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Útdráttur 
Talið er að framtíðarorkueftirspurn þjóðarinnar verði svarað með endurnýjanlegum 
orkugjöfum. Búið er að virkja nærri alla stóra hagkvæma virkjunarkosti á Íslandi og eykst 
þar með mikilvægi smávirkjana. Athugun þessi beinist að smávirkjunum sem voru 
tilkynntar til Skipulagsstofnunar eftir aldamót. Virkjunarkostur þarf að standast kröfur um 
hagkvæmni og lágmörkun umhverfisrasks. Einnig þarf fjármögnun til að standa straum af 
þeim kostnaði sem fellur til. Greint verður hvernig lagaleg ákvæði um mat á 
umhverfisáhrifum og leyfisveitingar hafa áhrif á hagkvæmni og fjáröflun smárra 
vatnsaflsvirkjana á Íslandi. Aðferðafræði rannsóknarinnar var tvíþætt, annars vegar voru 
einkennandi þættir smávirkjanaframkvæmda greindir út frá greinargerðum og öðrum 
opinberum gögnum tengdum 18 smávirkjunum. Hins vegar voru tekin viðtöl við fimm 
framkvæmdaraðila smávirkjana þar sem rætt var um undirbúningsferlið, hagkvæmni og 
samskipti þeirra við opinberar stofnanir. Helstu niðurstöður sýndu bein tengsl á milli 
umfangs framkvæmdar og matsskyldu. Hagkvæmnismat virkjana innifól almennt ekki 
umhverfisáhrif, þrátt fyrir að framkvæmdaraðilar teldu að umhverfiskröfur hefðu mikil 
áhrif á arðbærni smávirkjana, sérstaklega þeirra minnstu undir 3MW. Framkvæmdaraðilar 
upplifðu að kröfur til umhverfisrannsókna hefðu aukist frá aldamótum, þó svo að 
lagaramminn hefði haldist óbreyttur síðan árið 2000. Niðurstöður gefa til kynna 
samtengingu milli umhverfisáhrifa, hagkvæmni og fjármögnunar. Umhverfisáhrif 
framkvæmdar hafa áhrif á hagkvæmni hennar. Áhrifin birtast frekar óbein í formi tafa 
heldur en bein í form aukins kostnaðar. Fjármögnun virkjanaframkvæmda var almennt ekki 
veitt fyrr en framtíð virkjunarinnar var orðin örugg og öll leyfi tryggð, þar með ollu tafir og 
óvissa í undirbúningsferlinu töfum í fjármögnun. Ekkert benti til þess að umhverfisáhrif 
kæmu í veg fyrir fjámögnun framkvæmdar.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
The Icelandic people’s future energy demand will be met by renewable energy sources and 
the layout of today’s landscape promises an increase in small hydro power. Power plants 
need to fulfill requirements of feasibility and minimum disruption of the environment, as 
well as it needs sufficient funds for the project. This research provides an analysis on how 
laws and regulations affect feasibility and funding of small hydro power. The methodology 
of the the research is twofold; first characteristics of the researched power plants were 
analyzed from public records related to 18 different power plant projects. Secondly five 
interviews with different developers were conducted, were the preparation phase, 
feasibility and communications with official institutes were the discussed topic. Main 
results showed connection between the scope of project and projects being subjected to an 
environmental impact assessment. While assessing the feasibility of the projects the 
developers did not take into account impacts on the environment, even though they 
believed that requirements regarding environmental impacts were affecting the profitability 
of the projects, especially those with installed capacity under 3 MW. Developers noticed 
an increase in the last 18 years in demands on assessment of environmental impacts, 
though the law regarding this has not been changed since the year 2000. Results show a 
connection between environmental impacts, feasibility and fundraising ability. 
Environmental impacts of a project affect its profitability. The impacts appear as indirect, 
in the form of delays. Nothing was found that implies that environmental impacts prevent 
projects ability to raise funds. 
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Inngangur 

Kveikja 
Skilningur mannsins á því hvernig hegðun hans og lífsstíll hafa áhrif á umhverfið og jörðina 
hefur stóraukist á undanförnum árum. Með þessum aukna skilningi hafa ýmsir sáttmálar og 
reglur verið samþykktar meðal þjóða þar sem leiðarljósið hefur verið að stuðla að betri og 
öruggari framtíð mannkynsins. Parísarsáttmálinn er framtak í þessa þágu en hann hefur það að 
markmiði að halda hlýnun jarðar undir tveimur gráðum Celsius (Rogelj o.fl., 2016). Til þess 
að ná því fram þurfa þjóðir sem undir hann skrifa að leggja sitt af mörkum til að minnka 
hnattræna hlýnun (Rogelj o.fl., 2016). Auk þess má nefna heimsmarkmið sjálfbærrar þróunar, 
sem voru samþykkt á alsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 2015. Markmið sjálfbærrar 
þróunar tóku við af Þúsaldarmarkmiðunum, sem höfðu þá verið í gildi síðan um aldamótin. 
Þau eru 17 talsins og innihalda meðal annars áform um sjálfbæra orku og verndun jarðar, eða 
markmið 7 og markmið 13 (Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir Vestur-Evrópu, 
2015). 

Vegna mikillar nýsköpunar í tækni á undanförnum árum er orkuþörf heimsins sífellt að aukast 
(Singal o.fl., 2010). Það ásamt hnattrænni hlýnun hefur kallað á aukið vægi endurnýjanlegra 
orkugjafa í nútímasamfélögum. Umhverfisvænir orkugjafar eins og vatnsafl, vind- og 
sólarorka stuðla að minni útblæstri óæskilegra efna sem leiða til hlýnunar jarðar. Þegar borin 
eru saman jarðvarma- og vatnsaflsver kemur í ljós að vatnsaflsverin valda minni útblæstri 
CO2, sem er þekkt gróðurhúsalofttegund (Hondo, 2005). Þessi eiginleiki vatnsaflsvirkjana 
hefur aukið vinsældir þeirra sem orkugjafa, bæði hér á landi og erlendis (Abbasi og Abbasi, 
2011). Ný aðgerðaráætlun ríkisstjórnar Íslands, þar sem stuðlað er að því að landið geti staðið 
við skuldbindingar Parísarsáttmálans fyrir árið 2030, var birt í septembermánuði 2018. Þar 
kemur  fram að útfösun jarðefnaeldsneytis hljóti að vera ein mikilvægasta aðgerðin við að ná 
fram markmiðum Parísarsáttmálans innan tímaramma hans (Umhverfis og 
auðlindaráðuneytið, 2018). 

