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1 Um afgreiðslu bæjarstjórnar 

Áður en framkvæmdaleyfisumsókn er afgreidd skal bæjarstjórn meta hvort: 

A. Framlögð gögn lýsi framkvæmdinni á fullnægjandi hátt. 

B. Hönnunargögn séu fullnægjandi. 

C. Allar nauðsynlegar umsagnir liggi fyrir, þ.m.t. umsögn umhverfis- og 

samgöngunefndarnefndar Kópavogs. 

D. Framkvæmdin sé í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir og mat á 

umhverfisáhrifum. 

Byggt á ofangreindum gögnum skal: 

► Tryggt að gætt hafi verið að ákvæðum laga um náttúruvernd og annarra laga og 

reglugerða sem til álita koma.  

► Taka afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum. 

► Tryggja að dregið verði sem kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum m.a. með því 

að setja skilyrði fyrir framkvæmdum. 

Eftirfarandi kaflar 2-9 eru yfirlit um helstu forsendur og viðfangsefni sem Kópavogsbær 

lítur til við ákvörðun um framkvæmdaleyfi fyrir Lyklafellslínu 1 (áður nefnd Sandskeiðslína 

1) í Kópavogi. Í afgreiðslu sveitarfélagsins er m.a. litið til skipulagslaga nr. 123/2010, 

reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012, laga nr. 106/2000 um mat á 

umhverfisáhrifum, laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana, náttúruverndarlaga nr. 

60/2013 og samræmi framkvæmdar við áætlanir stjórnvalda.   

2 Umsókn um framkvæmdaleyfi 

Landsnet óskaði með bréfi, dags. 29. desember 2016, eftir framkvæmdaleyfi 

sveitarfélagsins fyrir Sandskeiðslínu 1, 220/400 kV háspennulínu. Framkvæmdin felur 

m.a. í sér: 

► Byggingu háspennulínu, sem liggur 10,63 km innan marka Kópavogs sbr. dómi 

héraðsdóms nr. E-5075/2014. Áður en úrskurður var kveðinn upp var línan 7,4 km 

innan marka sveitarfélagsins.  

► Reist verða 28 möstur í landi sveitarfélagins, sem verða 19-32,7 m að hæð.  

► Lagning stuttra hliðarslóða að möstrum, frá núverandi vegslóð sem liggur með fram 

Búrfellslínu 3.  

► Frágang í verklok. 

2.1 Gögn sem fylgdu umsókn Landsnets eru: 

► Umsókn um framkvæmdaleyfi Kópavogs, dags. 29. desember 2016. 

► Lýsing mannvirkja vegna útgáfu framkvæmdaleyfis: Sandskeiðslína 1, 220/400 kV 

háspennulína. Efla, desember 2016. Unnið fyrir Landsnet. 

► Matsskýrsla. Suðvesturlínur. Styrking raforkuflutningskerfis á Suðvesturlandi. Efla og 

Landmótun, 10. ágúst 2009. Unnið fyrir Landsnet. 

► Fylgigögn matsskýrslu:  

> Mynda- og kortahefti 

> Viðauki 1: Fuglar og gróður. 

> Viðauki 2: Frumrannsóknir og gróðurskemmdum. 
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> Viðauki 3: Jarðfræði og jarðmyndanir. 

> Viðauki 4: Ferðaþjónusta og útivist. 

> Viðauki 5: Fornminjar. 

> Viðauki 6: Jarðstrengir og loftlínur. 

> Viðauki 7: Hljóðvist, raf- og segulsvið. 

> Viðauki 8: Umsagnir og athugasemdir við frummatsskýrslu. 

► Hnitsettir yfirlitsuppdrættir í mælikvarða 1:20.000 sem sýna framkvæmdir og afstöðu. 

Á uppdráttum eru hæðarlínur. 

► Hönnunargögn um tegundir mastra sem verða í Lyklafellslínu 1. 

► Upplýsingar um hvernig framkvæmd fellur að skipulagsáætlunum. 

► Álit Skipulagsstofnunar, dags. 17. september 2009. Þar kemur m.a fram:  

> Yfirlit um verklag, mótvægisaðgerðir og vöktun. 

► Áhættumat Eflu verkfræðistofu vegna vatnsverndar fyrir Sandskeiðslínu 1 og 

tengivirki á Sandskeiði, dags. 2. febrúar 2017. 

► Breytingar á flutningskerfinu við höfuðborgarsvæðið. Fyrirhugaðar framkvæmdir 

2017-2019. Landsnet og Efla verkfræðistofa, febrúar 2017.  

► Minnisblað Eflu dags. 10. júlí 2017, f.h. Landsnets, vegna fyrirspurnar 

Kópavogsbæjar um framkvæmdir. 

► Tölvupóstur frá Landsneti dags. 14. ágúst 2017, vegna fyrirspurnar Kópavogsbæjar 

um framkvæmdir. 

► Vöktunaráætlun v/áflugs fugla. Landsnet og Efla verkfræðistofa, dags. 14. ágúst 

2017. 

3 Yfirferð á umsókn Landsnets 

3.1 Framlögð gögn eru fullnægjandi 

Kópavogsbær hefur í samræmi við 7. gr. reglugerðar um framkvæmdaleyfi farið yfir 

umsókn Landsnets. Framlögð gögn uppfylla kvaðir sem koma fram í reglugerð. 

Tafla 3.1 Yfirlit um kvaðir skv. reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 og samræmi gagna við þær 

Nr. Kvaðir um gögn sbr. reglugerð Innsend gögn 
Uppfylla 
kvaðir 

1 Afstöðumynd, hnitsett í mælikvarða 1:2.000 – 
1:500 eða í öðrum læsilegum mælikvarða, 
sem sýnir fyrirhugaða framkvæmd og afstöðu 
hennar gagnvart aðliggjandi byggð og að 
landi, þ.e. sýnir mannvirki sem fyrir eru á 
svæðinu, hæðarlínur og annað í landslagi sem 
skiptir máli fyrir útfærslu framkvæmdar. Á 
afstöðumynd þarf að gera grein fyrir 
fyrirhugaðri framkvæmd, landmótun, 
vegtengingum og öðru sem skilmálar 
deiliskipulags kveða á um og önnur gögn sem 
við eiga. 

Hnitsettar afstöðumyndir í mælikvarða 
1:20.000 eru af framkvæmdum 
Lyklafellslínu. Afstöðumyndir sína: Legu 
Lyklafellslínu, hlíðarslóða, hæðarlínur, 
vatnsverndarsvæði og fornminjar. 
Afstöðumyndir sýna jafnframt legu 
núverandi mannvirkja s.s. vegslóða, 
háspennulínur og þjóðveg. Afstöðumyndir 
uppfylla kvaðir sbr. reglugerð þar sem þær 
sýna framkvæmdir í læsilegum kvarða og 
nauðsynlegar upplýsingar. 

 

✓ 

2 Hönnunargögn, eftir því sem við á, sem eru 
nauðsynleg til að framkvæma eftir. Gögnin 
skulu vera nægjanlega skýr til að hægt sé að 

Hönnunargögn um mastragerðir í 
Lyklafellslínu 1. ✓ 
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ganga úr skugga um að kröfur um faglegan 
undirbúning, öryggi, endingu, útlit og 
hagkvæmni hlutaðeigandi framkvæmda sé 
fullnægt. Leggja þarf fram gögn m.a. um 
brunahönnun, hönnun og útreikninga á 
grundun, burðarþolsútreikninga, og 
burðarvirkisuppdrætti vegna framkvæmda 
eins og stíflu- og brúargerð.  

Sveitarfélagið hefur heimild til að óska eftir 
nákvæmari hönnunargögnum áður en 
framkvæmdir hefjast við viðkomandi áfanga, 
sbr. 11. gr. reglugerðarinnar.  

 

3 Lýsing á framkvæmd og hvernig hún fellur að 
gildandi skipulagsáætlunum og staðháttum.  

Í framkvæmdalýsingu þarf að tilgreina 
framkvæmdatíma, hvernig fyrirhugað er að 
standa að framkvæmdinni og fleira sem 
skiptir máli. 

Framkvæmdalýsing, dags. desember 2016, 
þar sem: 

• Framkvæmdaþáttum er lýst s.s. 
staðsetningu framkvæmda; tegund, 
hæð og breidd mastra; jarðvinnu við 
undirstöður og stagfestur; samsetningu 
og reisingu mastra; fyrirkomulagi 
efnistöku; og frágangi í verklok.  

• Gerð er grein fyrir því að fyllingarefni 
vegna framkvæmda verði keypt hjá 
efnissölum á svæðinu og opnum 
námum. 

• Gerð er grein fyrir framkvæmdatíma og 
að Landsnet hyggist hefja framkvæmdir 
sem fyrst.  

• Upplýsingar um samræmi við 
skipulagsáætlanir. 

• Vísað er í aðrar upplýsingar um 
framkvæmd í matsskýrslu. 

✓ 

4 Álit Skipulagsstofnunar um mat á 
umhverfisáhrifum ásamt þeim gögnum sem 
stofnunin byggði niðurstöðu sína á. 

Álit Skipulagsstofnunar, dags. 17. september 
2009. 

Matsskýrsla Landsnets, dags. 10. ágúst 2009, 
ásamt sérfræðiskýrslum og umsögnum m.a. 
frá Umhverfisstofnun, Fornleifavernd ríkisins 
og Heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar- og 
Kópavogssvæðis. Auk allra athugasemda 
sem bárust við mat á umhverfisáhrifum. 

✓ 

5 Fyrirliggjandi samþykki og/eða leyfi annarra 
leyfisveitenda sem framkvæmdin kann að 
vera háð samkvæmt öðrum lögum, ásamt 
upplýsingum um önnur leyfi sem 
framkvæmdaaðili er með í umsóknarferli eða 
hyggst sækja um. 

Landsnet hefur aflað eftirfarandi leyfa: 

• Framkvæmdaleyfi Mosfellsbæjar, dags. 
3. júlí 2017 

• Framkvæmdaleyfi Hafnarfjarðar, dags. 
22. júní 2017. 

• Leyfi Umhverfisstofnunar vegna 
framkvæmda innan Bláfjallafólkvangs, 
dags. 28. janúar 2016. 

• Samþykki forsætisráðuneytisins um 
framkvæmdir í þjóðlendi, með fyrirvara 
um samþykki hlutaðeigandi 
sveitarfélaga.  

• Starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits 
Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, dags. 
9. júní 2017.  

• Leyfi Orkustofnunar, dags. 25. apríl 
2016. 

 

✓ 
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6 Aðrar upplýsingar og gögn sem leyfisveitandi 
telur þörf á. 

