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1 Inngangur 
VesturVerk ehf. áformar með byggingu Hvalárvirkjunar að virkja rennsli Hvalár, Rjúkanda og 
Eyvindarfjarðarár til raforkuframleiðslu. Gert er ráð fyrir að afl virkjunarinnar verði um 55 MW og 
orkuframleiðsla verði um 320 GWh á ári. Þó hönnun virkjunarinnar sé komin vel á veg eru ýmis atriði 
sem þarfnast frekari rannsókna áður en hægt er að ljúka við hönnun hennar og tengdra þátta. Gera 
þarf rannsóknir á bergi vegna veituganga áður en hægt er að hanna göngin og ákveða nákvæma legu 
þeirra. Það sama á við um stíflur og þar með umfang lóna. Einnig þarf að rannsaka jarðlög og nýtanlegt 
efni áður en hægt er að ákveða legu og umfang efnisnáma. Til að hægt sé að afla frekari gagna fyrir 
hönnun virkjunarinnar þarf að vera mögulegt að fara með rannsóknartæki inn á skipulagssvæðið og 
koma upp starfsmannaaðstöðu. 
Hér eru tekin saman gögn vegna framkvæmdaleyfis fyrir vinnuvegi og efnistöku vegna rannsókna skv. 
7. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. 
Sótt er um framkvæmdaleyfi á grundvelli 13. og 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og reglugerðar um 
framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. 
Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 var staðfest 28. jan. 2014, en þar er gert ráð fyrir Hvalárvirkjun, 
tengingu hennar við landsnetið og bættum samgöngum. Á vinnslutíma gildandi aðalskipulags var 
hönnun Hvalárvirkjunar í vinnslu, auk þess sem unnið var að mati á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar. Matsskýrsla Hvalárvirkjunar var lögð fram haustið 2016 og gaf Skipulagsstofnun 
út álit sitt þann 3. apríl 2017. Umhverfismat framkvæmdarinnar gildir í 10 ár frá útgáfu álits 
Skipulagsstofnunar, sbr. 1. mgr. 12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Í álitinu kemur 
fram að Skipulagsstofnun telur að helstu neikvæðu áhrif Hvalárvirkjunar felist í skerðingu óbyggðra 
víðerna og breyttri ásýnd og landslagi, sem einnig getur haft neikvæð áhrif á ferðaþjónustu. Í álitinu 
leggur stofnunin áherslu á að í aðal- og deiliskipulagi og leyfum verði sett ákvæði um útfærslu og 
tilhögun framkvæmda og mótvægisaðgerðir sem miði að því að draga úr áhrifunum. Þá telur stofnunin 
að afla þurfi frekari gagna um vatna- og fuglalíf í samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands og meta þörf 
á vöktun. Einnig telur hún að merkja þurfi fornminjar og hlíta tilmælum Minjastofnunar Íslands. 
Breyting á aðalskipulagi Árneshrepps, sem tók gildi í júlí 2018, gerir ráð fyrir vinnuvegum og eru þeir 
sýndir á uppdrætti skipulagsins. Þá er einnig gert ráð fyrir efnistöku vegna virkjunarinnar og 
starfsmannabúðum. 
Tekin var saman sameiginleg skipulags- og matslýsing fyrir bæði aðalskipulagsbreytinguna og nýtt 
deiliskipulag. Lýsingin miðaðist við framkvæmdina í heild, þ.e. virkjun Hvalár með tilheyrandi 
mannvirkjum, efnistöku, aðkomuleiðum og afhendingu rafmagns. Lýsingin var auglýst og bárust 
umsagnir frá flestum umsagnaraðilum sem leitað var álits hjá. 
Ákveðið var að gera aðeins þær breytingar á gildandi aðalskipulagi sem nauðsynlegar væru til að hægt 
væri að vinna að ofangreindum rannsóknum. Öðrum breytingum sem kynntar voru í auglýstri 
skipulagslýsingu var því frestað þar til nauðsynlegar upplýsingar lægju fyrir, til að hægt væri að vanda 
betur ákvarðanatöku um landnýtingu á svæðinu. Á sama tíma var því unnið nýtt deiliskipulag fyrir 
Hvalárvirkjun v/rannsókna, sem nú liggur fyrir. 
Á Mynd 1.1 má sjá legu vinnuvega og staðsetningu efnistökusvæða. 
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Mynd 1.1 Fyrirhugaðar framkvæmdir. Vinnuvegir og efnistaka vegna rannsókna. Lagning vegar að 

Eyvindarfjarðarvatni er háð staðfestingu Minjastofnunar Íslands á fornleifaskráningu. 
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1.1 Forsendur framkvæmdar 
Áformað er með byggingu Hvalárvirkjunar að virkja rennsli Hvalár, Rjúkanda og Eyvindarfjarðarár til 
raforkuframleiðslu. Gert er ráð fyrir að afl virkjunarinnar verði um 55 MW og orkuframleiðsla verði um 
320 GWh á ári. Virkjunin felst í gerð þriggja miðlunarlóna á Ófeigsfjarðarheiði, neðanjarðarvirkjun í 
Strandarfjöllum með frárennslis- og aðkomugöng á láglendi í Ófeigsfirði. 
Markmið Hvalárvirkjunar er að framleiða orku til nota við uppbyggingu atvinnustarfsemi sem nýtir orku 
við framleiðslu. Að auki er líklegt að hluti orkunnar verði seldur til almennings. Einnig er markmið 
Hvalárvirkjunar að auka framleiðslu raforku innan Vestfjarða og um leið bæta afhendingaröryggi, og 
auka möguleika á frekari bætingu, þar sem afhendingaröryggið er lakast á landinu. 
Hvalárvirkjun er einn þeirra virkjunarkosta sem metnir voru í 2. áfanga rammaáætlunar um vernd og 
nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði. Í þingsályktun nr. 13/141 um áætlun 
um vernd og orkunýtingu landssvæða var Hvalárvirkjun skipuð í orkunýtingarflokk og var annar af 
aðeins tveimur vatnsaflskostum í nýtingarflokki. Jafnframt var Hvalárvirkjun eini kosturinn í 
nýtingarflokki á Vestfjörðum. Í tillögu verkefnastjórnar 3. áfanga áætlunarinnar er virkjunin áfram í 
nýtingarflokki. Í niðurstöðum 2. áfanga rammaáætlunar er afl Hvalárvirkjunar 35 MW og 259 GWh á 
ári. Í lokaskýrslu verkefnisstjórnar 3. áfanga er afl virkjunarinnar 55 MW og 320 GWh á ári. Aflaukningin 
felst í breyttri hönnun og tæknilegum búnaði virkjunarinnar. Breytingin felst ekki í að meira vatns sé 
aflað eða gerð fleiri eða stærri lóna. 
Tengja þarf fyrirhugaða virkjun við raforkukerfi landsins. Í gildandi aðalskipulagi er gert ráð fyrir að 
línuleið frá virkjuninni verði um Húsárdal og suður Strandir. Nýr tengipunktur í Ísafjarðarfjarðardjúpi er 
nú á framkvæmdaáætlun Landsnets 2020-2022. Áætlað er því að línan verði lögð í jörðu um 
Ófeigsfjarðarheiði í Ísafjarðardjúp og verður gert ráð fyrir þessari breytingu í 2. áfanga 
skipulagsbreytinga. 
Þrátt fyrir að hönnun virkjunarinnar sé komin vel á veg eru ýmis atriði sem þarfnast frekari rannsókna 
áður en hægt er að ljúka við hönnun hennar og tengdra þátta. Gera þarf rannsóknir á bergi vegna 
veituganga áður en hægt er að hanna göngin og ákveða nákvæma legu þeirra. Það sama á við um stíflur 
og þar með umfang lóna. Einnig þarf að rannsaka jarðlög og nýtanlegt efni áður en hægt er að ákveða 
legu og umfang efnisnáma. Niðurstöður þessara rannsókna leggja grunn að ákvarðanatöku um 
framhald verkefnisins. Til að afla frekari gagna þarf að vera mögulegt að fara með rannsóknartæki inn 
á skipulagssvæðið. Í deiliskipulagi fyrir Hvalárvirkjun v/rannsókna eru vinnuvegir að 
rannsóknarsvæðinu skilgreindir og lágmarks efnistaka vegna þeirra. Þá er einnig gert ráð fyrir 
starfsmannaaðstöðu vegna rannsókna. 