Við mótun framtíðaráforma um uppbyggingu vatnsafls hefur m.a. verið litið til aukinnar 
uppbyggingu smávirkjana. Þar sem flestir stærri virkjunarkostir hafa verið nýttir, sem lofa 
mikilli hagkvæmni (Þorbergur Steinn Leifsson, 2016, bls. 44) og þeir sem enn hafa ekki verið 
nýttir verða það líklegast aldrei vegna umhverfisáhrifa sem fylgja slíkum framkvæmdum 
(Paish, 2002). Útblástur minni vatnsaflsvirkjana er mun minni en frá stórum  vatnsaflsverum 
(Beckman, 2014).  

Talað er um þrjár hliðar sjálfbærrar þróunar: umhverfi, samfélag og efnahag. Mikil togstreita 
ríkir á milli þessara þátta og er erfitt að bæta einn þáttinn án þess að það komi niður á hinum 
sem eftir standa. Ýmsum ráðum er beitt til að komast að hagkvæmustu niðurstöðu fyrir 
fyrirhugaða framkvæmd til að takmarka áhrif fyrrnefndra þátta. Þar á meðal hafa rannsóknir 
beinst að því að finna ákjósanlega stærð virkjunar miðað við stofnkostnað og væntanlegan 
hagnað af framkvæmdinni. Rannsókn, framkvæmd af Cavazzini og fl. árið 2016, er dæmi um 
slíkt. Niðurstöður hennar sýndu að raunverulegur kostnaður við vélbúnað er ekki stranglega 
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háður ákveðinni fylgni þar sem sérkenni hverrar virkjunar getur haft áhrif á endanlegan 
kostnað hennar. Í rannsókn, sem birt var af Bøckman, T. og fl. (2005) er slík aðferð kynnt til 
að meta áhrif lítilla vatnsaflsvirkjanaframkvæmda þegar óstöðugt raforkuverð átti í hlut. 
Niðurstöður hennar sýndu hversu áhrifamikið raforkuverð er þegar meta á ákjósanlega stærð 
og hagkvæmni smávirkjana (Bøckman o.fl., 2005). 

Í ýmsum rannsóknum hefur hagkvæmni minni vatnsaflsvirkjana verið athuguð með tilliti til 
hámarksarðsemi fjárfestingar (Kaldellis o.fl., 2005; Aggidis o.fl., 2010; Bøckman o.fl., 2008). 
Í langflestum þessara rannókna er bent sérstaklega á kostnað tengdum tækjabúnaði og 
framkvæmd. En ekkert er fjallað um þann kostnað og þær tafir sem gætu fallið á framkvæmd 
á undirbúningsferlinu og afleiðingar hans. Niðurstöður rannsóknar þar sem kostnaður við 
byggingu minni vatnsaflsvirkjana í Bandaríkjunum var athugaður gefa til kynna að 
meðalþróunarkostnaður minni vatnsaflsvirkjana sé tiltölulega hár miðað við framleidda orku 
(Kosnik, 2010). Í þessari athugun eru minni vatnsaflsvirkjanir skilgreindar sem virkjanir með 
uppsett afl undi 30 MW, ólíkt almennu viðmiði í Evrópu. Helsta gagnrýni sem stærri virkjanir 
hafa fengið tengist yfirleitt áhrifum þeirra á lífríki sjávar og vistkerfið í ánum (Kosnik, 2010). 
Smávirkjanir eru almennt taldar hafa síður neikvæð umhverfisáhrif á árnar en stærri virkjanir. 
Samkvæmt rannsókn Kelly-Richard o.fl. (2017) eru áhrif minni vatnsaflsvirkjana oft 
vanmetin og torskilin hvað varðar umverfisáhrif. Stafar það sennilega af mismunandi 
landslagi og náttúru á virkjunarstöðum. Litlar beinar sannanir eru fyrir því að umhverfisáhrif 
minni vatnsaflsvirkjana séu minni en áhrif stærri virkjana, og á þessi algenga ályktun ekki við 
rök að styðjast (Abbasi og Abbasi, 2011; Bakken o.fl., 2012; Frey og Linken, 2012).  

Staða vatnsaflsvirkjana á Íslandi 

Raforka á Íslandi fyrr og nú 

Rafvæðing á Íslandi á rætur að rekja til ársins 1904 þegar Jóhannes Reykdal kom upp fyrstu 
virkjun landsins, 9kW vatnsaflsveri við Hamarskotslæk í Hafnarfirði (Orkustofnun, e.d.). 
Þessi atburður markar upphafið að síðari tíma byggingu heimarafstöðva hér á landi og á 
árunum 1920-1940 var blómaskeið í uppsetningu smávirkjana og heimarafstöðva. Rafvæðing 
á Íslandi hófst svo fyrir alvöru árið 1945 með rafvæðingu landsbyggðarinnar og hægðist þá á 
byggingu heimarafstöðva. Það sem hefur breyst á þessum tæplega 80 árum frá því að fyrstu 
smávirkjanirnar voru reistar hér á landi er að nú tengjast þær flestar beint inn á flutnings- og 
dreifikerfi landsins en áður fyrr var raforka í flestum tilfellum nýtt beint af viðkomandi 
sveitabæ. Með hugtakinu smávirkjun er átt við virkjun með uppsett afl undir 10 MW, 
samkvæmt skilgreiningu Evrópusambandsins (Punys o.fl., 2008).  

