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3. áfangi 
rammaáætlunar 

Ekki enn afgreitt Vísað til faghópa Nýtingarflokkur Verndarflokkur 

Holtavirkjun Virkjanir á veituleið 
Blönduvirkjunar 

Hólmsárvirkjun með miðlun 
í Hólmsárlóni 

Urriðafossvirkjun Bjarnarflag  Norðlingaölduveita 
 

Skatastaðavirkjun C Kröfluvirkjun II  Kjalölduveita 
 

Skatastaðavirkjun D  Hvammsvirkjun  Tungnaárlón 
 

  Villinganesvirkjun    Gjástykki 
 

  Stóra Laxá     

  Hólmsárvirkjun neðri við 
Atley 

    

  Hólmsárvirkjun án miðlunar 
í Hólmsárlóni 

    

  Fljótshnjúksvirkjun     

  Hrafnabjargavirkjun A     

  Hrafnabjargavirkjun B     

  Hrafnabjargavirkjun C     

  Skrokkölduvirkjun     

  Hágönguvirkjun     

  Fremrinámar     

  Búrfellslundur     

  Blöndulundur     

Forgangsröðun 
verkefnisstjórnar á 
virkjunarkostum 
Landsvirkjunar 



Rannsóknir á 
samfélagsáhrifum 
virkjana 

• Almennt eru ekki gerðar miklar rannsóknir á 
samfélagsáhrifum virkjana fyrr en á umhverfismatsstigi.  Þar 
er meðal annars fjallað um: 

• Landslag og ásýnd 

• Samfélag (þ.m.t. ferðaþjónusta og útivist). 

• Landnotkun 

• Hljóðvist 

• Menningarminjar 

• Gróður, jarðvegur og fok 

• Fuglalíf og vatnalíf 

• Jarðmyndanir 

• Vatnafar 

• Hætta og náttúruvá 

• O.fl. 



Rannsóknir á 
samfélagsáhrifum 
virkjana 

• Á rammaáætlunarstigi og áður en mat á 
umhverfisáhrifum hefst eru þó margvísleg samskipti 
við nærsamfélagið.  Þar vega þyngst samskipti við: 

• Landeigendur 

• Sveitarstjórn 

• Hugsanlega er virkjun sett inn á aðalskipulag með fyrirvara 
um niðurstöðu rammaáætlunar og umhverfismats. 



Mat á 
umhverfisáhrifum 

• Mati á umhverfisáhrifum lokið 

• Holtavirkjun (matsskýrsla frá 2003) 

• Urriðafossvirkjun (matsskýrsla frá 2003) 

• Villinganesvirkjun (matsskýrsla frá 2001) 

• Frummatsskýrsla liggur fyrir 

• Búrfellslundur (frummatsskýrsla frá 2015).  Hér var gerð 
viðhorfskönnun meðal íbúa, ferðaþjónustuaðila og 
ferðamanna. 

• Matsáætlun samþykkt 

• Hólmsárvirkjun neðri við Atley (matsáætlun frá 2011) 

• Mat á umhverfisáhrifum ekki hafið 

• Aðrir virkjunarkostir sem eru í umfjöllun hjá faghópum 

Staða virkjunarkosta 
Landsvirkjunar í 
matsferlinu sem eru í 
umfjöllun hjá faghópum 



Rannsóknir á 
samfélagsáhrifum 
virkjana 

• Almennar kynningar á virkjunarkostum 
Landsvirkjunar sem eru í umfjöllun faghópa eru á 
heimasíðu rammaáætlunar. 

• Önnur sértæk gögn sem gæti nýst faghópi 3 eru t.d.: 

• Sjálfbærniverkefni Alcoa og Landsvirkjunar á Austurlandi 

• sjalfbaerni.is 

• Alþjóðleg sjálfbærniúttekt á á undirbúningi 
Hvammsvirkjunar.  Úttekt fór fram 2012 og lokaskýrsla gefin 
út 2013. 

• hydrosustainability.org 

• Alþjóðleg sjálfbærniúttekt á rekstri Blönduvirkjunar. Úttekt 
fór fram 2013 og lokaskýrsla gefin út sama ár. 