Bæjarstjórn hefur leitað umsagnar 
umhverfis- og samgöngunefndar. ✓ 

7 Eftir atvikum skulu fylgja umsókn upplýsingar 
um veitur, aðkomu og aðstæður á 
framkvæmdasvæði, þ.m.t. hvort um sé að 
ræða hættusvæði eða náttúruverndarsvæði 
eða hvort á svæðinu séu náttúrufyrirbæri 
sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga 
nr. 44/1999 um náttúruvernd. [nú 61. gr. laga 
nr. 60/2013 um náttúruvernd] 

Þegar sótt er um framkvæmdaleyfi til 
efnistöku á svæði þar sem ekki liggur fyrir 
deiliskipulag skal, auk framangreinds eftir því 
sem við á, fylgja uppdráttur og greinargerð 
(efnistökuáætlun) þar sem gerð er grein fyrir 
hinu nýja landslagi á vinnslutíma og að efnis-
töku lokinni. Í gögnunum skal gerð grein fyrir 
stærð efnistökusvæðis, vinnsludýpi, magni og 
gerð efnis sem heimilt er að nýta samkvæmt 
leyfinu, vinnslutíma og frágangi á 
efnistökusvæði og yfirborðsefnum sem koma 
í veg fyrir fok á jarðefnum. 

Gögn í aðalskipulagi, matsskýrslu og álit 
Skipulagsstofnunar gera ítarlega grein fyrir 
upplýsingum um framkvæmdasvæðið og 
umhverfisþáttum sem njóta verndar. 

Ekki er sótt um framkvæmdaleyfi vegna 
efnistöku fyrir Lyklafellslínu 1. 

 

✓ 

 

3.2 Samræmi umsóknar við framkvæmdalýsingu í matsskýrslu Landsnets 

Kópavogsbær hefur kannað hvort að umsókn um Landsnets sé um sömu línu og kynnt 

var í matsskýrslu vegna Lyklafellslínu 1. Þeir þættir sem voru skoðaðir eru m.a.: 

► Lega raflínu 

► Mastragerð, hæð og fjöldi 

► Spennustig 

► Línuslóðir 

► Lega raflínu 

► Efnistaka 

► Frágangur í verklok 

► Framkvæmdatími 

Niðurstaðan er á athugun á samræmi er að framkvæmdalýsing á þeirri framkvæmd sem 

sótt er um er í fullu samræmi við framkvæmdalýsingu í matsskýrslu Lyklafellslínu. Á þeim 

tíma sem liðinn er frá áliti Skipulagsstofnunar, hefur Landsnet tekið ákvörðun um að 

byggja M möstur, en bæði V og M möstur komu til greina í matsskýrslu. Ákvörðunin 

byggir fyrst og fremst á því að draga úr neikvæðum sjónrænum áhrifum. 

Framkvæmdatími er annar en kynntur var í matsskýrslu, með fyrirvara, en sú breyting 

getur ekki talist fela í sér aðra framkvæmd en kynnt var í matsskýrslu. 

3.2.1 Lega raflínu 

Lega raflínu í framkvæmdaleyfis er sú sama og kynnt var í matsskýrslu Landsnets. 

Uppdrættir sem fylgja framkvæmdaleyfi sýna sömu legu og kortagögn matsskýrslu 

Landsnets. Línan fylgir línugötu Kolviðarhólslínu 2 [líka merkt sem Búrfellslína 3B], og 

liggur norðan við hana.  
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3.2.2 Mastragerð, hæð og fjöldi mastra 

Í leyfisumsókn er óskað eftir heimild að byggja stálgrindarmöstur frá Sandskeiði 

[Lyklafelli] að Hrauntungum. Í línunni verða þrír fasar með tveimur leiðurum í hverjum 

fasa. Tegund mastra verður svokallað M mastur. Samkvæmt umsókn getur hæð mastra 

verið á bilinu 22,6-31,4 m og 20 m breitt. Ef mastur er með jarðvír, þá er hæðin á bilinu 

26,1-32,7 m. Fjöldi mastra verður 28 innan marka Kópavogsbæjar.  

Grafa þarf, fleyga eða bora fyrir undirstöðum og stagfestum og gera reisingarplan við 

hvert mastur. 

Í matsskýrslu kemur fram: 

Við val á mastragerð þarf að taka tillit til ýmissa þátta, s.s. kostnaðar, landnotkunar, 

rekstraröryggis og viðhalds, en einnig ásýndar. Til að gæta samræmis í útliti verða 

fyrirhugaðar háspennulínur að öllum líkindum af svipaðri gerð og þær línur sem fyrir eru á 

svæðinu, þ.e. stöguð stálgrindarmöstur á kaflanum frá Hellisheiði að Hrauntungum og 

stöguð röramöstur á Reykjanesskaga. Algengustu möstrin verða tvenns konar eftir stærð 

línanna, annars vegar stöguð V-möstur fyrir 400 kV línur og hins vegar stöguð M-möstur 

fyrir 220 kV línur (sjá myndir 2.31).1 Hæð mastra er áætluð á bilinu 16-36 m. 

 

Útfærsla framkvæmdar er í samræmi við upplýsingar í matsskýrslu. Gerð er grein fyrir 

bæði M og V möstrum í matsskýrslu, en ekki tilgreint sérstaklega hvor tegundin verður 

valin fyrir Lyklafellslínu 1. Annars vegar vísar matsskýrslan til þess að gæta verði 

samræmis við línur sem fyrir eru á svæðinu. Lyklafellslína 1 fylgir línugötu Búrfellslínu 3B, 

sem er með svokölluð M möstur. Hins vegar vísar matsskýrslan í að algengast verði fyrir 

heildarverkefnið Suðvesturlínur að velja V möstur fyrir 400 kV línur. Skýringarmyndir sýna 

báðar útfærslur eins og mynd 2.31 í matsskýrslu, en líkanamyndir um ásýnd sýna 

svokölluð V möstur. Hæð mastra í umsókn er í samræmi við það sem kynnt var í 

matsskýrslu. 

Í gögnum með umsókn um framkvæmdaleyfi gerir Landsnet grein fyrir forsendum þess að 

velja M mastur í Lyklafellslínu 12, sem eru:  

> Til að minnka sýnileika hennar hefur mastragerð verið breytt til að hún samræmist 

útliti Búrfellslínu 3B sem þegar er á svæðinu, þ.e. ákveðið var að notast við M-

möstur í stað V-mastra. 

Samkvæmt matsskýrslu verður stærð mastraplana háð aðstæðum hverju sinni, en að 

jafnaði er gert ráð fyrir að stærð plana verði 100-120 m2.3 Stærð plana og þ.a.l. umfang 

rasks nær til útfærslu fyrir M og V möstur, sbr. upplýsingar frá Landsneti.  

 

1 Matsskýrsla, kafli 2.3.3, bls. 47-48. 
2 Svar Landsnets, dags. 10.7.2017,  við fyrirspurn Kópavogsbæjar 
3 Matsskýrsla, kafli 2.3.5, bls. 54. 
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Fleiri möstur verða í landi Kópavogs en gerð var grein fyrir í matsskýrslu, en það er vegna 

dóms Héraðsdóms nr. E-5075/2014 um sveitarfélagamörk milli Reykjavíkur og 

Kópavogsbæjar. 

Það er því niðurstaða að mastrategund og stærðir sem sótt er um framkvæmdaleyfi eru í 

samræmi við upplýsingar í matsskýrslu Landsnets.  

3.2.3 Spennustig 

Sótt er um leyfi fyrir nýja 220/400 kV háspennulínu. Lyklafellslína 1, 220 kV lína, verður 

hönnuð þannig að hægt verði að breyta henni í 400 kV ef þörf krefur síðar. 

Í matsskýrslu kemur fram: 

Til þess að mæta orkuflutningsþörfinni, og takmarka jafnframt fjölda háspennulína eins og 

mögulegt er, verður hluti nýja kerfisins byggður sem 400 kV kerfi, en rekið á 220 kV 

spennu fyrst um sinn.4 

Ákvörðun um hvenær hefja á rekstur 400 kV spennu er háð mörgum þáttum, þ.á m. 

stærð og staðsetningu virkjana og stærð og staðsetningu orkufreks iðnaðar eða þjónustu. 

Það er hinsvegar ljóst að auka má heildarflutningsgetu kerfisins mikið án þess að grípa 

þurfi til nýrra línulagna í meginkerfinu, bara með því að hefja rekstur á 400 kV spennu á 

þessum hluta kerfisins.5 

Skipulagsstofnun telur að miðað við þær upplýsingar í matsskýrslu um orkuflutningsgetu 

fyrirhugaðra háspennulína og þá umfjöllun Landsnets í skýrslunni um að með 

fyrirhuguðum framkvæmdum sé verið að horfa til framtíðaruppbyggingar 

raforkuflutningskerfis á Suðvesturlandi verði að ganga út frá því að með þessum 

framkvæmdum sé verið að anna eftirspurn um orkuflutninga á svæðinu til næstu 

áratuga.6 

Leyfisumsókn er því í samræmi við upplýsingar í matsskýrslu og álit Skipulagsstofnunar. 

3.2.4 Línuslóðir 

Í matsskýrslu kemur fram að nýttur verður línuslóð meðfram Kolviðarhólslínu 2 (nú ber 

hún heitið Búrfellslína 3B), en leggja þarf afleggjara eða hliðarslóðir að nýjum möstrum.  

3.2.5 Efnistaka 

Samkvæmt framkvæmdaleyfisumsókn er ekki gert ráð fyrir efnistöku í landi Kópavogs.  

Í matsskýrslu kemur fram að tekið verði efni úr námum í rekstri, sem geti t.a.m. verið: 

Undirhlíðar, Vatnsskarð, Bolaöldur, Lambafell, Rauðimelur of Stapafell. Fram kemur að 

ekki verði opnaðar nýjar námur.7  

Fyrirkomulag efnistöku er því í samræmi við það sem kynnt var í matsskýrslu Landsnets. 

3.2.6 Frágangur í verklok 

Í umsókn um framkvæmdaleyfi er lýsing á frágangi í verklok samhljóða kafla matsskýrslu 

um frágang.8 

 

4 Matsskýrsla, kafli 2.2.1, bls. 9. 
5 Matsskýrsla, kafli 2.2.2, bls. 12. 
6 Álit Skipulagsstofnunar, kafli 2, bls. 8. 
7 Matsskýrsla, kafli 2.3.7, bls. 61. 
8 Matsskýrsla, kafli 2.3.8, bls. 61-62. 
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3.2.7 Framkvæmdatími 

Í gögnum með umsókn Landsnets kemur fram að ef leyfi liggja fyrir má gera ráð fyrir að 

jarðvinna geti hafist síðla árs 2017 þó meginþungi framkvæmda verði á árunum 2018 og 

2019.  

Í matsskýrslu kemur fram að Lyklafellslína 1 falli í 3.-4. áfanga, sem er áætlaður á 

tímabilinu 2013-2015.9 Tímasetning og aðgerðaröð er þó enn ekki endanleg enda margir 

þættir sem haft geta haft þar áhrif. 

Ljóst er að framkvæmdatími verður annar en sá sem kynntur var í matsskýrslu 

Landsnets. Ástæður seinkunar eru margvíslegar og geta þessar breytingar á 

tímaáætlunum ekki fallið undir lög um mat á umhverfisáhrifum, þ.e. 1. viðauka 13.01 og 

13.02.  

3.2.8 Samantekt á samræmi 

Framkvæmdaþættir Matsskýrsla/álit Umsókn 

Lega Lyklafellslína 1 fylgir Búrfellslínu 3B í 
landi Kópavogs og liggur norðan við 
línuna. 