Ýmsar breytingar hafa átt sér stað í samfélaginu á undanförnum áratugum, þar má meðal 
annars nefna fólksfjölgun. Árið 1900 voru íbúar Íslands 78.203 talsins en árið 2000 voru þeir 
orðnir 283.362. þúsund. Á þessum 100 árum tæplega fjórfaldaðist fjöldi Íslendinga (Hagstofa, 
a og b). Með slíkri fólksfjölgun urðu ýmsar breytingar í samfélaginu, svo sem þétting byggða. 
Gögn gefin út af Hagstofu Íslands segja til um að fjöldi íbúa í Reykjavík hafi hækkað úr 5.802 
þúsund í 109.268 þúsund á árunum 1900 til 2000, sem sýnir að árið 1900 hafi fjöldi íbúa í 
Reykjavík verið rétt undir 5% af þeim fjölda sem hann var árið 2000 (Hagstofa, c og d ). 
Aukinn íbúafjöldi hefur í för með sér aukna orkuþörf, einnig verður hún meiri í þéttbýli og 
bæjarfélögum á landinu. Framboð raforku er oftast meira í þéttbýli en í strjálbýli, sem bendir 
til þess að raforkan geti talist dýrmætari í strjálbýli en þéttbýli (Mannvit, 2010). Mynd 1 hér 
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að neðan sýnir greinilega aukningu í raforkuvinnslu Íslendinga frá árinu 1930 til 2010, auk 
þess sem hún sýnir hlutfall framleiddrar orku með nýtingu vatnsafls miðað við aðra orkugjafa.  

 

Mynd 1. Raforkuvinnsla á Íslandi eftir uppruna (Orkustofnun, 2011). 

Ef litið er til talna um orkunotkun á Íslandi, sem Orkustofnun birti árið 2016, sést að hér á 
landi hefur hún aukist til muna frá árinu 1945 og til ársins 2015. Mynd 2 sýnir hlutfallslega 
orkunotkun á Íslandi árið 2016 og hvernig notkun hennar skiptist milli neytenda 
(Orkustofnun, 2016).  

 

 Mynd 2. Raforkunotkun á Íslandi árið 2016 (Orkustofnun, 2016). 

Ný raforkulög voru samþykkt árið 2003 hér á landi og hafa þau ýtt undir þátttöku einkaaðila í 
raforkugeiranum. Eftir að þessi lög voru samþykkt standa allir orkuframleiðendur jafnir 
gagnvart flutningi og dreifingu raforku. Í þessum lögum er gerður greinarmunur á einkasölu- 
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og samkeppnisþáttum flutnings- og dreifikerfisins, sem byggjast á tilskipun 96/92/EB, sem er 
hluti af EES-samningnum. 

Aukin áhersla á smávirkjanir 

Ísland hefur verið þekkt fyrir notkun sína á endurnýjanlegum orkugjöfum, en árið 2017 var 
hlutdeildin á Íslandi um 81% (Orkustofnun, 2017). Á vefsíðu Orkustofnunar má finna lista 
yfir þá virkjunarkosti sem gert er ráð fyrir í rammaáætlun (Orkustofnun, 2015). Búið er að 
virkja flest alla hagkvæma stærri virkjunarkosti á landinu. Þeir sem eftir standa lofa ekki eins 
mikilli hagkvæmni. Hins vegar er mikið eftir af ónýttum hagkvæmum minni 
vatnsaflsvirkjunarkostum á landinu sem gert er ráð fyrir í 3. áfanga rammaáætlunar 
(Þorbergur Steinn Leifsson, 2016, bls. 44). 

Af þeim 52 vatnsaflsverum, sem tengd voru við flutnings- og dreifikerfi landsins árið 2016, 
flokkast 38 af þeim undir smávirkjanir. Orkan sem kemur frá þeim nemur um 2,7% af 
heildarraforkuframleiðslu þessara orkuvera (Orkustofnun, 2018). Um 10% þeirrar orku sem 
kom frá vatnsaflsverum innan Evrópusambandsins árið 1995 kom frá smávirkjunum. 
Hlutfallslegt mikilvægi smávirkjana endurspeglast í 2010 markmiðum Evrópusambandsins 
þar sem takmarkið var að auka hlutfall orkuframleiðslu smávirkjana um helming, og tókst það 
um 48% (EUR-Lex, e.d.). 

Kostnaður á líftíma smávirkjana 
Líftími smávirkjana má skipta í ákveðin tímabil eftir stigi framkvæmdar hverju sinni: 
undirbúningur, framkvæmd, rekstur og niðurrif. Á undirbúningsferlinu, eða meðan á skipulagi 
og hönnun virkjunar stendur, getur kostnaður orðið mikill, hvort sem um er að ræða smáa eða 
stóra virkjun. Almennt á fyrsta stigi framkvæmdar er sá kostnaður sem til fellur vegna 
launakostnaðar ráðgjafa og verkfræðinga, sem sjá um hönnun og skipulag fyrirhugaðrar 
virkjunar, umfangsmesti kostnaðarliðurinn. Á þessu fyrsta stigi þarf framkvæmdin einnig að 
gangast undir umhverfismat, þ.e. umhverfismat áætlana (UMÁ) og mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmda (MÁU), ef þess er þörf. Að auki þurfa allar leyfisveitingar að liggja fyrir. 
Kostnaður á skipulags- og hönnunartíma felst helst í launakostnaði ráðgjafa, kostnaði vegna 
leyfisveitinga og umhverfisrannsókna. Næsta tímabil einkennist af eiginlegri 
virkjunarframkvæmd, og svo rekstri orkuversins. Meðan á framkvæmd stendur skiptist 
kostnaðurinn í laun vegna vinnu og kostnað vegna innkaupa á viðeigandi tækjum og tólum. 
Orkuver fá ekki neinar tekjur fyrr en rekstur virkjana er hafinn. Á rekstrartíma þarf að huga að 
launa- og rekstrarkostnaði, en hann er lágur, sérstaklega í samanburði við einstaklega háan 
undirbúningskostnað. Því má gera ráð fyrir umfangsmiklum lánaafborgunum þegar á 
rekstrartíma er komið (Mannvit, 2010). Að lokinni starfsævi virkjunar er niðurrifið 
yfirvofandi. Þar kemur kostnaður við niðurrif og mögulega endurheimt landsvæðis.  
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Mynd 3. Líftími smávirkjana eftir verkþáttum. 

