að koma kældum jarðhitavökva
niður á 4000 – 5000 m dýpi (“niðurdæling”) til að farga kældum jarðhitavökva, til að
nýta varmaforða bergsins betur og til að stjórna þrýstilækkun í svæðinu sem gæti
orðið við vinnslu.

• Djúpborunin gæti varpað nýju ljósi á eðli jarðhitakerfa Reykjaneshryggjar.

Í ljósi eðlis jarðhitanýtingar er slík öflun nýrrar þekkingar mikilvægur grundvöllur fyrir frekari
framþróun jarðhitanýtingar.
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2. MATSSKYLDA
Fyrirhuguð framkvæmd er háð mati á umhverfisáhrifum í samræmi við 5. gr. laga um mat
á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, með tilvísun í lið 2 í 1. viðauka.  Í samræmi við lögin
hefur Hitaveita Suðurnesja hf unnið þessa matsskýrslu sem verður lögð fyrir
Skipulagsstofnun til samþykktar.

Í matsskýrslu koma meðal annars fram upplýsingar um fyrirhugaða framkvæmd og
starfsemi sem henni fylgir, upplýsingar um framkvæmdasvæði, umhverfisþætti sem
framkvæmdin hefur áhrif á, áhrifasvæði, kynningar og samráð vegna matsvinnu.

3. MARKMIÐ
Meginmarkmið jarðhitanýtingar á Reykjanesi eru að tryggja gufu, jarðhitavökva og
kælivökva af jöfnum gæðum til langs tíma, þ.e. áratuga, til nota í fjölbreyttum iðnaði.

Jafnframt er litið á framkvæmdirnar sem leið til að leggja grunn að alhliða iðnaðar-,
rannsókna-, fræðslu- og ferðamannastarfsemi, sem grundvallast á auðlindum
Reykjanessvæðisins.  Með markvissum rannsóknum, nýsköpun og þróun sérhæfðra tækja
og verklags stefnir Hitaveita Suðurnesja hf að því að búa yfir sem bestri þekkingu á sviði
jarðhitanýtingar, fræða og upplýsa almenning og stuðla að þróun vísindaþekkingar í
landinu.  Framkvæmd þessi og tengdar rannsóknir stuðla að því að ná þeim markmiðum.

4. LÝSING Á FRAMKVÆMDASVÆÐI

4.1 Almenn atriði
Í þessum kafla er gerð grein fyrir afmörkun framkvæmdasvæðis við jarðhitanýtingu.
Jafnframt koma fram almennar upplýsingar um landslag, jarðfræði, gróðurfar, dýralíf og
landnotkun á Reykjanesi, en nánari umfjöllun er í III. hluta matsskýrslunnar, sem fjallar um
mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar.

4.2 Lýsing á staðháttum framkvæmdasvæðis á Reykjanesi

4.2.1 Afmörkun
Reykjanes nefnist nesið milli Stóru-Sandvíkur að norðan og Sandvíkur austur að
Háleyjabungu að sunnan (Kristján Sæmundsson, 1998).  Framkvæmdasvæðið afmarkast
af staðsetningu tilrauna- og niðurdælingarhola, affallsleiðar og legu leiðslna.  Sjá kort 1 og
2 sem fylgja matsskýrslu og mynd 9 í viðauka 3.

4.2.2 Landslag
Það sem einkennir landslagið í kringum framkvæmdasvæðið er fyrst og fremst fjölbreytni
jarðmyndana og um leið afmörkun svæðis af sjávarströnd.  Landslagsheild svæðis er vel
afmörkuð og einkennist af fjölbreytni í formum og lit.  Má segja að það séu jarðmyndanir í
heild sinni fremur en einstök fyrirbæri, sem einkenna svæðið.

4.2.3 Jarðfræði og jarðmyndun
Reykjanes er merkilegt á jarðfræðivísu einkum vegna þess að þar kemur gliðnunarbelti
Reykjaneshryggjarins upp úr sjó.  Sunnan við iðnaðarsvæðið er hverasvæði.  Þekktasti
hverinn þar er Gunnuhver (kort 1).
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Hraunin eru misgömul og urðu til í dyngjugosum og sprungugosum.  Þau elstu, dyngjurnar,
eru frá síðjökultíma eða upphafi nútíma.  Sprunguhraunin skiptast í tvo aldurshópa, annan
frá fyrri hluta nútíma og hinn frá tveimur síðustu árþúsundum. Sprungugosin komu upp á
tveimur gosreinum.  Báðar liggja frá norðaustri til suðvesturs.  Vestari gosreinin liggur um
Stampa, en sú eystri liggur frá Skálafelli til norðausturs, meðfram Sýrfellsdrögum og Sýrfelli
að austan.  Milli gosreinanna eru u.þ.b. 2 km (kort 1).

Misgengi og gjár eru eitt aðaleinkenni þessa landsvæðis.  Hæstu sigstallarnir eru 10-20 m
háir í elstu hraununum og afmarka 4-5 km breiða siglægð milli Kinnar og Háleyjabungu.

Jarðhitasvæðið á Reykjanesi er aflmikið og gjöfult.  Einkenni jarðhitasvæðisins er hátt
hitastig í jarðhitageyminum (um og yfir 300°C), efnainnihald jarðhitavökvans og selta hans
sem er áþekk seltu sjávar.  Auk þess er jarðhitavökvinn snauður af magnesíum (Sverrir
Þórhallsson o.fl. 1996).

Hverasvæðið á Reykjanesi er meðal þeirra hverasvæða á landinu sem mest hafa verið
rannsökuð.  Á Reykjanesi eru hverabreytingar og jarðskjálftar tíðir.  Einkum er það
goshverinn suðvestan við aðalhverina auk Gunnuhvers sem nefndur er í sambandi við
hverabreytingar. Goshverinn var talinn afar sérstæður fyrir þær sakir að vatnið í honum var
sjór.  Hverinn er ekki lengur til (Kristján Sæmundsson, 1997 og Sólveig K. Pétursdóttir,
1998).

Á hverasvæðinu á Reykjanesi eru jarðgufuaugu sem eru með því markverðasta á svæðinu í
örverufræðilegu tilliti.  Þau eru þó ekki einstök enda finnast slíkar jarðmyndanir t.d. einnig í
Jarðbaðshólum við Bjarnarflag í Mývatnssveit.

4.2.4 Gróðurfar
Gróðurfar á Reykjanesi breytist nokkuð frá því sem er á Hafnasandi og er það einkum
vegna þess að á nesinu er yngra hraun, Stampahraun, sem ekki er eins veðrað og
sandorpið.  Melgresi hverfur því nær alveg, en víða má finna gróðurbletti þar sem krækilyng
og beitilyng eru áberandi, ásamt eini sem er á nokkrum stöðum gróskulegur.  Helstu
gróðurlendi umhverfis jarðhitasvæðið eru sandur eða hraun með grasi, melar og/eða ógróið
land, lítils háttar mólendi og austast er mosaþemba.

Eins og á öðrum háhitasvæðum verða örar breytingar á slíkum stöðum, þannig að gróðurfar
er óstöðugt og þróast mjög eftir hita og raka á hverjum tíma.

Við hverasvæðið eru búsvæði fyrir tegundir sem ekki er að finna annars staðar.  Margar
þessara tegunda eru aðlagaðar jarðhita og geta aðeins lifað við þær aðstæður
(Náttúrufræðistofnun Íslands, 1989).

4.2.5 Fuglalíf
Sunnan iðnaðarsvæðis er stórt kríuvarp sem er líklega með þeim stærstu á landinu, alls um
10.500 varppör.  Varpið er óvenjulegt því nokkur hluti þess er á gróðurlitlum, leirbornum
jarðvegi á hverasvæði og er það að öllum líkindum eina kríuvarpið í heiminum sem er á
slíku svæði.  Kríuvörp sem eru stærri en 4.300 pör teljast alþjóðlega mikilvæg samkvæmt
upplýsingum í Anon 1995.  Kríuvarpið á Reykjanesi er því mikilvægt á alþjóðavísu.  Aðrir
fuglar voru ekki algengir á athugunarsvæðinu (Ólafur Einarsson og María Harðardóttir,
1998).
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4.2.6 Landnotkun
Áætlað er að um 120.000-140.000 ferðamenn komi á Reykjanes á ári hverju.  Samkvæmt
áliti þeirra aðila í ferðaþjónustu, sem leitað var til er Reykjanesið vinsæll áningarstaður
ferðamanna.  Að sögn heimildarmanna eru mikilvægustu staðirnir á svæðinu Valahnúkar,
Gunnuhver og Valbjargagjá (kort 2).  Auk þess má nefna sigdældir, dyngjur og sprungur á
nesinu öllu frá Grindavík til Hafna.

Samkvæmt aðalskipulagi Reykjanesbæjar 1995 - 2015 og svæðisskipulagi Suðurnesja
1987-2007 er iðnaðarsvæðið á Reykjanesi um 3 km2 að stærð.  Landnotkun innan þess er
skilgreind í svæðisskipulagi Suðurnesja sem byggt svæði og þar að auki er gert ráð fyrir
orkuveri á svæðinu.  Á iðnaðarsvæðinu er starfrækt fiskþurrkun, saltverksmiðja og
raforkuframleiðsla.  Á döfinni er að auka umsvif fiskþurrkunarinnar en ekki er vitað um aðrar
framkvæmdir á svæðinu.

Vatnsverndarsvæði í 1. og 3. flokki ná að hluta inn á fyrirhugað framkvæmdasvæði.

Efnisnáman í Stapafelli er skilgreind sem efnistökusvæði í aðalskipulagi Reykjanesbæjar
1995-2015 og svæðisskipulagi Suðurnesja 1987-2007.  Náman er rekin af Íslenskum
aðalverktökum sem hafa til þess öll tilskilin leyfi.  Efnisnáman í Melhóli er rekin af Litlafelli sf.
í Grindavík, sem hefur til þess öll tilskilin leyfi.

Reykjanesið er á náttúruminjaskrá, einnig það svæði sem er innan iðnaðarsvæðis
(Náttúruverndarráð 1996), sjá kort 1.
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5. YFIRLIT RANNSÓKNA

5.1 Inngangur
Rannsóknir hafa verið gerðar til þess að meta möguleg áhrif jarðhitanýtingar á
jarðmyndanir, landslag, vistkerfi hvera, gróðurfar, fuglalíf, menningarminjar og
samfélagslega þætti.

5.1.1 Rannsóknir og athuganir vegna afmörkunar fyrirhugaðrar framkvæmdar
VSÓ Ráðgjöf (2002) hefur unnið greinargerð um mat á landslagi á áhrifasvæði
framkvæmda og mögulegum áhrifum framkvæmda á það, sjá kafla 13 um landslag.

Náttúrufræðistofnun Íslands aflaði viðbótarupplýsinga um gróðurfar og fuglalíf fyrirhugaðs
niðurdælingarsvæðis og áhrif mannvirkjagerðar á það, greindi frá gróðurfari og fuglalífi á
mögulegri affallsleið og vann gróðurkort af niðurdælingarsvæðinu (Kristbjörn Egilsson o.fl.
2002).

Aflað hefur verið upplýsinga um áhrif affallsvökva á umhverfið.  Einnig var lagt mat á stærð
þynningarsvæðis affallsvökvans í strandsjó.  Upplýsingarnar hafa verið bornar undir
Hollustuvernd ríkisins og Hafrannsóknarstofnun.

5.1.2 Skrá yfir fyrirliggjandi rannsóknir
Eftirfarandi er yfirlit um helstu rannsóknir sem unnar hafa verið fyrir Hitaveitu Suðurnesja
hf og aðra aðila á svæðinu (sjá töflu 5.1).
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Tafla 5.1 Helstu fyrirliggjandi rannsóknir

Rannsóknir Höfundur/ár Efni
Náttúruminjar Kristján Sæmundsson, 1998 Nokkrar jarðmyndanir með

verndargildi

Jarðhitageymir og hverir Grímur Björnsson, 1998 Jarðhitakerfið á Reykjanesi.  Mat
á innra ástandi og afkastagetu

Kristján Sæmundsson, 1997 Hverirnir á Reykjanesi og fleira
þeim tengt.  Óbirt handrit á
Orkustofnun

Hitakærar örverur, vistkerfi Sólveig K. Pétursdóttir, 1998 Frumúttekt á lífríki hverasvæðisins
á Reykjanestá – Drög

Grunnvatn Sverrrir Þórhallsson,
Freysteinn Sigurðsson, Hjalti
Franzson og Ragna
Karlsdóttir, 1996

Staðarval vinnslusvæða gufu,
vatns og sjávar fyrir
magnesíumverksmiðju

Gróðurfar Náttúrufræðistofnun Íslands,
1989

Náttúrufar á sunnanverðum
Reykjanesskaga

Kristbjörn Egilsson og Ævar
Petersen, 1998

Könnun á gróðri og fuglum vegna
jarðhitanýtingar á Reykjanesi.
Staða þekkingar verk- og
kostnaðaráætlun

Fuglalíf Ólafur Einarsson og Maria
Harðardóttir, 1998

Athugun á fuglalífi á Reykjanesi
vegna fyrirhugaðrar
jarðhitanýtingar

Kristbjörn Egilsson og Ævar
Petersen, 1998

Könnun á gróðri og fuglum vegna
jarðhitanýtingar á Reykjanesi.
Staða þekkingar verk- og
kostnaðaráætlun

Gróðurfar og fuglalíf Kristbjörn Egilsson, Ólafur K.
Nielsen og Guðmundur
Guðjónsson, 2002

Gróðurfar og fuglalíf við Sýrfell og
Gráa lónið á Reykjanesi

Menningarminjar Hildur Gestsdóttir og Orri
Vésteinsson, 1998

Fornleifakönnun á Reykjanesi

Landslag VSÓ Ráðgjöf, 2002 Greinargerð um áhrif
framkvæmdar á landslag

Affall Verkfræðistofan Vatnaskil,
2000

Útreikningar á þynningu
affallsvatns í sjó frá fyrirhugaðri
jarðhitavirkjun á Reykjanesi

Ferðamennska/útivist Bjarnheiður Hallsdóttir,
Sigríður Þrúður Stefánsdóttir,
2001.

Stefnumótun í ferðaþjónustu á
Reykjanesi 2001 til 2005.  Á
sextán skóm ehf.  28 bls.



II. Hluti: Framkvæmdalýsing

11

II. HLUTI: FRAMKVÆMDALÝSING
Í þessum hluta matsskýrslunnar er lýst helstu framkvæmdaþáttum fyrirhugaðrar
jarðhitanýtingar á Reykjanesi.  Einnig er lýst rekstri og starfsemi á framkvæmdatíma,
frágangi og aðgerðum til að draga úr áhrifum á umhverfið.  Loks er fjallað um aðra
framkvæmdakosti.

Við ákvörðun um hvenær tíma árs framkvæmdir fari fram verður tekið tillit til kríuvarps og
ferðamanna og miðað við að framkvæmd verði á þeim árstíma þar sem báðir þessir aðilar
verði fyrir sem minnstu röskun.

6. ÁFANGASKIPTING
Hitaveita Suðurnesja hefur ákveðið að skipta framkvæmdum vegna jarðhitanýtingar á
Reykjanesi í þrjá áfanga.  Þá er ekki unnt að tímasetja þar sem tímasetningin mótast af því
hvenær borað verður og af niðurstöðum rannsókna í fyrri áföngum.  Þó er ljóst að hafist
verður handa við 1. áfanga um leið og leyfi fæst frá viðeigandi leyfisveitendum.  Áfangarnir
eru þessir:

1. áfangi:
Boraðar verða sjö vinnsluholur inni á iðnaðarsvæðinu, 1.600–2.500 metra djúpar.  Þar
verða einnig reist orkuver, leiðslur frá vinnsluholum að orkuveri og skiljustöðvar.
Umhverfisáhrif borana og framkvæmda tengdum þeim á iðnaðarsvæðinu eru ekki
metin þar sem fyrri úrskurður skipulagsstjóra svo og úrskurður umhverfisráðherra
heimila þær framkvæmdir.

2. áfangi:
a) Borun allt að þriggja hola á niðurdælingarsvæðinu til að koma jarðhitavökvanum

aftur niður í jarðhitageyminn.  Hitaveita Suðurnesja hf hefur í hartnær tvo áratugi
gert tilraunir með niðurdælingu í háhitasvæðið í Svartsengi og rekur nú “fullvaxna”
niðurdælingu í um 2,5 km fjarlægð frá vinnslusvæðinu.  Niðurdæling í
Reykjanessvæðið byggir á þessari löngu reynslu Hitaveitunnar.  Fyrst verður ein
hola boruð og kannað hversu miklu magni af jarðhitavökva hún getur tekið við og
hve vel hún tengist jarðhitakerfinu.  Að því loknu verður næsta hola boruð og jafnvel
sú þriðja.  Ekki er gert ráð fyrir því að bora þurfi fleiri en þrjár niðurdælingarholur.

b) Stefnt er að því að skila aftur í jarðhitageyminn öllu því sem upp úr honum verður
tekið.  Engu að síður verður að vera til hjárás og er þá gert ráð fyrir því að leiða
jarðhitavökvann til sjávar (kort 1).  Að endingu verður svo gert ráð fyrir tímabundinni
neyðarlosun í Gráalónið.  Það verður gert með útrás meðan verið er að eiga við
rekstrartruflanir vegna óvæntra atvika.
Lagðar verða leiðslur inn á iðnaðarsvæðið frá niðurdælingarholunum auk þess sem
lögð verður leiðsla út á fjörukamb svo leiða megi jarðhitavökva í sjó (kort 1).

3. áfangi:
Borun þriggja rannsóknarhola sem verða hannaðar og fóðraðar sem vinnsluholur.  Ekki
er gert ráð fyrir að þessar holur verði nýttar sem vinnsluholur fyrr en í ljós hefur komið að
þær reynist gjöfular og vel tengdar við jarðhitageyminn.

Megintilgangur rannsóknarhola er að kanna hugsanlega jaðra vinnslusvæðisins og þar
með útbreiðslu þess, jafnframt því að sannreyna niðurstöður viðnámsmælinga og að eiga
möguleika til varma-, rennslis- og forðafræðimælinga niðri í jarðhitageyminum sjálfum.
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Áður en hægt er að ákveða hvort þessar holur nýtast sem vinnsluholur þarf að rannsaka
þær og getur það tekið 3 til 5 ár.  Holurnar nýtast einnig sem sprengiholur í
jarðeðlisfræðilegum tilgangi.  Hola nr. 1 verður boruð fyrst, sjá kort 1.  Stefnt er að því að
hún geti orðið allt að 3.000 – 3.500 metra djúp.  Hlutverk hennar er margþætt m.a.: a) að
kanna fyrst eiginleika jarðhitageymisins á 2.000 til 3.500 metra dýpi með vinnslu og
niðurdælingu í huga.  Reynist jarðhitageymirinn á þessu dýpi vera vinnanlegur þá gæti
það orðið fýsilegur virkjanakostur að dýpka vinnsluholur, sem til staðar eru, fremur en að
bora nýjar með tilheyrandi áhrifum á umhverfið þegar til endurnýjunar og nývirkjana
borhola kemur, b) að kanna síðar með grannri kjarnatökuborun eiginleika
jarðhitakerfisins niður á allt að 5.000 metra dýpi.  Kjarnahola, sem verður til við
kjarnatökuborun er mun þrengri en vinnsluhola og liggur hún frá botni vinnsluholu (s.s. á
um 3.000 metra dýpi).

Kjarnaholan er alls ekki fallin til vinnslu, en gæti þó hugsanlega nýst sem
niðurdælingarhola þar sem jarðhitavökvi væri leiddur undir þann massa
jarðhitageymisins sem unnið væri úr.  Kjarnaholurnar eru fyrst og fremst og nánast
eingöngu boraðar til öflunar grunnþekkingar undir merkjum IDDP (Iceland Deep Drilling
Project), sem er samvinnuverkefni Hitaveitu Suðurnesja hf., Landsvirkjunar, Orkuveitu
Reykjavíkur og Orkustofnunar.  IDDP er einnig alþjóðlegt rannsóknarverkefni og verður
rannsóknarþátturinn væntanlega að mestu fjármagnaður af erlendum
rannsóknarstofnunum.

Aðrar rannsóknarholur sem boraðar verða, er hola nr. 2 suður af Gráalóninu milli
Kísilhóls og Vatnsfells og hola nr. 3 í tagli Vatnsfells (kort 1, mynd 8 í viðauka 3). Þessar
holur verða, eins og áður segir, hefðbundnar könnunarholur á hugsanlegum jaðri
vinnslusvæðisins.  Þær munu verða nýttar sem vinnsluholur ef þær reynast gjöfular og
þá verða lagðar leiðslur frá þeim að orkumannvirkjum innan iðnaðarsvæðisins (kort 1).

6.1 Fyrirkomulag framkvæmda

6.1.1 Borholur
Staðsetning rannsóknar- og niðurdælingarhola er merkt með lituðum hringjum inn á kort 1.
Sérhver hringur getur rúmað fleiri en eina borholu.  Reynslan mun skera úr um það hversu
margar holur þarf að bora.  Umhverfis hverja holu er borplan, sjá kafla 6.1.3.  Dýpi borhola
er áætlað á bilinu 1.600 til 2.500 metrar, þó er gert ráð fyrir að ein rannsóknarholan verði
3.000 til 3.500 metra djúp.

Gert er ráð fyrir að hitastig í jarðhitageyminum verði 290-310°C, en á holutoppi verði hitinn
um 215-235°C og að um mettunarástand sé að ræða.  Heildarniðurdæling er áætluð að
jafnaði 470 – 550 kg/sek (Tafla 6.1).  Gert er ráð fyrir því að allur vökvi sem upp er tekinn
verði sendur niður í geyminn aftur eftir að nýtanlegur varmi hefur verið numinn úr honum.  Ef
einhverra hluta vegna er ekki hægt að koma kældum jarðhitavökvanum niður í geyminn,
verður honum dælt um affallslögn frá skiljustöð til sjávar (kort 1).  Ætla má að um helmingur
heildarmagnsins (allt að 250 kg/sek) verði fluttur um lögnina til sjávar á meðan verið er að
finna lausn vandans en lögnin verður hönnuð þannig að hún geti flutt allan vökvann.  Hinum
helmingi affalls verður dælt niður í jarðhitageyminn.  Þetta byggir á niðurdælingartilraunum í
Svartsengi og reynslu af niðurdælingu sem staðið hefur samfellt í tvö ár.  Útfellingamáttur
jarðsjávar á Reykjanesi er meiri en í Svartsengi og því ríkir nokkur óvissa um þennan þátt,
sem mætt er með því að geta dælt jarðhitavökvanum um lögn til sjávar.
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Tafla 6.1 Magn upptöku og niðurdælingu miðað við framleiðslu 60 – 70 MW

Upptaka holu kg/s Niðurdæling kg/s

Gufa 150-175 Vökvi (jarðhitavökvi og
þéttivatn jarðhita-
gufunnar)

470–550

Jarðhitavökvi 320-375

Upptaka alls 470–550 Niðurdæling alls 470–550

Gert er ráð fyrir því að sérhver vinnsluhola verði afkastamæld eftir upphitun að borun
lokinni.  Afkastamæling getur tekið allt að 720 klst. og á þeim tíma má ætla að hver hola
flytji upp á yfirborðið allt að 60.000 tonn af gufu og 90.000 tonn af jarðsjó.  Á meðan
prófunin stendur yfir mun gufan stíga til himins en jarðsjórinn fara sömu leið og skolvatnið
frá bornum, þ.e. verða leitt út í sjó í gegnum fyrirhugaða affallsleið eða bráðabirgðaleiðslu,
sem verður eingöngu til staðar á meðan framkvæmdatíma stendur.

Gert er ráð fyrir að sérhver niðurdælingarhola verði afkastamæld eftir um eins mánaðar
upphitun að borun lokinni.  Afkastamæling getur tekið allt að 300 klst. og á þeim tíma má
ætla að hver hola flytji upp á yfirborð allt að 25.000 tonn af gufu og  39.000 tonn af jarðsjó.

Skiljustöð er fyrirhuguð innan iðnaðarsvæðis í nágrenni raforkuvirkjunar á svæðinu mitt á
milli saltverksmiðju og fiskþurrkunarinnar.

Í töflu 6.2 er að finna yfirlit yfir efnisflæði helstu efnasambanda sem jarðhitagufan og
jarðhitavökvinn bera með sér upp á yfirborðið.

Tafla 6.2 Áætlað efnaflæði úr fyrirhuguðum borholum á Reykjanesi, efnastyrkur í affallsvökva,
helstu efnaþættir*

Efni Styrkur
(mg/kg)

Efnaflæði
(tonn/ári)

Ál (AI) 0,071 1,2

Járn (Fe) 0,330 5,7

Kísill (SiO2) 640 11,1

Mangan (Mn) 2,66 45,0

Blý (Pb) <0,0001** -

Kopar (Cu) 0,001 0,02

Arsen (As) 0,141 2,4

Antímon (Sb) <0,004** -

Sink (Zn) 0,038 0,7

Kadmíum (Cd) <0,00002 -

* Gert er ráð fyrir að vinnslan sé um 17 milljón tonn/ári eða um 550 kg/sek af jarðhitavökva.
**Undir greiningarmörkum.  Styrkur var reiknaður af Orkustofnun.
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Eins og fyrr segir verður mjög ákveðið stefnt að því að setja jarðhitavökvann aftur niður í
geyminn eftir að verðmæti hafa verið unnin úr honum.  Hann hefur því sem slíkur hverfandi
áhrif á umhverfið.

6.1.2 Ferskvatnstaka
Kannað verður hvort hægt sé að nýta þær ferskvatnsholur sem fyrir eru.  Fáist ekki
nægjanlegt vatn úr þeim, þá verða boraðar fleiri ferskvatnsholur við austurenda Sýrfells,
því nær borsvæðinu eykst selta og magn uppleystra efna í grunnvatninu.  Við borun
háhitahola þarf umtalsvert magn af skolvökva, (40-80 l/s), sem nauðsynlegur er, annars
vegar til þess að kæla borkrónuna og hins vegar til þess að skola borsvarfinu (efninu sem
losað er) upp á yfirborðið.

Gert er ráð fyrir að borun hverrar holu taki um 35 daga eða um 840 klukkustundir.
Skolvatnsnotkunin getur sveiflast frá því að vera nánast engin í allt að 80 kg/sek.  Gert er
ráð fyrir að skolvatnsþörfin allan verktímann verði að jafnaði 35 kg/sek.  Skolvatnsnotkun
við borun hverrar holu er því áætluð um 106.000 tonn.  Einungis hluti skolvatnsins nær til
yfirborðs vegna lekra jarðlaga, sem borað er í gegnum.  Gera má ráð fyrir að 30 – 50%
magnsins gleypi lek jarðlög í borholunni sjálfri.  Að borun lokinni er ekki lengur þörf fyrir
skolvökva.

6.1.3 Borplön
Á borstað er nauðsynlegt að gera borplan fyrir borinn og það sem honum tilheyrir.
Borplanið verður gert á sama hátt og tíðkast hefur fyrir háhitaholur á Íslandi til þessa en þó
verður leitast við að minnka plönin.  Komið verður fyrir búnaði í plönunum til að koma í veg
fyrir olíumengun og gerðar verða skýrar verklagsreglur um umgengni á svæðinu og um
meðferð mengunarefna og hvernig skuli bregðast við hugsanlegri mengun.  Stærð
borplans verður um það bil 3.500 m2 en raskað svæði um 5.000 m2.   Áætlað er að það
þurfi um 10.000 m3 af fyllingarefni fyrir hvert borplan og samtals 60.000 m3 fyrir borplönin 6
í 2. og 3. áfanga.  Gerð verða 3 borplön í hvorum áfanga um sig.

Leitast verður við að hafa borplanið svo lítið sem kostur er.  Steyptur verður kjallari sem
hýsir holutoppinn.  Dýpt kjallara mun miðast við að safnæð verði leidd um 1 – 1,5 m undir
jarðvegsyfirborð út úr honum.  Þegar hefur verið steyptur kjallari fyrir holutopp inn á
núverandi iðnaðarsvæði og er hann hannaður á þann veg að leiða má leiðslur út úr honum
neðanjarðar.

Á framkvæmdatíma þarf að leggja tvær vatnslagnir að bornum frá skolvatnsveitu, sem
anna a.m.k. 60 l/s í sírennsli.  Vatnsrörin eru ýmist úr plasti, áli eða dúk og er hægt að
leggja þau án jarðrasks.  Þau eru síðan fjarlægð að verki loknu.  Á borplaninu verður
safnþró við hlið skolkars borsins fyrir borsvarf og leðju.  Þar fellur til svarf (140 m3) og
megnið af þeirri borleðju og sementi sem berst frá holunni.  Úr þrónni er vatni fleytt um
yfirfall og það látið renna um sprungur niður í grunnvatnsgeyminn, þannig að ummerki á
yfirborði verði lítil.  Borsvarf verður flutt burtu og fargað á viðurkenndan hátt verði þess
krafist.

Athafnasvæðið takmarkast af stærð borplansins og verður öllu jarðraski haldið í lágmarki.
Allt fyllingarefni verður flutt á svæðið en ekki ýtt upp.