Lyklafellslína 1 fylgir Búrfellslínu 3B í 
landi Kópavogs og liggur norðan við 
línuna. 

Spennustig 220/400 kV. Gert ráð fyrir að rekstur 
línunnar verði í upphafi 220 kV en 
kunni að verða spennuhækkuð síðar 
í 400 kV. 

220/400 kV. Gert ráð fyrir að rekstur 
línunnar verði 220 kV en kunni að 
verða spennuhækkuð síðar í 400 kV. 

Möstur V eða M möstur 

Stærð mastraplana: 100-120 m2 

M möstur 

Stærð mastraplana: 100-120 m2 

Línuslóð Línuslóð meðfram Búrfellslínu 3B 
verður að fullu nýtt fyrir Lyklafellslínu 
1. Gera þarf hliðarslóða að möstrum 
Lyklafellslínu. 

Línuslóð meðfram Búrfellslínu 3B 
verður að fullu nýtt fyrir Lyklafellslínu 
1. Gera þarf hliðarslóða að möstrum 
Lyklafellslínu. 

Efnistaka Engin efnistaka í landi Kópavogs Engin efnistaka í landi Kópavogs 

Frágangur í verklok  Samhljóða lýsingu í matsskýrslu um 
frágang. 

Framkvæmdatími Gert var ráð fyrir að 
framkvæmdatími Lyklafellslínu væri á 
tímabilinu 2013-2015. 

Áætlun um framkvæmdatíma er 
2018-2019, ef öll leyfi liggja fyrir. 

 

3.3 Gildi álits Skipulagsstofnunar og matsskýrslu Landsnets 

Kópavogsbær hefur farið yfir hvort að skilyrði til leyfisveitingar séu til staðar vegna dóms 

Hæstaréttar, frá 16. febrúar 2017 í máli nr. 575/2017. Dómurinn gerði athugasemd við þá 

aðferðarfræði umhverfismatsins sem fól í sér almennan samanburð á loftlínum og 

jarðstrengjum. Í ákvörðun Skipulagsstofnunar um endurskoðun matsskýrslu um 

Suðvesturlínur, dags. 15. maí 2017, kemur fram að stofnunin telji að dómurinn hafi 

þýðingu fyrir aðra hluta Suðvesturlína 2 sem og eftir atvikum aðrar línuframkvæmdir, þar 

sem jarðstrengur er talinn raunhæfur valkostur, í heild eða hluta.  

Kópavogur hefur litið til svars umhverfis- og auðlindaráðherra, 18.8.2017, við fyrirspurn 

frá Kolbeini Óttarssyni Proppé um lagningu háspennulína á vatnsverndarsvæðum 

höfuðborgarsvæðisins. 3. tl. fyrirspurnar Óttars og svar ráðherra eru eftirfarandi: 

 

9 Matsskýrsla, kafli 2.3.10, bls. 64. 
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Telur ráðherra, í ljósi Hæstaréttardóms í máli nr. 575/2016, þar sem fellt var úr gildi 

framkvæmdaleyfi og umhverfismat vegna Suðurnesjalínu 2, sem einnig tók til 

Sandskeiðslínu 1, að gera þurfi nýtt umhverfismat vegna Sandskeiðslínu 1?  

Með dómi Hæstaréttar í máli nr. 575/2016 var það eingöngu ákvörðun sveitarfélagsins 

Voga um að veita framkvæmdaleyfi fyrir Suðurnesjalínu 2 sem felld var úr gildi. 

Umhverfismat Suðvesturlína var hins vegar ekki fellt úr gildi, en Suðurnesjalína 2 og 

Sandskeiðslína 1 falla báðar undir það mat samkvæmt áliti Skipulagsstofnunar um 

mat á umhverfisáhrifum frá 17. september 2009 (þ.e. línuleiðirnar töldust hluti af sömu 

framkvæmd sem tekin var til umhverfismats). Hins vegar er ljóst að framkvæmdaleyfi 

sveitarfélagsins Voga vegna Suðurnesjalínu 2 var fellt úr gildi vegna þess að 

umhverfisáhrifum jarðstrengs, í samanburði við aðra framkvæmdarkosti, hefði ekki 

verið lýst á fullnægjandi hátt á þeirri línuleið. Ráðherra fagnar þeirri niðurstöðu 

Hæstaréttar að ógilda framkvæmdaleyfi sveitarfélagsins Voga fyrir Suðurnesjalínu 2 í 

ljósi þess að jarðstrengjaleiðin var ekki skoðuð nægilega vel á því svæði enda telur 

ráðherra mikilvægt að horfa eigi til lagningar jarðstrengja frekar en loftlína þar sem því 

er við komið.  

Hins vegar er ólíku saman að jafna þegar horft er til Sandskeiðslínu 1. Í skýrslu 

EFLU Áhættumati vegna vatnsverndar fyrir Sandskeiðslínu 1 og tengivirki á 

Sandskeiði er bent á að meiri áhætta sé að leggja jarðstrengi en loftlínur þegar um 

vatnsverndarsvæði er að ræða líkt og á við um Sandskeiðslínu 1. 

Byggt á svari ráðherra og þeirri staðreynd að jarðstrengur teljist ekki raunhæfur valkostur 

í línugötu Lyklafellslínu 1 eða á öðrum leiðum til skoðunar, þar sem ávallt er farið yfir 

vatnsverndarsvæði. Forsendur fyrir því að leyfi fyrir Suðurnesjalínu 2 var fellt úr gildi eiga 

því ekki við um Lyklafellslínu 1. Þar með liggja fyrir allar nauðsynlegar forsendur til að 

taka ákvörðun um framkvæmdaleyfi Lyklafellslínu 1.  

Þess skal getið að framkvæmdaleyfi Mosfellsbæjar og Hafnarfjarðar vegna Lyklafellslínu 

1 hafa verið kærð til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindanefndar. Hluti af þeim 

kærum snúa að gildi matsskýrslu og álits Skipulagsstofnunar.  

4 Umsögn umhverfisnefndar 

Sveitarfélagið leitaði umsagnar umhverfis- og samgöngunefndar Kópavogsbæjar í 

samræmi við náttúruverndarlög nr. 60/2013. Umsögn umhverfisnefndar, dags. 11.9.2017, 

segir: 

Umhverfis- og samgöngunefnd telur að miðað við framlögð gögn hafi verið leitast við 

að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum í landi Kópavogs. Nefndin telur mikilvægt 

að miða við skilmála sem byggja á áhættumati vegna vatnsverndar og skilmálum sem 

koma fram í leyfum heilbrigðiseftirlits Hafnafjarðar- og Kópavogssvæðis og 

Umhverfisstofnunar til að tryggja að dregið verði úr neikvæðum umhverfisáhrifum eins 

og kostur er. 

Sigurður Grétarsson bókar að hann setur sig ekki á móti þessari breytingu og telur það 

kost að fá Hamraneslínu út en er ekki sáttur við afgreiðslu framkvæmdar í bútum hjá 

sveitarfélögum í stað þess að öll sveitarfélög væru að afgreiða málið í einni heild sem 

eina framkvæmd. Telur heppilegra að annar aðili en Landsnet myndi sjá um vöktun á 

neikvæðum umhverfisáhrifum, sjónrænum áhrifum og áhrif á landslag, áhrif á útivist 

og fuglalíf. 
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5 Samræmi við skipulagsáætlanir 

5.1 Samræmi við svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2040  

Fyrirhugaðar framkvæmdir Lyklafellslínu 1 eru í fullu samræmi við Svæðisskipulag 

höfuðborgarsvæðisins 2040. Á blaðsíðu 58 í svæðisskipulagi er Kort 6, sem sýnir megin 

grunnkerfi og atvinnusvæði á suðvesturhorninu. Samkvæmt kortinu er gert ráð fyrir 

raflínum þar sem Lyklafellslína 1 kemur til með að liggja. 

Á blaðsíðu 71 kemur fram sú stefna að stuðlað verði „að hámarkshollustu neysluvatns á 

höfuðborgarsvæðinu til framtíðar með því að koma í veg fyrir óæskileg áhrif af völdum 

athafna, starfsemi og umsvifa á vatnsverndarsvæðum vatnsbóla á svæðinu.“ Jafnframt 

kemur fram að á vatnsverndarsvæðum séu háspennulínur og áform uppi um að 

endurnýja þær. „Skilgreint verður mannvirkjabelti um vatnsverndarsvæðin með það að 

markmiði að öll umfangsmikil mannvirki sem fela í sér hættu á mengun séu innan þess. 

Með því er stuðlað að mótvægisaðgerðum og viðbrögð við mengunaróhöppum verði 

markvissari.“ 

5.1.1 Samræmi við vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins 

Í Kópavogi liggur Lyklafellslína 1 innan vatnsverndarsvæða. Að stærstum hluta er 

línuleiðin á grannsvæði. Nyrsti hluti línunnar mun þó liggja á fjarsvæði vatnsverndar.  

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis hefur gefið út starfsleyfi fyrir 

Lyklafellslínu.  

Kópavogsbær telur að þar sem framkvæmdir eru í samræmi við svæðisskipulag 

Höfuðborgarsvæðisins, í samræmi við skilmála sem koma fram um vatnsverndarsvæði 

höfuðborgarsvæðisins og að heilbrigðiseftirlið hafi gefið starfsleyfi fyrir Lyklafellslínu 1 

með skilmálum, að fyrirhuguð framkvæmd sé í samræmi við vatnsvernd 

höfuðborgarsvæðisins. 

5.2 Samræmi við Aðalskipulag Kópavogsbæjar 2012-2024 

Í gildi er Aðalskipulag Kópavogsbæjar 2012-2024, sem staðfest var af Skipulagsstofnun 

24. febrúar 2014. Fyrirhugaðar framkvæmdir Lyklafellslínu 1 eru í fullu samræmi við 

aðalskipulag sveitarfélagins. 

► Lega Lyklafellslínu í framkvæmdaleyfisumsókn er í samræmi við legu á 

sveitarfélagsuppdrætti.  

► Áform Landsnets um að byggja Lyklafellslínu 1 og í kjölfar þess verði Hamraneslínur 

1 og 2 teknar niður eru í samræmi við stefnu aðalskipulagsins um rafveitur. Í 

aðalskipulaginu kemur fram, bls. 66, að „háspennulínum innan svæðisins skuli ekki 

fjölgað en frekar horft til þess að setja háspennustrengi í jörðu eða auka flutningsgetu 

núverandi flutningslína með hærri spennu.“ 

► Árið 2009 var samþykkt að bæta við tveimur háspennulínum á lagnaleið 

Kolviðarhólslínu 2 (220 kV) og eru þær Sandskeiðslína (400 kV) og Búrfellslína (400 

kV) og liggja allar ofan Selfjalls og Húsafells. Í aðalskipulagi Kópavogs kemur fram, 

bls. 67, „að Hamraneslínur eru víkjandi og munu verða teknar niður þegar 

Sandskeiðslína 1 og Búrfellslína 3 verða reistar.“ 

► Í umhverfisskýrslu aðalskipulags Kópavogs 2012-2024 kemur fram á bls. 137, að: 

„Stefna varðandi stofnkerfi rafveitu er talin hafa jákvæð áhrif á náttúrfarslega þætti og 

samfélag en ekki er talið að hún hafi áhrif á aðra umhverfisþætti.“ Umhverfisskýrslan 

var unnin í samræmi við lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. 
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5.3 Bláfjallafólkvangur 

Innan Kópavogs mun Lyklafellslína liggja á um 3,7 km kafla um Bláfjallafólkvang. Um 

fólkvanginn gilda reglur skv. Stj.tíð. B, nr. 173/1985. Töluliður 2 í reglum er eftirfarandi:  

► 2. Óheimilt er að gera á svæðinu jarðrask nema leyfi [Umhverfisstofnunar] komi til.  