2 Forsendur 

2.1 Skipulagsáætlanir 
Aðalskipulag Árneshrepps 2005-2025 var staðfest 28. jan. 2014, en þar er gert ráð fyrir Hvalárvirkjun, 
tengingu hennar við landsnetið og bættum samgöngum. Breyting var gerð á aðalskipulaginu vegna 
undirbúningsrannsókna fyrir Hvalárvirkjun. Breytingin var staðfest 25. júní 2018 og tók gildi þann 10. 
júlí 2018. Í gildandi aðalskipulagi er skilgreint tæplega 265,5 km² virkjunarsvæði ætlað fyrir 
Hvalárvirkjun. Svæðið er skilgreint sem óbyggt svæði en þar eru birt þrjú miðlunarlón, veitugöng, 
raflína og iðnaðar- og íbúðarsvæði. Í breytingu aðalskipulagsins hefur iðnaðarsvæðið verið fært, 
íbúðasvæði fellt út og heimild fyrir starfsmannabúðir færð inn. Vegir um virkjanasvæðið eru skilgreindir 
ásamt efnistökusvæðum við Hvalárósa, í Hvalá og við Hvalárvatn. Sjá nánar Fylgiskjal 1. 
Deiliskipulag fyrir Hvalárvirkjunar vegna rannsókna var samþykkt 13. mars 2019 og Skipulagsstofnun 
lagðist ekki gegn því að deiliskipulagið tæki gildi, í yfirferð sinni þann 28. maí 2019. Deiliskipulagið má 
finna í Fylgiskjali 2. Þar er gert ráð fyrir eftirfarandi þáttum: 
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 Afmörkun tímabundinnar lóðar og byggingarreits fyrir starfsmannabúðir og vinnusvæði. 
Tímamörk sett um hvenær lóðin fellur út og byggingar skuli fjarlægðar. 

 Afmörkun svæða fyrir efnistöku og umfang þeirra skilgreint. Tímamörk sett um nýtingu og 
frágang. 

 Öflun neysluvatns og fyrirkomulag fráveitu. Lega veitulagna innan svæðisins og tímamörk. 
 Lega og gerð vega innan svæðisins. 
 Tenging vega við þjóðveg. 
 Landmótun og aðlögun mannvirkja að landi. 
 Frágangur að loknum framkvæmdatíma. 
 Umgengni um náttúru á framkvæmdatíma. 
 Mótvægisaðgerðir. 

Sótt er um framkvæmdaleyfi á grundvelli deiliskipulags, sbr. 1. mgr. 7. gr. reglugerðar um 
framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. 

2.2 Landeigendur 
Virkjunarsvæði Hvalárvirkjunar í Ófeigsfirði er í eigu afkomenda síðustu ábúenda þar auk nokkurra 
eigenda VesturVerks ehf. og eru landamerki í norðri um Eyvindarfjarðará. Samningur VesturVerks við 
eigendur Ófeigsfjarðar um nýtingu vatnsréttinda var undirritaður 24. maí 2008. 
Norðan Eyvindarfjarðarár er landeigandi Felix von Longo-Libenstein og var samningur við hann um 
nýtingu vatnsréttinda undirritaður 29. janúar 2009. 
Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta nr. 58/1998 kveða á um að 
ákvarða skuli mörk eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Óbyggðanefnd sker úr um hvaða land skuli 
teljast til þjóðlendna og er í lögunum kveðið á um málsmeðferð. Málsmeðferð er víða lokið eða hún í 
gangi og samkvæmt upplýsingum frá Óbyggðanefnd1, dagsett 7. nóv. 2018, er málsmeðferð hafin í 
Strandasýslu og niðurstöður liggja ekki fyrir.  

2.3 Aðrir leyfisveitendur 
Framkvæmdir skv. deiliskipulagi, þ.e. vegagerð, efnistaka og starfsmannabúðir, eru að auki háðar 
eftirfarandi leyfum: 
Byggingarleyfi 
Afla þarf byggingarleyfis frá Árneshreppi samkvæmt 9. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. 

Leyfi Fiskistofu 

Leyfi til mannvirkja- og fiskvegagerðar við ár og vötn þarf frá Fiskistofu samkvæmt lögum um lax og 
silungsveiði nr. 61/2006 m.s.br. Leyfi Fiskistofu liggur fyrir, sjá viðauka 10. 

Starfsleyfi 
Starfsleyfi fyrir starfsmannabúðir þarf frá Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða skv. lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir nr. 7/1998 m.s.br. og reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 m.s.br. 
Heilbrigðisnefnd veitir starfsleyfi fyrir vinnslu jarðefna og starfsemi er snertir vélknúin farartæki s.s. 
verkstæðisaðstöðu skv. reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018. 
Geymsla á olíu er starfsleyfis- og eftirlitsskyld skv. reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi 
í landi nr. 884/2017. 
Hvalárvirkjun er auk þess háð virkjanaleyfi frá Orkustofnun skv. 4.-6. gr. raforkulaga nr. 65/2003. 

