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Sveitarfélagið Árneshreppur   
Kaupfélagshús, Norðurfirði 
524 Árneshreppur 
 
 

29.12 2016 
 

 
Efni: Athugasemdir vegna skipulags- og matslýsingar fyrir breytingar á 
aðalskipulagi og nýtt deiliskipulag vegna Hvalárvirkjunar 
 
Vísað er í tölvupóst Erlu Bryndísar Kristjánsdóttur fyrir hönd oddvita Árneshrepps, 
dags. 06.12. sl. þar sem óskað er eftir umsögn um skipulags- og matslýsingu vegna 
breytinga á Aðalskipulagi Árneshrepps 2005-2025 og nýs deiliskipulags 
fyrir Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði.  
 
Almennar athugasemdir 
Landvernd rýndi frummatsskýrslu Verkís vegna Hvalárvirkjunar nú í haust og sendi 
meðfylgjandi athugasemdir við hana með bréfi til Skipulagsstofnunar dags. 29. ágúst 
sl. Meginniðurstaða þeirrar rýni var að fyrirhugaðar virkjunarframkvæmdir hefðu í 
för með sér óásættanleg umhverfisáhrif á víðerni og eyðibyggðir á austanverðum 
Vestfjörðum og að þau neikvæðu áhrif væru óréttlætanleg miðað við meintan 
samfélagslegan ávinning virkjunar.  
 
Landvernd hefur fullan skilning á þeim áhyggjum sem forsvarsmenn fámennra 
sveitarfélaga hafa af fólksfækkun og íbúaþróun til lengri tíma og að leitað sé allra 
leiða til að styrkja atvinnu og byggð. Hins vegar verður að teljast afar ólíklegt að 
bygging Hvalárvirkjunar valdi straumhvörfum hvað það snertir þar sem engin 
langtímastörf fylgja virkjuninni sjáfri, þótt vissulega muni mikil atvinna skapast á 2-3 
ára framkvæmdatíma hennar. Þá er ljóst að rafmagn frá Hvalárvirkjun mun ekki 
nýtast til að styrkja raforkukerfi Vestfjarða um fyrirsjáanlega framtíð (sjá skýrslu 
Landsnets sem vitnað er í á næstu blaðsíðu) til þess er tenging á Ísafjörð of 
kostnaðarsöm. Ýmsar aðrar aðgerðir til að bæta afhendingaröryggi á Vestfjörðum 
eru mun raunhæfari, svo sem varaaflstöðvar (þegar komin í Bolungarvík), stækkun 
Mjólkárvirkjunar, styrking Vesturlínu og lagning jarðstrengja í jarðgöng til að losna 
við bilanagjarnar loftlínur. Orkan frá Hvalárvirkjun verður því öll eða svo til öll flutt út 
til verkefna utan Vestfjarða.  

Í meðfylgjandi umsögn og í tveimur greinum1 í Kjarnanum 14. og 15. september sl. 
hefur undirritaður bent á að verðmæti óbyggðra víðerna og eyðibyggða fari ört 
vaxandi í sífellt manngerðri heimi og að fá ef nokkur svæði á landinu skarti samspili 
stórbrotins landslags, eyðibyggða og víðerna af sama umfangi og finna má á norðan-
verðum Ströndum. Íbúar þar og allir Íslendingar mega vera stoltir af því að eiga slík 
svæði ósnert og þeim ber að tryggja að þau verði ekki eyðilögð fyrir hagnað fárra.   

                                                 
1
 https://kjarninn.is/skodun/2016-09-14-hvalarvirkjun-strondum-mikil-og-oafturkraef-umhverfisahrif/ 

og https://kjarninn.is/skodun/2016-09-14-hvalarvirkjun-strondum-rikisstyrkur-til-einkaadila/  

https://kjarninn.is/skodun/2016-09-14-hvalarvirkjun-strondum-mikil-og-oafturkraef-umhverfisahrif/
https://kjarninn.is/skodun/2016-09-14-hvalarvirkjun-strondum-rikisstyrkur-til-einkaadila/
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Á virkjunarsvæðinu og norður úr mætti auðveldlega stofna stóran þjóðgarð – sem 
spannað gæti svæðið allt frá Ingólfsfirði að austanverðu og a.m.k. frá Kaldalóni ef 
ekki Langadalsströnd allri að vestanverðu, um Drangajökul til og með Horn-
strandafriðlandi – og byggja hann upp af miklum myndarskap fyrir hluta af þeim ríkis-
styrk sem fyrirhugaður er vegna tengivirkis Landsnets í Ísafjarðardjúpi. Þjóðgarður af 
þessu tagi kallar á nokkur heilsársstörf til að sinna uppbyggingu, fræðslu og eftirliti og 
getur skapað fjölda afleiddra starfa í ferðaþjónustu eins og dæmin sanna á 
jaðarsvæðum Vatnajökulsþjóðgarðs, einkum í Öræfum, Skaftárhreppi og Kelduhverfi. 
Engu slíku er til að dreifa vegna mannlausrar virkjunar VesturVerks ehf.  