Þar sem fyrir liggur framkvæmdaleyfi Umhverfisstofnunar vegna Sandskeiðslínu 1 

(Lyklafellslínu 1), dags. 28. janúar 2016, telur Kópavogsbær að fyrirhuguð framkvæmd sé 

í samræmi við reglur Bláfjallafólkvangsins og lög um náttúruvernd nr. 60/2013 á 

umræddu svæði. 

5.4 Stefna stjórnvalda um lagningu raflína 

Kópavogsbær hefur kannað hvernig fyrirhugaðar framkvæmdir Lyklafellslínu 1 falla að 

stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Þau viðmið sem eiga við um framkvæmdirnar eru 

eftirfarandi: 

Viðmið úr kafla 1.5 í stefnu stjórnvalda sem eiga við Samræmi 

Forðast að raska friðlýstum svæðum og svæðum 
sem njóta verndar 61. gr. 60/2013 

Í samræmi. Línan fer um fólkvang, en fylgir 
núverandi mannvirkjum. Kópavogsbær telur að 
aðrar línuleiðir sem hafa verið til umfjöllunar falli 
síður að þessari stefnu og/eða hafi önnur 
umfangsmeiri áhrif í för með sér. Leyfi 
Umhverfisstofnunar liggur fyrir um framkvæmdir 
innan fólkvangs. 

Draga úr sjónrænum áhrifum með þróun nýrra 
flutningsmannvirkja og velja stæði 

Í samræmi. Línan fylgir núverandi mannvirkjum, 
nýttir eru núverandi vegslóðir, og þannig dregið úr 
sjónrænum áhrifum. Ekki er talið að 
jarðstrengskostir í nútímahrauni hafi umfangsminni 
sjónræn áhrif í för með sér sbr. umsögn 
Umhverfisstofnunar um mat á umhverfisáhrifum.  

Halda línugötum í lágmarki og raska ekki ósnortnu 
svæði ef aðrar lausnir koma til greina 

Í samræmi. Nýttir eru núverandi vegslóðir og bættir 
við nokkrum nýjum hliðarslóðum að möstrum. 

Lyklafellslína fylgir línugötu Búrfellslínu 3B. 

Framkvæmdir fylgja því núverandi mannvirkjum 
eins og kostur er að mati Kópavogsbæjar. 

Nýta núverandi línustæði  Í samræmi. Lyklafellslína fylgir núverandi 
háspennulínu. Lyklafellslína er því innan ákveðins 
mannvirkjabeltis sem er til staðar vegna núverandi 
mannvirkja. 

 

5.5 Deiliskipulagsáætlanir 

Engar deiliskipulagsáætlanir eru í gildi á framkvæmdasvæði Lyklafellslínu 1. 

6 Mat á umhverfisáhrifum og álit Skipulagsstofnunar 

6.1 Matsskýrsla Landsnets 

Sveitarfélagið tekur undir það álit Skipulagsstofnunar að matsskýrsla Landsnets uppfylli 

skilyrði laga um mat á umhverfisáhrifum og að umhverfisáhrifum sé lýst á fullnægjandi 

hátt. Skipulagsstofnun hefur farið yfir gildi þeirra gagna sem liggja til grundvallar matinu 

og niðurstöðum þess og telur þau fullnægjandi. Kópavogsbær telur að matsskýrslan sé 

fullnægjandi til að byggja ákvörðun um framkvæmdaleyfi, ásamt áliti Skipulagsstofnunar, 

umsögnum, sérfræðiskýrslum og fyrirliggjandi leyfum Umhverfisstofnunar og 

heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.  
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Matsskýrslan gerir m.a. grein fyrir framkvæmd skv. meginvalkosti Landsnets, sem er sú 

framkvæmd sem sótt eru um í framkvæmdaleyfi fyrirtækisins. Í matsskýrslu er 

samanburður á valkostum og umhverfisáhrifum þeirra. Slíkur samanburður er forsenda 

fyrir því að geta metið möguleg og líkleg umhverfisáhrif. Með samanburðinum er því hægt 

að sjá hvort og hvar mögulegt sé að draga úr neikvæðum áhrifum og auka þau jákvæðu.  

Við yfirferð gagna hefur Kópavogsbær jafnframt leitað frekari upplýsinga hjá Landsneti 

m.a. um valkosti, mótvægisaðgerðir og um umfang framkvæmda innan marka 

sveitarfélagsins.   

6.2 Álit Skipulagsstofnunar 

Fyrir liggur álit Skipulagsstofnunar, dags. 17. september 2009, um mat á 

umhverfisáhrifum Suðvesturlína. Sveitarfélagið telur að álit Skipulagsstofnunar fullnægi 

lágmarksskilyrðum um rökstuðning og efnisinnihald, þannig að bæjarstjórn geti tekið 

ákvörðun um umsókn um framkvæmdaleyfi. Í álitinu er farið yfir framlögð gögn, umsagnir 

og athugasemdir, mótvægisaðgerðir og gerð grein fyrir mati Skipulagsstofnunar á 

líklegum áhrifum. 

Sveitarfélagið hefur tekið rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar. Sveitarfélagið 

telur að álit Skipulagsstofnunar geri skýra grein fyrir helstu áhrifum og þeim aðgerðum 

sem hægt verði að grípa til við framkvæmdir til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum.  

Við yfirferð á áliti Skipulagsstofnunar og leyfisumsókn hefur sveitarfélagið lagt sérstaka 

áherslu á áhrif á landslag og ásýnd, útivist og ferðaþjónustu þar sem Skipulagsstofnun 

dregur fram þessa umhverfisþætti í helstu niðurstöðum í áliti sínu og telur þá verða fyrir 

verulegum neikvæðum áhrifum. Auk þess hefur Kópavogsbær litið sérstaklega til áhrifa á 

jarðmyndanir, vatnsvernd/neysluvatn og fuglalíf.  

Í áliti Skipulagsstofnunar um Suðvesturlínur kemur fram að: 

• Skipulagsstofnun telur að neikvæðustu áhrif fyrirhugaðra framkvæmda verði sjónræn 

áhrif og áhrif á landslag og þar með einnig á útivist og ferðaþjónustu. Skipulagsstofnun 

telur að heildaráhrif fyrirhugaðra framkvæmda m.t.t. þessara umhverfisþátta verði 

óhjákvæmilega verulega neikvæð. Um er að ræða umfangsmikla framkvæmd þar sem 

fyrirhugað er að reisa 500 ný möstur og leggja milli 180 og 190 km af loftlínum og um 

50 km af jarðstrengjum. Áhrifasvæði línanna mun ná frá Hellisheiði til vestasta hluta 

Reykjanesskaga og þær munu liggja á löngum köflum um hverfisverndarsvæði, svæði 

sem eru á náttúruminjaskrá og fólkvanga, stofnaða sérstaklega til útivistar og geta 

framkvæmdirnar rýrt gildi þessara svæða til útivistar. Jafnframt liggja línurnar á köflum 

í grennd við fjölförnustu þjóðvegi landsins, Reykjanesbraut og Suðurlandsveg. Þó að 

ljóst sé að það er jákvætt að tæplega 100 km af núverandi línum verða fjarlægðar þá 

eykst umfang raforkulína og mastra talsvert miðað við núverandi aðstæður þegar á 

heildina er litið.  

• Fyrirhugaðar háspennulínur verða lagðar um mosagróin nútímahraun, sem njóta 

sérstakrar verndar samkvæmt náttúruverndarlögum, á meirihluta línuleiðarinnar frá 

Hellisheiði út á Reykjanes. Skipulagsstofnun telur að þegar litið er til heildaráhrifa 

fyrirhugaðra framkvæmda á jarðmyndanir og gróður verði áhrifin talsvert neikvæð þar 

sem nútímahraun munu raskast á óafturkræfan hátt á alls tæplega 30 ha landssvæði 

og nútímahraun eins og um er að ræða á áhrifasvæði framkvæmdanna, þekja lítinn 

hluta jarðar og sá gróður sem þar vex því frekar fátíður. 

• Skipulagsstofnun telur að nýlagning lína geti haft talsverð neikvæð áhrif á fugla á 

löngum köflum fyrirhugaðar línuleiðar vegna áflugshættu og búsvæðaröskunar, auk  

þess sem línuleið mun á kafla liggja í nálægð við gamlan varpstað hafarna. Á móti 

koma jákvæð áhrif vegna fyrirhugaðs niðurrifs núverandi lína um Heiðmerkursvæðið.  
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• Það er því niðurstaða Skipulagsstofnunar að heildaráhrif á fuglalíf verði nokkuð 

neikvæð vegna lagningar Suðvesturlína. Skipulagsstofnun telur að við leyfisveitingar 

þurfi að setja eftirfarandi skilyrði:  

o Landsnet þarf að leggja fram áætlun um vöktun á áflugshættu fugla á raflínur við 

Fóelluvötn, Snorrastaðatjarnir og í nágrenni Reykjanesvirkjunar. Í áætluninni þarf 

að koma fram að ákvörðun verði tekin um merkingar línanna í ljósi niðurstaðna í 

samráði við Umhverfisstofnun. 

6.2.1 Áhrif á vatnsverndarsvæði 

Skipulagsstofnun telur að þrátt fyrir boðaðar öryggisráðstafanir og mótvægisaðgerðir 

Landsnets sé óhjákvæmilega sú hætta fyrir hendi að fyrirhugaðar framkvæmdir geti haft 

neikvæð áhrif á vatnsverndarsvæði og um leið neysluvatn ef mengunarslys eigi sér stað. 

Skipulagsstofnun telur að eðli málsins samkvæmt sé líklegt að afleiðingar slíks slyss 

væru neikvæðastar á línuleiðinni frá Sandskeiði að Hrauntungum og á hluta 

línuleiðarinnar frá Njarðvíkurheiði að Reykjanesvirkjun í grennd við vatnsverndarsvæðið í 

Lágum þar sem farið er um grann- og brunnsvæði á þessum leiðum. Til að draga úr 

hættu eða koma í veg fyrir mengunarslys bendir stofnunin á mikilvægi ítarlegs samráðs 

Landsnets við viðkomandi heilbrigðiseftirlit og leggur áherslu á að framkvæmdir á grann- 

og brunnsvæðum fari ekki fram á tímabilinu frá byrjun nóvember til loka mars, tekið verði 

mið af reglugerðarákvæðum um bann við geymslu hættulegra efna innan 

vatnsverndarsvæða, að virkt eftirlit verði haft með ástandi vinnutækja og að línuslóðir 

verði lokaðar almennri umferð. Þá þurfi að tryggja að efnasamsetning galvanhúðar 

mastra verði prófuð í verksmiðju framleiðanda af viðurkenndum eftirlitsaðila og að fyrir 

liggi staðfest vottun hans. 