                                                             
1https://obyggdanefnd.is/wp-content/uploads/stada-thjodlendumala_kort.pdf 

https://obyggdanefnd.is/wp-content/uploads/stada-thjodlendumala_kort.pdf
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3 Lýsing á staðháttum á framkvæmdasvæði 
Framkvæmdasvæði Hvalárvirkjunar er í landi Ófeigsfjarðar í Ófeigsfirði í Árneshreppi. Land 
Ófeigsfjarðar liggur að landi Eyvindarfjarðar í norðri og að löndum Seljaness, Ingólfsfjarðar og 
Reykjafjarðar í austri. Til vesturs og suðurs liggur landið að sveitarfélagsmörkum Strandabyggðar og 
Kaldrananeshrepps. Framkvæmdasvæðið liggur ekki við landamerki Ófeigsfjarðar. 
Framkvæmdasvæðið, sem er tæpir 14 km² og fylgir skipulagsmörkum gildandi deiliskipulags, tekur 
aðeins til svæðis umhverfis starfsmannabúðir, vinnuvegi og efnistökusvæði. Svæðið liggur frá ósum 
Hvalár, upp Strandarfjöll og umhverfis Neðra-Hvalárvatn. Til norðurs frá Neðra-Hvalárvatni teygir 
svæðið sig á um 0,5 km belti framhjá Efra-Hvalárvatni að Neðra-Eyvindarfjarðarvatni. Til suðurs liggur 
svæðið á um 0,5 km belti um Vatnalautir, austan Hvalár og Vatnalautavatna, að Rjúkanda. Áin Rjúkandi 
er að öllu leyti utan framkvæmdasvæðisins en Hvalá við Neðra-Hvalárvatn og neðan Rjúkanda er innan 
þess. 
Gert er ráð fyrir að virkjunarsvæði Hvalárvirkjunar verði stækkað með síðari breytingu á deiliskipulagi 
sem áætluð er. Umfang virkjanasvæðisins verður þó mun minna en tilgreint er í gildandi aðalskipulagi. 
Neðsti hluti framkvæmdasvæðisins einkennist af gras- og mólendi við fjöruna og ósa Hvalár, sjá Mynd 
3.1. Gróður verður gisnari þegar ofar dregur og einkennist umhverfi Hvalár af hálfgrónum melum og 
klettadrögum. Enn ofar einkennist svæðið af skriðum og klettum, moslendi og grónum lægðum. 
Uppi á Strandarfjöllum og á Ófeigsfjarðarheiði einkennist svæðið af gróðursnauðum og grýttum 
melum, sjá Mynd 3.1. Vötn eru einnig áberandi á heiðinni. 
Berggrunnur við Hvalá er einsleitur stafli basaltlaga frá tertíer. Aldur bergsins er líklega um 10-13 
miljónir ára og sér lítið í setlög á milli basaltlaganna. Halli er 4-8° út til strandar. Strik (lárétt lína þvert 
á hallastefnu) sést vel á skerjum utan við ströndina. Skerin stefna N-S með örfáum undantekningum. 
Berggrunnurinn við ströndina, og raunar talsvert vestur eftir Ófeigsfjarðarheiði, er jökulskafinn með 
Grettistök á víð og dreif. Sáralítið er um laus jarðlög á heiðinni utanverðri og jökulruðning er varla að 
sjá fyrr en vestur við Vatnalautarvatn. Berggrunnurinn er því vel opinn á svæðinu og basaltlögin í 
hlíðinni blasa við frá ströndinni. 
Misgengi og sprungur eru mjög áberandi og langar lægðir nokkurra metra og jafnvel tuga metra djúpar 
má rekja um langan veg. Víða sést til bergganga í og við sprungurnar. 
Lítil merki eru um grunnvatn utan smálinda í tengslum við sprungur. Lítill jarðhiti hefur fundist á 
nokkrum stöðum á svæðinu en enginn innan skipulagssvæðisins.  
Fjallað er um staðhætti í Árneshreppi í gildandi aðalskipulagi og nánar um umhverfisaðstæður í 
matsskýrslu umhverfismats framkvæmdarinnar og er vísað til þeirra um ítarlegri umfjöllun. 

Mynd 3.1 Umhverfi framkvæmdasvæðis. Hvalárósar til vinstri og Strandarfjöll til hægri (Verkís) 
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4 Almenn lýsing framkvæmdar 

4.1 Rannsóknir 
Nauðsynlegt er að gera fjölda rannsókna til að unnt sé að meta tæknilegan, umhverfislegan og 
fjárhagslegan fýsileika virkjunarinnar. Þær rannsóknir sem fyrirhugað er að vinna á virkjunarsvæðinu 
eru: 
 Könnun á lausum jarðlögum, sem geta verið nokkurra metra þykk. Grafa þarf könnunargryfjur til 

að meta þykkt jarðlaganna og efnisgerð mismunandi laga. Taka sýni til greiningar á 
rannsóknarstofu. Sýnin geta verið allt að nokkur tonn að þyngd, t.d. í tilfelli fylliefnis fyrir 
steinsteypu. 

 Könnun á bergi með borun kjarnahola. Þegar vatnsvegir eru neðanjarðar er nauðsynlegt að bora 
könnunarholur til að meta jarðlögin og hversu vel þau henta til jarðgangagerðar og hvernig 
hagstæðast er að staðsetja neðanjarðar mannvirki. Slíkar boranir krefjast nokkuð stórra tækja og 
ekki síður daglegs flutnings á búnaði, svo sem borstöngum, dælum og öðru er til verksins þarf. Þá 
þarf að flytja borkjarnana af svæðinu til greiningar og geymslu. 

 Könnun á undirstöðum fyrir stíflur með borunum til að unnt sé að meta burðarhæfni 
undirlagsins, finna mögulegar sprungur og misgengi og meta leka og grunnvatnsástand á stíflu- 
og lónstæðum. 

 Nákvæmar dýptarmælingar á vötnum sem gerðar eru með sérútbúnum bátum. 
 Ýmsar umhverfisrannsóknir á svæðum með erfitt aðgengi, s.s. fornleifaskráning við 

Eyvindarfjarðarvatn. 
Hluti þeirra rannsókna sem gera þarf vegna verkhönnun virkjunarinnar krefjast þess að beltatækjum 
verði komið á staðinn sem og sérútbúnum jeppum til að flytja fólk og búnað. Aðrar rannsóknir er 
hægt að gera með fjarkönnun eða fótgangandi, oft með aðstoð sexhjóla, snjósleða, bíla og þyrla. 

4.2 Vegir um virkjunarsvæðið og tenging við Ófeigsfjarðarveg 
Gert er ráð fyrir vegum frá Ófeigsfjarðarvegi sunnan Hvalár að Neðra-Hvalárvatni og þaðan að Neðra-
Eyvindarfjarðarvatni annars vegar og Rjúkanda hins vegar, samtals um 25 km. Í Fylgiskjali 3 er lega 
þeirra sýnd á níu uppdráttum. Einnig er gert ráð fyrir vegi að námu við Neðra-Hvalárvatn. Aðeins er um 
malarvegi að ræða. Ekki er gert ráð fyrir neinum borplönum eða sambærilegum framkvæmdum utan 
vega. Framkvæmdir við lagningu vegar að Neðra-Eyvindarfjarðarvatn munu ekki hefjast fyrr en 
Minjastofnun Íslands hefur staðfest fornleifaskráningu fyrir svæðið. 
Um er að ræða um 6,2 km langan vinnuveg frá þjóðveginum við Hvalárfoss að fyrirhugaðri Hvalárstíflu. 
Þar kvíslast vegurinn í tvær áttir, annars vegar er gert ráð fyrir 11,9 km löngum vinnuvegi að Rjúkanda 
og hins vegar 6,8 km löngum vinnuvegi að fyrirhugaðri Eyvindarfjarðarstíflu. Gert er ráð fyrir að 
vegurinn verði 4 m breiður með útskotum til mætinga. Þar sem vegir liggja í þverhalla myndast 
skeringar og fyllingar sem breikka svæðið sem vegagerðin tekur til en þó verður reynt að fylgja landi 
eins og kostur er og lágmarka þannig umfang fyllinga og skeringa. Um 600 m ofan við Hvalárfoss liggur 
vegurinn um nýja brú yfir Hvalá. Þar sem vegurinn þverar læki eða ár verður tryggt, með viðeigandi 
aðgerðum, að rennsli breytist sem minnst. Vegum kann að verða hnikað lítilsháttar til ef aðstæður á 
vettvangi eru þannig að breytingin hefur í för með sér minna rask og/eða minni sjónræn áhrif. Slíkar 
breytingar verða tilkynntar til eftirlitsmanna verkkaupa. 
Gætt verður að því að sýnileiki vega verði eins lítill og kostur er, þetta á bæði við um veglínu upp 
Strandarfjöll og á Ófeigsfjarðarheiði. Vegir verða eins lítið uppbyggðir og kostur er og felldir að landslagi 
þannig að þeir hafi sem minnst áhrif á víðerni. Leitast verður við að móta hugsanlega vegfláa sem líkast 
aðliggjandi landslagi bæði hvað varðar form og áferð. Valin verður sú lausn sem veldur minnstu raski 
m.t.t. gróðurs, jarðmyndana, ásýndar og möguleikum til aðlögunar. Um frágang vegfláa er vísað til kafla 
6. 
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Mynd 4.1 Dæmigerð þversnið vinnuvega. 