Landvernd hvetur hreppsnefnd Árneshrepps eindregið til að falla frá öllum 
hugmyndum um Hvalárvirkjun en leita þess í stað eftir stuðningi þjóðarinnar og 
ríkisvaldsins við uppbyggingu þjóðgarðs sem langtímalausnar til styrkingar atvinnulífs 
á Ströndum. Landvernd býður jafnframt fram krafta sína í þágu þess verkefnis. 

Sértækar athugasemdir  
Í markmiðskafla (1.1), bls. 4, kemur fram að „Markmið framkvæmdarinnar [sé] að 
auka framleiðslu raforku innan Vestfjarða og um leið bæta afhendingaröryggi þar, 
sem er það lakasta á landinu. Með því er jafnframt stefnt að því að þörfin 
minnki fyrir varaafl knúið jarðefnaeldsneyti“. Þetta er villandi og röng fullyrðing, sbr. 
framanskráð og skýrslu Landsnets frá 2009 Bætt afhendingaröryggi raforku á 
Vestfjörðum. Þar segir á bls 4: „Tenging Hvalárvirkjunar í Geiradal hefur lítil áhrif á 
spennu og afhendingaröryggi á norðanverðum Vestfjörðum. Við óbreytt ástand er 
þörf á aukinni launaflsframleiðslu, til dæmis á Ísafirði. Það er óbreytt þó Hvalár-
virkjun tengist í Geiradal. Tenging í Geiradal leysir um það bil 5–10% af þeim straum-
leysistilvikum sem upp koma á Vesturlínu. Hvorug tengileiðin er arðsöm, hvorki fyrir 
Landsnet né þjóðhagslega.“  
 

Meginmarkmið Hvalárvirkjunar er skv. frummatsskýrslu (bls. 1)  „að virkja rennsli 
ánna Hvalár, Rjúkanda og Eyvindarfjarðarár til að framleiða orku til að nota við 
uppbyggingu atvinnustarfsemi sem nýtir orku við framleiðslu“. Hvergi kemur fram að 
orkan verði notuð á Vestfjörðum, enda engin tenging í sjónmáli frá hugsanlegu 
tengivirki á Nauteyri inn á Ísafjörð. 
 
Í töflu 2.2 Tengsl við aðrar áætlanir kemur fram að deiliskipulagsbreytingin tengist  
Þingsályktun um aðgerðir til verndunar búsetu og menningarlandslags í Árneshreppi 
frá 2003 og Menningarstefnu í mannvirkjagerð. Rétt er að halda því til haga að þessi 
tengsl eru neikvæð. Það er alls óvíst og raunar ólíklegt (sjá fyrr) að Hvalárvirkjun 
styrki búsetu í Árneshreppi til langs tíma litið og hún mun hafa verulega neikvæð 
áhrif á menningarlandslag þar.  
 
Á bls 11 er vitnað í gildandi skipulag þar sem sagt er að Hreppsnefnd [sé] jákvæð 
gagnvart virkjun Hvalár, enda munu við það skapast nokkur störf sem er í samræmi 
við stefnumótun varðandi þróun byggðar. Í frummatsskýrslu kemur skýrt fram að 
Hvalárvikjun verður mannlaus þegar hún er risin. Það munu því engin ný 
langtímastörf skapast vegna byggingar hennar.  
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Í kafla 5.3 Stefnukostir á bls 22 kemur fram að „Metin verða líkleg veruleg 
umhverfisáhrif af framkvæmd áætlunarinnar sem og raunhæfra valkosta [leturbr. 
Landvernd] við hana.“ Þar á eftir stendur að einungis verði metnir tveir valkostir, þ.e. 
núllkostur (sem er að gera ekkert) og skipulagstillagan (Hvalárvirkjun). Þetta er 
ófullnægjandi samanburður að mati Landverndar. Það eru til fleiri raunhæfir valkostir 
sem eru atvinnuskapandi en hafa ekki viðlíka umhverfisáhrif og virkjun. Þar ber hæst 
áðurnefndan þjóðgrð. Landvernd leggur eindregið til að hreppsnefnd Árneshrepps 
sjái til þess að sá valkostur verði metinn til jafns við virkjun.   
 
 
Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Landverndar 

 
______________ 
Snorri Baldursson, 
formaður.  