Viðbrögð  

Tekið er undir álit Skipulagsstofnunar um áhrif á grunn- og brunnsvæði. Hins vegar séu 

ekki um aðra kosti að ræða í stöðunni, til að draga frekar úr mögulegri hættu á mengun. 

Landsnet hefur lagt upp ítarlegar öryggiskröfur og mótvægisaðgerðir við framkvæmdir og 

rekstur línunnar, sem eru til þess fallnar að draga úr hættu á mengunaróhöppum. 

Í umsögnum fagaðila um frummatsskýrslu var lögð áhersla á að fullt samráð verði haft við 

heilbrigðiseftirlitin við framkvæmdir inni á grann- og brunnsvæðum og einnig að Landsnet 

gangist undir að bera ábyrgð á framkvæmdinni og síðar rekstri og viðhaldi háspennulína 

og vegslóða og tryggi lokun slóða utan framkvæmdatíma. 

Þá hefur Landsnet unnið áhættumat vegna vatnsverndar fyrir Sandskeiðslínu 1 og 

tengivirki á Sandskeiði, dags. 2. febrúar 2017. Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og 

Kópavogssvæðis hefur í kjölfarið gefið út starfsleyfi fyrir framkvæmdum Lyklafellslínu, 

dags. 9. júní 2017. Í starfsleyfinu koma fram skilyrði um verklag, mengunarvarnir vegna 

olíunotkunar, tækjakost, slóðagerð og plön við möstur, og um möstur. Auk þess er gerð 

grein fyrir því að heilbrigðiseftirlitið muni hafa eftirlit með starfseminni.  

Kópavogsbær mun gera skilmála heilbrigðiseftirlitsins að sínum og gera kröfu um ítarlegt 

samráð Landsnets við Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis.  

6.2.2 Áhrif á landslag, ásýnd og ferðaþjónustu 

Skipulagsstofnun telur að mat á áhrifum fyrirhugaðra framkvæmda á sjónræna þætti og 

landslag og útivist og ferðaþjónustu sé nátengt þó að ljóst sé að ekki eru allir sem upplifa 

neikvæð sjónræn áhrif slíkra mannvirkja, að stunda útivist eða eru á vegum 

ferðaþjónustuaðila. Skipulagsstofnun telur að heildaráhrif fyrirhugaðra framkvæmda m.t.t. 

sjónrænna þátta og landslags og útivistar og ferðaþjónustu verði óhjákvæmilega verulega 

neikvæð. Um er að ræða umfangsmikla framkvæmd þar sem fyrirhugað er að reisa 500 
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ný möstur og leggja milli 180 og 190 km af loftlínum. Áhrifasvæði línanna verður stórt eða 

frá Hellisheiði til vestasta hluta Reykjanesskaga og þær munu liggja á löngum köflum um 

hverfisverndarsvæði, hraunasvæði sem njóta sérstakrar verndar skv. 

náttúruverndarlögum auk svæða sem eru á náttúruminjaskrá og fólkvanga, stofnaða 

sérstaklega til útivistar og geta framkvæmdirnar rýrt gildi þessara svæða til útivistar. 

Jafnframt liggja línurnar á köflum í grennd við fjölförnustu þjóðvegi landsins, 

Reykjanesbraut og Suðurlandsveg. Þó að ljóst sé að það er jákvætt m.t.t. sjónrænna 

áhrifa og áhrifa á útivist að leggja fyrirhugaðar loftlínur meðfram núverandi línum í stað 

þess að leggja þær um ný svæði og að tæplega 100 km af núverandi línum verða 

fjarlægðar þá eykst umfang raforkulína og mastra miðað við núverandi aðstæður þegar á 

heildina er litið. 

Viðbrögð  

Tekið er undir mat Skipulagsstofnunar á áhrifum á landslag og ásýnd. Lyklafellslína liggur 

um Bláfjallafólkvang og hraunasvæði innan marka Kópavogsbæjar. Talið er að dregið hafi 

verið sem kostur er úr neikvæðum áhrifum á landslag og ásýnd með því að fylgja 

núverandi mannvirkjabelti. Auk þess er unnt að nýta núverandi vegslóð að öllu leyti, en 

leggja þarf stöku hliðarslóða að nýjum möstrum. Þannig er dregið úr umfangi óafturkræfs 

rasks á eldhraunum, sem njóta sérstakrar verndar í náttúruverndarlögum.  

Litið hefur verið til annarra kosta til að kanna hvort unnt sé að draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum. Kostir sem koma til greina eru (i) ný línustæði og (ii) jarðstrengslögn.  

(i) Gerð er skýr grein fyrir í matsskýrslu Landsnets að annað línustæði kemur ekki til 

með að draga úr heildaráhrifum á umhverfið. Aðrar línuleiðir virðast hafa 

umfangsmeira rask í för með sér á eldhraun, og/eða fara nær útivistarsvæðum við 

Heiðmörk og/eða liggja nær brunnsvæðum vatnsverndar. Því er talið að ekki liggi 

fyrir aðrir betri kostir fyrir legu háspennulínu í landi Kópavogs. 

(ii) Almennt er litið til þess að jarðstrengir hafi minni neikvæð áhrif á landslag og ásýnd í 

för með sér en loftlínur. Hins vegar gildir það síður eða ekki um lagningu jarðstrengja 

í hraunum. Tekið er undir umsögn Umhverfisstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 

Suðvesturlína, þar sem stofnunin er ekki hlynnt jarðstrengjalausn í hraunum. 

Ástæðan er m.a. að loftlínur eru afturkræfari framkvæmdir í hraunum en jarðstrengir, 

sem dæmin sanna með niðurrifi Hamraneslína 1 og 2.  

 Kópavogsbær leitaði einnig eftir áliti Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og 

Kópavogssvæðis á jarðstrengslögn á umræddu línustæði. Að mati Páls 

Stefánssonar, heilbrigðisfulltrúa, telur hann það væri óásættanlegt m.t.t. hagsmuna 

vatnsverndar að ráðast í jarðstrengslögn í línustæði Lyklafellslínu á grannsvæði. Slík 

framkvæmd hefði í för með sér talsvert meiri umferð þungabíla inn á viðkvæmt 

svæði. Hann telur óásættanlegt að grafa töluvert langan og breiðan skurð, með 

tilheyrandi efnisskiptum, rétt ofan við vatnsbólin í Vatnsendakrika og Kaldárbotnum. 

 Því er það niðurstaða Kópavogsbæjar að jarðstrengir séu ekki umhverfislega betri 

kostur í landi Kópavogs en fyrirhuguð loftlína Lyklafellslínu 1. 

Kópavogsbær leitaði eftir því hjá Landsneti hvort fyrirtækið hafi unnið að því að draga enn 

frekar úr sjónrænum áhrifum framkvæmda. Í svari Landsnets, dags. 10.7.2017, kemur 

fram að frá því að álit Skipulagsstofnunar lá fyrir hefur fyrirtækið unnið áfram að hönnun 

línunnar. „Eftirfarandi hefur verið gert til að draga úr áhrifum á ásýnd: 

• Til að minnka sýnileika hennar hefur mastragerð verið breytt til að hún samræmist útliti 

Búrfellslínu 3B (BÚ3B) sem þegar er á svæðinu, þ.e. ákveðið var að notast við M-

möstur í stað V-mastra. 
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• Tekin ákvörðun um að staursetja línuna í takt við BÚ3B. 

• Við hönnun línunnar var hæð hennar stillt af í samræmi við BÚ3B en gert ráð fyrir 

þeim möguleika að hana megi hækka ef hún verður spennuhækkuð í 400 kV í 

framtíðinni.“ 

Kópavogsbær telur að þessar aðgerðir verði til þess að draga frekar úr áhrifum á ásýnd 

framkvæmda. Í framkvæmdaleyfi verða tilgreindar allar þær mótvægisaðgerðir og það 

verklag sem fram hefur komið í mati á umhverfisáhrifum til að stuðla að því að dregið 

verði úr áhrifum á landslag, ásýnd og þar með ferðaþjónustu.  

6.2.3 Áhrif á jarðmyndanir 

Fyrirhugaðar háspennulínur verða lagðar um nútímahraun, sem njóta sérstakrar verndar 

samkvæmt náttúruverndarlögum, á meirihluta línuleiðarinnar frá Hellisheiði út á 

Reykjanes. Skipulagsstofnun telur að þegar litið er til heildaráhrifa fyrirhugaðra 

framkvæmda á jarðmyndanir verði áhrifin talsvert neikvæð þar sem nútímahraun munu 

raskast á óafturkræfan hátt á alls tæplega 30 ha landssvæði, auk þess sem línurnar 

munu liggja á löngum köflum um friðlýst svæði, hverfisverndarsvæði og svæði sem eru á 

náttúruminjaskrá. 

Viðbrögð 

Tekið er undir vægismat Skipulagsstofnunar, þar sem hraun njóta sérstakrar verndar. Auk 

þess er rask á hraunum innan fólkvangs. Talið er að dregið hafi verið sem kostur er úr 

jarðraski með því að nýta núverandi vegslóð og byggja innan mannvirkjabeltis. 

Sömu viðbrögð eiga jafnframt við um jarðmyndanir og landslag, ásýnd og ferðaþjónustu, 

sjá kafla 6.2.2. 

6.2.4 Áhrif á gróður 

Í áliti Skipulagsstofnunar kemur fram að það verði talsverð neikvæð áhrif á gróður á 

línuleiðinni frá Sandskeiði að Hrauntungum og frá Njarðvíkurheiði að Reykjanesvirkjun 

vegna rasks á víðáttumiklum, mosagrónum hraunasvæðum auk þess sem á fyrri leiðinni 

kunni ferlaufungur, sem er á válista Náttúrufræðistofnunar Íslands, að raskast. 

Viðbrögð 

Tekið er undir vægismat Skipulagsstofnunar, þar sem hraun njóta sérstakrar verndar. Auk 

þess er rask á mosagrónum hraunum innan fólkvangs. Talið er að dregið hafi verið sem 

kostur er úr jarðraski með því að nýta núverandi vegslóð og byggja innan 

mannvirkjabeltis. 

Sömu viðbrögð eiga jafnframt við um gróður og landslag, ásýnd og ferðaþjónustu, sjá 

kafla 6.2.2. 

6.2.5 Áhrif á fuglalíf 

Skipulagsstofnun telur að nýlagning lína geti haft talsverð neikvæð áhrif á fugla á löngum 

köflum fyrirhugaðar línuleiðar vegna áflugshættu og búsvæðaröskunar. Á móti koma 

jákvæð áhrif vegna fyrirhugaðs niðurrifs Hamraneslína 1 og 2 sem mun gera það að 

verkum að áflugshætta verður úr sögunni á núverandi línuleið um Heiðmerkursvæðið, 

auk þess sem ný búsvæði kunna að verða til. Það er því niðurstaða Skipulagsstofnunar 

að heildaráhrif á fuglalíf verði nokkuð neikvæð vegna lagningar fyrirhugaðra 

Suðvesturlína. 