 
Öll ummerki eftir aðkomuvegi að námum verða afmáð. Þurfi vinnutæki að fara um óbrotið land verður 
það gert í þurrviðri og leiðin valin með það í huga að valda sem minnstum skaða á náttúrunni, s.s. á 
klöppum eða eyrum. Öll ummerki eftir tæki utan vegstæða verða afmáð. 
Tryggt verður að vinnuvegir raski ekki vistgerðum með hátt eða mjög hátt verndargildi og vistkerfum 
eða jarðminjum sem njóta verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 60/2013. Leiki vafi á því hvort 
um sé að ræða slíkt svæði verður leitað umsagnar Umhverfisstofnunar.  
Í fyrstu eru vegirnir ætlaðir fyrir aðkomu tækja til rannsókna á fyrirhuguðu virkjunarsvæði 
Hvalárvirkjunar. Leitast verður við að halda vegaframkvæmdum í lágmarki á þessu stigi, þ.e. einungis 
þannig að nauðsynleg tæki komist að rannsóknarsvæðum. Þar sem það er mögulegt skal vegagerð 
sleppt, en þó tryggt að það leiði ekki til utanvegaaksturs. Samhliða vegagerðinni verður hugað að 
frágangi svæðisins og öllu raski haldið í lágmarki. 
Komi til virkjunarframkvæmda verða vegirnir nýttir sem aðkomuvegir að lónum og stíflum. Ef fallið 
verður frá virkjunaráformum verða vegirnir og brúin fjarlægð og ummerki fjarlægð eins og kostur er.  
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Tafla 4.1 Staðsetning vinnuvega og umfang þeirra. 

Vinnuvegir Lengd nýrra 
vegkafla 

Flatarmál 
svæðis sem 

fer undir veg 

Afstöðumynd í 
fylgiskjölum 

 km m2  

Frá Hvalárfossi að Hvalárstíflu 6,2 58.000 Afstöðumynd I, II og III 

Frá Hvalárstíflu að Rjúkandi 11,9 86.000 Afstöðumynd III, V, VI og VII 

Frá Hvalárstíflu að Eyvindarfjarðarstíflu 6,8 55.400 Afstöðumynd III, IV og VIII 
Tímabundinn aðkomuvegur að námu ES19 0,65 3.000 Afstöðumynd IV 
Samtals - aðkomuvegir innan 
virkjunarsvæðis 25,55 202.400  

 

Vinnuvegurinn sem liggur í átt að Rjúkanda þverar gönguleiðina sem liggur yfir Ófeigsfjarðarheiði. Ekki 
er gert ráð fyrir að gönguleiðinni verði breytt á þessu stigi. Tryggt verður öruggt aðgengi yfir veginn og 
að framkvæmdir á svæðinu hindri ekki för fólks um gönguleiðina. 
Á því svæði sem sýnt er sem óskráð svæði á uppdráttum (sjá Fylgiskjal 3) munu framkvæmdir ekki 
hefjast fyrr en fornleifaskráning liggur fyrir og hún hefur hlotið staðfestingu Minjastofnunar Íslands í 
samræmi við 5. mgr. 15. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012. 

4.3 Brú yfir Hvalá 
Um 600 m ofan Hvalárfoss liggur vegurinn um nýja brú yfir Hvalá. Gert er ráð fyrir einbreiðri stálbrú á 
steyptum burðarbitum til endanna, sjá Mynd 4.2 og Mynd 4.3. Brúin verður um 22 m að lengd og 
tæplega 6 m breið í heild, en akstursbreidd verður 4,5 m. Burðarbitar verða staðsettir á bökkum árinnar 
þannig að þeir hafi ekki áhrif á rennsli hennar eins og sýnt er á Mynd 4.4. 
 

Mynd 4.2 Til vinstri: Brú sömu gerðar og sú sem notuð verður til að þvera Hvalá. Til hægri: Fyrirhugað 
brúarstæði yfir Hvalá. 
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Mynd 4.3 Langsnið og þversnið af fyrirhugaðri brú yfir Hvalá. 

 

 

Mynd 4.4 Hæðarplan brúar yfir Hvalá. 
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4.4 Efnistaka og efnislosun 
Reiknað er með þremur nýjum efnistökusvæðum í tengslum við gerð rannsóknarvega, eitt uppi á 
Ófeigsfjarðarheiði og tvö á láglendi í og við Hvalá. 
Í öllum þremur tilfellum þarf að opna nýjar námur þar sem farið er um óbyggð svæði. Leitast hefur 
verið við að velja fyrirhuguðum námum stað þar sem umhverfisáhrif eru sem minnst og þar sem 
hagkvæmt er að vinna nothæft fyllingarefni, sjá Tafla 4.2. Fýsileg efnistökusvæði hafa verið rannsökuð 
á framkvæmdasvæðinu í tengslum við mat á umhverfisáhrifum fyrir Hvalárvirkjun. Á Mynd 4.5 er 
staðsetning efnistökusvæðanna sýnd. 
Meginefnistökusvæðið verður við Hvalárósa, sjá Mynd 4.5. Jafnframt er gert ráð fyrir efnistökusvæði 
vestan megin við Neðra-Hvalárvatn og öðru á hólma í Hvalá við fyrirhugaðar starfsmannabúðir sem 
einnig má sjá á Mynd 4.5. Þessi svæði verða eingöngu nýtt ef ekki fæst nægilegt efni úr efnistökusvæði 
við Hvalárósa.  
 

Mynd 4.5 Til vinstri: Úr deiliskipulagi fyrir Hvalárvirkjun 1. hluta, staðsetning námu ES18 við ósa Hvalár og 
ES19 við Neðra-Hvalárvatn og ES20 í Hvalá (Loftmynd: Loftmyndir ehf.). Til hægri er efnistökusvæði 
við Hvalárós (Verkís/EV). 

 

Mynd 4.6 Til vinstri er efnistökusvæði ofan Neðra-Hvalárvatns. Eyrarnar eru fremst á myndinni en Neðra-
Hvalárvatn er fjær (GGM). Til hægri sést hólminn í Hvalá. (GGM 2015). 
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Tafla 4.2 Gerð og umfang efnistökusvæða. 

Náma Gerð Umfang Upplýsingar um námu 
m² m³ 

Hvalárósar Ársetsnáma og 
haugsetning 

45.000 33.000 Verður opin á framkvæmdatíma Hvalárvirkjunar. 

Heimilt að haugsetja jafn mikið efni og er tekið, og 
það nýtt til landmótunar og frágangs námunnar. 

Unnið verður að frágangi samhliða nýtingu í 
samræmi við frágangsáætlun. 