Undirbúningskostnaður 

Kostnaður sem tengist undirbúningsferli og umhverfismati lítilla vatnsaflsvirkjana hefur lítið 
sem ekkert verið rannsakaður hér á landi. Samkvæmt leiðbeiningaskjali um undirbúning 
framkvæmda sem tengjast litlum vatnsaflsvirkjunum, sem unnið var af Mannviti og gefið út 
árið 2010, er áætlað hlutfall undirbúningskostnaðar slíkra virkjana u.þ.b 7% af heildarkostnaði 
og er ófyrirséður kostnaður u.þ.b. 9,3% (Mannvit, 2010).  

Ófyrirséðu þættirnir í undirbúningsferlinu geta verið tilkomnir vegna umhverfismats, sem 
orsakast hefur vegna sérstakra landfræðilegra eiginleika svæðisins, tegundar virkjunar, 
samblands tegunda og vegna eiginleika landsvæðisins. Orsakavaldarnir gætu einnig verið 
aðrir þættir í framkvæmdinni, sem ekki hafa verið athugaðir áður. 

Stofnkostnaður  

Stofnkostnaður innifelur kostnað á framkæmdartíma virkjunar. Vatnsaflsvirkjanir stórar sem 
smáar eru samsettar úr sömu meginþáttum. Þessir þættir eru eftirfarandi: stífla, inntakslón, 
hjáveita, inntaksmannvirki, vatnsvegir, þrýstipípa, stöðvarhús, frárennsli og vegir. 
Stofnkostnaður er háður fyrirkomulagi virkjunarinnar, hönnun hennar, vali á búnaði og hvort 
keyptur sé staðlaður búnaður eða sérhannaður fyrir tiltekna virkjun og efnisval. Nákvæmni 
áætlaðs stofnkostnaðar er háð nákvæmni upplýsinganna sem kostnaðaráætlunin er byggð á. 
Nákvæmni upplýsinga um framkvæmdina verður ávallt meiri því lengra sem líður á ferlið. Ef 
meta á stofnkostnað út frá frumathugun er notast við tiltækar reynslutölur miðað við fallhæð 
og uppsett afl ásamt áætluðum kostnaði við það að tengjast dreifiveitunni og mögulegt 
söluverð framleiddrar raforku. Að meta stofnkostnað út frá frumathugun er gert snemma á 
ferlinu, með í sumum tilvikum ónákvæmum frumgögnum, og því er nákvæm niðurstaða ekki 
tryggð. Þegar ferlið er komið lengra er hægt að meta stofnkostnað framkvæmdar út frá 
forhönnun og síðan verkhönnun. Fyrir nákvæmustu kostnaðaráætlunina er hentugt að áætla 
stofnkostnaðinn út frá verkhönnun en þá þurfa fullnægjandi vatnsmælingar að liggja fyrir, 
nákvæmar upplýsingar um stærð, staðsetningu og hæðarkvóta mannvirkja. Kostnaðurinn er 
metinn út frá gefnum upplýsingum um hönnun og umsjón framkvæmdarinnar, undirbúnings- 
og fjármagnskostnað á byggingartíma (Mannvit, 2010). Samkvæmt Alþjóðastofnun 
endurnýjanlegrar orku (IRENA, 2012) var stofnkostnaður við minni vatnsaflsvirkjanir, um 
8000$/KW, árið 2012 (IRENA, 2012). Samt sem áður var það í höndum breskra aðila að 
rannsaka minni vatnsaflsvirkjanir þar sem ekki var kleift að skilgreina sambandið milli 
kostnaðar og orku hjá þessum virkjunum. Rannsakendur gerðu því ráð fyrir að kostnaður við 
smærri vatnsaflsvirkjanir væri tengdur beint staðbundnum skilyrðum á virkjunarstað (Bracken 
o.fl., 2014). Þetta ósamræmi milli rannsókna gæti stafað af því að staðbundnir eiginleikar og 
umhverfisáhrif hafa ekki verið tekin til athugunar við kostnaðaráætlun hjá Alþjóðastofnun 
endurnýjanlegrar orku (International Renewable Energy Agency). 
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Rekstrarkostnaður 

Almennt er rekstrar- og viðhaldskostnaður lítilla vatnsaflsvirkjana tiltölulega lágur miðað við 
stofnkostnað slíkra framkvæmda. Í dæmi, sem tekið er úr skýrslu Mannvits, er áætlað að fyrir 
um 100kW virkjun sé árlegur rekstrarkostnaður um 2% af stofnkostnaði (Mannvit, 2010). Því 
verður ekki farið meira út í þá sálma í þessari rannsókn. 

Aðkeyptur búnaður virkjunar hefur áhrif á framleiðslugetu. Hægt er að kaupa staðlaðan búnað 
fyrir virkjun en einnig er hægt að sérhanna hann. Mun minni kostnaður fylgir því að nota 
staðlaðan búnað, samt sem áður skilar sérhannaði búnaðurinn mun meiri nýtni við 
orkuframleiðsluna. Endanleg hönnun þarf að vera tilbúin áður en framkvæmdir geta hafist.  

Arðsemismat smávirkjana 

Lagt er mat á arðsemi tiltekinnar virkjunar með því að reikna út lágmarksraforkuverð sem 
þarf að fást fyrir framleidda orku, til að framkvæmdin skili tilskildum hagnaði. Þær tekjur sem 
fást af raforkusölu þurfa að vera hærri en samanlagður kostnaður vegna afborgana lána og 
rekstrarkostnaðar virkjunarinnar. Framleiðslukostnaður raforku er reiknaður út frá eftirfarandi 
upplýsingum: uppsettu afli orkuversins, stofnkostnaði framkvæmdarinnar, nýtingartíma 
virkjunar, árlegri raforkuframleiðslu, árlegum rekstrarkostnaði orkuversins, endurgreiðslutíma 
og upphæð vaxta af fjármagni. Nýtingartími virkjunar er hlutfallslega mikilvægur þegar litið 
er til arðbærni orkuversins (Mannvit, 2010). 