Samkvæmt matsskýrslu fyrirhugar Landsnet að vakta áflugshættu í fimm ár á þeim 

svæðum þar sem sérstök hætta sé talin á áflugi, þ.e. við Fóelluvötn, Snorrastaðatjarnir og 

í nágrenni Reykjanesvirkjunar. Skipulagsstofnun telur að við framkvæmdaleyfisveitingar 
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þurfi að setja það skilyrði að vöktunaráætlun liggi fyrir að hálfu Landsnets. Í áætluninni 

þarf að koma fram að niðurstöður vöktunar verði bornar undir Umhverfisstofnun og í 

kjölfarið tekin ákvörðun um hvort að ástæða sé til að merkja með áberandi hætti raflínur 

til að draga úr dauða fugla vegna áflugs. 

Viðbrögð: 

Kópavogsbær er sammála mati Skipulagsstofnunar á mögulegum áhrifum framkvæmda á 

fuglalíf. Fóelluvötn eru a.m.k að hluta til innan marka Kópavogsbæjar.  

Kópavogsbær hefur farið yfir vöktunaráætlun á fugladauða við Fóelluvötn og telur að hún 

sé í samræmi við álit Skipulagsstofnunar. 

7 Lög og reglur og leyfi annarra leyfisveitenda 

Sveitarfélagið hefur farið yfir ákvæði laga um náttúruvernd og annarra laga, annarra 

útgefinna leyfa og samræmi við alþjóðlega samninga við afgreiðslu á umsókn um 

framkvæmdaleyfi.  

7.1 Lög og aljóðlegir samningar 

Lög og alþjóðlegir samningar sem bæjarstjórn hefur hliðsjón af við ákvörðun um 

framkvæmdaleyfi eru m.a.: 

► Lög nr. 60/2013 um náttúruvernd 

> Umhverfisstofnun hefur veitt umsögn um aðalskipulag Kópavogsbæjar sem fjallað 

er um Sandskeiðslínu 1 og umsagnir hennar liggja fyrir um mat á umhverfisáhrifum. 

> Sérstök áhersla var lögð á 2., 3., 9. gr. og 61. gr. laganna. Með 

mótvægisaðgerðum, samanburði valkosta og skilmálum um verklag hefur verið 

dregið sem kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum og tekið tillit til 

verndarmarkmiða náttúruverndarlaganna. 

> Þar sem umsögn Umhverfisstofnunar liggur fyrir um aðalskipulags sveitarfélagsins, 

umsögn um mat á umhverfisáhrifum Sandskeiðslínu 1 og leyfi stofnunarinnar fyrir 

framkvæmdum Sandskeiðslínu 1 í Bláfjallafólkvangi var ekki talin þörf á að óska 

umsagnar Umhverfisstofnunar á framkvæmdaleyfisveitingu Kópavogsbæjar.  

> Umsögn umhverfis- og samgöngunefndar Kópavogsbæjar liggur fyrir.  

► Lög nr. 80/2012 um menningarminjar 

> Ekki er hætta á röskun fornleifa eða menningarminja. Umsagnir Fornleifaverndar 

ríkisins liggja fyrir um mat á umhverfisárhrifum. 

► Markmið Ramsar samningsins er að vernda votlendissvæði sem eru fyrst og fremst 

búsvæði votlendisfugla. Þar segir einnig að vernda skuli öll svæði sem hafa alþjóðlegt 

gildi fyrir votlendisfugla, en til þess að svæði hafi þetta alþjóðlega gildi verða þar að 

halda sig að jafnaði 20.000 fuglar af tiltekinni tegund eða hið minnsta 1% fugla af 

tiltekinni tegund eða undirtegund (Norræna Ráðherranefndin 2006).  

> Samkvæmt niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum er votlendi ekki raskað. Í skýrslu 

Jóhanns Óla Hilmarssonar og Ólafs Einarssonar um Fugla og gróður á 

línumleiðum á Suðvesturlandi (apríl 2009), kemur fram að það þurfi skilyrðislaust 

að hlífa votlendi og þ.m.t. votlendi nærri Fóelluvötnum. Niðurstaða rannsóknanna 

gefa ekki til kynna að fjöldi einstakra tegunda sé á áhrifasvæði Lyklafellslínu á 

áhrifasvæði fyrirhugaðrar framkvæmdar. Framkvæmdasvæðið í Kópavogi hefur því 

ekki alþjóðlegt gildi fyrir votlendisfugla samkvæmt skilgreiningu 

Ramsarsamningsins og því er fyrirhuguð framkvæmd ekki í ósamræmi við 

samninginn. 
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► Bæjarstjórn tók tillit til Bernarsamningsins um verndun villtra plantna, dýra og 

náttúrulegra búsvæða þeirra. Í samningnum er sérstök áhersla lögð á verndun 

tegunda sem eru óvenjulega viðkvæmar eða hætt komnar. 

> Í rannsókn Jóhanns Óla Hilmarssonar og Ólafs Einarssonar (apríl 2009) kom fram 

að „í hraungjótum þrífist ennfremur fágætur gróður, s.s. ferlaufungur, ýmsir burnar 

og nokkrar tegundir sjaldgæfra mosa.“ Ferlaufungur er á válista 

Náttúrufræðistofnunar Íslands.  

> Með því að taka upp skilyrði í leyfi Umhverfisstofnunar fyrir Lyklafellslínu, um að 

mannvirkjum skuli hnikað til ef ferlaufungur finnst á fyrirhuguðu 

framkvæmdasvæðum. Merkja skuli plöntur sem kunna að finnast í næsta nágrenni 

framkvæmdasvæða, til að tryggja að plantan verði ekki fyrir skemmdum. 

> Að teknu tilliti til ofangreindra þátta er það niðurstaðan að framkvæmdir 

Lyklafellslínu 1 séu ekki í ósamræmi við Bernarsamninginn. 

7.2 Önnur leyfi 

Landsnet hefur aflað eftirfarandi leyfa fyrir framkvæmdum vegna Lyklafellslínu 1: 

• Framkvæmdaleyfi Mosfellsbæjar, dags. 3. júlí 2017 

• Framkvæmdaleyfi Hafnarfjarðar, dags. 22. júní 2017. 

• Leyfi Umhverfisstofnunar vegna framkvæmda innan Bláfjallafólkvangs, dags. 28. 

janúar 2016. 

• Samþykki forsætisráðuneytisins um framkvæmdir í þjóðlendu, með fyrirvara um 

samþykki hlutaðeigandi sveitarfélaga.  

• Starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, dags. 9. júní 

2017.  

• Leyfi Orkustofnunar skv. 9. gr. raforkulaga. 

8 Niðurstaða sveitarfélagsins 

Í skoðun á áliti Skipulagsstofnunar, gagna sem fylgdu mati á umhverfisáhrifum, útfærslu 

framkvæmda skv. framkvæmdaleyfisumsókn og annarra gagna sem Kópavogsbær hefur 

aflað er komist að þeirri niðurstöðu að dregið hafi verið úr neikvæðum umhverfisáhrifum 

sem kostur er. Ríkt tillit hafi verið tekið til vatnsverndar, með öryggiskröfum, verklagi og 

mótvægisaðgerðum. Einnig hafi verið dregið úr raski innan Bláfjallafólkvangs með nýtingu 

á núverandi mannvirkjum. Aðrir kostir, sem lega háspennulínu eða jarðstrengir, eru ekki 

taldir geta dregið frekar úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmda. 

Framkvæmdir eru í samræmi við Aðalskipulag Kópavogs 2012-2024 og er gert ráð fyrir 

Lyklafellslínu 1 í skipulaginu, sem og svæðisskipulagi Höfuðborgarsvæðisins.  

Kópavogsbær telur það sé brýn þörf á framkvæmdum Lyklafellslínu 1, sem er í samræmi 

við svæðisskipulag Höfuðborgarsvæðisins. Forsendur framkvæmdanna eru að færa 

háspennulínur fjær þéttbýli og útivistarsvæðum höfuðborgarsvæðisins og hafa þau áform 

verið staðfest í öllum aðalskipulagsáætlunum viðkomandi sveitarfélaga. 

Niðurstaða greiningar er að veita skuli Landsneti framkvæmdaleyfi fyrir Lyklafellslínu, eins 

og framkvæmdum er lýst í framkvæmdaleyfisumsókn og matsskýrslu Landsnets. Til þess 

að tryggja að dregið verði sem kostur er úr neikvæðum áhrifum á umhverfið verði 

framkvæmdaleyfið bundið skilyrðum, sem byggja á matsskýrslu Landsnets, áliti 

Skipulagsstofnunar, leyfi Umhverfisstofnunar og leyfi Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og 

Kópavogssvæðis.   
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9 Skilyrði og vöktun 

9.1 Háspennulínur  

1. Strangt eftirlit skal haft með gæðum og efnissamsetningu galvanhúðar á 

möstrum. Einnig skal þess gætt eins og kostur er að undirstöðuplan og línuvegur 

séu staðsett á svæði sem snýr undan aðalúrkomuátt þar sem farið er um 

mosavaxin hraun.  

2. Röramöstur skulu notuð næst þéttbýli og byggð til að lágmarka vindgnauð. 

3. Meta þarf áhættu af völdum ísingar- og vindálags og snjóalaga og setja það mat 

inn í hönnunarforsendur.  

9.2 Línuslóðir 

4. Banna skal umferð á línuvegum sem liggja um viðkvæman gróður eða fjarri 

alfaraleið og leita þarf leiða til að takmarka utanvegaakstur vélhjóla (fjór- eða 

tvíhjól). 

5. Núverandi línuslóðir skulu nýttar eins og kostur er.  

6. Gera skal kröfu í útboðsgögnum um að tækjakostur fyrir verkið verði valinn með 

það að leiðarljósi að lágmarka umfang slóða og efnisþörf vegna verkefnisins.  

7. Tryggja skal að ekki verði haugsett yfir svæði sem teljast hafa verndunargildi. 

Almennt skal haugsvæðum á slíkum svæðum haldið í lágmarki með því að moka 

beint á bíla sem flytja efnið.  

8. Forðast skal að leggja línuvegi yfir gjótur eins og kostur er til að valda sem 

minnstum spjöllum á þeim.  

9. Við uppgræðslu í verklok skal haft samráð við náttúrufræðing um tegundir og 

aðferðir við uppgræðslu.  

10. Taka skal tillit til fornleifa með því að sneiða fram hjá þeim eða nota fyrirliggjandi 

slóðir. Fornleifar innan Hafnarfjarðarbæjar eru tilgreindar í fornleifaskýrslu sem 

fylgir með þessari greinargerð. Einnig er vísað til úttektar á fornleifum sem 

framkvæmd var sumarið 2013 þar sem allar slóðir vegna línanna voru gengnar. 

9.3 Umhverfisáhrif á framkvæmdatíma 

11. Ekki skal unnið inni á brunn- og grannsvæðum á vetrartíma, þ.e. frá byrjun 

nóvember til loka mars.  