Hvalárlón Ársetsnáma 40.000 50.000 Efnistaka innan lónstæðis, skv. gildandi 
aðalskipulagi, vegna vegagerðar á 
Ófeigsfjarðarheiði. 

Unnið verður að frágangi samhliða nýtingu í 
samræmi við frágangsáætlun. 

Hvalá Ársetsnáma 5.500 5.000 Efnistaka vegna vegagerðar á Ófeigsfjarðarheiði. 

Aðeins nýtt ef ekki fæst nægt efni úr námu við 
Hvalárósa. 

Unnið verður að frágangi samhliða nýtingu í 
samræmi við frágangsáætlun. 

 

4.5 Fráveita 
Fráveita verður leidd í rotþró í samræmi við reglugerð um fráveitur og skólp nr. 798/1999 og kröfur 
heilbrigðiseftirlits Vestfjarða. Rotþró verður staðsett innan lóðar starfsmannabúða þar sem hún veldur 
minnstu raski og aðgengi að losun er gott. Tryggt verður að mengun frá starfseminni geti ekki borist í 
jarðveg eða vötn. Þetta á bæði við á framkvæmdatíma og þegar starfsmannabúðirnar verða fjarlægðar. 
Fráveita verður fjarlægð áður en heimild lóðar fellur niður ef fallið verður frá virkjunaráformum. 
Tilhögun fráveitu verður gerð nánari skil í gögnum vegna byggingarleyfis starfsmannabúða. Leitast 
verður við að hafa umgengni og meðferð úrgangs til fyrirmyndar og það haft í huga að svæðið er 
óbyggt. 

4.6 Neysluvatn 
Neysluvatn verður fengið úr lækjum í hlíðinni ofan lóðarinnar og verður í samræmi við reglugerð um 
neysluvatn nr. 536/2001. 
Vatnsveita verður fjarlægð áður en heimild lóðar fellur niður ef fallið verður frá virkjunaráformum. 
Tilhögun vatnsveitu verður gerð nánari skil í gögnum vegna byggingarleyfis starfsmannabúða. 

4.7 Frágangur í verklok 
Allur frágangur framkvæmda skal vera í samræmi við frágangsáætlun, sjá fylgiskjal 11. Frágangurinn 
verður í samráði við hlutaðeigandi sérfræðinga, s.s. gróðurfræðing, landslagsarkitekt eða 
fornleifafræðing eftir því sem við á og miðast við þær aðgerðir sem lýst er í skipulagsáætlunum og 
matsskýrslu framkvæmdar. 
Gengið verður um framkvæmdasvæðið með það í huga að um tímabundna landnotkun kann að vera 
að ræða. Við val á fyrirkomulagi og staðsetningu mannvirkja verður lögð áhersla á að valda sem 
minnstu raski og hugað að möguleikum á endurheimt landsins. 
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Ef fallið verður frá virkjunaráformum verða öll mannvirki fjarlægð og gengið frá svæðum innan eins árs 
frá því að rannsóknum lýkur. Þá verður það efni sem fellur til þegar vinnuvegir verða fjarlægðir nýtt til 
frágangs námunnar við Hvalárósa. Landið verður mótað og þannig gengið frá svæðinu að form þess og 
áferð verði sem líkast landslagi svæðisins. Tryggt verður að ekki myndist slóðar í stæði vega sem verða 
fjarlægðir. 
Einungis verður nýttur grenndargróður við uppgræðslu og frágang raskaðra svæða. Svarðlag á grónum 
svæðum sem raskast verður varðveitt þannig að það skemmist ekki og nýtt aftur til frágangs á sama 
svæði. Tryggt verður að aðfluttar gróðurtegundir berist ekki inn á svæðið. 
Starfsmannabúðir, efnisafgangar, tól og tæki verða flutt á brott að framkvæmdum loknum. Þá munu 
eftirlitsmenn verkkaupa fylgjast með framvindu verks, tryggja að jarðraski verði haldið í lágmarki og að 
frágangur verði í samræmi við skipulagsskilmála og frágangsáætlun. 

4.8 Starfsmannabúðir 
Starfsmannabúðir verða settar upp í samráði við eftirlitsmenn, sveitarstjórn og landeiganda. Einnig þarf 
starfsleyfi heilbrigðiseftirlits Vestfjarða vegna starfsmannabúða. Fylgja ber lögum og reglugerðum sem 
um starfsmannabúðir gilda, en það eru m.a.: 

 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 
 Byggingareglugerð, nr. 112/2012 
 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 
 Reglugerð um hollustuhætti, nr. 941/2002 
 Lög um matvæli, nr. 93/1995  
 Reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018 
 Reglugerð um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi nr. 884/2017 
 Reglugerð um meðhöndlun útgangs nr. 737/2003 
 Reglugerð nr. 106/2010 

Starfsmannabúðir eru háðar byggingarleyfi og verður tilhögun þeirra gerð nánari skil í gögnum vegna 
byggingarleyfisumsóknar. 

4.9 Framkvæmdatími 
Framkvæmdatími er frá leyfisveitingu til 15. október 2020. Fyrirvari er þó gerður við ófyrirséðar tafir. 
Komi slíkar tafir upp mun VesturVerk óska eftir viðeigandi framlengingu framkvæmdaleyfis, gerist þess 
þörf. Heimild Fiskistofu gildir til 10. ágúst 2019 og verður sótt um framlengingu gerist þess þörf. 
Á framkvæmdatíma skal leitast við að valda sem minnstu ónæði fyrir göngufólk á svæðinu og ábúendur 
í Ófeigsfirði, Seljanesi, Ingólfsfirði og Melum. 