6.1.4 Jarðhitavökvi tekinn úr jörðu
Frá hverri rannsóknarholu er áætlað að streymi gufu og jarðhitavökva geti verið um 60
kg/sek.
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6.1.5 Förgun affallsvökva
Gert er ráð fyrir að affallsvökva verði fargað bæði með því að dæla honum um affallsleið út
í sjó og með niðurdælingu.  Gera má ráð fyrir því að um helmingi affallsvökvans verði dælt
um affallsleið til sjávar og að öðru eins verði dælt niður í jarðhitageyminn.  Ástæða þess að
báðir kostir eru valdir er sú að í svipinn er ekki víst að unnt sé að dæla niður öllum
affallsvökvanum, m.a. vegna efnainnihalds hans.  Því verður að vera til leið til að farga
vökvanum á annan hátt.  Í kafla 10 er gerð grein fyrir áhrifum dælingar affallsvökva  út í
sjó.

6.1.6 Leiðslur
Leiðslur fyrir affallsvökva úr skiljustöð munu liggja að niðurdælingarholum sem eru
afmarkaðar á korti 1.  Einnig er gert ráð fyrir möguleika þess að affallsvatn verði leitt út í
sjó um 1,7 km vegalengd.

6.1.7 Vegir
Fyrir 2. áfanga verða ekki lagðir nýir vegir, heldur notast við vegi og slóða sem nú eru á
svæðinu.  Fyrir lagningu affallsleiðar og borun tilraunahola 1 og 2 í 3. áfanga þarf
hinsvegar að útbúa að hluta nýja vegslóða.  Núverandi vegir og slóðar eru merktir inn á
kort 1.  Meðfram affallsleið þarf að hluta að leggja slóða í sandorpið land.  Sá vegaslóði
verður samtals um 0,8 km langur, sjá kort 1.  Hann verður lagður með heflun lands, þannig
að auðvelt verður að fjarlægja hann aftur ef hann nýtist ekki.  Fyrir 3. áfanga verða að
hluta lagðir nýir vegarslóðar, þar sem staðsetningu borplans getur skeikað um einhverja
tugi metra fyrir tilraunaholur 1 og 2 og því getur þurft að leggja nýja slóða.  Staðsetning
borplana fyrir tilraunaholur í 3. áfanga er þó innan þess svæðis sem markað er á korti 1.

Ef þörf er á að bæta núverandi vegaslóða til að þeir beri nauðsynlega þungaflutninga
verður haft samráð við Náttúruvernd ríkisins og aðra hagsmunaaðila um útfærslu breytinga
á þeim.

6.1.8 Efnistaka
Jarðvegsefni þarf til að gera borplön. Miðað er við að það þurfi um 10.000 m3 af
fyllingarefni fyrir hvert borplan.  Nýir vegaslóðar sem þarf að leggja, verða lagðir með heflun
lands og því er ekki nauðsyn á efnistöku vegna þeirra.

Efni verður fengið úr viðurkenndum námum við Stapafell og Melhól sunnan Hagafells.
Samtals er áætlað að til framkvæmdanna þurfi um 60.000 m3 af efni úr Stapafelli og
Melhóli. Ennfremur er gert ráð fyrir að sótt verði efni í opna gjallnámu skammt austan
Rauðhóla við Hafnarveg.  Náman er innan skilgreinds iðnaðarsvæðis.  Aðeins verður um
lítið magn að ræða til ofaníburðar o.þ.h. enda er gjall lélegt burðarefni. Áætluð efnistaka úr
gjallnámunni er talin vera innan við 5.000 m3.
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6.1.9 Helstu kennitölur
Í töflu 6.3 koma fram helstu kennitölur sem eru þekktar í tengslum við nýtingu jarðhita.

Tafla 6.3 Helstu kennitölur framkvæmdar

Framkvæmdaþáttur Rannsóknarhola Niðurdælingarhola Affallsleið

Efnisnám:

Borplan 10.000 m3 10.000 m3 _____

Vegir / slóðar ____ ____ ____

Efnislosun:

Affallsvatn  ____ ____ 470-550 kg/sek
(flutningsgeta)

Streymi jarðhitavökva

Gufa um 20-23 kg/sek _____ _____

Borsvarf 367 m3 367 m3
_____

Ferskvatnstaka 35 kg/sek á
framkvæmdatíma

__________ _____

Hljóðstig

Framkvæmdatími 92 dB (max frá
ljósavél)

92 dB (max frá
ljósavél)

_____

Rekstrartími óverulegt óverulegt ______

Lengd leiðslna* 2,2 km 4,4 km 1,7 km

Rekstrartími/líftími 8760 st/ár 8760 st/ár _____

* Lengd leiðslna er mæld miðað við staðsetningu sem sýnd er á korti 1.

6.1.10 Hljóðstig á framkvæmdatíma
Allur búnaður boraðila er af nýjustu gerð og hljóðeinangraður samkvæmt ströngustu
kröfum. Ljósavél borsins er hávaðamesti búnaður borsins og er hljóðstig hennar uppgefið
92 dB(A) í 2 m fjarlægð.  Heildarverktími við borun holu getur verið 35-65 dagar.

6.1.11 Frágangur
Hitaveita Suðurnesja hf leggur mikið upp úr góðum og faglegum frágangi við allar
framkvæmdir svo umhverfisáhrif þeirra verði sem minnst.  Frágangur náma verður í
samræmi við 49. gr. í lögum nr. 44/1999 um náttúruvernd.

Leitast verður við að láta mannvirki hafa sem minnst áhrif á útlit svæðisins.  Leiðslur verða
settar í jörðu frá tilraunholum 2 og 3 , en aðrar leiðslur verða ofanjarðar og faldar í
landslagi eins og kostur er.  Þó verður kannað hvort ekki sé unnt og hagkvæmt að setja
safnæðar og allar lagnir í jörðu.  Í því sambandi verður byggt á tilraunum Hitaveitunnar á
því að koma háhitalögnum í jörðu og viðleitni fyrirtækis til að fella mannvirki sín sem best
að umhverfinu með.

Dregið verður úr því raski sem fylgir gerð borplans.  Holukjallari verður nánast allur
neðanjarðar og aðeins lágreist hvelfing kjallarans og holutoppur munu sjást, en hann mun
rísa um 0,5 m upp fyrir jarðvegsyfirborð.  Á mynd 11 og 12 í viðauka 3 má sjá dæmi um
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frágang á borholu, sem framkvæmdaraðili mun hafa til viðmiðunar, að því undanskildu að
þar er borplan í stærra lagi en fyrirhugað er að leggja.  Að borun lokinni verða borplön
lagfærð og þau felld inn í landslagið eins kostur er.  Hitaveitan hefur hingað til fengið
landslagsarkitekta til að hanna alla umgjörð holanna og mun gera það í þessu verki.

6.2 Kostnaður og framkvæmdatími
Áætlaður verktími fyrir borun hverrar holu er 35-65 sólarhringar, en hann ræðst að verulegu
leyti af dýpi holunnar og því hvort tafir verða.  Áætlað er að framkvæmdin, þ.e. áfangar 2 og
3, taki þrjú til fjögur ár.  Þar af er bortími um eitt ár.  Áætlað er að fyrirhuguð framkvæmd
kosti um 7 milljarða króna.
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7. AÐRIR KOSTIR

7.1 Inngangur
Vegna eðlis jarðhitasvæðisins takmarkast staðarval við Reykjanestána, gróflega séð frá
Háleyjarbungu í suðri að Rauðhól við Stamparein í norðri (kort 1).  Aðrir orkuvinnslukostir
sem nýta jarðhita eru utan þessa svæðis svo sem við Trölladyngju og verða því ekki
skoðaðir í þessu samhengi.

Vegna þess að svæðið er á náttúruminjaskrá og með hliðsjón af úrskurði skipulagsstjóra
ríkisins um frummatsskýrsluna er sú leið farin að velja borholum utan iðnaðarsvæðis stað
við nokkra vandlega valda og vel afmarkaða staði.  Þá hefur tilhögun framkvæmda og
staðsetning borhola verið borin undir sérstakan samráðshóp sem settur var á laggirnar
vegna matsvinnunnar.

Framkvæmdakostir snúa að lagningu leiðslna ofan- eða neðanjarðar og hugsanlega aðra
staðsetningu á tilraunaholu 3.  Áform framkvæmdaraðila falla undir kost A, aðrir kostir eru
B og C.  Kostirnir eru eftirfarandi:

A Setja leiðslur í jörðu frá tilraunholu 2 og 3, þegar þær verða teknar til vinnslu,
og leggja þær í jörðu meðfram núverandi vegaslóðum til að lágmarka rask við
lagningu þeirra (kort 1).  Þegar tilraunahola 1 verður tekin til vinnslu verður
leiðslan frá henni lögð ofanjarðar og felld að landslagi eða sett í jörðu ef
hagkvæmt þykir.

Framkvæmdaraðili áformar að leggja bæði affallslögn til sjávar og dæla
jarðhitavökvanum aftur niður í jarðhitageyminn.  Í báðum tilvikum verður
stefnt að því að leggja leiðslur í jörðu ef hagkvæmt þykir en leggja þær
annars ofanjarðar og fella að landslagi.

Framkvæmdaraðili leggur til að staðsetning tilraunaholu 3 verði eins og sjá
má á korti 1.

Aðrir valkostir sem eru kynntir en koma ekki til greina að mati framkvæmdaraðila

B Breyta staðsetningu á tilraunaholu 3, þ.e. með stefnuborun.

C Setja allar leiðslur í jörðu.

7.2 Stefnuborun og staðsetning tilraunaholu 3 – kostur B
Í störfum samráðshópsins kom fram sú tillaga að staðsetja tilraunaholu 3 vestan Vatnsfells
og voru forsendur hennar fyrst og fremst að draga úr áhrifum holunnar á landslag.  Til þess
að hægt verði að færa holuna þarf að stefnubora á sprungurnar, s.s. skábora, þ.e.a.s. ekki
er hægt að styðjast við hefðbundna eða beina borun.

7.2.1 Samanburður á skáborun og hefðbundinni háhitaborun
Skáborunartækni hefur fram að þessu verið beitt á háhitasvæðunum í Kröflu og í Hengli,
en með henni má ná til jarðhita um 700 m til hliðar við holutopp.  Skáborun er notuð þar
sem bora þarf undir fjöll (Hengill, Nesjavellir), eða til að hitta á sprungur í tregum svæðum
(Krafla).  Þessar aðstæður hafa ekki verið fyrir hendi á jarðhitasvæðunum á
Reykjanesskaga (Reykjanes, Eldvörp, Svartsengi, Trölladyngja) en þar hafa aftur á móti
verið boraðar víðari holur en tíðkast á framangreindum svæðum.  Ástæða þess er að víð
hola hefur allt að helmingi meiri afköst (reynsla úr Svartsengi og líkanreikningar), því neðsti
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hluti víðrar holu er boraður með 311 mm (12 ¼”) borkrónu í stað 216 mm (8 ½”).
Útfellingar eru einnig meiri á háhitasvæðunum á Reykjanesskaga en annars staðar og þá
skiptir máli að langur tími líði milli hreinsunar sem þarf að framkvæma með bor.  Víðari
holur stíflast mun sjaldnar af útfellingum vegna aukins pláss sem er fyrir þær.

Enginn bor í landinu er nógu öflugur til að bora víða skáholu og ýmis tæknileg vandamál
yrðu þá einnig meiri en nú.  Af framangreindum tæknilegum ástæðum er ljóst að skáborun
verður ekki beitt við borun á þeirri holuvídd sem hentar á Reykjanesi, þar sem hola verður
að vera af grannri gerð ef á að skábora.  Auk ofangreindra tæknilega ástæðna verður að
taka tillit til þess að skáboruð háhitahola er mjög dýr, en kostnaður við gerð hennar getur
orðið allt að helmingi meiri en kostnaður við beina háhitaholu (tafla 7.1).  Viðhald
skáboraðrar háhitaholu er því mun áhættusamara, dýrara og flóknara en í beinni holu.
Óvissuþættir eru því mun fleiri við skáborun.

Kristján Sæmundson hjá Orkustofnun gerði grein fyrir mikilvægi staðsetningar tilraunaholu
3 á fundi með samráðshópnum.  Í máli hans  kom fram að núverandi staðsetning skipti
miklu máli og gæti jafnvel 50-100 m hliðarfærsla holu skipt töluverðu um þær upplýsingar
sem verið er að leita eftir um lekt í jarðhitageyminum.  Nauðsynlegt þykir að bora í
hæfilegri fjarlægð frá ákveðnum sprungum til að lenda ekki í þeim of grunnt.  Tilraunahola
3 er mikilvæg til að kanna jarðhitageyminn á þessum stað.  Með tilliti til upplýsingaöflunar
er hentugast að hafa holuna sunnar en núverandi staðsetning, til að geta kannað
jarðhitageyminn enn betur.

Tafla.7.1 Samanburður á skáborun og hefðbundinni borun

Hefðbundin borun Stefnuborun

Áætlaður kostnaður (grönn hola) 150 til 200 m.kr. 225 til 300 m.kr.

Áætlaður kostnaður (víð hola) 180 til 220 m.kr. Tæki skortir og mikil óvissa

Áhrif á landslag Lítil, sbr. mynd 12 í viðauka 3 Lítil, sbr. mynd 12 í viðauka 3

Ákjósanleiki staðsetningar m.t.t.
sprungu sem á að kanna

Mikill* Lítil til miðlungs*

Áhrif óvissuþátta á nýtingu háhitans Lítil til nokkur* Nokkur til töluverð*
* Við háhitaborun er ávallt fyrir hendi ákveðin óvissa.  Hægt er að draga verulega úr óvissu með því að notast við

hefðbundna borun.  Með skáborun eykst óvissa bæði hvað varðar kostnað og nýtingu holu seinna meir til
vinnslu.

Áhrif hefðbundinnar háhitaborunar og skáborunar á yfirborð, s.s. landslag, á svæðinu eru
hin sömu.  Borplan er jafnstórt og sé miðað við frágang eins og hann er sýndur á mynd 12
í viðauka 3 þá er í báðum tilvikum um að ræða lítil áhrif borplans á landslag.  Jafnframt
verður hola 3 staðsett á gömlu borplani til að draga úr raski.  Borplan tilraunaholu 3 yrði þó
stærra en núverandi plan (núverandi plan, sjá mynd 1 í viðauka 3).

Það er álit framkvæmdaraðila, að sé tekið mið af þeim þáttum sem koma fram í töflu 7.1,
þá sé skáborun ekki fýsilegur kostur bæði m.t.t. kostnaðar og hagkvæmni nýtingar.  Kostir
hefðbundinnar borunar eru meiri.  Meginforsenda fyrir skáborun hvað umhverfisáhirf snertir
er að draga úr áhrifum á landslag.  Það er skoðun framkvæmdaraðila að ef hefðbundin
háhitaborun á svæðinu hafi lítil áhrif á landslag, þá sé hún vel ásættanleg.  Í umfjöllun í
kafla 7.5 kemur fram að mjög er dregið úr landslagsáhrifum borhola sérstaklega við
tilraunaholur 2 og 3.
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Með þetta í huga þá er það skoðun framkvæmdaraðila að ekki sé ástæða til að taka
skáborun fram yfir hefðbundna borun þegar kemur að því að draga úr áhrifum
framkvæmda á landslag.

Breyting á staðsetningu tilraunaholu 3 hefur í för með sér meira jarðrask, þar sem ekki er
notast við núverandi borplan.  Þó vegur þyngst að kostnaður við skáborun er talsvert hærri
en við hefðbundna borun og að óvissa er um mögulega nýtingu tilraunaholu 3 og þar með
er dregið mjög úr hagkvæmni framkvæmdar.  Framkvæmdaraðili hefur því hafnað kosti B.

7.3 Lagning leiðslna í jörðu – Kostur C
Í störfum samráðhóps, sjá kafla 20.2, kom fram rík áhersla á að setja leiðslur í jörðu til
þess að draga úr áhrifum á landslag.  Framkvæmdaraðili hefur m.a. með hliðsjón af vinnu
samráðshópsins unnið all ítarlega könnun á hvaða staðlaðar og reyndar leiðir koma til
greina við lagningu leiðslna, þ.e. bæði í jörðu og ofanjarðar.

Niðurstaðan könnunarinnar bendir til þess að tæknilega sé vel gerlegt að leggja leiðslur í
jörðu, en kostnaðurinn er allt að tvöfaldur borið saman við að leggja leiðslur ofanjarðar.
Við þessa könnun var hvorki tekið tillit til þess ávinnings, sem fæst við að setja safnæðar í
jörð né heldur þeirra galla sem sú skipan hefur.  Í dag rekur Hitaveita Suðurnesja hf um
800 m langa neðanjarðarlögn sem flytur um 140 °C heitan jarðhitavökva frá orkuverinu í
Bláa lónið svo og neðanjarðarlögn svipaðrar gerðar og Bláalónslögnin, sem flytur um 200
°C jarðgufu frá saltverksmiðjunni á Reykjanesi að fiskþurrkunarverksmiðju.  Hitaveitan
vinnur staðfastlega að hagkvæmum lausnum á því að koma safnæðum í jörð.  Reynslu
skortir og nokkur tími mun líða áður en hægt sé að fullyrða um lagningu leiðslu í jörðu.
Hitaveitan vinnur t.d. að öruggari hönnun en nú er nýtt.

Með tilliti til þess að nokkur ár geta liðið þar til tilraunholur verða nýttar sem vinnsluholur er
það stefna framkvæmdaraðila að leita allra lausna til að koma leiðslum frá tilraunaholum 2
og 3 í jörðu til að tryggja farsælt sambýli við ferðamennsku og útivist á svæðinu. Leiðslur
fyrir niðurdælingarholur verða settar í jörðu eða faldar í landslagi á sambærilegan hátt, t.d.
með því að hylja leiðslur sandi sem er á staðnum.  Leiðsla fyrir affall verður annaðhvort
sett í jörðu eða felld að landslagi á annan sambærilegan hátt.

Með tilliti til þekkingar og reynslu er ekki hægt að leggja allar leiðslur í jörðu og því hafnar
framkvæmdaraðili kosti C, en mun leita leiða til að draga úr áhrifum leiðslna á landslag.
Þá ber að geta þess að enn munu líða nokkur ár áður en mögulegt verður að nýta
tilraunaholur.  Það gefur tækifæri til á að þróa öruggari lausnir.

7.4 Núll kostur
Núll kostur þýðir að ekki verði ráðist í fyrirhugaðar framkvæmdir utan iðnaðarsvæðis og
þar með óbreytt ástand á nýtingu jarðhita á svæðinu utan iðnaðarsvæðis.  Með hliðsjón af
atvinnustarfsemi mun framtíðarþróun á svæðinu, án nýtingar jarðhita, aðallega tengjast
ferðamennsku og útivist.  Fyrirtæki og samtök sem þjóna ferðamönnum á Reykjanesi
stefna á aukna þjónustu við þá og að auka markvisst ferðamannastrauminn á svæðið.
Sérstaða lífríkis og jarðfræði svo og sérstakt landslag er ein helsta auðlind
ferðaþjónustunnar á svæðinu.

Í stefnumótun ferðaþjónustu á Reykjanesi, sem gerð var 2001 fyrir tímabilið 2001-2005 af
Markaðs- og atvinnumálaskrifstofu Reykjaness, kemur fram að mikill áhugi er á því að
fjölga ferðamönnum á Reykjanesi og lengja dvöl þeirra þar.  Í þessu tilfelli nær hugtakið
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Reykjanes yfir allan Reykjanesskagann, eða það sem oft er nefnt Suðurnes.  Meðal
annars eru uppi hugmyndir um að byggja aðstöðu fyrir ferðamenn við Reykjanesvita.
Stefna á að því að auka dagsferðir erlendra ferðamanna og þá sérstaklega á jaðartíma og
þegar umsvif í ferðaþjónustu eru í lágmarki.  Til þess að hægt sé að taka á móti meiri
umferð þarf að lagfæra vegi á Reykjanesi.

Aukinn fjöldi ferðamanna mun að öllum líkindum auka álag á náttúrufar og jarðmyndanir
þar sem væntanlega verður nauðsynlegt að betrumbæta vegi á svæðinu og reisa
gestastofu fyrir ferðamenn.  Því mun núll kostur leiða til einhverra framkvæmda á svæðinu.

Við núll kost má því draga þá ályktun að nýting á svæðinu, utan iðnaðarsvæðis, muni
takmarkast við ferðaþjónustu og útivist.  Þær auðlindir sem liggja í jarðhitanum yrðu því
ekki nýttar og tækifæri til þess að byggja upp jarðhitanýtingu í sátt við umhverfi og
samfélag munu því liggja ónýtt.  Sú verðmætasköpun sem fylgir þróun og vinnslu jarðhita á
háhitasvæði svipuðu því á Reykjanesi er veruleg bæði fyrir Suðurnes sem og landið allt.
Við núll kost verða Suðurnesjamenn, og í reynd landsmenn allir, af þessum verðmætum.
Núll kostur þýðir, að mati framkvæmdaraðila, að aðeins hluti þeirra náttúruauðlinda sem
svæðið býr yfir yrði nýttur, en að jarðhitinn sem nýta má í sátt við umhverfi og samfélag
yrði ónýttur.

7.5 Samanburður kosta
Í umfjölluninni hér að ofan um kostina kemur skýrt fram að ekki þurfi að breyta
staðsetningu tilraunahola, þar sem aðeins sést lágreist hvelfing og lítt áberandi holutoppur
þar sem háhitaholur eru, auk þess sem unnt er að fella borplan vel að landslagi.  Að mati
framkvæmdaraðila breyta holurnar landslagi og landslagsheildinni hverfandi lítið.
Samanburður kosta snýst því fyrst og fremst um það hvort leiðslur, sem flytja
jarðhitavökvann frá tilraunaholum inn á iðnaðarsvæðið og affallsvökvann út í sjó og/eða í
niðurdælingarholur, verði ofan- eða neðanjarðar.  Framkvæmdaraðili setur því fram sem
sinn valkost að setja leiðslur í jörðu frá tilraunholum 2 og 3, en aðrar leiðslur verða
ofanjarðar og faldar í landslagi eins og kostur er.

Valkostur framkvæmdaraðila er að tilraunhola 3 verði þar sem kort 1 sýnir hana, þ.e.a.s.
að hún verði á núverandi borplani.  Þannig má draga úr því raski sem fylgir gerð borplans.
Holukjallari verður nánast allur neðanjarðar og aðeins lágreist hvelfing kjallarans og
holutoppur munu sjást, en hann mun rísa um 0,5 m upp fyrir jarðvegsyfirborð.  Á mynd 11
og 12 í viðauka 3 má sjá dæmi um frágang á borholu sem framkvæmdaraðili mun hafa til
viðmiðunar.  Borplan mun stækka og verða 3.500 m2.  Að lokinni borun verða borplön
lagfærð og þau felld inn í ríkjandi landslag svo sem kostur er.  Þess ber að geta hér að
Hitaveitan hefur hingað til og mun í þessu verki fá fagmenn þ.e. landslagsarkitekta til að
hanna alla umgjörð holanna.  Þegar tilraunaholur 2 og 3 verða teknar í notkun munu
leiðslur frá þeim verða lagðar í jörðu meðfram núverandi vegaslóðum til að draga eins
mikið úr raski og mögulegt er við lagningu þeirra.  Leiðslan frá tilraunaholu 1 verður felld á
annan sambærilegan hátt að landslagi eða sett í jörðu ef hagkvæmt þykir.

Valkostur framkvæmdaraðila við förgun affallsvökva er að leggja bæði affallslögn til sjávar
og koma á niðurdælingu.  Í báðum tilvikum verður stefnt að því að leggja leiðslur í jörðu
eða fella á annan sambærilegan hátt að landslagi.
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III. HLUTI: MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM
Í þessum hluta er fjallað um áhrif jarðhitanýtingar á Reykjanesi á umhverfið og er
umfjöllunin byggð á skýrslum sérfræðinga.  Gerð er grein fyrir forsendum fyrir matinu og
umfangi áhrifa.

8. MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM JARÐHITANÝTINGAR Á REYKJANESI

8.1 Vinsun
Umfang matsins hefur að stórum hluta verið skilgreint í úrskurði umhverfisráðuneytis, sjá
umfjöllun um úrskurð í kafla 1.1.   Við vinsun var að auki leitað álits sérfræðinga, stofnana
og fulltrúa í samráðshóp.  Á fundum samráðshópsins var framkvæmd rædd og helstu
framkvæmda- og áhrifaþættir vinsaðir út.  Var sérstök áhersla lögð á áhrif framkvæmdar á
landslag, ferðamennsku og útivist og náttúrufar á svæðinu.  Frá vinnu samráðshóps er
greint í kafla 19.  Í viðauka 4 koma fram heildarniðurstöður og tillögur samráðshóps, en
þær hafði framkvæmdaraðili til viðmiðunar við umfjöllun um áhrif framkvæmdar á hina
ýmsu þætti í umhverfi og samfélagi.  Um þessa þætti og möguleg áhrif framkvæmdar á þá
er fjallað í eftirfarandi köflum.

Þegar fjallað er um umhverfisþætti í matsskýrslu er stuðst við eftirfarandi skilgreiningu á
umhverfi sem kemur fram í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000:

Umhverfi
Samheiti fyrir menn, dýr, plöntur og annað í lífríkinu, jarðveg, jarðmyndanir, vatn, loft,
veðurfar og landslag, samfélag, heilbrigði, menningu og menningarminjar, atvinnu og
efnisleg verðmæti.

9. FORSENDUR MATS Á UMHVERFISÁHRIFUM

9.1 Inngangur
Við mat á umfangi umhverfisáhrifa jarðhitanýtingar á Reykjanesi er einkum horft til þriggja
þátta: laga og alþjóðasamninga, umsagna og athugasemda og tillagna sérfræðinga sem
byggja á niðurstöðum rannsókna þeirra svo og vinnu samráðshóps.  Á grundvelli þessara
þátta er niðurstaða matsskýrslunnar fengin.

9.2 Breytingar frá matsáætlun
Í vinnu við matsskýrslu hefur umfjöllun um affall breyst frá því sem ráð var gert fyrir í
matsáætlun.  Eftir að hafa aflað nánari upplýsinga frá sérfræðingum (sjá nánar kafla 10) og
kynnt sér ákvæði í reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns sem gildir um
efnin í affallsvökva jarðhitavinnslunnar, varð það niðurstaða skýrsluhöfunda að afla ekki
upplýsinga um lífríki innan þynningarsvæðis.  Ástæðan fyrir því að fara ekki í slíka
rannsókn byggist á því að upplýsingar um styrk og magn efna í affallsvatni og viðmið í
ofangreindri reglugerð (sjá kafla 10.4) sýna fram á að styrkur og magn efna í affallsvatni er
í öllum tilvikum nema tveimur, arsen og sink, undir þeim mörkum þar sem lítil eða engin
hætta er á áhrifum, sjá töflu 10.1 í kafla 10.  Jafnframt er hægt að þynna þessi efni út.  Það
er því mat framkvæmdaraðila, eftir að hafa haft samráð við ýmsa sérfræðinga sbr. kafla
10.3, að ekki sé nauðsyn á rannsókn um lífríki innan þynningarsvæðis.  Að öðru leyti er
umfjöllun um affall í samræmi við matsáætlun.
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9.3 Lagaumgjörð og alþjóðasamningar
Matsskýrslan er unnin í samræmi við lög nr. 106/2000 og reglugerð nr. 671/2000, um mat
á umhverfisáhrifum.  Alþjóðasamningar um verndun villtra plantna og dýra og lífssvæða í
Evrópu (Bern 1979) og samning um líffræðilega fjölbreytni (Ríó de Janeiró 1992) sköpuðu
einnig ramma utan um umfjöllun um náttúru svæðisins.

9.4 Umsagnir og athugasemdir
Tekið er tillit til umsagna opinberra aðila um tillögu að matsáætlun s.s. Náttúruverndar
ríkisins, Hollustuverndar ríkisins, Grindavíkur- og Reykjanesbæjar, Hafrannsóknartofnunar,
Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja, Ferðamálaráðs Íslands og iðnaðar- og viðskiptaráðuneytis.

9.5 Samráð
Framkvæmdaraðili stofnaði samráðshóp.  Sjá umfjöllun um starf og niðurstöður hópsins í
20. kafla og 4. viðauka.  Stuðst var við álit og athugasemdir hópsins.

9.6 Umfang áhrifa
Í umfjöllun um umfang áhrifa eru notuð hugtökin lítil, nokkur, talsverð og mikil áhrif til að
flokka áhrifin eftir styrk og mikilvægi þeirra.  Ekki er notast við skilgreininguna “umtalsverð
umhverfisáhrif” vegna ábendingar frá Skipulagsstofnun.  Sú skilgreining á einnig einungis
við um heildaráhrif framkvæmdar.  Mörk þessara flokka geta verið óljós.  Til viðmiðunar
hafa skýrsluhöfundar skilgreint flokkana, sjá töflu 9.1. Skilgreiningin skýrir og samþættir
umfjöllun um tiltekin áhrif í matsskýrslunni.