12. Fullnægjandi ástand vinnutækja skal tryggt, ásamt fullnægjandi innra og ytra 

eftirliti. 

13. Gera skal kröfu um að verktakar og aðrir sem vinna á vatnsverndarsvæðum 

lágmarki umferð með olíu um svæði þar sem berggrunnur er gropinn. Á grann- og 

brunnsvæðum skal öllum tækjum lagt á þar til gerða dúka sem safna í sig olíu og 

glussa ef leki á sér stað. Olíuhreinsunarútbúnaður skal alltaf vera til taks nálægt 

vinnuvélum og verktakar skulu þekkja æskileg viðbrögð við óhappi á 

vatnsverndarsvæðum. Merkja skal þau svæði sem jarðfræðingur tilgreinir í hættu 

vegna framkvæmda.  

14. Merkja skal fornleifar, bæði fyrir og á meðan á framkvæmdum stendur. 

Vinnuskúrar eða önnur mannvirki þurfa að vera í hæfilegri fjarlægð frá fornminjum 

og akstri þungavinnuvéla skal einnig að haga með tilliti til þeirra. Ef ómögulegt 

reynist að komast hjá raski fornleifa, t.d. í tilfelli fornra samgönguleiða, þarf að 

leita álits sérfræðings og e.t.v. ráðast í viðeigandi mótvægisaðgerðir. 
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15. Verði talið nauðsynlegt að nota önnur svæði utan við athugunarsvæði, s.s. vegna 

birgðastöðva fyrir efni, aðreina að línuvegi o.s.frv., þarf að kanna þau áður með 

tilliti til fornleifa.  

 

9.4 Vöktunaráætlun og umhverfisúttekt 

Við undirbúning framkvæmdaleyfis og gerð útboðsgagna verður gerð ítarleg umhverfis-, 

öryggis- og heilbrigðisáætlun þar sem tekið verður á þáttum sem lúta að mengunarhættu, 

öryggi og umgengni á framkvæmdatíma. Einnig verða tryggðar reglulegar skoðunar- og 

eftirlitsferðir með eftirlitsmönnum verkkaupa og sveitarfélaga, fulltrúum 

Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlita. Landsnet mun vinna umhverfisúttekt í lok verks 

í samráði við þessa aðila. 

Vöktunaráætlun:  

16. Slóðir verða vaktaðar í 5 ár frá byggingu línunnar með tilliti til úrrennslis. Verkið 

verður unnið af starfsmönnum Landsnets og úrrennsli lagfært af þeim. 

17. Fylgst verður með uppgræðslu á jarðraski í 5 ár frá byggingu línunnar. Eftirlitið 

verður unnið af starfsmönnum Landsnets, í samráði við viðkomandi 

sveitarstjórnir, og leitað ráða hjá gróðursérfræðingum um val á frætegundum. 

18. Fylgst verður með því hvort áflug fugla er vandamál á línuleiðinni við Fóelluvötn. 

Slíkt eftirlit verður framkvæmt í 5 ár frá byggingu línunnar, bæði vor og haust, af 

starfsmönnum Landsnets. Þegar niðurstöður vöktunar liggja fyrir verður haft 

samráð við fuglafræðing um aðgerðir teljist þörf fyrir þær. (sjá vöktunaráætlun 

Landsnets dags. 14.8.2017). 

19. Þegar framkvæmdum og frágangi lýkur verður ástand merktra fornleifa kannað. 

9.5 Skilmálar í samræmi við niðurstöður áhættumats vegna vatnsverndar 

Niðurstaða áhættumatsins er að til þess að áhætta við framkvæmdina sé ásættanleg þá 

sé nauðsynlegt að ráðast í eftirfarandi mótvægisaðgerðir: 

20. Takmörkun á magni og umferð olíu: Takmarka þarf magn af olíu sem er inni á 

vatnsverndarsvæði. 

21. Hámark á fyllingu vinnutækja: Lágmarka þarf magn dísilolíu á tækjum og 

annarra vökva þar sem það er hægt. Eftirfarandi kröfur eru lagðar til:  

o Vinnutæki séu aldrei með meira magn af dísilolíu en dugar til tveggja daga 
vinnu 

o Vinnutæki séu aldrei með meira en 70% af eldsneytistanki fylltan 
o Vinnutæki séu aldrei meira en 400 L af dísilolíu á eldsneytistanki 

22. Olíuflutningar og áfylling: Áfyllingar á díselolíu fyrir vinnutæki skulu vera á 

eftirfarandi hátt. Öryggistankur er geymdur á fyrir utan grannsvæði vatnsbóla, þ.e. 

á jaðri vinnusvæðis. Þar getur olíubíll komið og fyllt á öryggistankinn, að hámarki 

það magn sem nægir fyrir vinnutækin næstu tvo daga og að hámarki 1000 L. 

Öryggistankurinn er síðan fluttur inn á vinnusvæði til að fylla á vinnutækin þar. Á 

milli áfyllinga skal öryggistankurinn vera geymdur fyrir utan grannsvæði 

vatnsverndar. Aðeins sérstakur dælumaður með ADR réttindi til að flytja 

hættulegan farm má sjá um flutninga á öryggistankinum. Við áfyllingu á 

vinnutækjum skulu þau koma upp að öryggistankinum til að lágmarka 

ónauðsynlegan flutning á honum. Dæluslöngu öryggistanksins má alls ekki draga 

út fyrir slóða eða plön 
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23. Öryggistankur: Olíutankur á vinnusvæði skal vera sérútbúinn öryggistankur með 

tvöfalda vörn gegn leka og útbúinn þannig að dælubúnaður sé fyrir innan ytri 

kápuna til að lágmarka sull og leka. Til að byrja með er lagt til að hámarksstærð 

tanksins sé 1000 L en í endurmati áhættu þarf að ganga úr skugga um að 

áhættan sé orðin ásættanleg. Tankurinn þarf að vera tryggilega festur á 

stöðugum vagni, t.d. á litlum vélavagni. Vagninn skal vera á 4 hjólum þannig hann 

sé stöðugur þótt hann sé ekki hengdur aftan í annað tæki. Á vinnusvæði má 

aldrei fara með öryggistank út fyrir slóða eða plön. Öryggistankurinn skal vera 

geymdur fyrir utan grannsvæði vatnsverndar á milli áfyllinga. 

24. Olíubíll ekki inn á svæði: Óheimilt er fyrir olíubíl að koma inn á vinnusvæði. 

Fylla skal á öryggistank utan við grannsvæði vatnsverndar. 

25. Eftirlitsmaður öryggis- og umhverfismála: Verkkaupi þarf að ráða a.m.k. einn 

sérstakan eftirlitsmann öryggis- og umhverfismála sem hefur það hlutverk að sjá 

til þess að fyllsta öryggis sé gætt í öllu sem viðkemur olíu og mengun. Hann hefur 

jafnframt það hlutverk að sjá til þess að verktaki framfylgi þeim aðgerðum sem 

hér eru nefndar. Hann skal alltaf vera á vinnusvæði á meðan framkvæmdir 

standa yfir, þ.e.a.s. það skal vera viðvarandi eftirlit eftir öllu sem viðkemur olíu og 

mengun. Hann skal vera viðstaddur við allar áfyllingar og við flutninga 

öryggistanks. 

26. Dælumaður með sérþjálfun: Verktaka ber að ráða til sín a.m.k. einn sérstakan 

dælumann með ADR réttindi til að flytja hættulegan farm og hefur hann einn leyfi 

til sjá um flutninga á öryggistanki. Sá dælumaður þarf að standast sömu 

gæðakröfur og Olíudreifing gerir til sinna starfsmanna sem flytja olíu. Dælumaður 

sér um að flytja öryggistank út fyrir grannsvæði vatnsverndar til að fylla á hann 

því olíubíll hefur ekki heimild til að koma inn á vinnusvæðið eins og kemur fram 

hér fyrir ofan. 

27. Stýring á umferð: Allir sem koma inn á vinnusvæði þurfa að hafa lokið sérstöku 

námskeiði um viðbragðsáætlun og öryggisreglur svæðisins og því þarf að stýra 

umferð á svæðinu með hliði eða tilsvarandi. Hægt væri að hafa hliðið þannig að 

það opnist með fjarstýringu eða síma, svipað og tíðkast við sumarbústaði. Til að 

gera eftirlit sýnilegt væri hægt að hafa innbyggða skráningu í hliðinu, þ.e. 

skráningartæki (e. datalogger) sem safnar saman upplýsingum um hvaða 

vinnutæki fara í gegnum hliðið og hvenær. Önnur leið væri að hafa myndavél 

með hreyfiskynjara sem tekur mynd í hvert skipti sem tæki fer í gegnum hliðið. 

28. Stýring á fjölda tækja: Fjölda vinnutækja á vinnusvæði skal haldið í lágmarki til 

að minnka líkur á óhöppum, t.d. þegar vinnutæki mætast á þröngum slóða, og til 

að fækka þeim stöðum þar sem olía er til staðar. Þó er æskilegt að alltaf séu tæki 

innan handar sem gætu lyft öðru vinnutækjum ef eitt af þeim skyldi velta. 

Æskilegt er að þau tæki sem ekki eru hægfara séu alltaf færð út fyrir grannsvæði 

vatnsverndar í lok vinnudags og þannig gengið frá þeim að illmögulegt sé fyrir 

óprúttna aðila að nálgast þau. 

29. Malarslitlag á slóðum og plönum: Núverandi slóðar samanstanda einungis af 

burðarlagi og eru án slitlags. Burðarlagið er jafnan mjög gropið og hleypur olíu 

auðveldlega í gegnum sig. Gera ætti kröfu um að malarslitlag sé lagt út á alla 

eldri slóða í notkun, alla nýja slóða og ný plön. Í kornastærðardreifingu 

malarslitlaga er hátt fínefnahlutfall til að tryggja bindingu sem gerir það að verkum 

að það er þéttara og hleypir olíu síður í gegn. Þá er hægt að grafa upp og fanga 

olíu sem færi niður við leka eða slys áður en hún sígur í gegnum slóða eða plan. 

Meiri fínefni á slóðum og plönum hefur þann kost til viðbótar að gróður á 

auðveldar með að ná sér á strik eftir framkvæmdir. 
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30. Lagfæra fláa slóða: Til að draga úr áhættu á því að vinnutæki velti er 

nauðsynlegt að fláar séu lagaðir og gerðir meira aflíðandi, þ.e. halli a.m.k. 2:1. Að 

sama skapi ætti að gera kröfu um að malarslitlag sé lagt á alla fláa til að minnka 

lekt í gegn sbr. Punktinn hér fyrir ofan. Æskilegt er að endurnýta svarðlag sem 

fellur til í framkvæmdum á fláa. 

31. Tæki séu fyllt á plönum: Vinnutæki skulu ávallt koma upp á slóða eða plön áður 

en þau eru fyllt af öryggistanki til að hafa malarslitlagið undir en ekki opið hraunið. 

Dæluslöngu öryggistanks má ekki fara með út fyrir slóða eða plön. 

32. Betri mætingarútskot: Til að draga úr hættu á að vinnutæki velti eða lendi í 

óhappi á þröngum slóða þarf að hafa mikið af mætingarútskotum, bæði á eldri 

slóðum og nýjum. Þörf er á að fjölga þeim á eldri slóðum. 