5 Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda 
Orkuver með 10 MW uppsett rafafl eða meira eru háð mati á umhverfisáhrifum framkvæmda skv. 
lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Gert er ráð fyrir að afl fyrirhugaðrar virkjunarinnar 
verði um 55 MW og fellur framkvæmdin í heild því undir ákvæði laganna. Matsskýrsla Hvalárvirkjunar 
var lögð fram haustið 2016 og gaf Skipulagsstofnun út álit sitt þann 3. apríl 2017. Umhverfismat 
framkvæmdarinnar gildir í 10 ár frá útgáfu álits Skipulagsstofnunar, sbr. 1. mgr. 12. gr. laga um mat á 
umhverfisáhrifum, nr. 106/2000.  
Mat á umhverfisáhrifum náði yfir Hvalárvirkjun í heild sinni en hér er fjallað um og sótt um leyfi fyrir 
fyrsta áfanga hennar sem er lagning vinnuvega til að hægt sé að stunda frekari rannsóknir fyrir 
virkjunarframkvæmdir. Í Fylgiskjali 4 er matsskýrsla Hvalárvirkjunar. Álit Skipulagsstofnunar vegna 
fyrirhugaðra framkvæmda má finna það í heild sinni í Fylgiskjali 5. 
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5.1 Meginniðurstaða úr áliti Skipulagsstofnunar 
Hér er tekin saman megin niðurstaða úr áliti Skipulagsstofnunar sem snertir framkvæmdir vegna þessa 
áfanga Hvalárvirkjunar: 
Skipulagsstofnun telur að matsskýrslan uppfylli skilyrði laga og reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum 
og að umhverfisáhrifum hafi verið lýst á fullnægjandi hátt í matsskýrslu. Þó telur stofnunin að kanna 
þurfi frekar vatnalíf og fugla og áhrif framkvæmdarinnar í heild sinni á þá þætti. 
Um sé að ræða virkjunarframkvæmdir á að mestu leyti óbyggðu og ósnortnu svæði í Ingólfsfirði, 
Ófeigsfirði og á Ófeigsfjarðarheiði sem samanstanda af mörgum framkvæmdaþáttum, svo sem fimm 
stíflum, fjórum lónum, skurðum, göngum, stöðvarhúsi, veglagningu, efnistöku og haugsetningu. 
Áhrifasvæði fyrirhugaðra framkvæmda sé því töluvert umfangsmikið og nái til eyðibyggða og hluta af 
víðáttumiklu óbyggðu víðerni sem nær frá Steingrímsfjarðarheiði í suðri norður að Hornbjargi. 
Jafnframt liggi fyrir að framkvæmdin hafi áhrif á vistkerfi, jarðminjar og landslag sem njóti verndar 
samkvæmt náttúruverndarlögum og vísar stofnunin þar til 2., 3. og 61. gr. laganna, þar sem segir að 
forðast beri að raska náttúruminjum sem njóti verndar samkvæmt 61. gr. laganna nema brýna nauðsyn 
beri til. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að náttúruverndarlögum komi fram að með 
orðalaginu „brýn nauðsyn“ sé lögð áhersla á að einungis mjög ríkir hagsmunir geti réttlætt röskun og 
þá fyrst og fremst brýnir almannahagsmunir. Framkvæmdin muni hafa, eins og hún er kynnt í 
matsskýrslu, veruleg áhrif á náttúruminjar sem njóti verndar samkvæmt umræddri grein 
náttúruverndarlaga. 
Landslag, ásýnd og víðerni 
Skipulagsstofnun telur að helstu neikvæðu áhrif Hvalárvirkjunar felist í umfangsmikilli skerðingu 
óbyggðs víðernis og breyttri ásýnd fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis og landslagi þess, þar sem 
náttúrulegt umhverfi verður manngert á stóru svæði. Skipulagsstofnun telur að áhrif Hvalárvirkjunar á 
ásýnd, landslag og víðerni verði verulega neikvæð þrátt fyrir mótvægisaðgerðir þær sem 
framkvæmdaraðili fyrirhugar og fjallað er um í kafla 7.4.9 í matsskýrslu hans (sjá Fylgiskjal 4) og í 
viðauka 8 með matsskýrslu. Stofnunin leggur áherslu á að í aðal- og deiliskipulagi og leyfum verði sett 
ákvæði um útfærslu og tilhögun framkvæmda og mótvægisaðgerðir sem miði að því að draga úr 
áhrifunum. 
Ferðaþjónusta og útivist 
Skipulagsstofnun telur að áhrif Hvalárvirkjunar á ferðaþjónustu og útivist ráðist fyrst og fremst af 
áhrifum fyrirhugaðra framkvæmda á ásýnd og landslag. Sjónræn áhrif framkvæmdanna muni því hafa 
bein áhrif á upplifun fólks á svæðinu og eru að mati stofnunarinnar líkleg til að hafa neikvæð áhrif á 
ferðaþjónustu og útivist. Ferðamálastofa hefur bent á að óbyggðir Íslands séu mikilvæg auðlind fyrir 
íslenska ferðaþjónustu, bæði sem áfangastaður ferðamanna og ímynd Íslands. Þá liggi fyrir að náttúra 
Íslands sé oftast nefnd sem ástæða fyrir ákvörðun um að sækja landið heim og að ímynd Íslands sem 
áfangastaðar ferðamanna byggi að miklu leyti á ósnortinni náttúru þar sem óbyggðir og víðerni leika 
stórt hlutverk. Með hliðsjón af þessu telur Skipulagsstofnun að framkvæmdin sé líkleg til að hafa 
talsverð til veruleg neikvæð áhrif á ferðaþjónustu og útivist. 
Vatnalíf 
Skipulagsstofnun bendir á að Náttúrufræðistofnun hafi gert athugasemdir við aðferðir við athuganir á 
vatnalífi í stöðuvötnum við mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Stofnunin telur í ljósi þessa að 
beita beri varúðarnálgun og afla frekari upplýsinga um vatnalíf þeirra stöðuvatna sem verða fyrir 
áhrifum vegna fyrirhugaðra framkvæmda áður en til leyfisveitinga kemur. Hafa þurfi samráð við 
Náttúrufræðistofnun Íslands um tilhögun þessara athugana og einnig um það hvort niðurstöður þeirra 
gefa tilefni til vöktunar. 
Fuglar 
Skipulagsstofnun telur að beita beri varúðarnálgun og afla frekari upplýsinga um fuglalíf á áhrifasvæði 
framkvæmdarinnar áður en til leyfisveitinga kemur. Ráðist verði í frekari athuganir á fuglum á 
áhrifasvæði framkvæmdarinnar, sérstaklega við Eyvindarfjarðará og við Ófeigsfjörð. Hafa þurfi samráð 
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við Náttúrufræðistofnun Íslands um tilhögun þessara athugana og einnig um það hvort niðurstöður 
þeirra gefa tilefni til vöktunar á afdrifum válista- og ábyrgðartegunda á áhrifasvæði framkvæmdarinnar 
að loknum framkvæmdum. 
Menningarminjar 
Skipulagsstofnun telur að í ljósi ónákvæmra upplýsinga um menningarminjar í matsskýrslu sé 
nauðsynlegt að allar minjar sem eru innan 100 m frá fyrirhuguðum mannvirkjum verði merktar með 
áberandi hætti þannig að þær raskist ekki við framkvæmdirnar af vangá. Jafnframt beri Vesturverki að 
hlíta tilmælum Minjastofnunar Íslands um þessar minjar svo og þær sem hugsanlega þarf að raska 
vegna framkvæmdanna. Fram hafi komið að fjórar vörður fari undir lón og að garðar raskist að hluta. 
Jafnframt muni jarðrask og mannvirki, einkum vegagerð úr Norðurfirði í Ófeigsfjörð, raska 
menningarlandslagi því sem minjarnar eru hluti af. Það sé því ljóst að framkvæmdirnar muni hafa 
neikvæð áhrif á menningarminjar en þar sem fullnægjandi upplýsingar liggi ekki fyrir um staðsetningu 
einstakra minja og afstöðu framkvæmda til þeirra ríki óvissa um vægi áhrifanna. 
Varðandi nánari umfjöllun um umhverfisáhrif Hvalárvirkjunar vísist til niðurstaðna í 3. kafla (sjá 
Fylgiskjal 5) og framkvæmdatilhögunar, mótvægisaðgerða og vöktunar sem gerð er grein fyrir í 
matsskýrslu Vesturverks í Fylgiskjali 4. 

6 Mótvægisaðgerðir og skilyrði 
Eftirfarandi er samantekt á þeim mótvægisaðgerðum sem varða fyrirhugaðar framkvæmdir rannsókna 
fyrir Hvalárvirkjun og fjallað var um í umhverfismati framkvæmdarinnar. Einnig eru skilyrði úr áliti 
Skipulagsstofnunar tíunduð þó meginþungi þeirra snúi að Hvalárvirkjun í heild sinni. Nánari umfjöllun 
um mótvægisaðgerðir má finna í matsskýrslu framkvæmdarinnar og í áliti Skipulagsstofnunar sem er 
meðfylgjandi þessum gögnum (Sjá Fylgiskjal 4 og Fylgiskjal 5). Auk þess er vísað til frágangsáætlunar 
fyrir framkvæmdina (sjá Fylgiskjal 511). 