Tafla 9.1 Skilgreining á áhrifum í matsskýrslu

Umfang áhrifa Skýring

Lítil º Áhrifin eru ekki áberandi og yfirleitt tímabundin.

º Breytingar í umhverfinu eru ekki áþreifanlegar.

º Framkvæmd hefur litlar afleiðingar og áhrif hennar breyta ekki gerð og
einkenni umhverfisins í grundvallaratriðum.

Nokkur º Breytingar eru að einhverju leyti áþreifanlegar/áberandi.

º Ekki um grundvallarbreytingu að ræða á einkennum
umhverfis/umhverfisþáttar.

º Áhrif kunna að vera óafturkræf.

º Áhrif verða staðbundin.

Talsverð º Áberandi breyting í umhverfinu.

º Áhrif kunna að vera óafturkræf.

º Einkenni umhverfis/umhverfisþáttar breytist.

º Áhrif kunna að taka til svæðisins og landsins alls.

Mikil º Mjög áberandi breytingar.

º Verulegar breytingar, sem kunna að vera óafturkræfar.

º Einkenni umhverfis/umhverfisþáttar breytist.

º Áhrif kunna að taka til svæðisins, landsins alls og/eða heimsins.
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10. FÖRGUN AFFALLSVÖKVA

10.1 Inngangur
Í þessum kafla verður fjallað um förgun affallsvökva og um aðgerðir til þess að meta áhrif
þess á umhverfið.  Í tillögu að matsáætlun kom fram að í matsskýrslu yrði fjallað förgun
affallsvökva í samræmi við þrjá liði, A, B og C, sem nefndir eru hér að neðan.  Í matsvinnu
kom í ljós að ekki væri þörf á að uppfylla lið B.  Í kaflanum verða færð rök fyrir þeirri
niðurstöðu skýrsluhöfunda, sem byggir á áliti sérfræðinga.

10.2 Niðurstaða frekara mats
Í úrskurði Skipulagsstofnunar og umhverfisráðuneytisins er fallist á nýtingu orku, förgun
affallsvökva og borun innan núverandi iðnaðarsvæðis með því skilyrði að Gráalónið stækki
ekki frá því sem nú er.  Leiðir til förgunar affallsvökva með niðurdælingu eða í sjó eru ekki
takmarkaðar við iðnaðarsvæðið.

Samkvæmt úrskurðum skal leggja mat á jarðhitanýtingu aðra en þá sem nefnd er hér að
ofan og eru eftirtaldir þættir taldir upp:

A. Tillaga að stærð þynningarsvæðis affallsvökvans í strandsjó þar sem tillit er tekið
til flokkunar strandsjávar með tilliti til leyfilegs magns málma í yfirborðsvatni til
verndar lífríki og leyfilegs magns málma í sjávarseti hér við land.  Bera skal
tillöguna undir Hollustuvernd ríkisins.

B. Upplýsingar um lífríki innan þynningarsvæðisins.

C. Upplýsingar um styrk og magn ýmissa efna í affallsvatninu og áhrif þeirra á lífríki
sjávar svo sem kísils, áls, járns og mangans einnig þungmálma t.d. kadmíums,
kopars og sinks auk arsens og blýs.

Í umfjöllun um affallsvatn hér á eftir er fjallað ítarlega um atriði í liðum A og C hér að ofan.
Upplýsingar um B koma ekki fram og er það rökstutt með því, eins og nánar verður fjallað
um hér í kaflanum, að upplýsingar um styrk og magn ýmissa efna í affallsvatni og viðmið í
reglugerðum (sjá kafla 10.4) sýna fram á að styrkur og magn efna í affallsvatni er í öllum
tilvikum nema tveimur, arsen og sink, undir þeim mörkum þar sem lítil eða engin hætta er
á áhrifum, sjá töflu 10.1.  Þessi tvö efni má svo auðveldlega þynna út.  Af þessum
ástæðum er það mat framkvæmdaraðila, eftir að hafa haft samráð við ýmsa sérfræðinga
sbr. kafla 10.3, að ekki hafi verið nauðsyn á rannsókn um lífríki innan þynningarsvæðis.

Þess ber að geta að miðað er við að öllum jarðhitavökvanum, þ.e. 550 kg/sek, sé dælt út í
sjó.  En í raun er áætlað að í mesta lagi muni helmingi vökvans verða dælt til sjávar.  Mat á
áhrifum gefa því til kynna mestu mögulegu áhrif.

10.3 Viðræður við sérfræðinga
Rætt hefur verið við sérfræðinga um þrjú ofannefnd atriði.  Þeir sem rætt hefur verið við
eru sérfræðingar á Líffræðistofnun Háskólans, Hafrannsóknarstofnun, Orkustofnun og
Hollustuvernd ríkisins.

Sérfræðingar Líffræðistofnunar Háskólans voru beðnir um að gera grein fyrri því hvernig
meta má lífríki innan þynningarsvæðis og hvaða áhrif ýmis efni í affallsvökvanum munu
hafa á lífríkið.  Eins og greint er frá í kafla 10.2 hér að ofan og ítarlegar seinna í þessum
kafla, þá sýndi matsvinnan að styrkur og magn efna í affallsvökva væri þess eðlis að ekki
væri ástæða til að fara í sérstaka rannsókn á líffríki innan þynningarsvæðis.
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Sérfræðingar Hafrannsóknarstofnunar bentu á að hugsanlega gætu kísill og næringarefni
(fosfór og köfnunarefni) haft áhrif á lífríki við frárennslisop og í samráði við þá var ákveðið
hvernig mætti meta hugsanleg áhrif þessara efna.  Í töflu 10.2 kemur fram styrkur efna í
sjó og er byggt á niðurstöðum rannsókna sérfræðinga á Hafrannsóknarstofnun.  Í töflu
10.1 eru skráð umhverfismörk nokkurra málma í yfirborðsvatni.  Samkvæmt leiðbeiningum
starfsmanna Hollustuverndar er það sú viðmiðun sem rétt er að nota, þegar verið er að
meta áhrif þessara efna á lífríki.

Sérfræðingar Orkustofnunar gerðu yfirlit yfir áætlaðan styrk þeirra efna í affallsvatninu,
sem talin eru upp í úrskurði Skipulagstofnunar og umhverfisráðuneytisins um frekara mat.

Rætt var við sérfræðinga Hollustuverndar um þær aðferðir sem notaðar eru til
skilgreiningar á þynningarsvæði og hvaða þættir það eru í frárennslinu frá
orkuvinnslusvæðinu, sem sérstaklega skal skoða, einkum með tillit til laga og reglugerða.
Þegar styrkur efna í affallsvatni var borin saman við viðmiðanir í reglugerðum, kom í ljós
að að styrkur efna í frárennslinu var í langflestum tilvikum minni en sá styrkur sem
hugsanlega getur valdið skaða á viðkvæmu lífríki (sjá tafla 10.1).  Í þeim tilvikum sem
styrkur var meiri, arsen og sink, er hægt að þynna styrkinn út og verður fjallað um það
síðar.

Verkfræðistofan Vatnaskil hefur metið stærð þynningarsvæðis fyrir valin efni og er stuðst
við útreikninga stofunnar við ákvörðun á stærð þynningarsvæðis.

Eftir samtöl við þessa sérfræðinga er það niðurstaða skýrsluhöfunda að ekki sé ástæða til
þess að leggja út í kostnaðarsamar rannsóknir á lífríki innan þynningarsvæðis, þar sem
styrkur þeirra efna sem eru í frárennslinu er það lágur að ekki verður hægt að segja til um
hver hugsanleg áhrif efnanna verða á lífríki sjávar.  Í umfjölluninni hér á eftir er rennt frekari
stoðum undir þessa niðurstöðu.

Með hliðsjón af þessari niðurstöðu leggur framkvæmdaraðili til að sett verði fram
vöktunaráætlun, þar sem fylgst verður reglulega með hugsanlegum áhrifum frárennslis á
lífríkið í nánasta nágrenni við útrásarop.  Þessi aðferð hefur verið valin við
frárennslisútrásir þéttbýlisstaða.  Hún er t.d. notuð við Faxaflóa við útrásir frá
Reykjavíkurborg og á viðkvæmari stöðum eins og við Þingvallavatn.  Áður en byrjað verður
að dæla affallsvökva til sjávar verður lífríki svæðisins kannað með það í huga að fá
núllpunkt til viðmiðunar fyrir þau gildi sem safnast við vöktun.

10.4 Áætlað frárennsli, efnainnihald og magn
Gert er ráð fyrir að jarðhitavinnslan sé um 17 milljón tonn á ári, eða um 550 kg/sek af
jarðhitavökva.  Þær reglugerðir sem förgun vökvans fellur undir eru reglugerð um fráveitur
og skólp, nr. 798/1999 og reglugerð um varnir gegn mengun vatns, nr. 796/1999.

Samkvæmt upplýsingum frá Hollustuvernd ríkisins mun frárennslið flokkast sem
iðnaðarskólp.  Það er því í höndum Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja að samþykkja fráveituna,
móta þær kröfur sem gerðar eru til frágangs hennar og skilyrða starfsleyfið.  Í fylgiskjali 1
með reglugerð um fráveitur og skólp eru sett fram mörk hámarksmengunar, hver
mengunin er og hvaða áhrif hún hefur á umhverfið.  Í reglugerðinni er einnig kveðið á um
að útrásir fráveituvatns mega hvorki mynda set né útfellingar.  Við hönnun og úrfærslu á
útrásaropi affallsvökvans verður þess gætt að útfellingar sjáist ekki í fjöruborði og að þær
myndi ekki set.  Útrásin verður hönnuð í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja og
samkvæmt þeim forsendum og kröfum sem settar verða fram í starfsleyfi.

Efnin í affallsvökva jarðhitavinnslunnar falla undir reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn
mengun vatns.  Í henni er tekið fram að vöktun umhverfis teljist til mengunarvarnareftirlits
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(3. gr, mgr. 3.12).  Í fylgiskjali B með henni eru einnig sett fram umhverfismörk fyrir málma
í yfirborðsvatni til verndar lífríki.  Þessi umhverfismörk og flokkar voru bornir saman við
styrk væntanlegar efna í frárennsli frá jarðhitasvæðinu og greinir Tafla 10.1 frá niðurstöðu
samanburðarins.

Þess ber að geta að við samanburðinn er miðað við að allur jarðhitavökvinn, þ.e. 550
kg/sek sé dælt út í sjó, en í raun er áætlað að í mesta lagi muni helmingi vökvans verða
dælt til sjávar.  Mat á áhrifum gefa því til kynna mestu mögulegu áhrif.

Tafla 10.1 Umhverfismörk málma í yfirborðsvatni til verndar lífríki.

Efni Styrkur í frárennsli
(mg/kg)

Umhverfismörk,
flokkur

Skýringar

Ál (AI) 0,071 ekki til -

Járn (Fe) 0,330 ekki til -

Kísill (SiO2) 640 ekki til -

Mangan (Mn) 2,66 ekki til -

Blý (Pb) <0,0001* I Mjög lítil til engin
hætta á áhrifum

Kopar (Cu): 0,001 II Lítil til engin hætta á
áhrifum

Arsen (As) 0,141 V
Ávallt ófullnægjandi
ástand vatns fyrir

lífríki/þynningarsvæði

Antímon (Sb): <0,004 * ekki til -

Sink (Zn) 0,038 III Áhrifa að vænta

Kadmín (Cd) <0,00002 I-II Lítil/mjög lítil til engin
hætta á áhrifum

* Undir greiningarmörkum.

Af þeim efnum sem nefnd eru í úrskurði um frekara mat, er það því einungis styrkur arsens
sem er það mikill að umhverfismörk í V flokki gilda og því skilyrt að þynningarsvæði sé
skilgreint. (Arsen fellur í flokk V ef styrkur er meiri en 0,075 mg/l, en fellur í flokk II (lítil
hætta á áhrifum) ef styrkur er á bilinu 0,0004 – 0,005 mg/l).  Hér skal bent á að í töflunni
eru settar fram ströngustu kröfur um umhverfismörk uppleystra efna í yfirborðsvatni, en
ekki í sjó, en slík mörk eru ekki til fyrir sjó.  Ekkert efnanna flokkast í IV. flokk og einungis
styrkur sinks nær í III. flokk, þar sem áhrifa er að vænta á sérlega viðkvæmt lífríki (Tafla
10.1).  Miðað er við að stærð þynningarsvæðis sé ákveðin þannig að utan þess falli allir
málmarnir undir mörkin í flokki III, þ.e að lítil hætta sé á áhrifum vegna þessara efna.  Til
þess að uppfylla þau skilyrði þarf að þynna arsen u.þ.b. 20 falt og sink u.þ.b tvöfalt.
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10.5 Þynning/þynningarsvæði
Áður en stærð þynningarsvæðis er ákveðin þarf að gera grein fyrir styrk viðkomandi efna í
sjó og sýnir Tafla 10.2 samanburð á styrk í affallsvökvanum og styrk viðkomandi efna í sjó.

Samkvæmt mörkum í reglugerð um varnir gegn mengun vatns þarf að þynna styrk arsens
og sinks í frárennslinu, til þess að styrkur þeirra falli innan marka II. flokks.  Þynning á
arsen þarf því að vera um 100 föld, en tvöföld fyrir sink.

Tafla 10.2 Styrkur efna í frárennsli og í sjó.

Efni Styrkur í frárennsli
(mg/kg)

Styrkur í sjó 1)

(mg/l)

Ál (AI) 0,071 0,001

Járn (Fe) 0,330 0,001

Kísill (SiO2) 640 0,5

Mangan (Mn) 2,66 0,005

Blý (Pb) <0,00012) 0,00004

Kopar (Cu): 0,001 0,0003

Arsen (As) 0,141 0,0017

Antímon (Sb): <0,004 2) 0,00015

Sink (Zn) 0,038 0,0003

Kadmín (Cd) <0,00002 0,00003

Kvikasilfur 0,0000033) 0,000002
1) Skv. upplýsingum frá Jóni Ólafssyni, Háskóla Íslands/Hafrannsóknarstofnun
2) Styrkur undir mælingarmörkum
3) Mæling í frárennsli í Bláa lónið

Samkvæmt útreikningum Vatnaskila (2000) á þynningu affallsvökvans, er þynning mjög
hröð á þessu svæði og takmarkast því þynningarsvæðið við tiltölulega lítið svæði við útrás.
Þynningarsvæði fyrir arsens var reiknað út  fyrir u.þ.b. 100 falda þynningu.  Útreikningarnir
benda til þess að stærð þynningarsvæðisins fyrir arsen verði innan við 1000 m á lengd
meðfram ströndinni og innan við 20 m á breidd næst útrásarstúti, eða úr um  0,14 mg/kg
niður fyrir 0,002 mg/kg.  Þessi þynning á þessu tiltölulega litla svæði dugar til þess að
styrkurinn sé innan þeirra marka sem reglugerðin kveður á um fyrir flokk II, þ.e. lítil hætta á
áhrifum samkvæmt reglugerðinni um varnir gegn mengun vatns.

Með hliðsjón af leyfilegum mörkum sinks, þarf  þynning þess að vera tvöföld frá styrk sinks
í affallsvökvanum.  Slík þynning verður strax við útrásaropið vel innan þynningarsvæðis
arsens.
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Mynd 10.1 Stærð þynningarsvæðis fyrir arsen í affalsvökva

Sérfræðingar Hafrannsóknarstofnunar hafa bent á að hugsanlega þurfi að meta áhrif
næringarefna (fosfór og köfnunarefni) og kísils í frárennslinu.  Engar mælingar eru til á
styrk fosfórs og köfnunarefnis í jarðhitavökva á Reykjanesi.  Að mati skýrsluhöfunda er
ekki ástæða til þess að leggja út í rannsóknir á styrk þessara efna í frárennslinu, þar sem
engin merki eru um ofnæringu á þeim stöðum sem frárennsli er leitt frá jarðhitasvæðum á
Reykjanesi í dag.  Styrkur kísils hefur verið mældur í frárennslisvökva og er það einn þeirra
þátta sem alltaf er fylgst með við rekstur jarðhitavirkjana.  Í rannsóknum sem sérfræðingar
Hafrannsóknarstofnunar hafa gert á styrk kísils í afrennsli af landinu kemur t.d. fram að
meðal styrkur kísils í Þjórsá er á bilinu 200 – 250 µmol/l (Unnsteinn Stefánsson og Jón
Ólafsson 1991 og Sólveig R. Ólafsdóttir and Jón Ólafsson 1999).  Þessi styrkur svarar til
um 12 - 15 mg/l af kísil.  Í frárennslinu frá jarðhitasvæðinu er gert ráð fyrir að styrkur
kísilsins sé um 640 mg/kg eða um 40 - 50 faldur styrkur Þjórsár.  Í athugun sem Freysteinn
Sigurðsson (1986) hefur gert á grunnvatnsrennsli á Reykjanesi, kemst hann að þeirri
niðurstöðu að grunnvatnsstraumur að stærðinni 10 – 12 m3/sek renni til sjávar á
vestanverðu Reykjanesi.  Ef sú forsenda er gefin að styrkur kísilsins í grunnvatnsstraumi
svæðisins sé svipaður og í Þjórsá, er magn kísilsins í frárennsli jarðhitavinnslunnar af
svipaðri stærðargráðu og náttúrulegur framburður er nú til sjávar.  Að teknu tilliti til þess að
gert er ráð fyrir að öllum frárennslisvökva sé dælt niður í jarðhitakerfið og að dæling
frárennslisins út í sjó sé eingöngu neyðarleið, ef truflun verður á niðurdælingu, er gert ráð
fyrir að þessi aukning á styrk kísilsins geti tæplega orðið til þess að lífríkið hljóti skaða af.
Mat skýrsluhöfunda er að ekki sé ástæða til þess að leggja út í sérstakar rannsóknir til
þess að meta áhrif kísils á lífríkið, þar sem engar vísbendingar séu um að áhrif af hans
völdum geti verið skaðleg.

Það er vel þekkt að kísill fellur út við útrásarop frárennslis frá jarðhitasvæðum.  Þetta sést
vel í Bláa lóninu þar sem útfellingarnar hafa hafa þétt hraunið og lónið myndast.  Með
tilkomu nýrrar aðstöðu fyrir Bláa lónið er jarðhitavökvinn leiddur um 800 m leið yfir í nýtt
lón.  Þar eru útfellingar mun minni og þurfti að setja upp sérstaka fellikistu fyrir kísil til þess
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að baðgestir geti svalað þörf sinni á að maka á sig kísilútfellingum.  Ekki er hægt að segja
til um hversu stórt hlutfall uppleysts kísils mun falla út við útrásaropið í frárennslinu frá
jarðhitavirkjun á Reykjanesi.  Samkvæmt upplýsingum rekstraraðila Svartsengis er
tæknilega hægt að tryggja að ekki muni myndast útfellingar við útrásaropið og koma
þannig í veg fyrir útfellingar muni sjást á ströndinni í nágrenni þess og uppfylla þar með
kröfur í reglugerð um fráveitur og skólp.

10.6 Hugsanleg áhrif á lífríki
Takmarkaðar upplýsingar er til um eituráhrif einstakra efna á lífríki.  Til þess að meta
hvaða efni það eru í frárennslinu sem einkum þarf að hafa áhyggjur af, er fylgt
leiðbeiningum í reglugerð um varnir gegn mengun vatns (nr. 796/1999).  Arsen er eina
efnið sem er í það miklum styrk að krafa er gerð um skilgreiningu þynningarsvæðis.  Búið
er að reikna út hversu umfangsmikið þynningarsvæði þarf að vera til þess styrkur arsen
fari undir þau mörk að efnið geti skaðað lífríki (Mynd 10.1).

Áhrif arsens á lífríki sjávar fara eftir ýmsu.  Þar skiptir oxunarstig þess miklu, t.d. er þrígilt
arsen (As III, arsenít) talið mun eitraðra en fimmgilt arsen (As V, arsenat).  Það uppleysta
arsen sem er náttúrulegt í sjó er að langmestu leyti fimmgilt sem arsenat, en arsenít getur
verið allt að 20 %.

Sjávargróður er þó viðkvæmur fyrir arseni á arsenatformi og er það talið stafa af því að
arsenat fer inn í hlutverk fosfats í lífefnafræðiferlum við ljóstillífun.  Áhrifin eru þó mjög
breytileg eftir þörungategundum og einnig eftir aðstæðum í sjónum, einkum því hvort
fosfatstyrkur er hár eða lágur.  Í tilraunum hefur komið fram að áhrifa kann að gæta á
sjávargróður við arsenatstyrk um 0,6-1 µmol/l, þ.e.  0,045-0,075 mg/l (Blanck og
Wängberg, 1988).

Eituráhrif af arseni á hryggleysingja og fiska eru minni en á þörunga en dæmi eru þó um
að eituráhrif hafi komið fram við lágan styrk, um 0.100 mg/l (Clark, 1997).

Samkvæmt upplýsingum hjá Hollustuvernd ríkisins er helst að leita upplýsinga um
eituráhrif af völdum arsens í skýrslu AMAP1.  Samkvæmt henni, hefur athygli einkum
beinst að kvikasilfri, kadmíum og blýi, en í minna mæli að arseni, kopar, nikkel, vanadíum,
seleni og sinki.  Við mat á áhrifum þungmálma á lífríki á norðurslóðum er einungis fjallað
um eituráhrif blýs, kadmíns, kvikasilfurs og selens.  Þar sem styrkur þessara efna er það
lítill í frárennsli jarðhitavinnslunnar þykir ekki ástæða til þess að fjalla sérstaklega um áhrif
þeirra á lífríkið.  Hvað arsen áhrærir er gögn einkum að finna um styrk þess í seti á
norðurslóðum.  Styrkur þess í seti hefur mælst á bilinu 2,0 – 308 mg/kg (hér við land hefur
meðalstyrkur í seti mælst um 13,1 mg/kg).  Hættan tengd arseni er einkum að það geti
safnast fyrir í spendýrum, en arsen er eitrað ef styrkur þess verður of mikill.  Arsen getur
borist uppleyst með vatni og er einnig rokgjarnt og getur borist með lofti.

Í frárennslinu frá jarðhitavinnslunni er styrkur arsens til þess að gera lítill og umfang
þynningarsvæðis lítið sem tryggir að styrkur þess fer úr flokki V niður í flokk II (lítil áhrif á
lífríki) skv. reglugerðinni um varnir gegn mengun vatns.  Styrkur arsens í affallsvökva
jarðhitavinnslunnar ætti því ekki að hafa áhrif á viðkvæmt lífríki sé það utan
þynningarsvæðis.  Samkvæmt niðurstöðunum um eituráhrif arsens má gera ráð fyrir að um
þreföld þynning frárennslisvökvans leiði til styrk arsens sem væri skaðlaus fyrir lífríki sjávar
(Blanck og Wängberg, 1988. Clark, 1997).

                                                          
1 Assessment Report 1998, Arctic Pollution Issues http://www.amap.no
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10.7 Tillaga að vöktunaráætlun
Eins og fram kemur hér að framan er styrkur efna í frárennsli það lítill að framkvæmdaraðili
telur ekki réttlætanlegt að leggja í kostnaðarsamar athuganir á lífríki fjörunnar og
sjávarbotnsins til þess að meta umhverfisáhrif frárennslisins á það.  Þess í stað telur
framkvæmdaraðili að eðlilegra sé að setja upp vöktunaráætlun til þess að meta áhrif
frárennslisins í heild á það lífríki sem verður í næsta nágrenni við útrásarop.  Lífríkið verður
kannað á svæðinu áður en byrjað er að dæla affalli til sjávar með það í huga að fá
núllpunkt til viðmiðunar fyrir þau gildi sem safnast við vöktun.  Gert er ráð fyrir að til
vöktunarinnar verði valdar ákveðnar tegundir dýra og eða plantna sem þar kunna að vera.
Þetta verður gert í samráði við fulltrúa Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja og Hollustuverndar
ríkisins og verður tíðni sýnatöku og það hvað mælt verður ákveðið í samráði við sömu
aðila.

10.8 Niðurstaða
Styrkur efna í frárennsli er það lítill að framkvæmdaraðili telur ekki réttlætanlegt að leggja í
kostnaðarsamar athuganir á lífríki fjörunnar og sjávarbotnsins til þess að meta
umhverfisáhrif frárennslisins á það.  Þess í stað telur framkvæmdaraðili að eðlilegra sé að
setja upp vöktunaráætlun til þess að meta áhrif frárennslisins í heild á það lífríki sem
verður í næsta nágrenni við útrásarop.

Það er mat framkvæmdaraðila að áhrif affallsvatns á umhverfi sjávar séu lítil.  Eini
málmurinn í frárennslinu sem talinn er geta haft áhrif á lífríkið er arsen.  Styrkur þess í
frárennslinu er þó það lítill að samkvæmt athugun skýrsluhöfunda er ekki gert ráð fyrir að
lífríkið hljóti skaða af.  Skilgreint hefur verið þynningarsvæði sem tryggir að utan þess er
styrkur efna undir umhverfismörkum fyrir flokk II, lítil hætta á áhrifum.  Mat
framkvæmdaraðila er að útfellingar komi ekki til með að breyta útliti strandlengjunnar á
nokkurn hátt.  Einnig skal á það bent að áhrif affallsvökvans eru afturkræf.
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11. GRÓÐURFAR

11.1 Inngangur
Þess var farið á leit við Náttúrufræðistofnun Íslands að hún tæki að sér að afla upplýsinga
um náttúrufar vegna mats á umhverfisáhrifum jarðhitanýtingar á Reykjanesi.  Kaflinn
byggir á skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands (Kristbjörn Egilsson, Ólafur K. Nielsen og
Guðmundur Guðjónsson 2002).

Rannsóknirnar fólust í gerð gróðurkorts og skráningu á háplöntum á áhrifasvæðum
fyrirhugaðra framkvæmda.  Vettvangsvinna vegna gróðurrannsókna við Sýrfell fór fram í
október 2000 en við Gráalónið í október 2001.

11.2 Breyting frá matsáætlun
Við vinnu við matsskýrslu var legu leiðsla frá niðurdælingarholu 2 (sjá kort 2)  breytt frá því
sem var gert ráð fyrir við vinnu að greinargerð Náttúrufræðistofnun Íslands og í tillögu að
matsáætlun og hefur áhrifasvæði leiðslu því einnig breyst,  þ.e.a.s. minnkað, eins og sýnt
er á korti 2.  Áhrifasvæði sem sýnt er á 1. korti í viðauka 2 á því ekki við, heldur á að miða
við áhrifasvæði eins og það er sýnt á korti 1, sem fylgir með matsskýrslu.  Þessi breyting á
áhrifasvæði hluta leiðslu fyrir niðurdælingarholu breytir hinsvegar ekki niðurstöðum
varðandi gróður, þar sem við gerð greinargerðar Náttúrufræðistofnunar Íslands var gróður
skoðaður í kringum allt Sýrfell.

11.3 Aðferðir

11.3.1 Rannsóknir
Gert var gróðurkort af framkvæmdasvæði, annars vegar umhverfis Sýrfell og hins vegar á
fyrirhugaðri affallsleið milli Gráalónsins og sjávar.  Fyrra svæðið er liðlega 4 km² að
flatarmáli en flatarmál seinna svæðisins er tæplega 1,5 km².  Svæðin eru afmörkuð á
meðfylgjandi gróðurkortum, 1. gróðurkort (Sýrfell og niðurdælingarholur, 1:10.000) og 2.
gróðurkort (Gráalónið og affallsleið til sjávar, 1:10.000), sjá viðauka 2. Auk þess voru
skoðaðir tveir blettir við Vatnsfell (Bæjarfell) þar sem fyrirhugað er að bora
rannsóknarholur í 3. áfanga framkvæmdar.

Háplöntutegundir voru skráðar eins og mögulegt var, en gagnasöfnun fór fram að haustlagi
og gróður því farinn að sölna.  Við skýrslugerðina voru einnig notuð gögn um útbreiðslu
háplantna á svæðinu í gagnasafni Náttúrufræðistofnunar Íslands.  Allar tegundir sem hafa
fundist á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði voru flokkaðar eftir því hversu algengar þær eru
hér á landi.

Gróðurkortin voru teiknuð á myndkort frá Ísgrafi ehf. sem gert var eftir loftmyndum frá
Loftmyndum ehf. sem teknar voru 1999.  Gróður- og landgreiningin á gróðurkortunum er
að mestu leyti byggð á flokkunarlykli hefðbundinna gróðurkorta en þar er gróður flokkaður
eftir ríkjandi tegundum (Steindór Steindórsson 1981).

11.4 Gróður á framkvæmdasvæðinu

11.4.1 Gróðurfar við Sýrfell
Gróðurfar við Sýrfell einkennist af bersvæðisgróðri á úfnu hrauni (1. gróðurkort).  Á
meginhluta kortlagða svæðisins er gróðurþekjan minni en 10%.  Þessi litla gróðurhula
veldur því að ekki er unnt að flokka landið eftir gróðurþekju heldur þarf að notast við
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landgerðir.  Á flatneskjunni vestan við Sýrfell nær gróður að þekja meira en 10% landsins
og er það land því flokkað eftir gróðurfélögum.  Einnig voru nokkur gróðurfélög með
mismikilli gróðurþekju greind í og við rætur fellsins (Kristbjörn Egilsson o.fl. 2002).