33. Umhverfisvæn glussaolía: Á þeim vinnutækjum sem hafa glussakerfi og eru 

inni á vinnusvæði lengur en tvær vikur samtals við framkvæmdir (þ.m.t. 

borvagnar, fleygar, gröfur og vörubíll með krana) ætti að gera kröfu um að skipta 

út hefðbundinni glussaolíu í glussakerfi fyrir umhverfisvæna/vistvæna glussaolíu 

sem ekki er skaðleg fyrir heilsu fólks ef hún kemst í drykkjarvatn. Þá er átt við 

glussaolíu sem er gerð úr plöntuolíu, ekki jarðefnaolíu. 

34. Lagt á dúkum: Gera ætti þá kröfu að á grann- og brunnsvæðum sé öllum 

tækjum lagt á þar til gerða dúka sem safna í sig olíu og glussa, lekabyttu eða 

annað samsvarandi sem getur gripið leka ef hann skyldi eiga stað. 

35. Takmarka aðgang að slóða: Línuslóða frá Sandskeiði að Undirhlíðum skal 

lokað fyrir almennri umferð ökutækja, í samráði við landeigendur og 

heilbrigðiseftirlit, og merkt sérstaklega, bæði til að lágmarka mögulega 

mengunarhættu á vatnsverndarsvæðum og verja umliggjandi gróður. 

36. Lekahelt gólf í byggingu tengivirkis: Gera ætti þá kröfu að gólf í steinsteyptri 

byggingu fyrir tengivirki sé lekahelt og að vökvi sem færi á gólfið geti ekki runnið 

út úr henni. Þetta er lagt til vegna innbyggðs brúkrana í rofasal byggingarinnar 

sem hefur glussa. 

37. GIS búnaður: Gera ætti þá kröfu að tengivirki noti GIS búnað sem er laus við 

olíu. 

38. Umhverfisvæn mótaolía: Gera ætti þá kröfu að aðeins sé notuð umhverfisvæn 

og vatnsleysanleg mótaolía sem hefur ekki heilsuspillandi áhrif á fólk. 

39. Engir olíufylltir spennar: Þetta tiltekna áhættumat nær aðeins yfir fyrstu áfanga 

tengivirkis þar sem engir stórir aflspennar eru í tengivirki. Stórir aflspennar hafa 

gífurlegt magn af olíu og því skulu framtíðaráfangar fyrir stækkun tengivirkis sem 

fela í sér einn eða fleiri stóra aflspenna fara í gegnum sérstakt áhættumat 

gangvart vatnsvernd. Gera ætti kröfu um að stöðvarnotkunarspennar séu 

þurrspennar. 

40. Dýpri boranir fylgi reglum fyrir neysluvatnsbrunna: Við borun fyrir 

jarðskautum tengivirkis og borun eftir neysluvatni og slökkvivatni skal fylgja sömu 

reglum og eru gerðar við borun neysluvatnsbrunna. 

41. Gelrafgeymar: Gera ætti þá kröfu að allir rafgeymar í tengivirki séu gelrafgeymar 

þannig að engin hætta sé á grunnvatnsmengun af þeirra völdum. 

42. Gerlamengun: Fylgja þarf tilmælum viðkomandi heilbrigðiseftirlits í sambandi við 

tímabundna salernisaðstöðu á vinnustað og varanlega aðstöðu í tengivirki. 

43. Gæðakröfur til sinkhúðar og eftirlit: Til að minnka dreifingu þungmálma á 

grann- og fjarsvæðum vatnsverndar skal gera strangar kröfur um eftirlit á gæðum 
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sinkhúðar á möstrum. Efnisinnihald hennar skal uppfylla gæðastaðla um >98% 

sink, <1,4% blý og <0,2% kadmíum. Einnig þarf sinkhúðin að fá nægan tíma til að 

harðna eftir að húðunin fer fram til að fyrirbyggja ótímabæra tæringu. 

44. Vistvæn glussaolía á öðrum tækjum: Vinnutæki sem hafa styttri viðveru á 

vinnusvæði en tvær vikur hafi einnig vistvæna glussaolíu í glussakerfi sbr. kröfu 

hér að ofan. 

45. Vistvæn vélarolía/smurolía: Mælt er með því að vélarolíur og smurolíur 

vinnutækja séu vistvænar plöntuolíur þannig að þær séu ekki mengandi fyrir 

umhverfið og koma þá í stað hefðbundinnar vélarolíu af jarðefnalegum uppruna. 

46. Dísilolía uppfylli staðla: Aðeins sé notuð sú dísilolía á markaði sem uppfyllir 

ströngustu gæðastaðla sem gilda á Íslandi hvað varðar mengun ef olía berst til 

grunnvatns. 

47. Dísilolía með lága mengunarhættu: Aðeins sé notuð sú dísilolía á markaði sem 

hefur lægsta hlutfall arómatískra efna og þá sérstaklega lágt hlutfall PAH efna til 

að lágmarka mengunarhættu af dísilolíu. 

48. B20 dísilolía: Notuð sé B20 dísilolía sem er blanda sem samanstendur af 20% 

lífdísil (e. biodiesel) og 80% jarðefnadísil. 

49. Nægjanlega stór plön: Plön séu höfð nægjanlega stór til að minnka líkur á að 

vinnutæki velti. 

50. Styrkur snefilefna í sinkhúð sem lægstur: Hreinleiki sinkhúðar getur verið allt 

að 99,995% Zn og þá er styrkur snefilefna mjög lágur, Pb 0,003% og Cd 0,003%. 

Gerð krafa að sinkhúð hafi sem hæst sinkhlutfall og sem lægstan styrk blýs og 

kadmíums. 

Vegna þess hve afleiðingar eru alvarlegar ef kranabíll lendir í óhappi þá eru lagðar til 

frekari aðgerðir sem miða sérstaklega að því að draga úr áhættu vegna kranabíls: 

51. Hífingarplan: Krafa um að verktaki skili inn hífingarplani fyrir samsetningu 

mastra. Eftirlitsmaður umhverfis- og öryggismála þarf að yfirfara og samþykkja 

hífingarplanið til að verktaki fái leyfi til að hífa. Í hífingarplani þarf fyrir hvert 

mastrastæði að koma fram hvar kraninn verður staðsettur, hvaða þyngd hann 

mun lyfta, hver afstaða hans verður frá mastri og hvernig mastrið verður fest við 

kranann. Staðfesta þarf fyrir hvert mastur að armurinn muni ráða við að hífa 

mastur. Fylgja þarf fyrirmælum framleiðanda kranabílsins til hins ýtrasta og ekki 

lyfta meiri þyngd eða við aðrar aðstæður en kranabíllinn er hannaður fyrir. 

Eftirlitsmaður umhverfis- og öryggismála þarf að vera viðstaddur við hverja 

mastrareisingu og hann hefur rétt á að stöðva framkvæmdir hvenær sem er ef 

honum sýnist hætta vera á ferðum eða ef ekki er gætt fyllstu varúðar. 

52. Álagspróf kranabíls: Kranabíll þarf að standast átakspróf hjá Vinnueftirlitinu fyrir 

þá þyngd sem hann er gefinn upp fyrir áður en hann er notaður við hífingu 

mastra. Prófið þarf að fara fram fyrir utan vatnsverndarsvæðin. 

53. Sterkir plattar undir fótum kranabíls: Til að dreifa álagi kranabílsins niður í 

undirlag ætti að gera kröfu um að undir hvern fót séu settir sterkir, samsettir 

plattar. Ekki dugar að hafa lausa planka heldur þurfa þeir að vera samsettir og 

mynda eina heild sem getur dreift álaginu í undirlagið og þannig dregið úr líkum á 

að undirlag gefi sig. 

54. Þjappa öll plön: Krafa um að öll plön séu þjöppuð til að styrkja undirlagið. Þá eru 

minni líkur á að undirlag gefi sig, hvort sem um er að ræða kranabíl eða vörubíl 

með krana. 



 

Greinargerð framkvæmdaleyfis 
Lyklafellslína 1 í Kópavogi 
 

 

23

 
 

55. Vistvænn glussi á kranabíl: Það er langmest magn af glussa á kranabíl af öllum 

tækjum í framkvæmdinni, um 1600 L. Krafa um að settur sé vistvænn glussi á 

kranabílinn, jafnvel þótt hann hafi stutta viðveru og jafnvel ekki samfellda. Ekki er 

þörf á því að tæma algjörlega allan glussa úr glussakerfinu og láta blása út heldur 

er nóg að skipta um 70% af glussanum út fyrir umhverfisvænan glussa. Yfirleitt 

eru um 70-75% af glussanum í glussakistu (glussageymi) þegar kranabíllinn er 

samantekinn og í því tilviki ætti að duga að skipta um glussann á glussakistunni. 

56. Sérstakur viðbúnaður vegna kranabíls í viðbragðsáætlun: Gera þarf 

sérstakar ráðstafanir vegna kranabíls og hífingu í viðbragðsáætlun vegna þess að 

magn olíu í kranabíl er langmest af öllum tækjum 

9.6 Skilmálar samkvæmt leyfi Umhverfisstofnunar um framkvæmdir í Bláfjallafólkvangi 

57. Mosa sem annars færi undir slóðir og plön verði haldið til haga og nýttur til 

uppgræðslu eins og gert hefur verið á Hellisheiði. 

58. Ekki verði sáð grasfræi í mosagróið hraun. Þar sem frædreifing fer fram á 

röskuðum svæðum skal val á fræjum fara eftir gróðurfari svæðisins. 

59. Mannvirkjum skal hnikað til ef ferlaufungur finnst á fyrirhuguðum 

framkvæmdasvæðum. Merkja skal plöntur sem kunna að finnast í næsta 

nágrenni framkvæmdasvæða, til að tryggja að plantan verði ekki fyrir skemmdum. 

9.7 Frágangur og uppgræðsla 

60. Samráð verður haft við viðeigandi sérfræðinga varðandi mögulega sáningu 

og/eða áburðargjöf og þá hvaða fræblöndur skuli reyna á hverjum stað, verði 

sáning talin vænlegur kostur.  

61. Vegfláar verða græddir upp með grenndargróðri þar sem það á við til þess að 

fella veginn betur að landslaginu. 

9.8 Efnistaka 

62. Engin efnistaka vegna framkvæmda verður í Kópavogi.  

9.9 Skilmálar um sérstakt verklag 

Bæjarstjórn setur einnig í skilmála í framkvæmdaleyfi að fylgt verði ásetningi um verklag 

og aðgerðir sem fram koma í matsskýrslu Landsnets, sem er m.a.: 

63. Lögð verður áhersla á að verktaki gæti þess vel að raska hvergi landi utan 

framkvæmdasvæðisins.  

64. Landi skal ekki raska, nema innan afmarkaðra svæða.  

9.10 Upplýsingar eftirlitsaðila 

Kópavogsbær fær afrit af eftirlitsskýrslum heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og 

Kópavogssvæðis vegna vatnsverndar og Umhverfisstofnunar vegna framkvæmda í 

fólkvangi. 