• hydrosustainability.org 

 

Verkefni á vegum 
Landsvirkjunar sem nýst 
geta faghópi 3 



Stefna Landsvirkjunar um samfélagslega ábyrgð 
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Sjálfbærniverkefni 
Landsvirkjunar og 
Alcoa Fjarðaráls á 
Austurlandi 

Heimasíða verkefnisins er 
bæði á íslensku og ensku 

sjalfbaerni.is 
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Sjálfbærniverkefni 
Landsvirkjunar og 
Alcoa Fjarðaráls á 
Austurlandi 

Stjórnskipulag 
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Austurland 
Sjálfbærnivísar 
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Sjálfbærniverkefnið á 
Austurland 

 

▪ Ársfundir hafa verið haldnir árlega frá 2011 

▪ Ársfundur 2015:  Sérstakt þema fundarins var efnahagsvísar 
sjálfbærniverkefnisins og efnahagsmál. 

▪ Ársfundur 2014:  Sérstakt þema fundarins var menntamál. 

Ársfundir 



• HSAP lykillinn skilgreinir 
hversu vel starfsemi 
vatnsaflsvirkjana fellur 
að markmiðum um 
sjálfbæra þróun 

• Lykillinn byggir á yfir 20 
flokkum sem ætlað er 
að greina sjálfbærni 
vatnsaflsvirkjana 
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Alþjóðlegur matslykill 
um sjálfbæra nýtingu 
vatnsafls 



Þróun og innleiðing 
HSAP matslykilsins  

Þróun lykilsins hefur 
staðið yfir frá 2008 
og var hann gefinn 
út árið 2011 

Lykillinn er þróaður 
af fulltrúum ýmissa 
alþjóðlegra 
samtaka, stofnana  
og ríkja 
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 Samfélags- og umhverfissamtök:  

 Oxfam,  

 The Nature Conservancy,  

 Transparency International,  

 WWF. 

 

 Þjóðríki: Þýskaland, Zambía, Ísland, 
Noregur og Kína.  

 Bankar: Alþjóðabankinn og Equator 
Principles Financial Institutions Group. 

 Alþjóðlegu vatnsorkusamtökin (IHA) 

 



Staðir þar sem verið er 
að nota matslykilinn 
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Sjálfbærniúttekt á 
undirbúningi 
Hvammsvirkjunar 

• Að kanna hversu vel matslykillinn hentar 
Landsvirkjun og Íslandi. 

• Bera Landsvirkjun saman við viðmið alþjóðlegra 
fyrirtækja (með því að nota Hvammsvirkjun). 

• Meta sjálfbærni verkefnisins. 

• Finna tækifæri til úrbóta í verkefninu og undirbúningi 
þess. 

• Tryggja gagnsæi verkefnisins og þátttöku 
hagsmunaaðila. 

Markmið Landsvirkjunar 



Sjálfbærniúttekt á 
undirbúningi 
Hvammsvirkjunar 

Efnisflokkar matslykilsins 
á undirbúningsstigi 
(preparation) 



Sjálfbærniúttekt á 
undirbúningi 
Hvammsvirkjunar 

• Fyrir hvern efnisflokk (alls 23) er lagt mat á 
eftirfarandi: 

• Mat á efnisþætti (Assessment) 

• Stjórnun (Management) 

• Þátttaka og stuðningur hagsmunaaðila (Stakholder 
Engagement) 

• Niðurstöður/útkoma (Outcome) 

• Samræmi við lög og reglugerðir (Conformance/Compliance) 

• Stigagjöf frammistöðu fyrir hvern efnisflokk:  1 – 5 

• Góðar starfsvenjur (basic good practice) – 3 

• Bestu starfsvenjur (proven best practice) - 5 

Mat og stigagjöf 



Sjálfbærniúttekt á 
undirbúningi 
Hvammsvirkjunar 

Niðurstaða 

 



Sjálfbærniúttekt 
rekstri Blöndustöðvar 

Niðurstaða 



Lokaorð 

• Samvinna við nærsamfélagið og gagnsæ vinnubrögð 
er komið til að vera. 

• Sjálfbærniverkefnið á Austurlandi og HSAP úttektin á 
Hvammsvirkjun og Blöndustöð eru nýleg verkefni 
sem sýnir þá auknu áherslu sem lögð er á samvinnu 
við nærsamfélagið. 

• Sjálfbærniverkefni er í vinnslu á NA-landi í tengslum 
við Þeistareykjavirkjun, Kröflu og Bjarnarflag. 

• Mótvægisaðgerðir eru unnar í nánum tengslum við 
heimamenn sbr. t.d. uppgræðsla vegna 
Búðarhálsvirkjunar og Þeistareykjavirkjunar. 

• Landsvirkjun hefur miklar væntingar til vinnu 
faghóps 3. 

 