11.4.2 Gróðurfar við affallsleið frá Gráalóninu
Eins og við Sýrfell er gróðurfar við affallsleiðina fremur fáskrúðugt og landið er víðast lítt
gróið.  Ástand gróðurs bendir til að landið sé að gróa upp hægt og rólega.  Meginhluti
svæðisins á 2. gróðurkorti er gróinn bersvæðisgróðri, þ.e. gróðurlaust eða lítt gróið land.
Við Gráalónið og næst sjónum er gróður þó fjölskrúðugri og gróðurþekjan samfelldari.
Næst fiskþurrkuninni þar sem m.a. eru fiskhjallar, hefur land verið grætt upp og þar er nú
algróið graslendi.

Við Gráalónið er landið all vel gróið miðað við umhverfið.  Á hverasvæðinu sunnan lónsins
er gróðurfarið aðlagað hverahita og þar vaxa m.a. tegundir sem eru sérhæfðar slíku
umhverfi.

Litla-Vatnsfell er gróið grösum og smárunnum (2. gróðurkort).  Sunnan við lónið eru grös
og grasgefin mosaþemba ríkjandi.  Í hrauninu norðan við lónið ríkir graslendi með
smárunnum en þar er gróðurinn gisnari.  Ofan við stórgrýtta ströndina er gróður nokkuð
samfelldur og þar eru melgresi og önnur grös ríkjandi.

11.4.3 Gróður við fyrirhugaðar rannsóknarholur
Tilraunaholur nr. 1 og 2 eru á 2. gróðurkorti.  Tilraunahola nr. 3 er hins vegar lengra frá
aðalathafnasvæðinu þ.e. sunnan undir Vatnsfelli og ekki innan gróðurkortsins.

Tilraunaholurnar tvær, sem eru á 2. gróðurkorti, eru fyrirhugaðar á lítt grónu landi í
hrauninu.  Rannsóknarholan sunnan undir Vatnsfelli er hins vegar í brekkurótum nálægt
grónu landi sem ekki hefur verið skoðað nákvæmlega.  Þó voru skoðaðir tveir blettir við
Vatnsfellið þar sem fyrirhugað er að bora tilraunaholu nr. 3.

11.4.4 Flóra á framkvæmdasvæði
Alls fundust 60 háplöntutegundir á rannsóknasvæðinu auk ættkvíslar túnfífla.  Tegundirnar
sem fundust innan rannsóknasvæðisins eru allar algengar á svæðinu og engin tegund
fannst innan þess sem er sjaldgæf á landsvísu eða héraðsvísu.

Auk þess að skrá háplöntutegundir á vettvangi voru dregin saman gögn úr gagnabanka
Náttúrufræðistofnunar Íslands um skráningar á háplöntum á Reykjanesi innan þess svæðis
sem er á Náttúruminjaskrá.  Á öllu svæðinu eru skráðar 110 tegundir háplantna auk
ættkvísla undafífla og túnfífla.  Lista yfir tegundir sem fundust á fyrirhuguðu
framkvæmdasvæði og nágrenni þess er að finna í viðauka 1.

Á Reykjanesi hafa fundist tvær tegundir, naðurtunga og giljaflækja, sem eru flokkaðar sem
sjaldgæfar á landsvísu (viðauki 1) og eru á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands (1996)2.
Báðar tegundirnar vaxa stutt frá fyrirhuguðu framkvæmdasvæði.

Naðurtunga (Ophioglossum azoricum) telst til burkna og er af naðurtunguætt. Hún er
smávaxin (3–10 sm).  Naðurtunga vex eingöngu í volgum jarðvegi þar sem heit jarðgufan
liggur yfir á hverasvæðinu sunnan við Gráalónið (1. gróðurkort).  Ef þetta náttúrulega
hverasvæði þornar mun tegundin hverfa af svæðinu.  Naðurtunga er flokkuð sem tegund í
nokkurri hættu (LR) í válista.  Helstu fundarstaðir hennar eru:  Reykjanesskagi, nágrenni

                                                          
2 Válisti Náttúrufræðistofnunar Íslands er skrá yfir þær tegundir, sem eiga undir högg að sækja hér á landi, eru í
útrýmingarhættu eða hefur verið útrýmt.
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Mývatns, við Ísafjarðardjúp, í Fnjóskadal, við Geysi, í Landmannalaugum við
Brennisteinsöldu og á Hveravöllum (Mynd 11.1).  Samkvæmt flokkun
Náttúrufræðistofnunar finnst tegundin á fáum stöðum og í litlum mæli á útbreiðslusvæðinu
(Kristbjörn Egilsson o.fl. 2002).

Mynd 11.1 Þekkt útbreiðsla naðurtungu, Ophioglossum azoricum á Íslandi
© Náttúrfræðistofnun Íslands 2002.

Mynd 11.2 Þekkt útbreiðsla giljaflækju, Vicia sepium á Íslandi
© Náttúrfræðistofnun Íslands 2002.

Giljaflækja (Vicia sepium) er háplanta af ertublómaætt.  Giljaflækja fannst árið 1986 í
brekkunni sunnan í Vatnsfelli (Bæjarfelli) (Kristbjörn Egilsson 1989).  Um viðgang hennar
síðan þá er ekki vitað.  Hún er flokkuð sem tegund í nokkurri hættu (LR) í válista.
Giljaflækja vex líklega nálægt þeim stað sem fyrirhugað er að bora rannsóknarholu í 3.
áfanga framkvæmdar (kort 1 – yfirlitskort af framkvæmdum, sem fylgir matsskýrslu).
Giljaflækja finnst aðeins á nokkrum stöðum á landinu, t.d. í Mýrdal, Gilsbakka í Borgarfirði



III. Hluti: Mat á umhverfisáhrifum

36

og á Reykjanesi (Mynd 11.2).  Samkvæmt flokkun Náttúrufræðistofnunar finnst tegundin á
fáum stöðum en er í nokkrum mæli á útbreiðslusvæðinu.

11.5 Aðrar rannsóknir á áhrifasvæði framkvæmda
Að beiðni Orkustofnunar var lífríki hverasvæðisins á Reykjanesi kannað sumarið 2001 af
starfsmönnum Náttúrufræðistofnunar Íslands og Líffræðistofnunar Háskólans (Ásrún
Elmarsdóttir, Jón S. Ólafsson og María Ingimarsdóttir, munnleg heimild).  Markmið þessa
verkefnis er að lýsa vistkerfi háhitasvæðisins og leita skilnings á helstu umhverfisbreytum
sem mótar það.  Í því skyni var gróðurfar og smádýralíf rannsakað við mismunandi hitastig.
Niðurstöður fyrsta áfanga rannsóknarinnar er að vænta vorið 2002.  Yfirstandandi eru
rannsóknir á virkni smádýra yfir vetrartímann og er niðurstaðna að vænta vorið 2003
(María Ingimarsdóttir, munnleg heimild).

Jarðhitasvæðið er um 1 km2 að flatarmáli og liggur um 1 km norðaustur af Reykjanesvita,
sunnan við Gráalónið. Á heitustu svæðunum eru mosar (t.d. Campylopus introflexus, C.
flexuosus og Gymnocolea inflata) allsráðandi í gróðurþekju en einnig fundust brúskar af
skriðlíngresi (Ásrún Elmarsdóttir, munnleg heimild).  Heildarþekja gróðurs eykst er fjær
dregur hverunum og umhverfis hverabunguna er blóðberg áberandi en einnig finnst
kattartunga og græðisúra.  Aðrar tegundir sem einkenna gróðurinn á rannsóknarsvæðinu
eru blávingull, vallarsveifgras, krækilyng, skarifífill og túnfífill.  Naðurtunga sem eingöngu
vex í jarðhita finnst á svæðinu.  Mikill munur er á tegundasamsetningu smádýra á heitustu
og köldustu svæðunum.

11.5.1 Vöktun og viðbótarrannsóknir
Framkvæmdaraðili tekur undir ábendingar Náttúrufræðistofnunar Íslands um eftirfarandi:

 Fylgst verði með niðurstöðum vistfræðirannsókna sem nú eru í gangi á
hverasvæðinu sunnan við Gráalónið m.a. með tilliti til naðurtungu.  Jafnframt er
mikilvægt að framkvæmdum verði hagað þannig að tryggt verði að vatnsborð
Gráalónsins færist ekki lengra til suðurs en nú er, enda er það í samræmi við
úrskurð umhverfisráðherra.

 Lagt er til að vaxtarstaður og útbreiðsla giljaflækju í Vatnsfelli verði kannaður
sumarið 2002.  Í kjölfar þess verði ákveðið hvort afmarka þurfi vaxtastað
tegundarinnar til að forða henni frá hnjaski ef af framkvæmd verður.

11.6 Áhrif framkvæmda á gróður
Á svæðinu við Sýrfell er ekki að finna sjaldgæf gróðurfélög sem gætu spillst vegna
fyrirhugaðra framkvæmda.  Sömu sögu er að segja um gróðurfélög á áhrifasvæði
fyrirhugaðs affallsskurðar frá Gráalóninu (Kristbjörn Egilsson o.fl. 2002).  Að mati
Náttúrufræðistofnunar Íslands þarf hins vegar að gæta þess sérstaklega að framkvæmdir
valdi ekki röskun á helsta sérkenni svæðisins þ.e. hverasvæðinu sunnan við Gráalónið.

Á Reykjanesi hafa fundist tvær plöntutegundir, naðurtunga og giljaflækja, sem eru
flokkaðar sem sjaldgæfar á landsvísu (2. viðauki) og eru á válista Náttúrufræðistofnunar
Íslands (1996).  Naðurtunga vex á hverasvæðinu sunnan við Gráalónið og giljaflækja
nálægt fyrirhugaðri tilraunaholu 3 sunnan undir Vatnsfelli.  Framkvæmdir gætu því haft
bein eða óbein áhrif á búsvæði þessara tegunda og hvort þær haldist við á svæðinu í
framtíðinni (Kristbjörn Egilsson o.fl. 2002).
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11.7 Niðurstaða
Áhrif á gróður takmarkast við tvær sjaldgæfar plöntur, Naðurtungu og Giljaflækju, sem skv.
Náttúrufræðistofnun Íslands eru flokkaðar í nokkurri hættu í válista.  Finna má þessar
plöntur á nokkrum stöðum á landinu.  Í samræmi við ábendingar Náttúrufræðistofnunar
Íslands verða vaxtarstaður og útbreiðsla Giljaflækju í Vatnsfelli könnuð áður en ráðist
verður í framkvæmd við Vatnsfell.  Í kjölfar þess verður ákveðið hvort afmarka þurfi
vaxtarstað tegundarinnar til að forða henni frá hnjaski ef af framkvæmd verður.  Að teknu
tilliti til þessara niðurstaðna Náttúrufræðistofnunar Íslands, er það mat framkvæmdaraðila
að áhrif framkvæmdar á gróður geti orðið nokkur.
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12. FUGLALÍF

12.1 Inngangur
Þessi kafli fjallar um fuglalíf á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði og möguleg áhrif
framkvæmdar á það.  Kaflinn er byggður á skýrslu Náttúrufræðistofnunar Íslands
(Kristbjörn Egilsson, Ólafur K. Nielsen og Guðmundur Guðjónsson 2002).

12.2 Rannsóknir
Rannsóknir voru gerðar á fuglalífi (varpfuglafánu) á áhrifasvæðum fyrirhugaðra
framkvæmda í júní 2001.  Ekið var að Sýrfelli og gengið á fellið og það kannað.  Síðan
voru mófuglar taldir á fjórum sniðum út frá Sýrfelli.  Með mófuglum er hér átt við rjúpu,
vaðfugla og spörfugla.  Með sniðtalningunni er reynt að meta fjölda varppara á
flatareiningu.  Allir mófuglar sem sýna varpatferli eru taldir, stundum eru þetta pör en
einnig sjást stakir fuglar og þá er gengið út frá því að þeir eigi sér maka einhvers staðar í
felum.

Að loknum athugunum við Sýrfell var ekið að Gráalóninu og landið við lónið skoðað. Síðan
var fyrirhugaðri affallsleið fylgt frá Gráalóninu til sjávar.  Ekki var gerð nein tilraun til að telja
á sniðum líkt og við Sýrfell heldur voru allir fuglar sem sáust skráðir.

12.3 Fuglar á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði og nágrenni

12.3.1 Fuglar við Sýrfell og nágrenni
Fuglalíf við Sýrfell var fáskrúðugt.  Þéttleiki mófugla var 2−8 pör/km2 (12.1. tafla).  Mófuglar
sem sáust í sniðtalningum voru heiðlóa, spói, maríuerla, steindepill og snjótittlingur (Tafla
12.1).  Við Sýrfell fannst eitt heiðlóuhreiður með fjórum eggjum.  Tveir rjúpukarrar voru í
eltingaleik yfir fellinu og áttu greinilega óðul þar í nágrenninu.

Tafla 12.1  Mófuglar sem sáust í talningum við Sýrfell á Reykjanesi og heildarþéttleiki þeirra.

Snið 1 Snið 2 Snið 3 Snið 4 Samtals

pör pör pör pör pör

Heiðlóa 2 2

Spói 1 1 2

Maríuerla 1 1

Steindepill 1 1 2

Snjótittlingur 1 1

Pör/km² 8 3 2 2 3

Lengd á sniði (km) 1,4 2,0 1,7 1,9 6,9
Talning 16. júní 2001.  Heimild: Kristbjörn Egilsson et al. 2002.

Nokkrar tegundir sjófugla sáust við Sýrfell.  Fjórir fýlar sátu uppi í klettum vestan megin í
fjallinu.  Farið var upp á syllurnar og þar fundust tvær tómar hreiðurskálar og því greinilegt
að fýlar gera tilraunir til varps í fellinu.  Kjóapar (báðir fuglar dökkir) var með hreiður á milli
Sýrfells og Stampa.  Stakur skúmur renndi sér nokkrum sinnum að talningamanni í
hrauninu suðaustan við Sýrfell.  Fuglinn hvarf síðan á braut og var því líklega ekki með
hreiður þar að þessu sinni.  Í hrauninu á þessum slóðum fundust þrjár grónar torfur og í
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hverri torfu var hreiðurskál.  Þessar skálar voru líklega eftir annað hvort skúm eða
svartbak.  Uppgræðslan var greinilega öll tilkomin vegna áburðaráhrifa frá driti þeirra fugla
sem þar hafa hreiðrað sig.

Þéttleiki mófugla við Sýrfell er mjög lágur miðað við hvað tíðkast almennt í mólendi á
láglendi Íslands.  Væntanlega endurspegla þessa lágu tölur hversu hrjóstrug og lítt gróin
talningasvæðin eru.  Tölurnar eru í samræmi við það sem áður hefur verið mælt á
Reykjanesi (Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur Einarsson 1989).

Tegundasamsetning mófuglafánunnar við Sýrfell var svipuð og lýst hefur verið annars
staðar á Reykjanesi (Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur Einarsson 1989).  Úrtakið
við Sýrfell var þó lítið og þar vantaði þrjár algengar tegundir; skógarþröst, þúfutittling og
sandlóu.

12.3.2 Fuglar við Gráalónið og affallsleið til sjávar
Allir fuglar sem sáust á affallsleiðinni voru skráðir en ekki var gerð tilraun til að telja á
sniðum líkt og við Sýrfell.  Einu mófuglarnir sem sáust voru sandlóufjölskylda, par með þrjá
nýklakta unga, við Miðahól.  Mávavarp var í hrauninu norðan og austan við Gráalónið (2.
gróðurkort).  Varpið náði frá lóni upp að fiskþurrkun og norður að Miðahól,
suðvesturmörkin virtust liggja nokkurn veginn um veg frá Miðahóli að Litla-Vatnsfelli (2.
gróðurkort).  Ekki var gengið um varpið en það var skannað ofan af Litla-Vatnsfelli.  Þar
sáust a.m.k. 80 fullorðnir mávar í varpinu.  Margir lágu á hreiðrum og mögulega voru
einhverjir þeirra með unga.  Þegar farið var á fellið urðu fuglarnir órólegir og byrjuðu að
fljúga um.

Tafla 12.2  Fjöldi og tegund einstaklinga sem taldir voru við Gráalónið og affallsleið til sjávar

Tegund Fjöldi einstaklinga

Sílamávur 13

Silfurmávur 11

Svartbakur 2
Talning 16. júní 2001.  Heimild: Kristbjörn Egilsson o.fl. 2002.

Allar tegundirnar þrjár eru örugglega varpfuglar við Gráalónið og varpið telur a.m.k. 40−50
pör.  Þetta er hluti af stærra mávavarpi sem teygir sig áfram í norður og austur.
Norðvestan við Litla-Sandfell, rétt utan við mávavarpið, lá stormmávur á hreiðri og annar
stóð þar við (kort 1).  Engar kríur voru í varpi á þessum slóðum en kríuvarp var austar og
norðar.  Á leiðinni frá Miðahól til sjávar sáust engir fuglar, hvorki mófuglar né sjófuglar.

Ekki var talið við affallsleiðina úr Gráalóninu en þéttleiki mófugla þar er að öllum líkindum
svipaður og á sniðunum vestan við Sýrfell, þ.e. undir 10 pör á km².

Stærsta sjófuglavarpið á athugunasvæðinu var í hrauninu norðvestan við Gráalónið á
affallsleiðinni (kort 1).  Þar urpu fjórar tegundir máva.  Athygli vekur hversu algengir
silfurmávar voru í því varpi en fram til þessa hefur silfurmávavarp á Reykjanesskaga nær
eingöngu verið í klettum (Kristinn Haukur Skarphéðinsson og Ólafur Einarsson 1989).
Ekkert kríuvarp var á athugunarsvæðinu og er það í samræmi við fyrri talningar (Ólafur
Einarsson og María Harðardóttir 1998). Stormmávur hefur ekki fyrr verið skráður sem
varpfugl á þessu svæði.
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Tvær tegundir á válista (Náttúrufræðistofnun Íslands 2000) verpa á svæðinu.  Þetta eru
stormmávur, eitt par, og svartbakur (nokkur pör).  Affallsleiðin liggur um varpið þar sem
svartbakarnir voru með hreiður.

12.4 Áhrif framkvæmda á fuglalíf
Þéttleiki mófugla er það lítill að með tilliti til eðlis og umfangs framkvæmda, er ekki við því
að búast að áhrifin verði nokkur ef frá er talin truflun á framkvæmdatíma.  Sama á að miklu
leyti við um sjófugla.  Reyndar liggur affallsleiðin um þétt mávavarp og mun örugglega
verða þar mikil truflun meðan á framkvæmdum stendur, en ekki að þeim loknum.  Mávarnir
voru greinilega mannvanir og sátu ótruflaðir á hreiðrum rétt við fjölfarna vegi.  Það var ekki
fyrr en menn fóru út úr bílunum og gengu inn í varpið sjálft að truflunar fór að gæta.

12.5 Niðurstaða
Samkvæmt niðurstöðu Náttúrufræðistofnunar Íslands er þéttleiki mófugla það lítill að með
tilliti til eðlis og umfangs framkvæmda er ekki við því að búast að áhrifin verði nokkur, ef frá
er talin truflun á framkvæmdatíma.  Það er því mat framkvæmdaraðila að áhrif
framkvæmdar á fuglalíf séu lítil og einskorðist að mestu við framkvæmdatíma.
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13. LANDSLAG

13.1 Inngangur
Í þessum kafla er fjallað um breytingar sem geta orðið á landslaginu með framkvæmdinni
og á hvern hátt menn skynja landslag á áhrifasvæði framkvæmdar.  Kaflinn er byggður á
samantekt VSÓ Ráðgjafar.

Aðallega er fjallað um áhrif framkvæmdar á landslag og landslagsgerðir.  Einnig er fjallað
sérstaklega um þær landslagsgerðir sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 37. gr. laga
nr. 44/1999 um náttúruvernd og hvaða áhrif framkvæmdin muni hafa á þær.

Landslag áhrifasvæðis framkvæmda var flokkað og lýst á kerfisbundinn hátt og í kjölfar
þess voru skilgreind möguleg áhrif jarðhitanýtingar á Reykjanesi á landslag og þau metin.
Við matið er horft til breytinga á landslagi og huglægra þátta, sem eru hér kallaðir
landslagseiginleikar (Goodey, B., 1996).

13.2 Forsendur
Í þessari umfjöllun um landslag er ekki lagður beinn tölulegur mælikvarði á mögulegar
breytingar á landslaginu.  Ástæðan er sú að margir eiginleikar landslags eru illa
mælanlegir og of afstæðir til þess að skýr niðurstaða fáist.  Umfjölluninni er ætlað að draga
fram hvaða breytingar séu ásættanlegar og hverjar ekki.

13.2.1 Nálgun við mat á landslagi
Forsendur sem notaðar eru við mat á landslagi eru:

 Skilgreiningar á landslagi í Evrópusáttmála um landslag

 Skýringamyndir

 Áhrif mannvirkja á svæðinu á landslagseiginleika

 Verndargildi svæðisins út frá hugtakinu jarðfræðileg fjölbreytni

Breytingar á landslagi má greina með tilliti til hlutlægra og huglægra þátta:

- Hlutlægir þættir landslags.  Þeir fela í sér: afmörkun landslagsheilda á korti.  Myndir
þar sem m.a. eru sýnd dæmi um útlit mannvirkja og á hvern hátt þau verða felld í
landið.  Flokkun og lýsing landslagsgerða og sérstakra fyrirbæra í náttúrufari.
Jarðfræðileg fjölbreytni er skilgreind svo af vinnuhópi á vegum Norrænu
ráðherranefndarinnar:  “Fjölbreytni bergrunns, lausra jarðlaga og landforma ásamt
þeim ferlum sem stýra gerð landslags” (Nord 2000).  Í skýrslu útgefinni á vegum
nefndarinnar kemur fram að hugtakið tengist umfjöllun um verndun jarðfræðilegra
minja, s.s. hvað það sé sem gefi jarðfræðilegum minjum gildi og hvað sé hægt að
leggja þar til grundvallar.  Sem dæmi má nefna einstæð fyrirbæri (á lands- og /eða
veraldarvísu), myndanir sem auðkenna gerð og/eða svæði, mikilvægt vísindagildi;
mikilvægt fræðslugildi, áhrifarík upplifun, jafnvel fegurð.  Hugtakinu má líkja við
hugtakið líffræðilegur fjölbreytileiki að mati vinnuhópsins.

- Landslagseiginleikar.  Landslagseiginleikar byggja að mestu á hlutlægum þáttum
eins og jarðfræðilegri fjölbreytni, náttúrufari, alþjóðlegum sáttmálum o.s.frv..  Hins
vegar byggir umfjöllunin um þá að mestu á huglægum þáttum þar sem fjallað er um
þá út frá því hvernig einstaklingar skynja og túlka hina mismunandi
landslagseiginleika.  Það eru þeir eiginleikar landslags sem einkenna svæðið öðru
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fremur og þeir eiginleikar svæðisins sem hafa áhrif á hvern hátt maðurinn skynjar
það.  Ekki er hægt að meta landslag aðeins í hlutlausum og mælanlegum einingum.
Einstaklingar skynja og túlka umhverfi sitt á mismunandi hátt, háð menningarsvæði
og bakgrunni hvers og eins.  Einnig mótar þekking fólks á svæðinu viðhorf þess til
landslagsins og hefur áhrif á hvernig það skynjar svæðið.  Þessi svæðisþekking
myndar því ákveðinn grunn að mælikvarða hvers og eins.

Erfitt er að greina almennt frá áhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar á landslag.  Í þessum
kafla verða skilgreindir eiginleikar landslagsins sem hafa áhrif á hvernig menn skynja það
og síðan fjallað um breytingar á möguleikunum og afleiðingum þeirra.
Landslagseiginleikar eru eftirfarandi:

 Landslag sem auðlind:  sérstaða landslags á lands-/heimsvísu, möguleikar til
nýtingar, þekkingargildi, fjölbreytni

 Útlitseiginleikar:  samspil margbreytilegs landslags, heildaryfirbragð og helstu
útlitseinkenni, litir, víðsýni, mynstur, form

 Lítt röskuð náttúra:  upplifun villtrar náttúru, lítil ummerki um röskun, mannvirki

 Staðartilfinning:  hvernig skynjar maðurinn svæðið sem heild, t.d. upplifun
útivistarfólks, táknræn þýðing, ímynd svæðisins

 Verndarsjónarmið:  lagakvaðir og aðrar kvaðir, sérstaða náttúrufars,
þjóðfélagsumræða

 Sameiginlegur skilningur:  ímynd svæðisins, gildi  svæðisins í þjóðfélagsumræðunni

13.2.2 Landfræðileg afmörkun
Framkvæmdir munu hafa áhrif á umhverfi þess hluta Reykjaness, sem afmarkast af svæði
á nesinu milli Stóru-Sandvíkur að norðan og Sandvíkur austur að Háleyjarbungu að
sunnan.  Sjá afmörkun svæðisins á korti 2.  Hér er átt við áhrif á umhverfið til viðbótar þeim
sem urðu þegar núverandi mannvirki voru reist og sem af rekstri þeirra hlýst.

Almennt er erfitt að afmarka ákveðið landslag með því að draga línur á kort.  Augað nemur
oftast ekki þessar línur í umhverfinu og upplifun landslags afmarkast ekki við ákveðið
svæði á korti.

13.2.3 Áhrifaþættir
Þeir áhrifaþættir framkvæmdarinnar sem eru taldir hafa mest áhrif á landslagið eru:

a) Mannvirki:  Fyrirhugað orkuver, borplön, holutoppar, leiðslur, affallsleið, skiljustöð og
efnistaka.

b) Framkvæmd er að hluta á svæði þar sem taka þarf tillit bæði til sjónarmiða nýtingar og
náttúruverndar.  Um er að ræða leiðslur, tilrauna- og niðurdælingarborholur, borplön
og holutoppar.
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13.3 Hlutlægir þættir landslags

13.3.1 Útlitsbreytingar: Kort og myndir
Eftirfarandi myndir þjóna þeim tilgangi að gefa hugmynd um útlit landslags á áhrifasvæðinu
og hvernig framkvæmdir koma til með að líta út.  Myndaskrá er í viðauka 3.

- Myndir 4 og 5 sýna umhverfi niðurdælingarhola 1 og 2.

- Myndir 1, 3 og 8 sýna umhverfi tilraunaborhola 1, 2 og 3.

- Myndir 4, 5, 6 og 7 sýna leið leiðslna fyrir niðurdælingarholur.

- Mynd 8 sýnir m.a. leið leiðslna fyrir tilraunaborholur 2 og 3, sem verða lagðar í
framtíðinni ef borholurnar reynast vinnsluhæfar.  Leiðslur yrðu lagðar samsíða
núverandi vegum.

- Mynd 9 sýnir svæðið úr lofti.

- Mynd 10 sýnir mismunandi landslagsgerðir á svæðinu.

- Myndir 11 og 12 sýna dæmi um frágang á borholu.  Borplanið er þó í stærra lagi
vegna aðkomu ferðamanna, miðað við fyrirhuguð borplön á Reykjanesi.

- Mynd 13 sýnir dæmi um útlit leiðslu sem liggur ofanjarðar.

- Kort 2 sýnir yfirlit yfir áhrif á landslag.  Afmörkun áhrifasvæðisins byggir á lögun
lands.  Mishæðótt landslagið er takmarkandi þáttur í áhrifum á landslag og stýrir því
hversu mikil þau eru.

13.3.2 Landslagsgerðir
Í lýsingu á landslagsgerðum er stuðst við hugmyndir Þóru Ellenar Þórhallsdóttir um flokkun
landslags á hálendi Íslands í tólf mismunandi landslagsgerðir3 auk svokallaðra staka, sem
eru sérstök fyrirbæri í landslaginu.  Hraunbreiður er ein landslagsgerðanna á áhrifasvæði
framkvæmdar samkvæmt þessari flokkun.  Einnig má notast við skilgreiningu á gígalandi
og hryggjalandi (sjá myndir 9 og 10 í viðauka 3).  Gera þarf þann fyrirvara að þessi flokkun
miðast við landslag á miðhálendi Íslands og að hún er enn í mótun.

Á áhrifasvæðinu er einnig sjávarströnd.  Strandlengjan sem taka verður tillit til hér er að
hluta til grýtt strönd og að hluta til sjávarhamrar.  Þó framkvæmdin nái ekki til strandlengju
þá má segja að áhrifasvæðið geri það hvað varðar útlit lands og landslag.

Hraunbreiðum er lýst á eftirfarandi hátt:

Landslagsgerðin er með mjög fjarlægum sjóndeildarhring.  Lítill breytileiki er í hæð, útlínur
lands eru nokkuð ávalar til nokkuð hvassar og form eru ekki endurtekin.  Þar er nokkur
gróður og lítil litbrigði, landið er grófmynstrað.  Áferðin er á milli þess að vera einsleit/slétt
og margleit/hrjúf eða úfin og andstæður eru litlar.  Í hraunbreiðum er vatn lítið.
Landslagsgerðin telst vera mjög hrikaleg, sem jafnframt er einkennandi atriði fyrir þessa
landslagsgerð.  Mynd 10 – Hluti A, viðauki 3.