6.1 Vinnuvegir 
Samhliða vegagerð verður hugað að frágangi svæðisins og öllu raski haldið í lágmarki. Leitast verður 
við að móta hugsanlega vegfláa sem líkast aðliggjandi landslagi bæði hvað varðar form og áferð og 
forðast að mynda skarpar línur sem skera sig úr landslaginu. 
Á grónum svæðum verður allur lífrænn jarðvegur í vegstæði varðveittur og honum síðan jafnað út í 
vegkanta á sama svæði. Uppgræðslan mun eiga sér stað eins fljótt og auðið er, þannig að svarðlag 
skemmist ekki. Sérstök áhersla verður lögð á að vegkantar í hlíðum Strandarfjalla verði græddir 
grenndargróðri. 
Ekki verður sáð í vegkanta eða önnur vegsár í ógrónu landi. Gengið verður frá yfirborði og áferð kanta 
sem líkast aðliggjandi landi. 
Þar sem vinnutæki þurfa að fara um óbrotið land verður það gert í þurrviðri og leiðin valin með það í 
huga að valda sem minnstum skaða á náttúrunni. Öll ummerki eftir tæki utan vinnuvega og vinnusvæða 
verða afmáð. 
Framkvæmdir við lagningu vegar að Neðra-Eyvindarfjarðarvatni munu ekki hefjast fyrr en Minjastofnun 
Íslands hefur staðfest fornleifaskráningu fyrir svæðið. 
Ef fallið verður frá virkjunaráformum verða vegirnir og brúin fjarlægð og leitast við að fjarlægja 
ummerki eins og kostur er. Ef nýja brúin yfir Hvalá verður fjarlægð verður gengið þannig frá 
árbakkanum og tryggt að ekki myndist þar rof og bakkinn græddur með grenndargróðri. Leitast verður 
við að tryggja að ekki myndist slóðar í stæði vega sem eru fjarlægðir. 
Tryggt verður að aðfluttar tegundir berist ekki inn á svæðið. 
Komi til virkjunarframkvæmda verða vegirnir nýttir sem aðkomuvegir að lónum og stíflum.  
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6.2 Námur 
Námusvæði við Hvalárós er að hluta gróið og einkennist gróðurþekja svæðisins af rýru mólendi og 
mosavöxnu. Tekið verður mið af grenndargróðri við uppgræðslu svæðisins þar sem svarðlagi verður 
haldið aðskildu frá öðru efni svo nýta megi það við yfirborðsfrágang. Tryggt verður að svarðlagið haldist 
óskemmt þar til það er nýtt til frágangs. Reynt verður að líkja eftir núverandi landhæð og landformum 
og landmótun löguð að óröskuðu landi við jaðra svæðisins. Við yfirborðsfrágang verður efsta lagið 
jafnað og þakið blöndu úr svarðlagi en einnig verður sáð í það, þar sem þess gerist þörf. Markmiðið er 
að yfirbragð svæðisins eftir frágang verði áþekkt því sem nú er, þegar gróðurþekja hefur náð sér á strik. 
Ef fallið verður frá virkjunaráformum verður það efni sem fellur til þegar vinnuvegir verða fjarlægðir 
nýtt til frágangs námunnar. Landið verður mótað og þannig gengið frá svæðinu að form þess og áferð 
verði sem líkast því landslagi sem fyrir er. 
Námusvæði við Neðra-Hvalárvatn er á ógrónum áreyrum í ofanverðu vatninu við fyrirhugað inntak úr 
Hvalá og Efra-Hvalárvatni. Svæðið er innan lónsstæðis Hvalárlóns skv. gildandi aðalskipulagi sem og 
afmörkun lónsins skv. nýrri hönnunargögnum. Komi til notkunar þessa svæðis, en að fallið verði frá 
virkjunarframkvæmdum, verður gengið þannig frá námunni að hún falli sem best að lögun vatnsins og 
verði jafnvel hluti þess. Lögð verður áhersla á að nýta fyrst þau svæði sem líklegast er að áin muni færa 
til fyrra horfs ef ekki kemur til virkjunar. Aðeins verður tekið af ógrónum svæðum en hugsanlegum 
gróðursvæðum hlíft. Aðkomuvegurinn að námunni verður afmáður í lok framkvæmdatíma.  
Námusvæði á hólma í Hvalá er staðsett rúmum kílómetra ofan við Hvalárfoss. Aðeins er gert ráð fyrir 
að nýta neðri hluta hólmans, en hann er lítt- eða ógróinn og vísar að fyrirhuguðu svæði fyrir 
starfsmannabúðir. Gengið verður frá svæðinu þannig að form hólmans verði sem líkast því sem fyrir 
var, þó þannig að hann minnki sem efnistöku nemur. 
Leitast verður við að valda sem minnstri röskun á rennsli Hvalár og að tryggja að vinnsluefni berist ekki 
í rennslisvatnið. Tryggt verður að árbakki Hvalár verði ekki rofinn.  
Tryggt verður að aðfluttar gróðurtegundir berist ekki inn á röskuð svæði vegna efnistöku. 

6.3 Rannsóknir 
Einungis er gert ráð fyrir rannsóknum vegna undirbúnings hönnunar á virkjunarmannvirkjum. Ekki er 
gert ráð fyrir neinum borplönum eða sambærilegum framkvæmdum utan vega. 
Leitast verður við að valda eins litlu raski og kostur er, þetta á við um gröft könnunargryfja, borun og 
umferð tækja að rannsóknarstæðum. Leitast verður við að hlífa grónum svæðum. Reynist nauðsynlegt 
að raska grónu svæði verður svarðlagi haldið aðskildu frá öðru efni og það nýtt við yfirborðsfrágang. 
Leitast verður við að halda svarðlaginu óskemmdu.  
Samhliða rannsóknum verður unnið að frágangi hvers svæðis. Þegar rannsókn lýkur verður gengið að 
fullu frá öllu raski sem kann að hafa hlotist á því svæði, óháð því hvort af virkjunarframkvæmdum 
verður. Leitast verður við að afmá öll ummerki eftir rannsóknir og tæki utan vegstæða. Leitast verður 
við að ganga þannig frá svæðum að þau verði sem líkust aðliggjandi landslagi, bæði hvað varðar form 
og áferð. 
Þurfi vinnutæki að fara um óbrotið land verður það gert í þurrviðri og leið valin með það í huga að valda 
sem minnstum skaða á náttúrunni, s.s. um klappir og eyrar.  
Leitast verður við að skerða ekki vistgerðir með hátt eða mjög hátt verndargildi. Tryggt verður að 
rannsóknir skerði ekki vistkerfi eða jarðminjar sem njóta verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd nr. 
60/2013. Leiki vafi á því hvort um sé að ræða slíkt svæði verður leitað umsagnar Umhverfisstofnunar. 
Rannsóknir sem fela í sér jarðrask, á því svæði sem ekki náðist að skrá og mæla hugsanlegar fornminjar, 
munu ekki hefjast fyrr en Minjastofnun Íslands hefur staðfest fornleifaskráningu fyrir svæðið. 