Kröfur á undirbúningsferli smávirkjana 
Virkjunarkostur þarf að standast kröfur um hagkvæmni og lágmörkun umhverfisrasks. Einnig 
þarf að vera hægt að fjármagna verkið til að standa straum af þeim kostnaði sem til fellur. Í 
íslenskum lagaramma eru settar fram kröfur um umhverfismat varðandi virkjanaframkvæmdir 
og reglur um leyfi sem framkvæmdaraðilar þurfa að hafa aflað áður en virkjun getur hafið 
rekstur sinn. Fjármálastofnanir veita almennt ekki fjármagn til slíkra framkvæmda fyrr en öll 
viðunandi leyfi eru komin í hús. 
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Ákvörðun um matsskyldu skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum 

Tafla 1. Flokkun vatnsaflsvirkjana eftir uppsettu rafafli skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum 106/2000. 

Uppsett rafafl  Kröfur skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 

Undir 200[kW] Tilkynningaskyldar til sveitarfélaga en almennt ekki til 
Skipulagsstofnunar. Hún á rétt á að óska eftir tilkynningu frá 
framkvæmdaraðila ef eðli, umfang, staðsetning eða annað gerir það að 
verkum að talið sé að umhverfisáhrif framkvæmdar séu umtalsverð. 
Skv. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. 

Á bilinu 200 – 
10.000[kW] 

Tilkynningaskyldar til Skipulagsstofnunar, þá ber framkvæmdaraðila 
að senda inn greinargerð fyrirhugaðrar framkvæmdar til stofnunarinnar 
sem sker úr um hvort framkvæmd skuli gangast undir mat á 
umhverfisáhrifum. Skv. 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. 

Yfir 10.000[kW] Skulu gangast undir mat á umhverfisáhrifum. Skv. 5. gr. laga um mat á 
umhverfisáhrifum. 

 

Samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eru vatnsaflsvirkjanir flokkaðar í 
þrjá flokka eftir stærð, sem mæld er í uppsettu rafafli virkjunar (sjá töflu 1). Greinargerð sem 
fylgja skal tilkynningu til ákvörðunar um matsskyldu skal uppfylla ákvæði 11. gr. reglugerðar 
um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015. Þar skal koma fram greinargóð lýsing á 
framkvæmd, uppsett afl ýmist í kW eða MW, tegund virkjunar, fallhæð og magn virkjaðs 
vatns. Að auki skal gera grein fyrir þeim breytingum sem gætu orðið á vatnsbúskap svæðisins 
með tilkomu virkjunarinnar, gera þarf grein fyrir grunnástandi áa og svo hvernig það muni 
breytast með tilkomu virkjunar. Koma þarf fram hvort stífluframkvæmd muni fylgja, og ef 
svo er þarf að fylgja lýsing á tegund og upplýsingar um hönnuð stíflu. Sýna þarf útmörk lóna 
með loftmyndum og hæðalínum, einnig er nauðsynlegt að gera grein fyrir staðsetningu 
mannvirkja og vega m.v. lón og stíflu ásamt efnisþörf til mannvirkjagerðar. Koma þarf inn á 
rekstur virkjunar og nákvæm verkáætlun skal fylgja með. Kanna þarf grunnástand svæðisins 
og helstu umhverfisáhrif, bein og óbein. Þar með þurfa upplýsingar að fylgja um þær 
rannsóknir sem hafa verið gerðar á virkjunarsvæðinu og niðurstöður þeirra.  

Mat á umhverfisáhrifum 
Samanber 2. viðauka við lög 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum skal meta líkleg 
umtalsverð umhverfisáhrif út frá: umfangi, stærð, fjölbreytileika, líkum á áhrifum, tímabili, 
tíðni og óafturkræfni áhrifa á framkvæmdartíma sem og rekstrartíma. Gera þarf grein fyrir 
grunnástandi virkjunarsvæðis og hvernig það mun koma til með að breytast. Hvernig gerð er 
grein fyrir grunnástandi virkjunarsvæðis og þeim umhverfisáhrifum sem búast má við í 
matsákvörðun af hálfu framkvæmdaraðila. Í vissum tilvikum getur reynst nóg að notast við 
eldri rannsóknir á vistkerfum og öðrum umhverfisþáttum til að gera grein fyrir grunnástandi 
og meta umhverfisáhrif, stundum gæti þurft að framkvæma sérstakar rannsóknir á vissum 
umhverfisþáttum til að hafa fullnægjandi upplýsingar um umhverfisáhrif í greinargerð. Ef 
umsagnaraðili telur rannsóknir vissra umhverfisþátta vera ábótavant getur Skipulagsstofnun 
óskað eftir ítarlegri gögnum hvað málið varðar. Koma þarf fram ef ákvæði um náttúruvernd 
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eru í nágrenni virkjunar. Í lögum um náttúruvernd 60/2013 er talað um þrjá flokka varðandi 
náttúruverndarsvæði: friðlýst svæði og afmörkuð búsvæði tegunda, sem vernduð eru skv. 1. 
mgr. 56.gr, svæði og náttúrumyndanir á B- og C-hluta náttúruminjaskrár sbr. 33. gr og 
afmörkuð svæði á landi og sjó sem njóta verndar samkvæmt lögum vegna náttúru eða 
landslags. Upplýsingar um áhrif á vatnsföll, lífríki í lækjum/ám/vötnum, gróðurfar, fuglalíf, 
veiði, sjónræn áhrif og áhrif á útivist ásamt upplýsingum mótvægisaðgerða sem 
framkvæmdaraðili hyggst beita. Umsagnaraðilar sem veita umsögn um matsskyldu 
framkvæmda, þeir geta verið mismunandi eftir eðli, staðsetningu og umfangi framkvæmda en 
meðal þeirra helstu má nefna: Orkustofnun, Veðurstofu Íslands, Umhverfisstofnun, 
Hafrannsóknarstofnun, Minjastofnun Íslands, Vegagerðina, Atvinnuvega og Nýsköpunar-
ráðuneytið, viðeigandi heilbrigðiseftirlit og sveitarfélag. Það er í hlut Skipulagsstofnunar að 
leggja mat á hvort upplýsingar greinargerðar séu fullnægjandi fyrir framkvæmdina og 
möguleg umhverfisáhrif hennar. Stofnunin getur sent leiðbeiningar um úrbætur ef hún metur 
sem svo að upprunaleg greinargerð sé ábótavant. Skipulagsstofnun hefur 4 vikur til að skila 
svari sínu um matsskyldu eftir að formleg tilkynning hefur borist. Þær vatnsaflsvirkjanir sem 
hafa uppsett afl 10 MW eða meira eru matsskyldar samkvæmt lögum og skulu þær allar 
gangast undir mat á umhverfisáhrifum. Þegar framkvæmd gengur undir slíkt mat er opnað 
fyrir umsagnarheimild almennings til að koma með athugasemdir við framkvæmdina 
(Skipulagsstofnun, 2011). 