Gígalandi er lýst á eftirfarandi hátt:

Landslagsgerðin er með tiltölulega nálægum sjóndeildarhring.  Breytileiki í hæð er nokkur,
útlínur lands eru ávalar og mjög mikið um endurtekin form.  Gróður er tiltölulega mikill og

                                                          
3 Þóra Ellen Þórhallsdóttir, Flokkun landslags: http://www.landvernd.is/natturuafl/index.html undir Fræðsluefni -
Almennar skýrslur og greinargerðir).
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litbrigði mikil, landið er smámynstrað (s.s. fjölbreytt mósaík í mynstri).  Áferðin er á milli
þess að vera einsleit/slétt og margleit/hrjúf eða úfin og andstæður eru töluverðar.  Vatn er
annaðhvort lítið eða mikið áberandi (í þessu tilviki er vatn lítið áberandi) og land lítt
hrikalegt.  Einkennandi fyrir þessa landslagsgerð eru endurtekin form, litbrigði og mynstur.
Mynd 10 – Hluti B, viðauki 3.

Hryggjalandi er lýst á eftirfarandi hátt:

Landslagsgerðin er með nálægum sjóndeildarhring.  Mikill breytileiki er í hæð, útlínur lands
eru tiltölulega hvassar og mjög mikið um endurtekin form.  Gróður er lítill og litbrigði einnig.
Landið er frekar grófmynstrað.  Áferðin er einsleit og andstæður litlar.  Lítið er um vatn.
Landslag er nokkuð hrikalegt.  Einkennandi fyrir þessa landslagsgerð eru breytileiki í hæð,
útlínur lands og endurtekin form.  Mynd 10 – Hluti C, viðauki 3.

13.3.3 Stök
Stök eru einstök og áberandi fyrirbæri í náttúrufari.  Helstu stök á áhrifasvæði
framkvæmdar eru skv. Náttúruminjaskrá gígaröðin Stampar; dyngjan Skálafell; fjöldi
ónafngreindra gjáa, sprungna og hrauntjarna, allmikið hverasvæði; fjölskrúðugur
jarðhitagróður.  Undir hverasvæðið fellur Gunnuhver.  Sjá Kort 2.

13.3.4 Landslagsheild
Það sem einkennir landslagið í kringum framkvæmdasvæðið er fyrst og fremst jarðfræðileg
fjölbreytni og um leið afmörkun svæðis af sjávarströnd.  Landslagsheild svæðisins er vel
afmörkuð.

Allar þrjár landslagsgerðir, (hraunbreiður, gígaland og hryggjaland), auk sjávarstrandar
mynda eina heild sem einkennist af fjölbreytileika í formum og lit.  Svæðið einkennist mjög
af mismunandi jarðmyndunum og má segja að það séu jarðmyndanir í heild sinni fremur
en einstök fyrirbæri sem einkenna svæðið.  Svæðið býr yfir mikilli jarðfræðilegri fjölbreytni.
Stærsti hluti framkvæmdar, s.s. niðurdælingar- og tilraunaholur, er á svæðum þar sem
allar þrjár ofangreindar landslagsgerðir mætast.

13.4 Landslagseiginleikar
Hér er fjallað um helstu eiginleika landslags sem talið er að móti afstöðu manna til
svæðisins og á hvern hátt maðurinn skynjar landið.  Þessir þættir eru kallaðir
landslagseiginleikar (Goddey, B., 1996) .

Sumir þessir landslagseiginleikar eru huglægari en aðrir og jafnframt byggja margir þeirra
á hlutlægum viðmiðum þó að afstaða manna til þeirra sé huglæg.  Mörkin eru ekki mjög
skýr, sérstaklega þegar að því kemur að meta hversu sterk áhrifin eru og hvort þau eru
jákvæð eða neikvæð.

13.4.1 Landslag sem auðlind
Fyrirhugað framkvæmdasvæði er á Náttúruminjaskrá (1996).  Reykjanes er merkilegt á
jarðfræðivísu einkum vegna þess að þar kemur gliðnunarbelti Reykjaneshryggjarins upp úr
sjó, en slíkt er fágætt.  Það eru jarðmyndanir í heild sinni fremur en einstök fyrirbæri sem
einkenna svæðið.  Svæðið telst vera sérstakt á heimsvísu og má því líta á það sem
auðlind vegna þess að önnur sambærileg svæði eru fá.
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Landslag fyrirhugaðs athafnasvæðis má líta á sem auðlind af eftirfarandi ástæðum:

 Það hefur ákveðna sérstöðu á Íslandi og annars staðar í heiminum

 Frá sjónarhóli vísinda er svæðið verðmætt einkum vegna jarðmyndana, jarðsögu,
jarðhitakerfis gliðnunarbeltisins og  grunnvatnskerfis

 Svæðið er jarðfræðilega fjölbreytt

 Svæðið er vel fallið til útivistar.

13.4.2 Útlitseiginleikar
Fyrirhugað framkvæmdasvæði er að hluta til á flötu svæði og að hluta til á mishæðóttu
svæði sem einkennist fyrst og fremst af hrauni, sandi, lítilli gróðurþekju og
jarðhitaummerkjum á yfirborði (sjá myndir 8 og 9, í viðauka 3).  Útsýni til suðvesturs og
norðvesturs frá Reykjanesvita er afmarkað af strandlengju og sjó.  Útsýni til norðausturs
frá Reykjanesvita afmarkast af hraunum og Sýrfelli.  Til suðausturs frá Reykjanesvita
afmarkast útsýni af grónu svæði kringum Gunnuhver og Skálafell og einnig hrauni.
Almennt má segja að andstæður og fjölbreytni á áhrifasvæði fyrirhugaðra framkvæmda sé
mikið.  Það fer eftir staðsetningu áhorfenda, veðri, birtu o.fl. hversu áberandi andstæðurnar
eru í landslaginu.  Landslagið er nokkuð breytilegt eftir árstíðum.

Heildaryfirbragð er því andstæða hrauna, mismunandi jarðfræðilegra forma og gróðurs.
Einkenni landslags er mikill breytileiki í litum og mynstri og margleit form.  Valahnúkur,
Vatnsfell og ýmsar hrauna- og gígamyndanir setja mikinn svip á landslagið (sjá m.a. mynd
8, í viðauka 3 og kort 2).  Á hluta framkvæmdasvæðis og í nágrenni þess eru mannvirki og
önnur ummerki manna nokkuð áberandi.  Einnig liggja nokkrir vegaslóðar um svæðið.  Á
svæði þar sem niðurdælingarholur eru og einnig við tilraunaholu 1 við Stampagígaröðina
eru mannvirki og önnur ummerki manna lítt áberandi, þó að þar liggi slóðar (sjá myndir 5,
6, 8 og 10, í viðauka 3).

13.4.3 Lítt röskuð náttúra
Framkvæmdasvæði liggur annars vegar á svæði sem er að hluta raskað (innan
iðnaðarsvæðis) og hins vegar á að mestu leyti óröskuðu svæði (niðurdælingar- og
tilraunaholur), sjá kort 1.  Náttúran er lítt röskuð utan iðnaðarsvæðis, en þó eru vegaslóðar
og ummerki eftir byggð á nokkrum hluta svæðisins. Vegaslóðum er haganlega fyrirkomið í
landslaginu, eru ekki upphækkaðir og því lítið áberandi. Nú um stundir er landnotkun að
mestu takmörkuð við orkuvinnslu og ferðamennsku.  Útivist er þó nokkur.

13.4.4 Staðartilfinning
Landslag á sterkan þátt í því hvernig maðurinn skynjar og upplifir nánasta umhverfi sitt og
náttúru þess staðar, sem hann er á hverju sinni.  Maðurinn hefur oft sterkar taugar til
verndarsvæða og mat hans á gildi slíkra svæða byggist oft á tilfinningum.  Slíkar
tilfinningar geta byggst á því viðhorfi að svæðið sé álitið útivistar-, fuglaskoðunar- eða
ferðamennskusvæði almennings, það sé merkilegt jarðhitasvæði eða að jarðfræðileg
fjölbreytni þess sé mikil.  Í öllum tilfellum er unnt að segja að gildi svæðisins sé bundið
tilfinningum þess sem leggur mat á svæðið.

Jarðfræðileg fjölbreytni og samspil kletta og strandar einkenna svæðið öðru fremur. Einnig
tengist svæðið fuglaskoðun.  Jarðhitanýtingin á svæðinu ásamt hverasvæðinu við
Gunnuhver eiga drjúgan þátt í því á hvern hátt maðurinn skynjar umhverfi og náttúru
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athafnasvæðisins og taka þar með þátt í því að koma manninum í það hugar- og
tilfinningaástand sem kallað er staðartilfinning.

Það er afar mismunandi á hvern hátt svæðið fangar hugi manna.  Það fer m.a. eftir
þekkingu, reynslu, áhuga og umhverfisvitund hvers og eins, hversu sterkum
tilfinningaböndum menn bindast svæðinu.

13.4.5 Verndarsjónarmið
Framkvæmdasvæðið er á Náttúruminjaskrá (1996).  Einnig eiga hér við alþjóðlegir
samningar eins og Bernarsáttmálinn um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæði þeirra í
Evrópu og Ríósamningurinn um líffræðilega fjölbreytni.

13.4.6 Sameiginlegur skilningur
Í sameiginlegum skilningi felst að fólk hefur svipaða þekkingu á svæðinu, menn eru
sammála um helstu áherslur í landnotkun, menn eru á einu máli um hverjir jaðrar
svæðisins séu og hafa svipaða hugmynd um ímynd svæðisins.  Þingvellir, Mývatn og
Þjóðgarðurinn í Skaftafelli eru dæmi um svæði, sem menn skynja á svipaðan hátt þ.e.a.s.
um þau ríkir sameiginlegur skilningur.

Eins og fram kom í umfjöllun um staðartilfinningu hefur fólk mismunandi skoðanir á því
hvað helst einkennir athafnasvæðið á Reykjanesi.  Menn eru þó sammála um að
Gunnuhver, Valahnúkur og fjölbreyttar jarðmyndanir einkenni svæðið öðru fremur.  Um
það ríkir sameiginlegur skilningur.  Þetta styðja þeir ferðamannabæklingar sem gefnir hafa
verið út um Suðurnes.

13.5 Áhrif framkvæmdar á landslag

13.5.1 Áhrif jarðhitanýtingar á landslagsgerðir og landslagsheild
Nú þegar eru mannvirki á fyrirhuguðu athafnasvæði og nágrenni þess, sem skerða
landslagsheild á Reykjanesi að ákveðnu marki.  Sérstaklega á þetta við um mannvirki
innan skilgreinds iðnaðarsvæðis.  Með tilkomu framkvæmdar eykst skerðing á þessari
heild að einhverju leyti.  Utan iðnaðarsvæðis felst skerðingin í borplönum, holutoppum og
leiðslum (kort 2).  Umfang skerðingar er þó töluvert minna ef leiðslum eru neðanjarðar eða
þær felldar að landslaginu á annan sambærilegan hátt.  Þannig má segja að
landslagsheild haldist að mestu óbreytt.

Landslagsgerðirnar gígaland, hryggjaland og sjávarströnd haldast óbreyttar, en
hraunbreiður skerðast lítillega vegna lagningar leiðslna.  Þó eru flestar leiðslur lagðar rétt
við jaðar hrauns og hér er einungis um að ræða leiðslu frá tilraunaholu 1.  Því eru áhrif á
landslagsgerðir lítil.

Mannvirkin munu leiða til talsverðra útlitsbreytinga ef leiðslur verða allar ofanjarðar.
Breytingarnar verður hins vegar litlar ef leiðslur eru settar í jörðu eða þær felldar að
landslaginu á annan sambærilegan hátt.  Eins og kom fram í kafla 7, þá hyggst
framkvæmdaraðili setja leiðslur frá tilraunaholum 2 og 3 í jörðu komi í ljós að þær henti til
jarðhitavinnslu.  Við lagning leiðslna að niðurdælingarholum er reynt að fella þær að
landslagi, s.s. að fela þær að hluta bak við Sýrfellið.

13.5.2 Áhrif á stök
Stök eru einstök og áberandi fyrirbæri í náttúrufari.  Helstu stök á áhrifasvæði
framkvæmdar eru skv. Náttúruminjaskrá gígaröðin Stampar, dyngjan Skálafell, fjöldi
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ónafngreindra gjáa, sprungna og hrauntjarna, allmikið hverasvæði og fjölskrúðugur
jarðhitagróður.  Gígaröðin Stampar, sem er eldvörp, nýtur einnig sérstakrar verndunar
samkvæmt 37. gr. náttúruverndarlaga.  Samkvæmt lið a í 37. gr náttúruverndarlaga þá
njóta eldvörp, gervigígar og eldhraun sérstakrar verndunar og skal forðast röskun þeirra
eins og kostur er.

Framkvæmd hefur engin sjáanleg áhrif á dyngjuna Skálafell eða Gunnuhver, enda engar
framkvæmdir þar í grennd (kort 1).  Hins vegar er óljóst hvort dæling jarðhita úr jörðu breyti
virkni hveranna.  Gerð borplans fyrir tilraunaholu 1 veldur einhverjum breytingum á ásýnd
Stampa, en stakið sjálft breytist ekki.  Fjöldi ónafngreindra gjáa, sprungna og hrauntjarna
sem skv. Náttúruminjaskrá finnast á Reykjanesi raskast ekki, en einhver breyting getur
orðið á ásýnd þeirra.

13.5.3 Áhrif á landslagsgæði:
Landslag sem auðlind: Framkvæmdasvæðið er hluti af sérstöku landslagi.
Úthafshryggur flekamóta kemur upp úr sjó, sem er einstakt.  Jafnframt býr Reykjanesið yfir
mikilli jarðfræðilegri fjölbreytni.

Með tilkomu framkvæmdar mun lítil sem engin skerðing verða á hinu háa vísindalega gildi
svæðisins.  Grunnurinn að því, þ.e. jarðmyndanir, jarðsaga jarðhitakerfi gliðnunarbeltisins
og grunnvatnskerfisins, verður áfram til staðar.  Framkvæmdin kemur til með að hafa lítil
áhrif á jarðfræðilega fjölbreytni á svæðinu, sé tekið mið að því að hún raski ekki neinum af
stökum svæðisins, sjá 13.5.2.  Framkvæmd við jarðhitavinnsluna getur hins vegar haft
nokkur áhrif á ferðamennsku og útivist á svæðinu, þar sem breyting verður á nýtingu
svæðisins.  Ef vel er að framkvæmd staðið er hægt að draga verulega úr neikvæðum
áhrifum framkvæmdar á ferðamennsku og útivist á svæðinu.

Úlitseiginleikar: Helstu útlitsbreytingar með tilkomu framkvæmdar verða við byggingu
orkumannvirkja inn á iðnaðarsvæði og við lagningu leiðslna, ef þær verða ofanjarðar.  Nú
þegar eru þó mannvirki á iðnaðarsvæðinu og utan þess s.s. Reykjanesviti.

Heildaryfirbragð svæðisins breytist ekki mikið ef holutoppar verða lítt sjáanlegir, borplön
falla vel að landslagi og leiðslur fyrir niðurdælingarholur, fyrir affall og tilraunaholur verða
neðanjarðar eða þær felldar að landslaginu á annan sambærilegan hátt.  Ef leiðslur verða
ofanjarðar breytist heildaryfirbragð svæðis talsvert.

Lítt röskuð náttúra:  Framkvæmdir munu hafa í för með sér breytingar á frekar
afmörkuðu svæði.  Stór hluti breytinganna verður á núverandi iðnaðarsvæði (1. áfangi
framkvæmdar), en framkvæmdir þar hafa þegar fengið leyfi.  Breytingar fylgja einnig
tilrauna- og niðurdælingarholum, en þær og leiðslur í niðurdælingarholur og affallsleið
liggja á tiltölulega lítt röskuðu svæði.  Þó eru vegaslóðar í nánd við þennan hluta
framkvæmdar.

Í kjölfar framkvæmda verður því nokkuð rask á afmörkuðu svæði, aðallega þar sem
leiðslur verða ofanjarðar, s.s. vegna niðurdælingarhola, við affallsleið og frá tilraunaholu 1.

Staðartilfinning: Staðartilfinning byggist að miklu leyti á tilfinningalegum tengslum sem
fólk hefur gagnvart ákveðnu svæði.  Umfang áhrifa á þennan þátt landslags eru
illmælanleg.  Ein ástæða fyrir því er að menn líta ekki sömu augum á áhrifasvæðið.

Áhrif framkvæmda geta verið neikvæð fyrir fólk sem hefur miklar tilfinningar gagnvart
svæðinu sem óröskuðu og metur það mikils.  Það er háð upplifun hvers og eins hve áhrifin
eru mikil og ekki er til einn algildur mælikvarði.  Samt sem áður eru þessi áhrif raunveruleg
og má ekki líta fram hjá þeim við ákvörðunartöku.  Þetta á sérstaklega við um áhrifasvæði
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tilraunaborholu nr. 3 við Reykjanesvitann (kort 2), en það er vinsæll áfangastaður
ferðamanna auk þess að vera í alfaraleið þeirra.

Verndarsjónarmið:  Framkvæmdasvæðið er á Náttúruminjaskrá (1996).

Ef dregið er úr áhrifum framkvæmdar á landslag með því að leggja leiðslur í jörð eða þær
faldar vel í landslagi á annan sambærilegan hátt og ef frágangur affalls er á þann veg að
umhverfið mengist ekki má segja að nýting og verndarsjónarmið geti farið saman á
svæðinu.

Sameiginlegur skilningur: Þrátt fyrir breytingar og tilkomu mannvirkja er ólíklegt að
svæðið missi sérstöðu sína m.t.t. jarðfræðilegrar fjölbreytni.  Upplifun af því að koma á
svæðið kann þó að breytast með mannvirkjunum.

13.5.4 Samanburðartafla:
Eftirfarandi tafla sýnir yfirlit yfir helstu líklegar breytingar sem fyrirhuguð framkvæmd gæti
valdið á einstaka þætti landslagsins.

Tafla 13.1  Samanburður á landslagi með eða án framkvæmdar.

Án framkvæmdar Breyting

Landslagsgerðir

Hraunbreiður Hraunbreiður með miklum hrikaleika Tilkoma leiðslna ofanjarðar:  Ásýnd
hraunbreiðu raskað.  Leiðslur
neðanjarðar eða faldar á
sambærilegan hátt:  Hraunbreiða að
mestu óbreytt

Gígaland Nálægur sjóndeildarhringur,
endurtekin form, litbrigði og mynstur
í landslagi eru einkennandi.

Tilkoma leiðslna ofanjarðar:  Ásýnd
gígalands raskað.  Leiðslur
neðanjarðar eða faldar á
sambærilegan hátt:  Gígaland að
mestu óbreytt

Hryggjaland Mjög nálægur sjóndeildarhringur,
mikil breytileiki í hæð, útlínum lands
og endurteknum formum eru
einkennandi.

Tilkoma leiðslna ofanjarðar:  Ásýnd
hryggjalands raskað.  Leiðslur
neðanjarðar eða faldar á
sambærilegan hátt:  Hryggjaland að
mestu óbreytt

Stök

Gígaröðin Stampar Við gerð borplans fyrir tilraunaholu 1
verða einhverjar breytingar á ásýnd
Stampa, en stakið sjálft breytist ekki.

Dyngjan Skálafell Engin framkvæmd þar, ásýnd breytist
ekki.

Gunnuhver og fjölskrúðugur
jarðhitagróður

Engin framkvæmd þar, ásýnd breytist
ekki.  Hins vegar er óljóst hvort
dæling jarðhita úr jörðu á þessu
svæði breyti virkni hveranna.

Fjöldi ónafngreindra gjáa, sprungna
og hrauntjarna

Einhver breyting á ásýnd.

Landslagseiginleikar:

Landslag sem auðlind Sérstakt landslag á Íslandi og á
heimsvísu.

Landslag áfram sérstakt á Íslandi og á
heimsvísu, en þó eitthvert rask vegna
mannvirkja, sem getur dregið úr gildi
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Hátt vísindalegt þekkingargildi
vegna jarðfræði og jarðhita.

Mikill jarðfræðilegur fjölbreytileiki.

Hátt gildi fyrir ferðamennsku og
útivist.

landslags.  Það er þó að nokkru leyti
huglægt mat og byggir á gildismati
hvers og eins.

Áfram hátt vísindalegt þekkingargildi
vegna jarðfræði og jarðhita.

Heildarsvipur hins jarðfræðilega
fjölbreytileika breytist nokkuð.

Ef  leiðslur eru neðanjarðar eða þær
faldar vel í landslagi á annan
sambærilegan hátt þá er gildi fyrir
ferðamennsku og útivist að mestu
óbreytt.

Útliseiginleikar Fyrst og fremst andstæða hrauna,
mismunandi jarðfræðilegra forma og
gróðurs.  Mikill breytileiki í litum og
mynstri og margleit form á svæði.

Leiðslur ofanjarðar hafa töluverð áhrif.
Mannvirki inn á iðnaðarsvæði hafa
einnig mikil áhrif.  Að hluta er það
viðhorfsatriði hvort tilkoma
framkvæmdar er jákvæð eða neikvæð
útlitslega séð.

Lítt röskuð náttúra Tiltölulega óraskað svæði. Rask eykst, en mismunandi mikið eftir
því hvort leiðslur eru ofan- eða
neðanjarðar.

Staðartilfinning Svæðið býr yfir miklum
jarðfræðilegum fjölbreytileika og
tengist staðartilfinning sérstaklega
þessum einkennum.

Tilkoma mannvirkja hefur áhrif á
upplifun svæðisins.

Verndarsjónarmið Verndarkvaðir á svæðinu eru skýrar,
þ.e. svæðið er á Náttúruminjaskrá.

Ekki séð að verndarsjónarmið og
nýting geti ekki farið saman á
svæðinu, ef vel er staðið að útfærslu
framkvæmda

Sameiginlegur
skilningur

Almennt má segja að um
Gunnuhver, Valahnúk og hin
mismunandi jarðfræðilegu fyrirbæri
ríki sameiginleigur skilningur um að
þau einkenni svæðið sérstaklega,
ásamt þeirri heild sem allt svæðið
býr yfir.

Framkvæmdir geta breytt þessum
sameiginlega skilningi.

13.6 Niðurstaða
Mestu áhrifin á landslagið stafa frá borplönum og leiðslum fyrir niðurdælingarholur.  Í
framtíðinni einnig frá lagningu leiðslna fyrir tilraunaholur, á svæði sem hefur hátt gildi
vegna mikillar jarðfræðilegrar fjölbreytni.

Hvorki landslagsgerðir áhrifasvæðisins né landslagsheild á svæðinu breytast verulega
með tilkomu framkvæmdar, ef leiðslur eru lagðar neðanjarðar eða þær faldar vel í
landslagi á annan sambærilegan hátt.  Mikilvægustu áhrif framkvæmdar á landslagið eru
breytingar á útlitseiginleikum landslags, á staðartilfinningu tengda svæðinu, afmörkuð áhrif
á lítt raskaða náttúru og ferðamennsku og útivist.

Í ljósi ofannefndra forsenda, sem koma fram í kafla 13.5, að allar leiðslur utan
iðnaðarsvæðis verði lagðar í jörðu eða þær faldar vel í landslagi á annan sambærilegan
hátt, þá er það mat framkvæmdaraðila að áhrif fyrirhugaðrar framkvæmdar á landslag séu
nokkur.
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14. FORNLEIFAR

14.1 Inngangur
Í þessum kafla er fjallað um fornleifar á áhrifasvæði framkvæmdar og er hann byggður á
skýrslum Fornleifastofnunar Íslands (Hildur Gestsdóttir og Orri Vésteinsson 1998 og Orri
Vésteinsson 2001).

14.2 Rannsóknir
Haustið 1998 gerði Fornleifastofnun fornleifakönnun á Reykjanesi vegna fyrirhugaðra
framkvæmda.  Gerð var heimildakönnun fyrir allt land jarðanna Staðar í Grindavík og
Kalmanstjarnar í Höfnum og allar fornleifar á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði og nágrenni
þess kannaðar á vettvangi (Hildur Gestsdóttir og Orri Vésteinsson 1998).  Haustið 2001
var gerð svæðisskráning í Grindavíkurkaupstað og var þá farið aftur yfir heimildir um
fornleifar í landi Staðar.  Ekki bættust við upplýsingar um fleiri staði á
framkvæmdasvæðinu en fleiri heimildir voru skráðar um þá staði sem þegar voru þekktir
(Orri Vésteinsson 2001).

Fornleifastofnun Íslands fór yfir gögn frá VSÓ Ráðgjöf um breytingar á tilhögun
fyrirhugaðra mannvirkja á Reykjanesi og lagði mat á áhrif þeirra á fornminjar.  Vegna
breytinga á staðsetningu mannvirkja endurskoðaði stofnunin hættumat sem unnið var
vegna áformaðra framkvæmda árið 1998.  Að öðru leyti eiga niðurstöður skýrslunnar frá
1998 við um fyrirhugaðar framkvæmdir.

14.3 Þjóðminjalög
Fornleifar njóta verulegrar verndar þjóðminjalaga nr. 107/2001.  Lögin friða allar minjar
sem eldri eru en 100 ára (10. gr.): „…Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi
né nokkur annar, spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað
flytja nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins.“

14.4 Lýsing á svæðinu
Athugunarsvæðið er fjarri byggðum.  Það er gróðursnautt og hefur eingöngu verið hægt að
nýta það til beitar, sem þó hefur verið takmörkuð.  Þar fyrir utan hafa umtalsverðar
fjörunytjar einnig verið hlunnindi fyrir jarðirnar tvær sem landið eiga og ýmsar aðrar sem
áttu þar rekaítök, en ekki er vitað til að neins konar mannvirkjagerð hafi tengst þeirri
nýtingu.

Á 13. öld rann hraun yfir nyrðri hluta svæðisins og gæti hafa eyðilagt mannvirki og jafnvel
bæi.  Engar sérstakar vísbendingar eru um slíkt og er hraunið öræfi síðan.  Á suðurströnd
Reykjaness voru skráðir fjórir þjóðsögustaðir þar sem örnefni hafa gefið tilefni til sagna um
forna byggð en engar mannvistarleifar eru þar.

Þar fyrir utan eru aðeins tvö svæði þar sem fornminjar voru skráðar.  Gunnuhver telst til
fornleifa, enda þjóðsögustaður og skammt frá honum er tóft sem tengist sennilega búskap
vitavarða, en í kringum hverasvæðið er gróður meiri en annarsstaðar á svæðinu og hefur
þar verið vetrarbeit.

Gerð var skammvinn tilraun til búskapar undir Bæjarfelli um miðja 19. öld en 1879 var
reistur þar bær fyrir vitavörð sem gæta átti hins nýja vita á Valahnúk.  Vitinn á Valahnúk
var fyrsti viti á Íslandi og hafa leifar hans og minjar um búskap vitavarða mikið gildi fyrir
samgöngusögu Íslands.
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Allmargir staðir voru skráðir sem allir tengjast búskap vitavarða og vitavörslunni og eru þeir
allir á litlu svæði milli Valbjargagjár og Bæjarfells (kort 1).  Þar er einnig hlaðin sundlaug frá
um 1930 sem er mjög sérstætt mannvirki með mikið varðveislugildi.  Milli Bæjarfells og
hverasvæðisins er meiri gróður en víðast annars staðar á athugunarsvæðinu og verður að
gera ráð fyrir að mögulegt sé að mannvistarleifar séu á því svæði, þó ekki séu líkur á því
miklar.

Einu minjarnar sem skráðar voru í Stampahrauni eru vörður á leið milli Reykjanesvita og
Hafna og hafa þær flestar hrunið eða horfið vegna rasks.

Engar fornleifar fundust á svæði því sem merkt er sem iðnaðarsvæði í svæðisskipulagi.

14.5 Yfirlit þær fornleifar sem framkvæmd hefur áhrif á
Fjallað var ítarlega um fornleifar í frummatsskýrslu þegar hún var lögð fram árið 2000.
Þær fornleifar sem eru ekki í hættu þurfa því að mati matsskýrsluhöfunda enga umfjöllun.
Hér að neðan er birt skrá yfir þær fornleifar á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði sem verðar
fyrir áhrifum vegna framkvæmda við jarðhitavinnslu.  Á Mynd 14.1 má sjá staðsetningu
allra fornleifa innan Reykjaness.

14.5.1 Fornleifar í landi Staðar í Grindavík:

GK-028:020 Tóft í grennd við Gunnuhver
Hættumat: Hætta vegna umferðar (var: hætta vegna framkvæmda) – tóftin er nú innan
svæðis sem hlíft verður við borframkvæmdum skv. korti 1.  Hún er hins vegar fast við veg
og má ætla að umferð muni aukast um svæðið í kjölfar aukinna umsvifa og þar með
aukast hætta á hnjaski vegna umferðar véla og manna.

14.5.2 Fornleifar í landi Kalmanstjarnar:

GK-032:011 Vitavarðarbær utan í Bæjarfelli
Hættumat: Hætta vegna framkvæmda.