6.4 Starfsmannabúðir 
Stæði mannvirkja, vinnusvæði og bílastæði verða löguð að aðliggjandi landslagi og grædd 
grenndargróðri. Reynt verður að líkja eftir núverandi landhæð og landformum og landmótun löguð að 
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óröskuðu landi við jaðra svæðisins. Markmiðið er að yfirbragð svæðisins eftir frágang verði áþekkt því 
sem nú er, þegar gróðurþekja hefur náð sér á strik.i 
Í verklok verða starfsmannabúðir fjarlægðar og gengið frá vinnusvæðum í samræmi við þær kröfur sem 
settar eru fram í útboðsgögnum og samningum við verktaka. 

6.5 Menningarminjar 
Þrjár fornleifar eru skráðar innan framkvæmdasvæðisins. Um er að ræða vöð neðst í Hvalá. Einnig eru 
nokkrar vörður milli Vatnalautavatna en þær verða ekki fyrir áhrifum vegna vega eða efnistöku. Tryggt 
verður að skráðar forleifar verði ekki fyrir raski. 
Ekki hefur reynst unnt að rannsaka svæðið við Eyvindarfjarðarvatn sökum þess hve erfitt aðgengi er að 
því. Framkvæmdir við lagningu vegar að Neðra-Eyvindarfjarðarvatni munu ekki hefjast fyrr en 
Minjastofnun Íslands hefur staðfest fornleifaskráningu fyrir svæðið. 
Við framkvæmdir er tengjast vegslóðum og efnistöku verður tekið tillit til staðsetningu minja og þeim 
hlíft. Staðsetning þeirra verður kynnt verktökum og þeim gert að sýna fyllstu aðgát við framkvæmdir 
og meðferð vinnuvéla. Hlutverk eftirlitsmanna verður að framfylgja þessum skilyrðum sem verktökum 
verða sett. Ef í ljós kemur á framkvæmdatíma að ekki er mögulegt að sneiða fram hjá fornleifum verður 
haft samráð við Minjastofnun Íslands. Einnig verður stofnunin látin vita ef óþekktar fornleifar finnast á 
framkvæmdatíma eins og kveðið er á um í lögum um menningarminjar nr. 80/2012. 

6.6 Skilyrði Skipulagsstofnunar 
Skipulagsstofnun telur að við leyfisveitingar þurfi að setja eftirfarandi skilyrði: 

1. Rannsóknir þurfa að fara fram á tveimur sviðum áður en til leyfisveitinga kemur: 
 Rannsóknir á vatnalífi. 
 Rannsóknir á fuglalífi. 

Samráð um rannsóknirnar þarf að vera við Náttúrufræðistofnun Íslands.  
2. Auk rannsókna að ofan skal: 

 Skrá og merkja menningarminjar í innan við 100 m frá svæðum þar sem 
mannvirkjagerð fer fram. 

Samráð um skráningu þarf að vera við Minjastofnun Íslands.  
3. Áhrif á landslag – víðerni, niðurstaða og áherslur: 

 Skerðing á óbyggðu víðerni og breytt ásýnd landslags er umfangsmikil. 
 Áherslur Skipulagsstofnunar: 

o Ráðast í mótvægisaðgerðir. 
o Sveitarfélag og aðrir leyfisveitendur setji í aðalskipulag, deiliskipulag og 

framkvæmdaleyfi ákvæði um útfærslu og tilhögun framkvæmda og 
mótvægisaðgerðir sem miði að því að draga úr neikvæðum áhrifum. 

 
Niðurstöður rannsókna á vatnalífi eru í fylgiskjali 7.  
Niðurstöður rannsókna á fuglalífi eru í fylgiskjali 8.  
Samráð var haft við Minjastofnun í ársbyrjun 2017. Bréf stofnunarinnar frá 6. febrúar 2017 er í 
fylgiskjali 6.  
Fornleifaskráning er í fylgiskjali 9. 
Skilmálar um mótvægisaðgerðir eru tilgreindir í kafla 5 í breyttu aðalskipulagi (sjá fylgiskjal 1) og kafla 
4 í deiliskipulagi Hvalárvirkjunar v/rannsókna (sjá fylgiskjal 2). 

6.7 Vöktunaráætlun og umhverfisúttekt 
Gerðar eru kröfur til umhverfismála í útboðsgögnum á þáttum sem lúta að mengunarhættu, öryggi og 
umgengni á framkvæmdatíma sem verktaki þarf að fylgja. 
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Einnig verða tryggðar reglulegar skoðunar- og eftirlitsferðir með eftirlitsmönnum verkkaupa og 
sveitarfélags, fulltrúum Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða. VesturVerk mun vinna 
umhverfisúttekt í lok verks í samráði við þessa aðila. 
Tillaga að vöktunaráætlun: 

 Á meðan á efnistöku við Hvalá stendur verður fylgst með lífríki árinnar. Eftirlitið verður í 
höndum starfsmanna VesturVerk í samráði við Náttúrufræðistofnun Íslands.  

 Á röskuðum svæðum, þar sem gert er ráð fyrir uppgræðslu, verður gróðurframvinda vöktuð 
með viðurkenndum hætti. Vöktun skal haldið áfram þar til gróðurþekja hefur náð sér á strik, í 
minnst 5 ár. Eftirlitið verður unnið af starfsmönnum VesturVerks, í samráði við sveitarstjórn 
Árneshrepps og leitað ráða hjá gróðursérfræðingum um val á frætegundum þar sem það á við. 

 Fylgst verður með að ekki myndist slóðar í stæði þeirra vega sem verða fjarlægðir. Eftirlitið 
verður unnið af starfsmönnum VesturVerks, í samráði við sveitarstjórn Árneshrepps. 

 Á öllu framkvæmdasvæðinu verður landnám ágengra innfluttra plantna vaktað, sérstaklega 
með tilliti til alaskalúpínu (Lupinus nootkatensis) og skógarkerfils (Anthriscus sylvestris). 
Eftirlitið verður unnið af starfsmönnum VesturVerks, í samráði við Náttúrustofa Vestfjarða. 

 Fylgst verður með áhrifum framkvæmda á upplifun almennings í samráði við Ferðamálastofu. 
 Þegar framkvæmdum og frágangi lýkur verður ástand fornleifa kannað af Minjaverði 

Vestfjarða. 

7 Öryggis-, heilbrigðis- og umhverfisáætlun 
Lögð verður áhersla á öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismál við framkvæmdir á svæðinu. Helstu 
áhersluatriðin eru: 

 Allir aðilar sem verkkaupi ræður til verksins skulu vinna eftir viðeigandi lögum, reglum og 
gildandi stöðlum um öryggi, heilbrigði og umhverfi.  

 Allir verktakar og undirverktakar skulu útbúa sína eigin ÖHU-áætlun fyrir verkið og skal hún 
borin undir verkkaupa til samþykkis fyrir upphaf vinnu.  

 Vinnu á svæðinu skal haga m.t.t. hugsanlegrar hættu á ofanflóðum, s.s. með því að stýra 
nýtingu svæða eftir árstíðum og/eða snjósöfnun ofan þeirra. 

 Umhverfi starfsmanna skal vera heilsusamlegt og engin vinnuslys skulu verða á verktíma.  
 Umhverfisröskun á framkvæmdartíma skal vera í algjöru lágmarki. 
 Umgengni verktíma og frágangur við verklok skal vera til fyrirmyndar. 
 Ekkert umhverfisslys skal verða á verktíma. 
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