Leyfisveitingar 

Vatnsaflsvirkjanir eru háðar ýmsum leyfum til að geta hafið rekstur. Til að geta hafið 
rannsóknir á fyrirhuguðu virkjunarsvæði þarf rannsóknarleyfi sem gefið er út af Orkustofnun. 
Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 er það undir hatti viðkomandi sveitarstjórnar að sjá 
um veitingu framkvæmdarleyfis og sömuleiðs sér byggingarfulltrúi um að veita 
byggingarleyfi, skv. 9. gr. mannvirkjalaga nr.160/2010. Orkustofnun gefur út virkjunarleyfi, 
sem felur í sér leyfi til að reisa og reka orkuver. Þær virkjanir sem hafa uppsett afl undir 1 
MW, og eru ekki tengdar inn á flutnings- og dreifikerfi landsins, eru ekki háðar slíku leyfi. Ef 
tilgangur virkjunar er að selja framleidda raforku á almennum markaði þarf leyfi til 
raforkuviðskipta, sem einnig er gefið út af Orkustofnun. Viðkomandi heilbrigðisnefnd sér um 
útgáfu starfsleyfa fyrir virkjanir með uppsett afl 2 MW eða meira. Ef þess er þörf, gefur 
Hafrannsóknarstofnun út leyfi fyrir framkvæmdir í veiðivatni og Minjastofnun Íslands ef taka 
þarf tillit til fornleifa á viðkomandi svæði (Mannvit, 2010). Þótt áhrif stakra leyfa sem virkjun 
kann að vera háð, til að geta hafið rekstur sinn, sé ekki athugað sérstaklega í þessari athugun 
er yfirlit þeirra birt í töflu 2 hér að neðan. Það veitir yfirsýn yfir umfang þeirra krafna sem oft 
eru lagðar á litlar vatnsaflsvirkjanir.  
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Tafla 2. Leyfi sem virkjanaframkvæmdir kunna að vera háðar áður en rekstur getur hafist. 

Tegund leyfis Leyfisveitandi Skilgreining 

Rannsóknarleyfi Orkustofnun Leyfi til rannsóknar á vatnsafli til 
raforkuframleiðslu, skv. 1. mgr. 4. gr. 
laga um rannsóknir og nýtingu á 
auðlindum í jörðu, nr. 57/1998. 

Virkjunarleyfi Orkustofnun Leyfi til að reisa og reka raforkuver, 
skv. raforkulögum nr. 65/2003. 
Virkjanir með uppsett afl undir 1 MW 
eru undanskildar þessu leyfi nema orka 
raforkuversins sé afhent inn á flutnings- 
eða dreifikerfið.  

Leyfi til raforkuviðskipta Orkustofnun Skv. 18. gr. raforkulaga nr. 65/2003 
þarf leyfi til að stunda raforkuviðskipti. 
Algengt er að framkvæmdaraðilar séu 
ekki sjálfir með slíkt leyfi heldur semji 
við raforkusala. 

Framkvæmdarleyfi Viðkomandi sveitarstjórn Skv. 13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
þarf framkvæmdarleyfi fyrir öllum 
meiriháttar framkvæmdum. Ekki þarf 
slíkt leyfi ef framkvæmd er háð 
byggingarleyfi. 

Byggingarleyfi Byggingarfulltrúar Skv. 9. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010 
þarf byggingarleyfi fyrir varanlegum 
húsbyggingum og tengivirkjunum, sem 
gerðar eru í tengslum við virkjun. 

Starfsleyfi Viðkomandi 
heilbrigðisnefnd 

Virkjanir með uppsett rafafl 2 MW eða 
meira eru háðar starfsleyfi, skv. 
reglugerð nr. 785/1999, um starfsemi 
fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för 
með sér mengun. 

Leyfi frá 
Hafrannsóknarstofnun 

Hafrannsóknarstofnun Sérhver framkvæmd í eða  við 
veiðivatn, allt að 100 m frá bakka sem 
getur haft áhrif á fiskgengd árinnar er 
háð leyfi frá Fiskistofu, skv. 33. gr laga 
nr. 61/2006.  

Leyfi frá Minjastofnun Minjastofnun 21. gr. laga um menningarminjar nr. 
80/2012 segir til um að enginn megi 
spilla, granda, breyta, hylja, laga, aflaga 
eða flytja úr stað fornleifar. 
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Leyfi frá 
Umhverfisstofnun 

Umhverfisstofnun Ef framkvæmd veldur því að hætta sé á 
að hún spilli friðlýstum náttúruminjum, 
sbr. 67. og 68. gr.,  eða ef röskun á 
jarðmyndun eða vistkerfum verður, skv. 
61. gr. náttúruverndarlaga. 

Leyfi frá Skógrækt 
ríkisins 

Skógrækt ríkisins Ef ryðja þarf náttúrulegum skógi gefur 
Skógrækt ríkisins slíkt leyfi. 