GK-032:012 Leið á milli vita á Valahnúk og vitavarðarbústaðar undir Bæjarfelli
Vegur sem liggur frá Valahnúki að bæjarstæðinu 011 og hverfur þar undir nýjan veg, á
móts við þar sem afleggjari liggur upp að nýja vitanum á Bæjarfelli um hraun (Mynd 14.1).
Vegur þessi er mjög hlykkjóttur, ólíkt 018, sem er austar.  Steinum hefur verið rutt til hliðar
til að mynda um 1,5 m breiðan stíg.  Lágur steinhlaðinn veggur er sitthvoru megin við
stíginn, 0,05-0,3 m hár.  Vegur þessi verður mjög ógreinilegur þegar komið er á Valahnjúk,
þar hefur nýr stígur úr smásteinum verið lagður að nokkru leiti yfir hann.

Hættumat: Mikil hætta vegna framkvæmda (var: Hætta vegna framkvæmda)

GK-032:016 Tóft sunnan við Reykjanesvita
Allstór tóft út torfi og grjóti er í miðri brekkunni vestast í túninu frá vitavarðarbústað, um 400
m sunnan við Reykjanesvita og 50 m norðan við Sjólaug (Mynd 14.1).

Tóftin er hlaðin úr torfi og reglulegu hraungrýti.  Hleðslur standa hæst í norðausturhorni.  Í
miðri tóftinni er dæld, 1,5 m í þvermál, um 0,5 m djúp.  Sennilega er þetta mannvirki ekki
gamalt og tengist búskap vitavarða á Reykjanesi.  Gæti verið stórt fjárhús.

Hættumat: Mikil hætta vegna framkvæmda (var: Hætta vegna framkvæmda)
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GK-032:017 Tóft við rætur Valahnúks
Tóft er við rætur Valahnúks á milli veganna 012 og 018 þar sem þeir koma upp að
hnúknum.

Tóftin er hlaðin úr hraungrýti, mest 6 umför af steinum, með bárujárnsþaki sem hangir enn
uppi.  Inngangur í vesturenda norðurhliðar.  Hlutverk óþekkt en tengist sennilega annað
hvort búskap vitavarða eða vitavörslunni.

Hættumat:  Hætta vegna framkvæmda.

GK-032:018 Vegur
Upphlaðinn vegur liggur þráðbeinn yfir hraunið frá bæjarstæðinu 011 og að rótum
Valahnúks, um 2 m austan við tóftina 017.

Vegur þessi er hlaðinn upp af hraunhellum.  Þær stærstu eru í jaðrinum og snúa sléttri hlið
útávið, en minni hellur eru inn á milli.  Víðast aðeins ein steinsröð en mest þrjár.  Þessi
vegur er sennilega yngri en 012 og hefur gegnt sama hlutverki ; að auðvelda vitaverði að
komast í vitann á Valahnúki á vetrardegi.

Hættumat: Mikil hætta vegna framkvæmda (var: Hætta vegna framkvæmda)

GK-032:020 Túngarður
Grjóthlaðinn túngarður er um tún vitavarðar sunnan undir Bæjarfelli.

Hættumat: Mikil hætta vegna framkvæmda (var: Hætta vegna framkvæmda)

GK-032:021 Vörðuð leið
Þrjár vel hlaðnar vörður eru í hrauninu skammt norðan og austan við Miðahól.  Þær stefna
NNV-SSA og hafa sennilega verið á leið milli Hafna og Reykjanesvita áður en bílvegur var
lagður þangað.

Hættumat: Hætta vegna framkvæmda.

Á Mynd 14.1 eru afmörkuð þrjú svæði:

I. Svæðið milli Valahnúks og Bæjarfells annars vegar og hverasvæðisins hins vegar.
Þar er vitað um fjölda minjastaða, þar sem æskilegt er að rask verði takmarkað.

II. Gróið svæði í norðurhlíðum Skálafells þar sem fornleifa gæti verið að vænta og
þar verður að gæta sérstakar varúðar við jarðrask.

III. Önnur svæði, mest úfin og gróðurlaus hraun, þar sem ekki er vitað um neinar
fornleifar og líkur á mannvistarleifum teljast hverfandi.
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Mynd 14.1  Fornleifar á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði.
Heimild: Hildur Gestsdóttir og Orri Vésteinsson 1998
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14.6 Áhrif framkvæmdar á fornleifar
Þrjár fornleifar eru í hættu vegna framkvæmda: GK-032:011 Vitavarðarbær utan í
Bæjarfelli; GK-032:017 Tóft við rætur Valahnúks og GK-032:021 Vörðuð leið í hrauninu
skammt norðan og austan við Miðahól (Mynd 14.1).  Fjórar fornleifar eru í mikilli hættu
vegna framkvæmda: GK-032:012 Leið á milli vita á Valahnúk og vitavarðarbústaðar undir
Bæjarfelli; GK-032:016 Tóft sunnan við Reykjanesvita;  GK-032:018 Vegur og GK-032:020
Túngarður (Mynd 14.1).  Þessar fjórar fornleifar eru allar sunnan við Bæjarfell innan þess
svæðis sem afmarkað er fyrir rannsóknarholu 3 í 3. áfanga framkvæmdar og gætu þær
skemmst vegna framkvæmda við borunina.

14.7 Niðurstaða
Ofangreindar minjar eru allar innan áhrifasvæðis á náttúru, sbr kort 2, vegna
tilraunaborholu 3, nema GK-032:021 Vörðuð leið í hrauninu skammt norðan og austan við
Miðahól, sem umferð vegna framkvæmdar gæti haft áhrif á.  Tilraunaborhola 3 verður á
gömlu borplani (mynd 1 í viðauka 3), sem verður stækkað og hugsanlega þarf að styrkja
vegslóða að borplani, en þá gæti GK-032:018, vegur, verið í hættu.  Að mati
Fornleifastofnunar Íslands má þó vel koma tilraunborholu 3 þannig fyrir að hún og umferð
að henni skaði ekki minjar, 012, 016, 018 og 020.  Til að tryggja að tekið verði tillit til
ofangreindra minja þá mun framkvæmdaraðili hafa samráð við Fornleifavernd ríkisins áður
en framkvæmdir hefjast.

Meginhluti framkvæmdar er á svæðum II og III, sem skilgreind eru á Mynd 14.1.  Þar þarf
að gæta varúðar við jarðrask og á svæði III eru líkur á mannvistarleifum á svæðinu taldar
hverfandi.  Á grundvelli þess og að komið verði í veg fyrir rask á minjum í nágrenni
tilraunaholu 3, að undanskildu mögulegu raski á vegi, GK-032:018, telur framkvæmdaraðili
að áhrif framkvæmdar á fornleifar verði lítil.
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15. ATVINNA OG BYGGÐ

15.1 Inngangur
Hér verður fjallað um áhrif framkvæmdar á atvinnu og byggð.  Umfjöllunin er byggð á
úttekt VSÓ Ráðgjafar og beinist hún að tveimur þáttum:  Atvinnu og byggð og
vísindalegum ávinningi fyrirhugaðrar jarðhitanýtingar.

15.2 Atvinna og byggð
Áformað framkvæmdasvæði er í Reykjanesbæ og Grindavíkurbæ.  Íbúum þessara
sveitarfélaga hefur fjölgað undanfarin ár.  Íbúar Reykjanesbæjar voru 10.942 þann 1.
desember 2001 en 2.339 í Grindavík.  Íbúum Reykjanesbæjar fjölgaði um 5% á árunum
1998-2001 en íbúum Grindavíkur fjölgaði um 8% á sama tímabili (Hagstofa Íslands 2002).

Engin íbúabyggð er á framkvæmdasvæðinu en gamli útgerðarbærinn Hafnir stendur því
næst (í 10-15 mínútna akstursfjarlægð).  Á þeim hluta framkvæmdasvæðisins sem flokkast
undir iðnaðarsvæði er hausa- og beinþurrkunarfyrirtæki með 18 starfsmenn og
saltvinnslufyrirtæki sem hefur ekki verið í rekstri í nokkurn tíma.  Með tilkomu
framkvæmdar skapast störf á svæðinu með byggingu og starfrækslu orkuvers.

15.3 Vísindalegur ávinningur framkvæmdar
Fyrirhugaðar jarðhitaframkvæmdir og jarðhitarannsóknir munu leiða af sér mikilvæga
vísindalega grunnþekkingu á innri gerð sérstæðs háhitakerfis í gliðnunarbeltinu.  Reynsla í
forðafræði, jarðefnafræði og vinnslutækni fæst við vinnslu og niðurdælingu.
Jarðhitavinnsla á sérstæðu svæði veitir nauðsynlega reynslu og þekkingu á
umhverfisáhrifum háhitavirkjunar.  Rannsóknir aukast á eðli grunnvatns og jarðhitakerfa.
Með framkvæmd á þessu svæði er verið að afla nýrrar þekkingar og reynslu, sem mun
auka og efla nýjar rannsóknir og þróun, sem íslenskar rannsóknarstofnanir standa að og
Háskóli Sameinuðu þjóðanna.

Samhliða þessu leggja auknar rannsóknir og þróun grunn að fræðandi ferðamennsku
samskonar þeirri sem nú er stunduð í Svartsengi og dregur að þúsundir ferðamanna auk
skólafólks og vísindamanna hvaðanæva úr heiminum.

Vísindalegar rannsóknir í tengslum við nýtingu jarðhitans munu skapa ný störf, þó þau
verði ekki nema að hluta til á Reykjanesinu.

Það er stefna Hitaveitu Suðurnesja hf að rannsóknir og þróun í tengslum við umhverfisáhrif
háhitavirkjunar á sérstöku háhitasvæði, geti orðið fyrirmynd annarra sem virkja
náttúruauðlindir viðkvæmra svæða.

15.4 Skipulag
Í tillögu að aðalskipulagi Grindavíkur 2000-2020 og í aðalskipulagi Reykjanessbæjar
1995-2015 er gert ráð fyrir orkuveri á iðnaðarsvæðinu á Reykjanesi.  Samkvæmt
aðalskipulagi Reykjanessbæjar er gert ráð fyrir fyrirtækjum á iðnaðarsvæðinu sem nýta sér
háhitaorku.

15.5 Áhrif framkvæmda á atvinnu og byggð
Framkvæmdir munu að mati framkvæmdaraðila hafa jákvæð áhrif á atvinnu og byggð á
svæðinu sjálfu því ljóst er að með byggingu og starfrækslu orkuvers og með þeim
vísindalegu rannsóknum sem því fylgir munu skapast ný störf.  Erfitt er að meta
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nákvæmlega hver áhrif aukinnar vísindalegrar þekkingar verða, en að mati
framkvæmdaraðila eru þó samfélagslegu áhrifin að meginhluta jákvæð.

Samfara byggingu orkuvers gerir Hitaveita Suðurnesja ráð fyrir því að stuðla að fræðandi
ferðamennsku.  Í því skyni verður byggð upp aðstaða í eða við orkuverið á Reykjanesi þar
sem hægt er að taka við ferðamönnum og veita upplýsingar um jarðfræði og náttúru
svæðisins ásamt því að segja frá nýtingu jarðhitans.  Með þessu yrði uppbygging orkuvers
á Reykjanesi einnig hluti af uppbyggingu ferðamennsku á svæðinu.  Hitaveitan stendur að
slíku starfi í Eldborg við Svartsengi, með mjög góðum árangri.
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16. FERÐAMENNSKA OG ÚTIVIST

16.1 Inngangur
Í kaflanum verður fjallað um áhrif framkvæmdar á ferðamennsku og útivist.  Kaflinn er
byggður á stefnumótun í ferðaþjónustu á Reykjanesi (Bjarnheiður Hallsdóttir og Sigríður
Þrúður Stefánsdóttir 2001) og samskipti VSÓ Ráðgjafar við þá aðila sem eru með
skipulagðar ferðir á Reykjanesi.   

16.2 Fjöldi ferðamanna á Reykjanesi
Ferðamannastraumur á Reykjanesi hefur aukist undanfarin ár eins og annars staðar á
landinu.  Erfitt er að meta nákvæman ferðamannafjölda á áhrifasvæði framkvæmdar, þar
sem engin þjónusta er seld á svæðinu.  Upplýsingar frá ferðaþjónustufyrirtækjum4 gefa
vísbendingar um fjöldann og er samræmi milli þeirra og upplýsinga frá ferðamálafulltrúa
Reykjaness.  Hann áætlar að fjöldi ferðamanna á Reykjanesi hafi verið um 120.000 til
140.000 árið 2001.  Gestir Bláa lónsins voru 315.000 árið 2000 (Johan D. Jónsson 2002
a).

Umferðartalning Vegagerðarinnar á vegi nr. 425 árið 1999 sýnir eftirfarandi:   

Tafla 16.1  Umferð á Reykjanesi

Vegur 425 Ársdagsumferð Sumardagsumferð

Frá Höfnum að Reykjanesvita 110 130

Frá Reykjanesvita að
Grindavíkurvegi

240 270

Heimild: Vegagerðin 2002.  Sumardagsumferð: júní til september.

16.3 Viðkomustaðir ferðamanna
Í skipulögðum sumarferðum á vegum ferðaskrifstofa er oft farinn hringur á Reykjanesinu,
áður en ferðamönnum er ekið á Leifsstöð.  Reykjaneshringur miðast oftast við að ekið sé
frá Reykjavík eða Leifsstöð að Bláa lóninu, þaðan í Grindavík og áfram út á Reykjanes,
Hafnir og til baka til Reykjavíkur eða Leifsstöðvar.  Einnig er Krýsuvík oft innifalinn í slíkum
hring.  Þá er Reykjaneshringur oft farinn samhliða ferð í Bláa lónið.  Ferðir á Reykjanesið
eru sérstaklega mikilvægar fyrir ferðaþjónstuna utan háannatíma, þegar veður og færð
takmarka ferðir um landið.  Í þeim tilvikum er oft farið í dagsferð í Krýsuvík, Bláa lónið og
Reykjanesið (Ingibjörg Sverrisdóttir, Íslenskar Ævintýraferðir 2002).  Auk hópferða, fara
ferðamenn um Reykjanesið í bílaleigubílum og fylgja þar ákveðnum upplýsingapökkum,
sem fylgja bílunum (Ferðaskrifstofa Guðmundar Jónassonar 2002).
Ferðaþjónustufyrirtækið Kynnisferðir býður daglega, allt árið um kring, upp á ferðir í Bláa
lónið og um Reykjanesið.  Ferðafélag Íslands og Útivist fara annað slagið fyrir
gönguhópum um svæðið.  Auk skipulagðra ferða er nokkur fjöldi Íslendinga sem leggur
leið sína um Reykjanesið.

Reykjanesið hefur sennilega einna helst aðdráttarafl fyrir ferðamenn vegna jarðfræðilegra
einkenna sinna.  Þeir staðir sem helst eru heimsóttir eru (kort 2, mynd 8 í viðauka 3):

                                                          
4 Fyrirtækin óskuðu eftir því að vera ekki nafngreind út af samkeppnisástæðum
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• Valahnúkur þar sem fyrsti viti á Íslandi var byggður árið 1878.  Vitinn stendur að vísu
ekki lengur þar en rústir hans voru færðar niður af hnúknum vegna landbrots.  Útsýni
af Valahnúk þykir mjög gott.

• Valbjargagjá sem er þekkt fyrir sérstakt umhverfi.

• Stampar, sem eru tveir eldgígar sem standa stutt frá veginum.  Frá Stömpum má sjá
fleiri gíga, enda er svæðið mjög eldvirkt þar sem Reykjaneshryggurinn svonefndi
gengur á land á Reykjanesi.

• Gunnuhver, sem er nálægt fyrirhuguðu framkvæmdasvæði.

• Merktar gönguleiðir eru víða um svæðið, bæði fornar og nýjar, má þar nefna
Reykjaveg sem er stikuð leið sem liggur frá Reykjanesvita til Nesjavalla (Johan D.
Jónsson 2002 (b), Reykjanesbær 2002).

16.4 Framtíðarnýting á svæðinu - Stefna í ferðaþjónustu á Reykjanesi
Árið 2001 var lokið við gerð stefnumótunar í ferðaþjónustu á Reykjanesi (Bjarnheiður
Hallsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir 2001).  Í stefnumótuninni, sem er reyndar ekki
enn að fullu samþykkt, kemur fram að mikill áhugi sé á því að fjölga ferðamönnum á
Reykjanesi og lengja dvöl þeirra.  Í þessu tilfelli nær hugtakið Reykjanes yfir allan
Reykjanesskagann, eða það sem oft er nefnt Suðurnes.  Framtíðarsýn ferðaþjónustunnar
er að hún muni byggja á fjölbreyttri náttúru og þá einkum sérstakri jarðfræði svæðisins.
Áhersla verði lögð á heilsu- og menningartengda þjónustu og viðskiptaferðir.

Hugmyndir eru uppi um að undirstrika mikilvægi vitanna á þessu útgerðarsvæði með því
að byggja aðstöðu fyrir ferðamenn við Reykjanesvita eða aðra vita á Reykjanesi.
Aðstaðan fælist t.d. í snyrtingu og veitingaaðstöðu eða annarri þjónustu fyrir ferðamenn.
Stefna á að því að auka dagsferðir erlendra ferðamanna og þá sérstaklega á jaðartíma og
þeim tíma ársins þegar umsvif í ferðaþjónustu eru í lágmarki.  Til þess að hægt sé að taka
á móti meiri umferð þarf að lagfæra vegi á Reykjanesi.

Í stefnumótun í ferðaþjónustu segir m.a.: “Að við skipulagsmál á Reykjanesi sé tekið fullt
tillit til þarfa ferðaþjónustu og að skilgreind séu svæði ætluð til uppbyggingar
ferðamannastaða, útivistarsvæða og öðru er tengist ferðaþjónustu...” (Bjarnheiður
Hallsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, bls. 27).

Það er því ljóst að Reykjanesið mun gegna mikilvægu hlutverki við framtíðarskipulagningu
ferðaþjónustu á svæðinu.

16.5 Áhrif framkvæmda
Á korti 2 kemur fram áhrifasvæði framkvæmdar m.t.t. útlitbreytinga á landslagi, sem er um
leið vísbending um áhrif á ferðamennsku og útivist.

Áhrif framkvæmdar á ferðamennsku geta orðið nokkur.  Reykjanesið hefur talsvert
mikilvægi fyrir ferðaþjónustu, sérstaklega á veturna þegar möguleikar eru takmarkaðri.
Áhrif framkvæmda snúa helst að breytingum á útliti svæðisins og á staðartilfinningu tengda
svæðinu vegna tilkomu mannvirkja.  Með tilkomu framkvæmdar getur upplifun af svæðinu
breyst í hugum sumra þeirra sem koma á svæðið (sjá kafla 13.4.4).  Lítil breyting verður þó
vegna framkvæmdar á því svæði sem flestir heimsækja, við Reykjanesvita og Gunnuhver.
Breyting á útliti svæðisins verður vegna gerðar borplans fyrir tilraunholu 2 og stækkun
núverandi borplans fyrir tilraunholu 3 (kort 2).  Ef þessar holur verða nýttar fyrir
jarðhitavinnslu mun framkvæmdaraðili leggja leiðslur frá þeim í jörðu og draga þar með
verulega úr áhrifum á útlit svæðisins.  Því eru áhrif framkvæmdar á svæðið í kringum
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Vatnsfell og Gunnuhver lítil.  Á það skal bent að nú þegar sést í gamla borplanið við tagl
Vatnsfells frá Valahnúk, þar sem tilraunhola 3 verður staðsett (kort 2).  Við núverandi
framkvæmd stækkar borplanið og því er Valahnúkur merktur sem hluti af hinu sjónræna
áhrifasvæði (kort 2).

Leiðslur að niðurdælingarholum og affallsleið til sjávar verða meira áberandi.  Hins vegar
liggja þessar leiðslur á svæðum sem er ekki jafn vinsælt og Vatnsfell, Gunnuhver,
Valahnjúkur og Reykjanesviti.

16.6 Niðurstaða
Ferðaþjónustan á Reykjanesinu stefnir á uppbyggingu þjónustu og aukinn
ferðamannastraum.  Sérstaða lífríkis, jarðfræði og sérstakt landslag er ein helsta auðlind
ferðaþjónustunnar á svæðinu.

Reykjanesið er í dag vinsæll áfangastaður ferða- og útivistarfólks og því getur breyting á
svæðinu haft áhrif á upplifun þeirra sem þangað koma.  Framkvæmdin getur því haft
nokkur áhrif á svæðið.  Hins vegar eru áhrifin lítil á helstu áfangastöðum ferðamanna s.s.
við Valahnjúk, Valbjargargjá, Gunnuhver og Stampa, en þessir staðir eru mikilvægir fyrir
framtíðaruppbyggingu ferðaþjónustu á Reykjanesi.
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17. HLJÓÐVIST

17.1 Inngangur
Kaflinn um hljóðvist er byggður á upplýsingum frá sérfræðingum Orkustofnunar.

17.2 Áhrif framkvæmda
Á framkvæmdatíma verða alls boraðar 6 holur í 2. og 3. áfanga.  Áhrif á hljóðvist verða
mest á framkvæmdatíma á meðan borun stendur.  Áætlað er að mest verði hljóðstig við
borun um 92 dB(A) í 2 m fjarlægð og 85 dB(A) í 10 m fjarlægð.  Heildarverktími við borun
holu getur verið á bilinu 35 til 65 dagar.  Miðað er við að nota bestu fáanlegu tækni til að
koma í veg fyrir hávaðamengun á rekstrartíma og stuðla að því að viðhalda þeirri hljóðvist
sem fyrir er.  Á rekstrartíma er hávaði frá borholum vegna rennsli vökva í leiðslum og er
hávaðinn samkvæmt upplýsingum frá sérfræðingum Orkustofnunar lítill, þ.e. öruggt má
segja að hávaði sé innan 35 dB (A) miðað við 10 m fjarlægð frá borholu.  En mörk fyrir
atvinnustarfsemi vegna sumarhúsabyggðar eru 35 dB (A), sjá reglugerð nr. 933/1999 um
hávaða.

17.3 Niðurstaða
Á framkvæmdatíma verða áhrifin á hljóðvist talsverð.  Á rekstrartíma verður frágangur
borhola á þann veg að hávaðinn verður lítill og hann verður bundinn við nánasta umhverfi
borhola.  Áhrif á ferðamenn og þá sem stunda útivist ætti því að takmarkast við nánasta
umhverfi borhola.  Það er því mat framkvæmdaraðila að áhrif framkvæmdar á hljóðvist séu
lítil á rekstrartíma.
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18. SKIPULAGSÁÆTLANIR OG LANDNOTKUN

18.1 Inngangur
Í þessum kafla er fjallað um viðeigandi löggjöf og alþjóðasamninga, fyrirliggjandi
skipulagsáætlanir, um skráningu svæðis í Náttúruminjaskrá og leyfi sem framkvæmd er
háð.

18.2 Fyrirliggjandi skipulagsáætlanir
Svæðisskipulag Suðurnesja 1987-2007.  Skipulagið var samþykkt af samvinnunefnd um
skipulagsmál á Suðurnesjum og af skipulagsstjórn ríkisins. Svæðisskipulagið er samþykkt
stefnumörkun sveitarfélaganna en ekki staðfest svæðisskipulagsáætlun skv. skipulags- og
byggingarlögum.

Aðalskipulag Reykjanesbæjar 1995-2015. Aðalskipulagið var staðfest og samþykkt árið
1996.  Gildandi Aðalskipulag Grindavíkur 1983-2003 nær til þéttbýlis en ekki fyrirhugaðs
framkvæmdasvæðis.   Í tillögu að aðalskipulagi Grindavíkur 2000 – 2020, sem er í
kynningu um þessar mundir, er gert ráð fyrir fyrirhuguðu orkuveri Hitaveitu Suðurnesja á
iðnaðarsvæðinu á Reykjanesi.  Jafnframt er gert ráð fyrir fyrirhugaðri háspennulína frá
Svartsengi að iðnaðarsvæðinu á Reykjanesi.

Fyrirhugaðar rannsóknarborholur, niðurdælingarholur og tilheyrandi leiðslur utan
iðnaðarsvæðis eru ekki samkvæmt Aðalskipulagi Reykjanesbæjar 1995-2015 eða
Svæðisskipulagi Suðurnesja 1987-2007.  Þó er þar gert ráð fyrir orkuveri innan
iðnaðarsvæðisins.  Endurskoða þarf skipulagsáætlanir og kanna hvernig skuli standa að
breytingum á þeim. Í umsögnum sveitarstjórnar Reykjanesbæjar, frá 16. okt. 2001, og
sveitarstjórn Grindarvíkur, frá 27. sept. 2001, voru engar athugasemdir gerðar við tillögu
að matsáætlun.

Í aðalskipulagi Reykjanesbæjar er lagður grunnur að stefnumótun í atvinnumálum fyrir
framtíðina.  Skipulagsáætlunin greinir frá því að orkufrek iðnaðarstarfsemi sem nýtir
iðnaðargufu, raforku og jarðsjó sé fyrirhuguð á svæðinu.

Unnið er að deiliskipulagi iðnaðarsvæðisins og er sú vinna á lokastigi, en vinnu við
deiliskipulag var frestað á meðan matsvinnu stóð.  Iðnaðarsvæðið í heild sinni er um 280
ha, sem skiptast þannig að 196 ha tilheyra Reykjanesbæ en um 84 ha Grindavík.

18.3 Viðeigandi löggjöf, alþjóðasamningar og takmarkanir á landnotkun

18.3.1 Náttúruverndarlög
Í V. kafla laga nr. 44/1999 um náttúruvernd er fjallað um landslagsvernd og var 37. gr.
þeirra gefinn sérstakur gaumur.

18.3.2 Náttúruminjaskrá
Framkvæmdasvæðið er á náttúruminjaskrá. Skráningin hljómar eins og hér segir:

“Reykjanes, Eldvörp og Hafnaberg, Grindavík, Reykjanesbæ, (áður Hafnahreppur),
Gullbringusýslu. (1) Mörk liggja úr Mölvík, um 2 km austan við Háleyjabungu, í
Þorbjarnarfell og um Lágar og Vörðugjá í Stapafell.  Þaðan er bein lína í vestur að
eyðibýlinu Eyrarbæ við norðurenda Hafnabergs. (2) Reykjanesið er framhald
Reykjaneshryggjarins á landi.  Stórbrotin jarðfræði, m.a. gígaraðirnar Eldvörp og Stampar,
dyngjurnar Skálafell, Háleyjabunga og Sandfellshæð, ásamt fjölda gjáa, sprungna og
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hrauntjarna.  Allmikið hverasvæði, fjölskrúðugur jarðhitagróður, sérstæð volg sjávartjörn.
Hafnaberg er lágt fuglabjarg með fjölmörgum tegundum bjargfugla.  Aðgengilegur staður til
fuglaskoðunar.“ (Náttúruminjaskrá, 1996).

18.3.3 Leyfi sem framkvæmdir eru háðar
Helstu leyfi sem jarðhitanýting á Reykjanesi er háð:

º Leyfi Fornleifaverndar ríkisins þarf til ef fyrirsjáanlegt er að þurfi að raska eða
breyta fornleifum, skv. 17 gr. þjóðminjalaga nr. 88/1989.

º Framkvæmdaleyfi frá viðkomandi sveitarfélögum skv. skipulags- og
byggingarlögum nr. 73/1997.

º Nýting auðlinda úr jörðu er háð leyfi iðnaðarráðherra skv. lögum nr. 57/1998 um
rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu.

º Atvinnurekstur orkuveita er háður leyfi heilbrigðisnefndar skv. reglugerð nr.
785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

18.3.4 Alþjóðasamningar
Eftirfarandi alþjóðasamningar voru hafðir til hliðsjónar við matsvinnu.

− Líffræðileg fjölbreytni – Ríó de Janeiró 1992.

− Verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu – Bern 1979.

18.3.5 Eignarhald
Svæðið er að stærstum hluta í landi Kalmanstjarnar, sem er í einkaeign, en einnig í landi
Staðar, sem er í eigu Kirkjugarðasjóðs.
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19. MÓTVÆGISAÐGERÐIR OG VÖKTUN
Áhrif framkvæmdarinnar á umhverfi eru helst á landslag og á tvær tegundir plantna,
naðurtungu og giljaflækju.  Einnig geta áhrif á ferðamennsku og útivist verið nokkur.

Helstu mótvægisaðgerðir felast því í að leggja leiðslur í jörðu eða fela þær á annan
sambærilegan hátt í landslagi til að draga sem mest úr áhrifum á landslag.  Slíkt mun að
mati framkvæmdaraðila draga verulega úr áhrifum á ferðamennsku og útivist á svæðinu.
Einnig felast mótvægisaðgerðir í því að leiða affallsvökva út í sjó og dæla honum niður í
jörðu til að koma í veg fyrir áhrif affallsvökva á gróður og dýralíf á landi.  Jafnframt stefnir
Hitaveita Suðurnesja að því að hanna orkumannvirki þannig að þau falli vel að landslagi.
Fylgst verður með áhrifum jarðhitanýtingar á hverasvæði og á gróður og fuglalíf á
svæðinu.

Vegna áhrifa á Naðurtungu og Giljaflækju mun framkvæmdaraðili hafa samráð við
Náttúrufræðistofnun Íslands með það í huga að kanna vaxtarstað og útbreiðslu Giljaflækju
í Vatnsfelli, áður en framkvæmd hefst, vakta svæðið og fylgjast með viðgangi þessara
plantna.  Við gerð borplans og borholu verður tekið tillit til búsvæða plantnanna og rask
haft eins lítið og mögulegt er og miðist sem mest við umfang borplansins.

Vegna dælingar affalls út í sjó er gert ráð fyrir að setja upp vöktunaráætlun til þess að
meta áhrif frárennslisins í heild á lífríkið í næsta nágrenni við útrásarop.  Þetta verður gert í
samráði við fulltrúa Heilbrigðisnefndar á svæðinu og Hollustuverndar ríkisins og verður
tíðni sýnatöku og mæliþættir ákvarðaðir í samráði við sömu aðila.
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20. KYNNING Á MATSVINNU

20.1 Kynning og samráð
Á meðan á matsvinnu stóð stofnaði Hitaveita Suðurnesja til samráðshóps, sem nánar er
fjallað um hér á eftir.  Einnig var haft samráð við aðra aðila og ber þar helst að nefna
Hollustuvernd ríkisins og Hafrannsóknarstofnun vegna málefna sem tengdust förgun á
affallsvökva.

Tillaga að matsáætlun var kynnt á Netinu og almenningi gefinn kostur á að senda inn
athugasemdir.  Jafnframt er matsskýrslan aðgengileg á Netinu, www.vso.is.

20.2 Samráðshópur

20.2.1 Tilgangur og markmið með samráðshópi
Hitaveita Suðurnesja stofnaði til samráðshóps í tengslum við matsvinnu við fyrirhugaða
framkvæmd vegna jarðhitanýtingar á Reykjanesi.  Valið var í samráðshópinn með tilliti til
þess að fá sem flest sjónarmið inn í umræðuna, en einnig var haft í huga að fulltrúar í
hópnum þekktu til svæðisins og/eða byggju yfir þekkingu sem gæti nýst við umfjöllum um
svæðið og mat á umhverfisáhrifum.  Gert var ráð fyrir því að niðurstöður og tillögur
samráðshópsins gætu nýst sem ráðgjöf til framkvæmdaraðila og myndu nýtast við vinnu
að matsskýrslu.

Hlutverk samráðshóps var sérstaklega að gefa gaum að áhrifum jarðhitanýtingar eins og
augað nemur hana, á landslag svæðisins og þar með áhrif á útivist og ferðamennsku.
Einnig var afmörkun framkvæmdasvæðis og hugmyndir um nýtingu svæðisins teknar til
umfjöllunar.  Markmiðið var m.a. að setja saman í greinargerð niðurstöður og tillögur
samráðshóps, sem endurspegluðu vilja hans, án þess þó að þar kæmi inn skoðun fulltrúa
framkvæmdaraðila eða ráðgjafa frá VSÓ.

Haldnir voru 4 fundir.  Fyrir fyrsta fund var upplýsingum um framkvæmdasvæðið komið til
fulltrúanna.  Það var gert með vettvangsferð, þar sem fulltrúi Hitaveitu Suðurnesja lýsti
fyrirhuguðum framkvæmdum á svæðinu.

20.2.2 Samsetning samráðshóps
Í samráðshópi sátu fulltrúi Ferðafélags Íslands (Ólafur Sigurgeirsson), Bláa Lónsins
(Hartmann Kárason), skipulags- og byggingarnefndar Reykjaness og Grindavíkur (Viðar
Már Aðalsteinsson), Landverndar (Freysteinn Sigurðsson), Fuglaverndarfélags Íslands og
Náttúrustofu Reykjaness (Jón Baldur Sigurðsson), Ferðamálafulltrúi Reykjaness (Johan D.
Jónsson) og Ferðamálafulltrúi Grindavíkur (Gunnlaugur Einarsson).  Ennfremur sátu í
hópnum fyrir hönd framkvæmdaraðila Hitaveitu Suðurnesja  (Albert Albertsson) og fyrir
hönd ráðgjafa framkvæmdaraðila starfsmaður VSÓ ráðgjafar (Kjartan Bollason), sem
jafnframt stýrði fundum og ritaði fundargerð.

20.3 Niðurstöður og tillögur samráðshóps
Greinargerð samráðshóps er birt í heild sinn í viðauka 4.  Hér á eftir verða helstu
áherslupunktar hópsins vegna framkvæmdar taldir upp og lýst hvernig Hitaveita
Suðurnesja hefur tekið á þeim.  Áherslupunktar samráðshóps eru skáletraðir. Í upphafi
málsgreinar er vísað í viðkomandi hluta úr greinargerð samráðshóps, sjá viðauka 4.
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20.3.1 Helstu áherslupunktar samráðshóps og viðbrögð framkvæmdaraðila
I. Almennt: Ákveða þarf nákvæmar mótvægisaðgerðir vegna leiðslna, borplana, nýrra
vega, bygginga og röskunar lífríkis.  Meiningarnar: "sem minnst", "sem snyrtilegast",  "sem
kostur er"  "eins og við verður komið" eru yfirleitt mjög teygjanlegar.  Æskilegt væri að
þverfaglegur samráðshópur fjallaði um málið í framtíðinni samhliða því hvernig
framkvæmdir þróast.

Í valkosti framkvæmdaraðila, kafla 7,  er nákvæm grein gerð fyrir fyrirkomulagi
leiðslna og borplans.  Um vegi er fjallað í kafla 6.1.7.  Mótvægisaðgerðir takmarkast
við tvo þætti, sjónræn áhrif og á tvær tegundir plantna, naðurtungu og giljaflækju, eins
og kemur fram í kafla 21.

II. Almennt: Mikið skolvatn þarf við borun jarðhitaholanna.  Gera þarf grein fyrir gerð og
fyrirkomulagi sérhverrar skolvatnsveitu sem notuð er við borun jarðhitaholanna og hvaða
leið affallið fer.

Gerð er grein fyrir notkun skolvatns og förgun þess í kafla 6.1.2.

III. Almennt:  Taka þarf tillit til aðgengis að þekktum áfangastöðum.  Umhverfi þeirra staða
þarf að haldast sem næst óbreytt og því sem blasir við auga ferðamannsins séð frá
áfangastöðum skal raskað sem minnst.  Verklegar framkvæmdir eiga helst að takmarkast
við þau svæði þar sem villt líf verður fyrir raski í lágmarki og helst engu t.d. kríuvarp.  Þá
skal einnig haft í huga að jarðfræði-,  forn-, og byggðaminjar verði ekki fyrir raski.

Tekið er ríkt tillit til þess að halda umhverfi við tilraunaborholu 2 og 3, sem því næst
óbreyttu, með því að setja holukjallara í jörð, ásamt framtíðarleiðslum, eins og lýst er í
kafla 7.  Við staðsetningu tilraunholu 2 hefur einnig verið tekið tillit til kríuvarps.  Eins
og kemur fram í kafla 13 um landslag og kafla 14 um fornleifar verður tekið tillit til
jarðfræði-, forn- og byggðaminja á þann veg að áhrif framkvæmdar eru lítil sem engin.

IV. Almennt: Mikilvægi lífríkis á svæðinu, svo sem háhitaþörunga, kríu o.s.frv., verður að
hafa í huga við allar framkvæmdir.  Það er íhugunarvert hvort ekki skuli koma upp
vinnureglum varðandi aðgang að varpsvæðum.  Framkvæmdir, sem áhrif hafa á það
svæði þar sem kríuvarp er, skulu fara fram utan varptíma kríunnar.

Framkvæmdatími verður utan varptíma kríunnar og verður tekið fullt tillit til þess
fuglalífs, sem þar er.

V. 1. Þáttur, A:  Miðað verði við að allar leiðslur séu neðanjarðar svo koma megi í veg fyrir
verulega breytta ásýnd landsins.  Þetta á við um vinnslu-, niðurdælingar- og í framtíðinni
tilraunaborholur. Á þetta er lögð mikil áhersla.

Eins og kemur fram í umfjöllum um áhrif framkvæmdar á landslag, kafla 13,
sérstaklega 13.5 og í kafla 7, þá mun framkvæmdaraðili í framtíðinni setja leiðslur í
jörðu frá tilraunaholu 2 og 3.  Affallslögn til sjávar, leiðslur frá tilraunaholu 1 og
niðurdælingarholum verða lagðar ofanjarðar og felldar að landslagi.  Vegna
mishæðótts landslags í kringum umhverfi niðurdælingarhola (mynd 5 í viðauka 3) er
að mati framkvæmdaraðila hægt að fela leiðslur mjög vel án þess að setja í jörðu og
því verður hægt að koma í veg fyrir verulega breytta ásýnd lands með valkosti
framkvæmdaraðila, sjá kafla 7.1.  Framkvæmdaraðili stefnir að því að setja allar
leiðslur í jörðu, en hvort slíkt sé tæknilega gerlegt og um leið hagkvæmt er ekki ljóst
að svo stöddu.  Þar af leiðandi getur framkvæmdaraðili ekki sett fram sem valkost að
setja allar leiðslur í jörðu og hefur því valið að setja leiðslur frá tilraunaholu 2 og 3 í
jörðu.
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VI. 2.  Þáttur, B: Umfang og frágangur borplans og borholu skiptir einnig miklu máli séu
höfð í huga þau ummerki, sem mannvirkið skilur eftir sig.  Frágangur miðast því við að fella
borplan og –holu að landslaginu í kring, t.d. með því að setja borholur í kjallara og hlaða
hrauni að því, sem upp úr stendur, svo fremi sem ekki þarf að vera opið aðgengi að
holunum.

Frágangur borplans og leiðslna miðast við að raska sem minnst núverndi landslagi,
sjá lýsingu í kafla 7.  Jafnframt má sjá á myndum 11 og 12, í viðauka 3, dæmi um
frágang á borholu og borplani, sem að mati framkvæmdaraðila hefur lítil áhrif á
landslagið í kring.

VII. 3. Þáttur, C: Við frágang á affallsleið verði haft í huga að sjávarstrendur eru
áhugaverðar göngufólki og því ætti frágangur að miðast við að mannvirki og jarðrask breyti
ásýnd svæðisins sem allra minnst. Lögð er áhersla á að koma affallsleið í jörðu. Dæling út
í sjó miðist einnig við að ekki sé hætta á útfellingu efna við strönd.

Eins og kemur fram í svari við lið V. verður athugað hvort hagkvæmt þyki að setja
affallsleiðslu í jörðu en annars verður hún falin í landslaginu.  Eins og kemur fram í
kafla 10, sérstaklega 10.6 til 10.8, þá er það mat framkvæmdaraðila að ekki sé að
vænta neinna sjónrænna áhrifa vegna útfellingar á ströndu.  Frágangur á því að vera
á þann veg að ekki verði rask á sjávarströnd.

VIII. 4. Þáttur, D: Beita skal fullkomnustu tækni til að koma í veg fyrir hávaðamengun.
Svæðið er í dag áberandi friðsælt og er hávaði frá holum því óæskilegur miðað við útivist
og þá ferðamennsku sem tengd er svæðinu, einnig með tilliti til kríuvarpsins.

Eins og kemur fram í kafla 16 verður beitt bestu fáanlegri tækni við borun til að draga
sem mest úr hljóðmengun.

IX. 2. Þáttur, A:  Unnið hefur verið að markaðssetningu ákveðinna ferðamannavænna
staða á svæðinu, eins og við Valahnjúk, við Gunnuhver og við Reykjanesvita og er m.a.
fyrirhugað að koma upp aðstöðu fyrir ferðamenn neðan við Reykjanesvitann.  Unnið er að
því að skipuleggja svæðið allt út frá hagsmunum ferðaþjónustu.  Taka ber tillit til þessa við
endanlega staðsetningu syðstu tilraunaholu, við Reykjanesvitann, og þá um leið við
frágang og útlit borplans.  Við staðsetningu borhola til virkjunar, tilraunaborhola og
niðurdælingarhola verði því litið til framtíðar landnýtingarskipulags.

Eins og kemur fram í lið V og VI varðandi frágang borplans og borholu og
framtíðarleiðslna frá tilraunaholum 2 og 3, sem hér er vísað til, þá er lögð mikil
áhersla á að rask verði sem minnst og að sjónræn áhrif verði haldið í algjöru lámarki,
samanber myndir 11 og 12, í viðauka 3, sem gefa dæmi um frágang á borplani og
borholu.

X. 2. Þáttur, B: Varðandi syðstu tilraunaholuna (við Reykjanesvita) ætti við frágang
hennar að huga að því að sjónlína frá Reykjanesvita út að strönd raskist ekki, s.s. sýn til
hafs, og frá Valahnúk að Reykjanesvita. Einnig ætti að huga að breyttri ásýnd lands vegna
fyrirhugaðrar tilraunaholu sem staðsett verður milli Litla Vatnsfells og Reykjanesvita. Í því
sambandi er hvatt til þess að setja holutopp í jörðu og ganga frá borplani þannig að
jarðvegsrask þess verði sem minnst eftir að borun líkur. Þegar safnæðar verða tengdar
tilraunaholum í framtíðinni (s.s. ef tilraunaholur verða nýttar til vinnslu) á að setja þær í
jörð. Lögð er á það áhersla að gengið verði frá syðstu borholunni eins vel og mögulegt er,
enda er hún hvað næst því svæði þar sem flestir ferðamenn koma.

Framkvæmdaraðili tekur undir það að leggja sérstaka áherslu á frágang við
tilraunholu 3, sem hér er vísað til og bendir jafnfram á svör við liðum V, VI og IX.
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XI. 2. Þáttur, D: Ef til þess kemur að styrkja/endurbæta þurfi núverandi slóða á svæðinu,
hvort sem er vegna framkvæmda eða ferðamennsku, verður að vanda vel til verks og
íhuga á hvern hátt þetta yrði best gert þannig að áhrif framkvæmdanna verði í lágmarki.
M.a. er bent á nauðsyn þess að jarðefni sem notuð yrðu falli vel í landið, t.d. hvað varðar
lit.  Rautt gjall fellur t.d. ekki vel að svörtu landslagi.  Staðsetning vega vegna þessara
framkvæmda skiptir miklu máli um útlit svæðisins sem og lega vega og borplana í hæð.
Upphækkaðir vegir hafa t.d. mun meiri áhrif á ásýnd lands en vegaslóðar, sem liggja
jafnhátt landinu.  Þá er það eðlilegt að skoðað sé í upphafi hvort og þá hvernig vegir koma
til með að verða notaðir í framtíðinni og hvort ekki megi leggja niður suma þeirra að
framkvæmdum loknum.

Framkvæmdaraðili tekur fram að gert er ráð fyrir að notast við núverandi slóða.  Ef
styrkja þarf núverandi slóða eða leggja nýja verður það gert að höfðu samráði við
helstu hagsmunaaðila, þar með talda ferðaþjónustuaðila og sveitarfélögin á staðnum,
sem og landeigendur.  Jafnframt bendir framkvæmdaraðili á að það er á valdi
skipulagsyfirvalda að taka ákvörðun um breytingu á vegaslóðum eða hvort leggja eigi
einhverja þeirra niður.
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IV. HLUTI: SAMANTEKT OG NIÐURSTAÐA

21. SAMANTEKT HELSTU ÁHRIFA Á UMHVERFIÐ
Tafla 21.1 er yfirlit um helstu áhrif jarðhitavinnslu á Reykjanesi á umhverfið.  Taflan er
byggð á umfjöllun í III. hluta matsskýrslunnar.

Tafla 21.1 Yfirlit um helstu áhrif jarðhitavinnslu á Reykjanesi

Umhverfisþættir Helstu áhrif

Affallsvökvi Lítil áhrif:

− Styrkur flestra efna lítil

− Styrkur arsens mestur, en með afmörkun þynningarsvæðis verður hann
viðunandi

− Ekki að vænta útfellinga við ströndu

− Áhrif affalls afturkræf
Gróður Nokkur áhrif

− Óbein eða bein áhrif á búsvæði naðurtungu og giljaflæku, sem eru á
válista

Fuglalíf Lítil áhrif

− Áhrif einskorðast við framkvæmdatíma
Landslag Nokkur áhrif

− Borplön og leiðslur geta breytt ásýnd landslags
Fornleifar Lítil áhrif

− 3 fornleifar í hættu

− 4 fornleifar í mikilli hættu

− Miðað við núverandi staðsetningu borplans við tilraunaholu 3 er að mati
Fornleifastofnunar Íslands hægt að koma í veg fyrir hættu vegna
framkvæmdar og því eru áhrif lítil.

Samfélag Jákvæð áhrif

− Störf við framkvæmdir og orkuver skapast

− Vísindalegur ávinningur af framkvæmd og tengdum rannsóknum

− Að mati framkvæmdaraðila getur jarðhitanýting og ferðaþjónusta og
útivist farið vel saman ef vel er að málum staðið

Ferðamennska og
útivist

Nokkur áhrif

- Upplifun ferðamanna af svæðinu getur breyst

- Að mati framkvæmdaraðila getur jarðhitanýting og ferðaþjónusta og
útivist farið vel saman ef vel er að málum staðið

Hljóðvist Lítil áhrif

− Talsverð áhrif verða á framkvæmdatíma

− Á rekstrartíma eru áhrif lítil
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22. NIÐURSTÖÐUR

22.1 Förgun affallsvatns
Styrkur efna í frárennsli er það lítill að framkvæmdaraðili telur ekki réttlætanlegt að leggja í
kostnaðarsamar athuganir á lífríki fjörunnar og sjávarbotnsins til þess að meta
umhverfisáhrif frárennslisins á það.  Þess í stað telur framkvæmdaraðili að eðlilegra sé að
setja upp vöktunaráætlun til þess að meta áhrif frárennslisins í heild á það lífríki sem
verður í næsta nágrenni við útrásarop.

Það er mat framkvæmdaraðila að áhrif affallsvatns á umhverfi sjávar séu lítil.  Eini
málmurinn í frárennslinu sem talinn er geta haft áhrif á lífríkið er arsen.  Styrkur þess í
frárennslinu er þó það lítill að samkvæmt athugun skýrsluhöfunda er ekki gert ráð fyrir að
lífríkið hljóti skaða af.  Skilgreint hefur verið þynningarsvæði sem tryggir að utan þess er
styrkur efna sem er undir umhverfismörkum fyrir flokk II, lítil hætta á áhrifum.  Mat
framkvæmdaraðila er að útfellingar komi ekki til með að breyta útliti strandlengjunnar á
nokkurn hátt.  Einnig skal á það bent að áhrif affallsvökvans eru afturkræf.

22.2 Gróðurfar
Á svæðinu við Sýrfell og á áhrifasvæði fyrirhugaðs affallsskurðar frá Gráa lóninu eru ekki
sjaldgæf gróðurfélög sem gætu spillst vegna fyrirhugaðra framkvæmda.  Að mati
Náttúrufræðistofnunar Íslands þarf hins vegar að gæta þess sérstaklega að framkvæmdir
valdi ekki röskun á helsta sérkenni svæðisins, hverasvæðinu sunnan við Gráa lónið.

Á Reykjanesi hafa fundist tvær plöntutegundir, Naðurtunga og Giljaflækja, sem eru
flokkaðar sem sjaldgæfar á landsvísu (viðauki 2) og eru á válista Náttúrufræðistofnunar
Íslands (1996).  Framkvæmdir gætu haft bein eða óbein áhrif á búsvæði þessara tegunda
og á það hvort þær viðhaldast á svæðinu í framtíðinni.

Áhrif á gróður takmarkast við ofangreindar plöntutegundir.  Finna má þessar plöntur á
nokkrum stöðum á landinu.  Í samræmi við ábendingar Náttúrufræðistofnunar Íslands
verða vaxtarstaður og útbreiðsla Giljaflækju kannaður í Vatnsfelli áður en ráðist er í
framkvæmd við Vatnsfell.  Í kjölfar þess verður ákveðið hvort afmarka þurfi vaxtastað
tegundarinnar til að forða henni frá hnjaski ef af framkvæmd verður.  Að teknu tilliti til
þessara ábendinga Náttúrufræðistofnunar Íslands, þá er það mat framkvæmdaraðila að
áhrif framkvæmdar á gróður geti orðið nokkur og að áhrifin séu svæðisbundin, en
Naðurtunga og Giljaflækja finnast einnig annarsstaðar á landinu.

22.3 Fuglalíf
Áhrif framkvæmdar á mófugla verða lítil til engin ef frá er talin truflun á framkvæmdatíma.
Sama á að miklu leyti við um sjófugla.  Reyndar liggur affallsleiðin um þétt mávavarp og
þar mun örugglega verða mikil truflun meðan á framkvæmdum stendur en ekki að þeim
loknum.

Niðurstaða framkvæmdaraðila er sú að áhrif framkvæmdar á fuglalíf séu lítil og
svæðisbundin.
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22.4 Landslag
Umfangsmestu áhrifin á landslagið stafa frá staðsetningu borplana og leiðslna fyrir
niðurdælingarholur og í framtíðinni frá leiðslum fyrir tilraunaholur, á svæði sem hefur hátt
gildi vegna mikillar jarðfræðilegrar fjölbreytni.

Hvorki landslagsgerðir áhrifasvæðisins né landslagsheild á svæðinu breytast að ráði með
tilkomu framkvæmdar í landslaginu, ef leiðslur eru lagðar neðanjarðar eða þær faldar vel í
landslagi á annan sambærilegan hátt.  Mikilvægustu áhrif framkvæmdar á landslagið eru
breytingar á útlitseiginleikum þess, á staðartilfinningu tengda svæðinu, afmörkuð áhrif á lítt
raskaða náttúru og ferðamennsku og útivist.

Samráðshópur lagði til að stefnt yrði að því að draga sem mest úr áhrifum á landslag og
hefur framkvæmdaraðili tekið mið af því við tilhögun framkvæmdar.  Í ljósi þess að allar
leiðslur utan iðnaðarsvæðis verða lagðar í jörðu eða þær faldar vel í landslagi á annan
sambærilegan hátt og einnig þegar það er haft til hliðsjónar að áhrifin eru afturkræf, þá er
það mat framkvæmdaraðila að áhrif fyrirhugaðrar framkvæmdar á landslag séu nokkur.

22.5 Fornleifar
Þær minjar sem eru í hættu eða mikilli hættu vegna framkvæmdar eru allar innan
áhrifasvæðis á náttúru vegna tilraunaborholu 3, nema GK-032:021 Vörðuð leið í hrauninu
skammt norðan og austan við Miðahól, sem umferð vegna framkvæmdar gæti haft áhrif á.
Tilraunaborhola 3 verður á gömlu borplani, sem verður stækkað og hugsanlega þarf að
styrkja vegslóða að borplani, en þá gæti GK-032:018 Vegur verið í hættu.  Stækkun
borplansins ætti að mati framkvæmdaraðila ekki að hafa áhrif á ofangreindar minjar og má
því að mati Fornleifastofnunar Íslands vel koma tilraunborholu 3 þannig fyrir að hún og
umferð að henni skaði ekki þessar minjar.  Til að tryggja að tekið verði tillit til ofangreindra
minja þá mun framkvæmdaraðili hafa samráð við Fornleifavernd ríkisins áður en
framkvæmdir hefjast.

Þær fornleifar sem hafa varðveislugildi eru því innan þeirra svæða þar sem framkvæmdir
verða takmarkaðar að hluta eða öllu leyti, sbr. umfjöllun að ofan um tilraunaholu 3 (mynd
14.1 í kafla um fornleifar).  Auk þess mun þeim fornleifum sem eru utan við þessi svæði
verða hlíft við raski, eins og frekast er unnt.  Áhrif framkvæmda og vinnslu á fornleifar
verða því óverulegar.

Það er mat framkvæmdaraðila að áhrif framkvæmdar á fornleifar verði lítil.

22.6 Atvinna og byggð
Framkvæmdir munu hafa jákvæð áhrif á atvinnu og byggð á svæðinu sjálfu því ljóst er að
samfara byggingu og starfrækslu orkuvers og þeirra vísindalegu rannsókna, sem þeirri
nýtingu fylgja, munu skapast störf, þó þau verði ekki nema að hluta á Reykjanesinu.

Þar er mat framkvæmdaraðila að framkvæmd muni hafa jákvæð áhrif á samfélagið og ekki
takmarkast við Reykjanesið.

22.7 Ferðamennska og útivist
Miðað við þá útfærslu framkvæmdar sem hefur verið lýst hér í matsskýrslu er það mat
framkvæmdaraðila að jarðhitanýting og ferðamennska og útivist geti farið vel saman.

Það er mat framkvæmdaraðila að áhrif framkvæmdar á ferðamennsku geti orðið nokkur og
að þau tengist aðallega breytingum á útlitseiginleikum landslags og á staðartilfinningu
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tengda svæðinu.  Með framkvæmdinni getur upplifun af svæðinu breyst í hugum sumra
þeirra sem koma á svæðið.

22.8 Hljóðvist
Á framkvæmdatíma verða áhrifin á hljóðvist talsverð.  Á rekstrartíma verður frágangur
borhola á þann veg að hávaðinn verður lítill og hann verður bundinn við nánasta umhverfi
borhola.  Áhrif á ferðamenn og þá sem stunda útivist ætti því að takmarkast við nánasta
umhverfi borhola.

Það er því mat framkvæmdaraðila að áhrif framkvæmdar á hljóðvist séu lítil.

22.9 Skipulagsáætlanir og landnotkun
Í tillögu að aðalskipulagi Grindavíkur 2000-2020, í aðalskipulagi Reykjanessbæjar  1995-
2015 og Svæðisskipulagi Suðurnesja 1987-2007er gert ráð fyrir orkuveri á iðnaðarsvæðinu
á Reykjanesi.  Samkvæmt aðalskipulagi Reykjanessbæjar er gert ráð fyrir fyrirtækjum á
iðnaðarsvæðinu sem nýta sér háhitaorku.  Fyrirhugaðar rannsóknarborholur,
niðurdælingarholur og tilheyrandi leiðslur utan iðnaðarsvæðis eru hinsvegar ekki
samkvæmt fyrirliggjandi skipulagsáætlunum og þarf því að endurskoða skipulagsáætlanir
og kanna hvernig skuli standa að breytingum á þeim.  Hins vegar voru sveitarstjórnir
Reykjaness- og Grindavíkurbæjar fylgjandi jarðhitanýtingu í umsögnum sínum um frummat
á umhverfisáhrifum í mars 2000.

Ef fyrirhuguð framkvæmd kallar á verulega breytingu á aðalskipulagsáætlun þarf að kynna
þær íbúum og nágrannasveitarfélögum í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr.
73/1997.  Meðal annars þarf að leita umsagnar Náttúruverndar ríkisins.  Unnið er að
deiliskipulagi iðnaðarsvæðisins og er sú vinna á lokastigi.
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23. HEILDARNIÐURSTAÐA MATSVINNU

23.1 Inngangur
Undirbúningur að jarðhitanýtingu á Reykjanesi hefur staðið í nokkur ár og var framkvæmd
send inn til Skipulagsstofnunar samkvæmt eldri lögum um mat á umhverfisáhrifum nr.
63/1993 árið 2000.  Hér er því um að ræða áframhaldandi mat á framkvæmd, sem áður
hefur verið fjallað um í frummatsskýrslu.  Í úrskurði skipulagsstjóra um frummatsskýrslu var
fallist á borun innan núverandi iðnaðarsvæðis en förgun affallsvatns með niðurdælingu eða
dælingu í sjó sett í frekara mat.  Framkvæmdaraðili kærði úrskurð til umhverfisráðherra,
sem staðfesti úrskurð skipulagsstjóra ríkisins með nokkrum breytingum.  Við vinsun og
almenna matsvinnu við núverandi matsskýrslu hefur því verið tekið mið af úrskurði
umhverfisráðherra.  Um leið hefur verið lögð mikil áhersla frá hendi framkvæmdaraðila að
hafa samráð við helstu hagsmunaaðila og því var stofnað til samráðshóps.  Í þeirri vinnu
voru helstu áhrif rædd og einnig teknar til umræðu helstu leiðir til að draga úr áhrifum
framkvæmdar.

23.2 Mikilvægustu þættir náttúru á Reykjanesi
Allt Reykjanesið er á Náttúruminjaskrá og er jarðfræði þess sérstök.  Jarðfræðileg
fjölbreytni er mjög mikil eins og kemur fram í umfjöllun um landslag í kafla 13.  Við útfærslu
á framkvæmd eru sérkenni svæðisins höfð í huga og því mikið lagt upp úr því að aðlaga
framkvæmdir að landslagi.  Í niðurstöðum matsvinnunnar hefur komið fram hin mikla
jarðfræðilega fjölbreytni svæðisins og út frá henni má segja að forsendur fyrir viðhaldi
sérstöðu svæðis séu eftirfarandi:

Lífríki hverasvæðis:  Samkvæmt Náttúrufræðistofnun Íslands er hverasvæðið sunnan við
Gráalónið eitt helsta sérkenni svæðisins.  Þess ætti að gæta sérstaklega að framkvæmdir
valdi ekki röskun á hverasvæðinu.