 

Fjármögnun virkjunar 

Virkjanaframkvæmdir krefjast oft og tíðum umtalsverðs fjármagns. Framlag 
framkvæmdaraðila þarf að vera verulegt, að minnsta kosti 20-30% af áætluðum stofnkostnaði 
framkvæmdar. Að auki þarf fé til framkvæmdarinnar, sem fengið er með lánum. Til að 
framkvæmd skili sem mestum hagnaði væri kjörið ef lán vegna hennar væri tekið til langs 
tíma með eins lágum vöxtum og kostur er á. Hægt er að óska eftir styrkjum úr ýmsum sjóðum 
og einnig má leita annars konar fjármögnunar hjá bönkum eða öðrum fjármálastofnunum. 
Nokkrir mismunandi valkostir eru til fjármögnunar á slíkum framkvæmdum. Þar má meðal 
annars nefna öflun styrks eða láns frá Framleiðslusjóði landbúnaðarins. Byggðasjóður veitir 
lán til bygginga smávirkjana og stöku styrki ef verkefnið uppfyllir tilskilin viðmið. 
Orkusjóður fjármagnar grunnrannsóknir orkumála auk þess sem sjóðnum er heimilt að styðja 
við stök verkefni á sviði hagkvæmrar orkunotkunar. Athuga skal að vatnsaflsvirkjun fær 
engar tekjur fyrr en rekstur hennar er hafinn, svo tafir á gangsetningu virkjunar getur reynst 
kostnaðarsamar. Lánastofnanir veita sjaldnast lán fyrr en framtíð fyrirhugaðrar virkjunar er 
tryggð, og hún komin með öll tilskilin leyfi. Þar af leiðandi er það undir 
framkvæmdaraðilanum komið að tryggja fjármögnun verkefnis, allt frá frumathugun og 
rennslismælingum að leyfisveitingum, ef tafir verða á ferlinu á þessum tíma leggst það einnig 
á framkvæmdaraðilann. Endanleg fjármögnun þarf að vera tryggð áður en framkvæmdir 
hefjast (Mannvit, 2010).  
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Undirbúningsferli smávirkjana 
Samkvæmt leiðbeiningaskjali, sem gefið var út af Mannviti árið 2010, má skipta 
undirbúningsferli virkjanaframkvæmda í tvennt, fyrst er það frumathugun, á eftir henni kemur 
faglegt mat varðandi virkjunarkosti. Umhverfisrannsóknir þurfa að fara fram á virkjunarsvæði 
og fyrirspurn um matsskyldu þarf að senda til Skipulagsstofnunar. Farið er í  mat á 
umhverfisáhrifum ef tilskilin framkvæmd er ákvörðuð matsskyld, ef ekki er hægt að fara 
rakleiðis í leyfisumsóknir. Þegar öll helstu leyfin eru komin í hús er hægt að ganga frá 
endanlegri fjármögnun framkvæmdarinnar. Eftir að hún hefur verið tryggð og endanleg 
hönnun er tilbúin er framkvæmd virkjunarinnar hafin. Eftir gangsetningu orkuversins tekur 
við almennur rekstur og viðhald (Mannvit, 2010). 

Mynd 4. Þættir undirbúningsferlis smávirkjana. 

Frumathugun 

Við frumathugun þarf að taka mið af ýmsum eiginleikum sem fyrirhugaður virkjunarkostur 
kann að búa yfir. Hagkvæmni virkjunar getur verið háð staðsetningu og þeim staðbundnu 
eiginleikum sem kunna að vera á virkjunarsvæðinu. Þar með talið eiginleikar vatnasviðsins, 
vatnsmagn þess, breytingar í rennsli og virkjanleg fallhæð. Við frumathugun er lagt frummat 
á virkjanlegt rennsli og til þess eru rennslislíkön oftast unnin út frá gömlum rennslislyklum 
eða gagnasafni Veðurstofunnar, ef til eru gögn fyrir viðkomandi landsvæði. Samkvæmt 
upplýsingaskjali Mannvits eru aðrir þættir staðbundinna eiginleika virkjunarsvæðisins 
nefndir, sem gætu haft áhrif á hagkvæmni, svo sem: nálægð í námur, vegir að 
framkvæmdarsvæði, eiginleiki virkjunar til að tengjast dreifiveitu og fjarlægð til neytandans. 
Tengimöguleikar við dreifiveitu eru skoðaðir og upplýsinga um mögulega sölu raforku aflað, 
ef við á. Eignarhald landsvæðis er athugað og fyrirhuguð framkvæmd er kynnt fyrir 
landeigendum og viðeigandi sveitarfélagi, þar sem semja þarf við þessa aðila um veiði- og 
vatnsréttindi á virkjunarsvæðinu, einnig hvað varðar land undir mannvirki. Ef fyrirhuguð 
virkjun er staðsett í ágætri fjarlægð frá næsta lágspennitengistað er það undir viðeigandi 
rafveitu komið að meta möguleika tengingar og flutning orku (Mannvit, 2010). 

Í lok frumathugunar er stofnkostnaður framkvæmdar metinn, einnig er lagt mat á hagkvæmni 
virkjunarkostsins. Útbúin er skýrsla sem inniheldur niðurstöður frumathugunar og út frá 
söfnuðum gögnum er ákvörðun um framhald tekin. Ákvörðun um áframhald framkvæmdar er 
tekin út frá faglegu mati á virkjunarkosti, þ.e. ef hann er talinn hagkvæm fjárfesting (Mannvit, 
2010). 
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Faglegt mat á virkjunarkosti 

 Mynd 5. Verkþættir faglegs mats virkjunarkosts. 