Landslagsheild og jarðfræði: Það sem einkennir landslagið í kringum
framkvæmdasvæðið er fyrst og fremst jarðfræðileg fjölbreytni og um leið afmörkun svæðis
af sjávarströnd.  Landslagsheild svæðis er vel afmörkuð.  Landslagsgerðir einkennast af
fjölbreytileika í formum og lit.  Mismunandi jarðfræðileg fyrirbæri einkenna mjög svæðið og
má segja að það séu jarðmyndanir í heild sinni fremur en einstök fyrirbæri.

23.3 Helstu áhrif
Við vinsun og vinnu við matsskýrslu hefur komið fram að helstu áhrif framkvæmdar eru á
landslag, s.s. lagning leiðslna og bygging borplana, og á tvær tegundir plantna,
Naðurtungu og Giljaflækju, einnig hefur framkvæmd nokkur áhrif á ferðamennsku og
útivist.  Með ákveðnum mótvægisaðgerðum í tengslum við framkvæmdir við gerð borplans
er að mati framkvæmdaraðila hægt að draga úr þessum áhrifum.  

23.4 Niðurstaða
Heildarniðurstaða matsvinnu miðast við þann valkost framkvæmdaraðila, sem lýst hefur
verið í kafla 7.1 þ.e.a.s. að setja leiðslur í jörðu frá tilraunaholum 2 og 3 þegar og ef þær
verða notaðar sem vinnsluholur og að setja leiðslur frá niðurdælingarholum og fyrir
affallsleið í jörðu eða fela á sambærilegan hátt í landslagi.

Í töflu 23.1 kemur fram að framkvæmd hafi nokkur áhrif á gróður, landslag og
ferðamennsku og útivist.  Nokkur áhrif eru skilgreind í töflu 9.1 á eftirfarandi hátt:
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Breytingar eru að einhverju leyti áþreifanlegar/áberandi;  Ekki um grundvallarbreytingu að
ræða á einkennum umhverfis/umhverfisþáttar;  Áhrif kunna að vera óafturkræf;  Áhrif verða
staðbundin.

Önnur áhrif framkvæmdar eru lítil.

Það er því niðurstaða matsvinnu að áhrif jarðhitanýtingar á Reykjanesi séu í heild sinni lítil
til nokkur og að miðað við fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir þá sé hægt að fara í framkvæmd
á svæðinu, sem verði í sátt við náttúru, ferðaþjónustu og útivist á svæðinu.  Að teknu tilliti
til umfangs, óafturkræfi, eðli framkvæmdasvæðis, eins og þessum atriðum hefur verið lýst í
skýrslu þessari, ásamt viðmiðum í lögum, reglum og alþjóðlegum samningum telur
framkvæmdaraðili að matsskýrslan sýni að framkvæmd komi ekki til með að valda
umtalsverðum umhverfisáhrifum í skilninga laga nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum.
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VIÐAUKAR

Viðauki 1 – Flóra Reykjaness

Skýringar:
■■■ Finnst víðast hvar □□□ Yfirleitt mjög algeng
■■ Finnst nokkuð víða □□ Yfirleitt nokkuð algeng
■ Fáir fundarstaðir □ Yfirleitt sjaldgæf
SL  Slæðingar R  Ræktuð

Íslensk heiti Latnesk heiti

Á landsvísu Fundnar í
nágrenni

rannsóknars
væðis

Fundnar á
rannsóknars

væðinu

Alaskalúpína Lupinus nootakensis R 1 1
Augnfró Euphrasia frigida ■■■□□□ 1 1
Axhæra Luzula spicata ■■■□□□ 1 1
Baldursbrá Matricaria maritima ■■■□□□ 1 1
Barnarót Coeloglossum viride ■■■□□□ 1
Baunagras Lathyrus japonicus ssp. maritimus ■■■□□□ 1 1
Beitilyng Calluna vulgaris ■■□□□ 1 1
Belgjastör Carex panicea ■■■□□□ 1
Birki Betula pubescens ■■■□□□ 1 1
Bjúgstör Carex maritima ■■■□□ 1
Bláberjalyng Vaccinium uliginosum ■■■□□□ 1 1
Blálilja Mertensia maritima ■■■□□□ 1 1
Blásveifgras Poa glauca ■■■□□□ 1 1
Blávingull Festuca vivipara ■■■□□□ 1 1
Blóðberg Thymus praecox ■■■□□□ 1 1
Brennisóley Ranunculus acris ■■■□□□ 1 1
Burnirót Rhodiola rosea ■■■□□ 1 1
Einir Juniperus communis ■■□□ 1 1
Engjavöndur Gentianella detonsa ■■□ 1
Fjöruarfi Honckenya peploides ■■■□□□ 1 1
Fjörukál Cakile arctica ■■□□□ 1 1
Geldingahnappur Armeria maritima ■■■□□□ 1
Giljaflækja Vicia sepium ■□□ 1
Gleym–mér–ei Myosotis arvensis ■■■□□□ 1
Grasvíðir Salix herbacea ■■■□□□ 1 1
Grávíðir Salix callicarpaea ■■■□□□ 1 1
Grávorblóm Draba incana ■■■□□□ 1
Græðisúra Plantago major ■■□□ 1 1
Gullkollur Anthyllis vulneraria ■□□□ 1
Gullmura Potentilla crantzii ■■■□□□ 1 1
Gullvöndur Gentianella aurea ■■■□□□ 1
Gulmaðra Galium verum ■■■□□□ 1 1
Haugarfi Stellaria media ■■■□□□ 1
Háliðagras Alopecurus pratensis ■■■□□□ 1
Hálíngresi Agrostis capillaris ■■■□□□ 1 1
Hárdepla Veronica officinalis ■■□□□ 1
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Íslensk heiti Latnesk heiti

Á landsvísu Fundnar í
nágrenni

rannsóknars
væðis

Fundnar á
rannsóknars

væðinu

Hárleggjastör Carex capillaris ■■■□□□ 1
Heigulstör Carex glareosa ■■■□□ 1
Helluhnoðri Sedum acre ■■■□□ 1
Hjartarfi Capsella bursa–pastoris ■■■□□□ 1 1
Hlaðkolla Chamomilla suaveolens SL 1
Hnúskakrækill Sagina nodosa ■■■□□□ 1
Holtasóley Dryas octopetala ■■■□□□ 1 1
Holurt Silene uniflora ■■■□□□ 1 1
Hrafnaklukka Cardamine nymanii ■■■□□□ 1 1
Hrímblaðka Atriplex glabriuscula ■■■□□□ 1
Hundasúra Rumex acetosella ■■■□□□ 1 1
Húsapuntur Elymus repens ■■■□□□ 1 1
Hvítmaðra Galium normanii ■■■□□□ 1 1
Hvítsmári Trifolium repens ■■■□□□ 1
Ilmreyr Anthoxanthum odoratum ■■■□□□ 1
Jakobsfífill Erigeron borealis ■■■□□□ 1 1
Kattartunga Plantago maritima ■■■□□□ 1 1
Klóelfting Equisetum arvense ■■■□□□ 1
Kornsúra Bistorta vivipara ■■■□□□ 1
Krækilyng Empetrum nigrum ■■■□□□ 1 1
Krossfífill Senecio vulgaris SL 1
Krossmaðra Galium boreale ■■□□□ 1 1
Lambagras Silene acaulis ■■■□□□ 1 1
Langkrækill Sagina saginoides ■■■□□□ 1
Lindasef Juncus ranarius ■■■□□ 1
Ljónslappi Alchemilla alpina ■■■□□□ 1
Loðvíðir Salix lanata ■■■□□□ 1 1
Lógresi Trisetum spicatum ■■■□□□ 1 1
Lokasjóður Rhinanthus minor ■■■□□□ 1 1
Lyfjagras Pinguicula vulgaris ■■■□□□ 1
Lækjadepla Veronica serpyllifolia ■■■□□ 1
Maríustakkur Alchemilla vulgaris ■■■□□□ 1
Melablóm Cardaminopsis petraea ■■■□□□ 1 1
Melgresi Leymus arenarius ■■□□□ 1 1
Mosajafni Selaginella selaginoides ■■■□□□ 1
Móasef Juncus trifidus ■■■□□□ 1
Músareyra Cerastium alpinum ■■■□□□ 1 1
Mýrafinnungur Trichophorum caespitosum ■■■□□□ 1
Mýrasauðlaukur Triglochin palustris ■■■□□□ 1
Mýrasef Juncus alpinus ■■■□□□ 1 1
Mýrasóley Parnassia palustris ■■■□□□ 1 1
Mýrastör Carex nigra ■■■□□□ 1
Naðurtunga Ophioglossum azoricum ■□ 1
Njóli Rumex longifolius ■■■□□□ 1
Ólafssúra Oxyria digyna ■■■□□□ 1 1
Reyrgresi Hierochloë odorata ■■■□□□ 1
Sauðamergur Loiseleuria procumbens ■■■□□□ 1 1
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Íslensk heiti
1 Latnesk heiti

Á landsvísu Fundnar í
nágrenni

rannsóknars
væðis

Fundnar á
rannsóknars

væðinu

Selgresi Plantago lanceolata ■□□ 1
Sjávarfitjungur Puccinellia maritima ■■■□□□ 1
Skammkrækill Sagina procumbens ■■■□□□ 1
Skarfakál Cochlearia officinalis ■■■□□□ 1 1
Skarifífill Leontodon autumnalis ■■■□□□ 1 1
Skriðlíngresi Agrostis stolonifera ■■■□□□ 1 1
Snarrótarpuntur Deschampsia caespitosa ■■■□□□ 1 1
Sortulyng Arctostaphylos uva-ursi ■■□□□ 1 1
Stinnastör Carex bigelowii ■■■□□□ 1 1
Tágamura Potentilla anserina ■■■□□□ 1 1
Tófugras Cystopteris fragilis ■■■□□□ 1
Túnfíflar Taraxacum spp. ■■■□□□ 1 1
Tungljurt Botrychium lunaria ■■■□□□ 1
Túnsúra Rumex acetosa ■■■□□□ 1 1
Túnvingull Festuca richardsonii ■■■□□□ 1 1
Týsfjóla Viola canina ■■■□□□ 1
Týtulíngresi Agrostis vinealis ■■■□□□ 1
Umfeðmingsgras Vicia cracca ■■□□□ 1
Undafíflar Hieracium spp. ■■■□□□ 1
Vallarrýgresi Lolium perenne SL 1
Vallarsveifgras Poa pratensis ■■■□□□ 1 1
Vallhumall Achillea millefolium ■■■□□□ 1 1
Vallhæra Luzula multiflora ■■■□□□ 1
Varpasveifgras Poa annua ■■■□□□ 1 1
Vegarfi Cerastium fontanum ■■■□□□ 1 1
Vetrarblóm Saxifraga oppositifolia ■■■□□□ 1
Þistill Cirsium arvense SL 1
Þúfusteinbrjótur Saxifraga caespitosa ■■■□□□ 1 1
Þursaskegg Kobresia myosuroides ■■■□□□ 1 1

Samtals 110 60
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24.2 Viðauki 2 – 1. og 2. gróðurkort

Gróðurkort frá
Náttúrufræðistofnun Íslands



V. Hluti: Heimildir og viðaukar

92







V. Hluti: Heimildir og viðaukar

93

24.3 Viðauki 3 – Myndir af framkvæmdasvæði.

Myndaskrá
Myndir 1 – 13

Höfundar mynda

Mynd 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 - VSÓ RÁÐGJÖF

Mynd 8, 9 og 10 -  Oddur Sigurðsson

Mynd 11 og 12 – Guðmundur Ómar Friðleifsson

Mynd 13 -  Oddgeir Karlsson
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24.4 Viðauki 4 – Greinargerð um niðurstöður og tillögur samráðshóps
Í samráðshópi sátu fulltrúi Ferðafélag Íslands (Ólafur Sigurgeirsson), Bláa Lónsins
(Hartmann Kárason), skipulags- og byggingarnefndar Reykjaness og Grindavíkur (Viðar
Már Aðalsteinsson), Landverndar (Freysteinn Sigurðsson), Fuglaverndarfélag Íslands og
Náttúrustofa Reykjaness (Jón Baldur Sigurðsson), Ferðamálafulltrúi Reykjaness (Jóhan D.
Jónsson) og Ferðamálafulltrúi Grindavíkur (Gunnlaugur Einarsson).  Ennfremur sátu í
hópnum fyrir hönd framkvæmdaraðila Hitaveitu Suðurnesja  (Albert Albertsson) og fyrir
hönd ráðgjafa framkvæmdaraðila VSÓ ráðgjafar (Kjartan Bollason), sem jafnframt stýrði
fundum og ritaði fundargerð.

Greinargerðin í heild sinni:

Almennt

Ofangreindir aðilar eru sammála þvi að framkvæmdirnar, orkuvinnslan, ferðamennska og
útivist geti farið vel saman á svæðinu ef vel er að öllu staðið. Að því lúta tillögur þær, sem
hér eru settar fram, m.a. um góðan frágang og að stefnt sé að því að draga sem mest úr
sjónrænum áhrifum.

Ákveða þarf nákvæmar mótvægisaðgerðir vegna leiðslna, borplana, nýrra vega, bygginga
og röskunar lífríkis. Meiningarnar: "sem minnst", "sem snyrtilegast",  "sem kostur er"  "eins
og við verður komið" eru yfirleitt mjög teygjanlegar. Æskilegt væri að þverfaglegur
samráðshópur fjallaði um málið í framtíðinni samhliða því hvernig framkvæmdir þróast.

Nauðsynlegt er að upplýsa hvort tilraunaholur verði virkjaðar, ef þær reynast
virkjunarhæfar, á undan virkjunarholum sem á að bora. Þetta getur ráðið töluverðu um
staðsetningu fráfalls- og virkjunarmannvirkja.

Strax í upphafi þarf að ákveða hvaða leið verður valin fyrir allar leiðslur hverjar sem þær
kunna að vera. Þetta á sennilega hvað helst við um tilraunaholuna við Reykjanesvita, en
staðsetning þessarar holu vestan Vatnsfells gæti verið mjög álitlegur kostur með tilliti til
fráfalls, aðveitu og jarðvegsframkvæmda.

Mikið skolvatn þarf við borun jarðhitaholanna. Gera þarf grein fyrir gerð og fyrirkomulagi
sérhverrar skolvatnsveitu sem notuð er við borun jarðhitaholanna og hvaða leið affallið fer.
Varðandi borsalla og skolvatn má benda á aðferð sem notuð var við borun við
Kalmanstjörn, en þar var notaður gámur fyrir borsallann o.þ.h. og efnið flutt af svæðinu að
borun lokinni. Upplýsa þarf hvaða áhrif efni frá boruninni sem hugsanlega falla með vatni til
sjávar, hafa á grunnvatn, sjó og dýralíf.

Einnig kom fram almennur áhugi á því að gera orkuverið “ferðamannavænt”, þ.e. að það
sé spennandi kostur fyrir uppfræðslu almennings og að frágangur þess og umhverfi sé á
þann veg að það þyki hafa aðdráttarafl fyrir þá ferðamenn sem heimsæki svæðið.

Taka þarf tillit til aðgengis að þekktum áfangastöðum. Umhverfi þeirra staða þarf að
haldast sem næst óbreytt og því sem blasir við auga ferðamannsins séð frá áfangastöðum
skal raskað sem minnst. Verklegar framkvæmdir eiga helst að takmarkast við þau svæði
þar sem villt líf verður fyrir raski í lágmarki og helst engu t.d. kríuvarp. Þá skal einnig haft í
huga að jarðfræði-,  forn-, og byggðaminjar verði ekki fyrir raski.

Mikilvægi lífríkis á svæðinu, svo sem háhitaþörunga, kríu o.s.frv., verður að hafa í huga við
allar framkvæmdir. Það er íhugunarvert hvort ekki skuli koma upp vinnureglum varðandi
aðgang að varpsvæðum.
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Framkvæmdir, sem áhrif hafa á það svæði þar sem kríuvarp er, skulu fara fram utan
varptíma kríunnar.

Niðurstöðum og tillögum hefur verið skipt í þrjá megin þætti og út frá þeim hafa
verið settar fram tillögur um að hverju þurfi helst að gæta við hvern og einn þeirra.
Meginþættirnir þrír eru:

1. Áhrif framkvæmda á útivist og ferðamennsku.

2. Áhrif framkvæmda á framtíðarskipulag og notkun svæðisins.

3. Heildarskipulag svæðisins með tilliti til mikilvægis fjölþættrar nýtingar þess sem
svæðis fyrir  orkuvinnslu, fuglalíf, ferðamennsku og útivist.

1. Þáttur - Áhrif framkvæmda á útivist og ferðamennsku.

A. Miðað verði við að allar leiðslur séu neðanjarðar svo koma megi í veg fyrir
verulega breytta ásýnd landsins. Þetta á við um vinnslu-, niðurdælingar- og í
framtíðinni tilraunaborholur. Á þetta er lögð mikil áhersla.  Hér er um að ræða lagnir til
og frá borholum, sem tengja þær við virkjunar- og iðnaðarsvæði. Á sjálfu
iðnaðarsvæðinu og svæðinu þar sem sjálf tæki virkjunar (skiljustöð, hljóðdeyfastöð,
rafmagnsvirkjun o.s.frv.) eru, verða væntanlega einhverjar leiðslur ofanjarðar: Mælt er
með að leiðslur verði lagðar í jörðu en ella aðlagaðar því umhverfi sem þær fara um.

B. Umfang og frágangur borplans og borholu skiptir einnig miklu máli sé haft í huga
þau ummerki, sem mannvirkið skilur eftir sig. Frágangur miðast því við að fella
borplan og –holu að landslaginu í kring, t.d. með því að setja borholur í kjallara og
hlaða hrauni að því, sem upp úr stendur, svo fremi sem ekki þarf að vera opið
aðgengi að holunum.

C. Við frágang á affallsleið verði haft í huga að sjávarstrendur eru áhugaverðar
göngufólki og því ætti frágangur að miðast við að mannvirki og jarðrask breyti ásýnd
svæðisins sem allra minnst. Lögð er áhersla á að koma affallsleið í jörðu. Dæling út í
sjó miðist einnig við að ekki sé hætta á útfellingu efna við strönd.

D. Beita skal fullkomnustu tækni til að koma í veg fyrir hávaðamengun. Svæðið er í
dag áberandi friðsælt og er hávaði frá holum því óæskilegur miðað við útivist og þá
ferðamennsku sem tengd er svæðinu, einnig með tilliti til kríuvarpsins.

E. Göngustígar  mega ekki vera of áberandi í landinu og í raun ætti að takmarka
umfang þeirra sem mest og leggja áherslu á “óspillta” náttúru. Gönguleiðir á
Reykjanesi hafa almennt verið stikaðar og jarðvegsyfirborði því ekki verið raskað við
merkingu og gerð gönguleiða. Því ætti gerð gönguleiða að takmarkist sem mest við
stikun án jarðvegsrasks. Litaðar stikur skera í auga í óhreyfðu landi og í reynd mun
meira en haganlega lagðir göngustígar. Huga mætti að því að nota vörður í staðinn
fyrir stikur.

2. Þáttur - Áhrif framkvæmda á framtíðar skipulag og notkun svæðisins.

A. Unnið hefur verið að markaðssetningu ákveðinna ferðamannavænna staða á
svæðinu, eins og við Valahnjúk, við Gunnuhver og við Reykjanesvita og er m.a.
fyrirhugað að koma upp aðstöðu fyrir ferðamenn neðan við Reykjanesvitann. Unnið er
að því að skipuleggja svæðið allt út frá hagsmunum ferðaþjónustu. Taka ber tillit til
þessa við endanlega staðsetningu syðstu tilraunaholu, við Reykjanesvitann, og þá um
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leið við frágang og útlit borplans. Við staðsetningu borhola til virkjunar, tilraunaborhola
og niðurdælingarhola verði því litið til framtíðar landnýtingarskipulags.

B. Varðandi syðstu tilraunaholuna (við Reykjanesvita) ætti við frágang hennar að
huga að því að sjónlína frá Reykjanesvita út að strönd raskist ekki, s.s. sýn til hafs, og
frá Valahnúk að Reykjanesvita. Einnig ætti að huga að breyttri ásýnd lands vegna
fyrirhugaðrar tilraunaholu sem staðsett verður milli Litla Vatnsfells og Reykjanesvita. Í
því sambandi er hvatt til þess að setja holutopp í jörðu og ganga frá borplani þannig
að jarðvegsrask þess verði sem minnst eftir að borun líkur. Þegar safnæðar verða
tengdar tilraunaholum í framtíðinni (s.s. ef tilraunaholur verða nýttar til vinnslu) á að
setja þær í jörð. Lögð er á það áhersla að gengið verði frá syðstu borholunni eins vel
og mögulegt er, enda er hún hvað næst því svæði þar sem flestir ferðamenn koma.

C. Huga ætti að útliti iðnaðarsvæðis og orkumannvirkja. Útlit mannvirkja á
iðnaðarsvæði ætti að taka mið af landslagi í kring og jafnframt ætti almenn
uppbygging iðnaðarsvæðisins (hæð, litur, áferð bygginga, almennt skipulag innan
svæðis) að falla vel að landslagi. Varðandi útlit orkuvers þá er mikilvægt að
fyrirkomulag, litur, hæð o.s.frv. miðist við umhverfi þess (flatlendi og nálægð við fellin)
og það fellt vel að landslaginu. Við hönnun þessara mannvirkja verði s.s. tekið tillit til
útlits mannvirkjanna og þess á hvern hátt þau falli sem best inn í ríkjandi landslag.
Þetta mætti útfæra á eftirfarandi hátt: Móbergsfellaröðin (Sýrfell og hin) og
Stampagígaraðirnar marka hæðarramma mannvirkja, en margir misháir hraunhólar,
óreglulega dreifðir í landinu gefa vísbendingu um staðsetningu mannvirkja svo og
hæð þeirra. Forðast skal eftir föngum langar og beinar línur. Líta má á “náttúrulega”
liti á svæðinu, sem æskilega “feluliti”, þ.e. alls kyns blæbrigði af svörtu – gráu –
móbergsbrúnu – gjallrauðu og mosagráu / grænu. Þetta er skipulagsatriði
(deiliskipulag) og á þetta er bent hér. Á það má benda að orkuverið sjálft getur verið
"annað hvort eða" þ.e. að það verði a) áberandi fallegt eða b) jarðbundið, lágstemmt
og falli vel að umhverfinu. Það gæti líka hentað að hafa það eitthvað þar á milli.

D. Ef til þess kemur að styrkja/endurbæta þurfi núverandi slóða á svæðinu, hvort
sem er vegna framkvæmda eða ferðamennsku, verður að vanda vel til verks og íhuga
á hvern hátt þetta yrði best gert þannig að áhrif framkvæmdanna verði í lágmarki.
M.a. er bent á nauðsyn þess að jarðefni sem notuð yrðu falli vel í landið, t.d. hvað
varðar lit. Rautt gjall fellur t.d. ekki vel að svörtu landslagi. Staðsetning vega vegna
þessara framkvæmda skiptir miklu máli um útlit svæðisins sem og lega vega og
borplana í hæð. Upphækkaðir vegir hafa t.d. mun meiri áhrif á ásýnd lands en
vegaslóðar, sem liggja jafnhátt landinu. Þá er það eðlilegt að skoðað sé í upphafi
hvort og þá hvernig vegir koma til með að verða notaðir í framtíðinni og hvort ekki
megi leggja niður suma þeirra að framkvæmdum loknum.

E. Fræðslu- og upplýsingasetur, sem hugsanlega gæti verið í sömu byggingu og
orkuverið, getur leitt til aukins ferðamannastraums og verður hugsanlega að
endurskoða legu og ástand vega og gerð bílastæða vegna þess. Í sambandi við slíkt
má benda á möguleikann á hringakstri frá Gunnuhver og frá iðnaðarsvæðinu. Um leið
skal bent á að lagning nýrra vega eða uppbygging eldri slóða er umhverfislega mjög
viðkvæm og þarf að vanda skipulag þeirrar framkvæmdar. Þó skal miða við að
lágmarka bílaumferð á svæðinu.
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3. þáttur - Heildarskipulag svæðisins með tilliti til mikilvægis fjölþættrar nýtingar
þess sem  svæðis fyrir  orkuvinnslu, fuglalíf, ferðamennsku og útivist.

A. Gera þarf grein fyrir þolmörkum svæðisins m.a. með tilliti til aukins fjölda
ferðamanna og útivistarfólks. Á það er bent að fótgangandi geta einnig haft skaðleg
áhrif á umhverfi sitt, t.d. hefur yfirborð Stampanna verið raskað af þeirra völdum, því
er einnig lögð áhersla á að við lagningu göngustíga sé hugað að því að reyna að
takmarka umferð gangandi á þann hátt að hún skaði ekki merkar jarðfræðiminjar, né
valdi of mikilli áníðslu annarra svæða. Jafnvel gæti þurft að laga eða afmarka
skoðunar- eða útsýnisplön á fjölsóttustu stöðunum.

B. Við skipulag þarf að taka tillit til mismunandi nýtingar ferðamanna á svæðinu t.d.
göngufólks eða fólks, sem kemur akandi og hefur skamma viðdvöl. Hafa ber til
hliðsjónar núverandi og mögulega framtíðar markaðssetningu áfangastaða á
svæðinu.

C. Við skipulag svæðisins ætti að miða við mismunandi nýtingu og um leið að
ganga út frá heildarútliti svæðis, þannig að heildarsvip landslags á öllu svæðinu
verði ekki raskað. Við gerð deiliskipulags fyrir suðvestur hluta Reykjaness þarf að
taka jafnt tillit til framtíðar landnýtingar útivistar og ferðamennsku sem og
jarðhitanýtingar og iðnaðar, s.s. að svæðinu verði skipt upp í nýtingarsvæði, þar sem
innan hvers nýtingarsvæðis færi fram ákveðin afmörkuð starfsemi (orkuvinnslu,
ferðamennsku, útivist o.s.frv.), en skiptingin ætti þó að vera sem eðlilegust í
landslaginu. Um leið er mjög mikilvægt að svæðið verði skipulagt sem ein heild m.a.
að heildstæð hönnun ráði útliti mannvirkja. Við slíkt heildarskipulag eigi m.a. að taka
tillit til kríuvarpsins, úlits mannvirkja, legu vega, o.s.frv.

D. Við skipulagningu svæðisins ætti að hlífa sjávarströnd við raski, því þar er
framtíðargönguland.

E. Setja ætti skipulagsskilmála, t.d. inn í deiliskipulag iðnaðarsvæðis, þar sem koma
fram kröfur um útlit og hönnun orkuvers og annarra mannvirkja (t.d. um hæð, áferð og
liti o.s.frv.) til að mannvirki falli vel að umhverfinu og að útlit þeirra sé á þann veg að
neikvæð áhrif mannvirkjanna á t.d. ferðamennsku og útivist verði lítil. Byggingar
iðnfyrirtækja skulu allar vera innan núverandi iðnaðarsvæðis skv. skipulagi.  Gera þarf
strangar kröfur um útlit og frágang iðnaðarlóða og bygginga. Fullt tillit skal taka til
landslags og umhverfisþátta. Hrein orka fer einungis vel við hrein fyrirtæki.

F. Skipuleggja þarf svæðið með það í huga að hljóðmengun frá orkumannvirkjum sé
haldið í algjöru lágmarki, enda bestu tækni beitt.

G. Við skipulag vegaframkvæmda og umferðar sé haft til hliðsjónar að þolmörk
svæðisins (sem ekki hafa verið skilgreind) séu virt og að núverandi vegaslóðar séu
notaðir. Þolmörk svæðis tengjast að mestu leyti bílaumferð og er lögð áhersla á að
halda slíkri umferð inn á svæðið í lágmarki og er þá átt við allt svæðið utan
iðnaðarsvæðis. Ákveða þarf aðgengi að "Hveravöllum", s.s. svæðinu í kringum
Gunnuhver, og skipuleggja það.

H. Til glöggvunar eru hér talin upp svæði, hvert með sitt sérkenni ásamt helstu
kröfum sem gera mætti til  mannvirkja, sem á þeim gætu verið: Útivistarsvæði
(Stampagígar og vestur í sjó, leið Reykjavegar, Eldborgir og suður á Önglabrjótsnef
austur að Reykjanestá  norður Skálafell. Skálafell – Háleyjabunga og suður í sjó):
Engin mannvirki utan vega, mest göngustígar sem fótgangendur hafa markað, stikaðir
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eða varðaðir. “Ferðaþjónustusvæði”: (Valahnúkur – Vatnsfell – hverasvæðið /
Gunnuhver): Ökuleiðir inn á og um svæðið, bílastæði, göngustígar, útsýnisstaðir,
þjónustuhús. Orkuvirkja- og iðnaðarsvæði (milli Sýrfells-hæðaraðarinnar og
Stampagígaraðanna): Byggingar, vegir og lagnir, sem mest aðlöguð “náttúrulegu”
útliti. Millibils- eða fjölnotasvæði verða þarna á milli, en helstu mannvirki á þeim eru
borholur með aðakstursvegum, borstæðum, lögnum o.s.frv., sem reynt verði að hafa
sem minnst áberandi. Þessi upptalning gefur vissa heildarmynd af svæðinu.
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24.5 Viðauki 5 – Bréf VSÓ ráðgjafar til Hafrannsóknarstofnunar og
Hollustuverndar ríkisins og svarbréf þeirra.
