Rannsóknarleyfi og rennslismælingar 
Þegar virkjunarkosturinn er metinn faglega þarf rannsóknarleyfi að vera fyrir hendi og 
vatnsmælingar undir leiðsögn sérfræðings að vera hafnar. Orkustofnun gefur út 
rannsóknarleyfi á viðkomandi landsvæði fyrir nánari athuganir virkjunarinnar, samkvæmt 
lögum nr. 57/1998. Sérstaklega þarf að athuga vatnsföll á fyrirhuguðu virkjunarsvæði. Á 
Íslandi eru vatnsföll að öllu jöfnu flokkuð í þrjá flokka, þessir flokkar byggjast á eðli og 
uppruna ánna: dragá, lindá og jökulá. Rennsli dragáa er háð veðurfari og getur því verið mjög 
breytilegt. Lindár einkennast af jöfnu rennsli, sem er tilvalið fyrir minni virkjanir. Jökulár 
myndast vegna leysinga jökulíss, og er rennsli þeirra að öllu jöfnu árstíðabundið. Meta þarf 
eiginleika vatnasviðsins og tegund þjónustu sem virkjun mun veita til að ákvarða hvort 
tiltekin virkjun verði rennslisvirkjun eða virkjun með miðlunarlóni. Hreinni rennslisvirkjunum 
fylgir minna rask og oftast ekkert miðlunarlón aðeins lítið inntakslón. En henni fylgja einnig 
ótrygg afköst þar sem þau tengjast rennslinu beint, sem getur verið breytilegt. Virkjun með 
miðlunarlóni getur reynst kostnaðarsöm, bæði fjárhagslega og út frá umhverfi þar sem rask á 
því er óumflýjanlegt við gerð miðlunarlóns. Hins vegar er framleiðslugeta slíkra virkjana mun 
öruggari,  þar sem hægt er að nýta uppsafnað vatn úr miðlunarlóni eftir þörfum (Mannvit, 
2010). 

Framkvæma þarf rennslismælingar fyrir virkjunina af sérfræðingi, þar sem rennslið getur 
verið breytilegt, t.d. eftir árstíðum og veðri. Rennslismælingar eru mikilvægar að því leyti að 
orkuframleiðsla virkjunar ræðst af áætlaðri fallhæð og virkjanlegu rennsli. Eitthvert tiltekið 
lágmarksstreymi þarf ávallt að vera í farveginum til að tryggja öryggi þess lífríkis sem þar 
lifir. Samkvæmt leiðbeiningarskjali Orkustofnunar þurfa samfelldar rennslismælingar að hafa 
staðið yfir í a.m.k tvö ár til að geta gefið gott mat á virkjanlegt rennsli (Mannvit, 2010). 

Samningar og kynning 
Endanlegir samningar við sveitarfélög, landeigendur, dreifiveitu og orkusöluaðila (ef við á) 
þurfa afgreiðslu meðan á faglegu mati virkjunarkosts stendur. Þegar kynningu fyrirhugaðra 
framkvæmda er lokið, fyrir landeigendum og viðkomandi sveitarfélagi, geta 
samningaviðræður hafist. Semja þarf við fyrrnefnda aðila um vatns- og veiðiréttindi á 
fyrirhuguðu virkjunarsvæði. Að auki þarf að semja um land undir mannvirki. Tryggja þarf 
framkvæmdaraðila ofannefnd réttindi áður en lengra er haldið í undibúningsferlinu (Mannvit, 
2010). 

Ráðstöfun orku 
Ráðstöfun orkunnar getur haft bein áhrif á hagnað virkjunar. Orkunni er yfirleitt ráðstafað á 
eftirfarandi vegu: til eigin notkunar, á markaði eða að um nýja notendur sé að ræða. Virkjun 
þarf að vera tengd inn á nálæga dreifiveitu ef viðkomandi framkvæmdaraðili hyggst selja 
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virkjaða orku. Ef tengt er við dreifiveituna þarf að semja við tilskylda veitu hvað varðar 
tengingu við hana og varðandi sölu og kaup á framleiddri raforku. Að nýta orku sem nýir 
notendur býður upp á ný atvinnutækifæri þar sem orka er nýtt beint í ákveðnum iðnaði. Við 
slíkar aðstæður skapast ekki samkeppni um orkunotendur á raforkumarkaðinum. Þar sem 
raforkuflutningur getur verið kostnaðarsamur getur í stöku tilfellum reynst hagkvæmara að 
koma á laggirnar lítilli virkjun nálægt viðkomandi iðnaði til beinnar notkunar heldur en að 
styrkja dreifikerfið (Mannvit, 2010). 

Ef orka er nýtt til eigin notkunar eru samningar við dreifiveitu óþarfir. Hins vegar ef til 
stendur að nýta orkuna til sölu á almennum orkusölumarkaði er þörf á samningi við 
dreifiveituna (Mannvit, 2010). 

Skipulag og hönnun 
Viðkomandi framkvæmd þarf að vera í samræmi við gildandi skipulag þess landsvæðis sem 
hún tilheyrir, bæði aðal- og deiliskipulag. Sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags ber ábyrgð á 
breytingum á aðalskipulagi, ef þeirra er þörf. Ef ekkert gildandi skipulag er á svæðinu þarf að 
athuga hvort slíkt sé í bígerð, og þá gera ráð fyrir fyrirhuguðum framkvæmdum við gerð nýs 
skipulags. Ef hins vegar gildandi skipulag er á svæðinu, sem samræmist ekki fyrirhugaðri 
framkvæmd, þarfnast það aðlögunar. Hægt er að óska eftir breytingu á því til að ná samræmi 
milli þess og fyrirhugaðrar framkvæmdar. Ef ekkert gildandi skipulag er á svæðinu þarf 
framkvæmdaraðili að sækja um undanþágu frá ráðherra eftir umsögn Skipulagsstofnunar til 
að öðlast framkvæmdarleyfi (Mannvit, 2010).  

Markmið rannsóknar 
Mikilvægi smávirkjana sem orkugjafar fyrir Íslendinga er að aukast. Endurnýjanlegir 
orkugjafar gegna lykilhlutverki við minnkun útblásturs gróðurhúsalofttegunda. Eins og staðan 
er í virkjunarmálum á Íslandi í dag er búið að virkja nærri alla stóra hagkvæma virkjunarkosti 
og því er m.a. litið til smávirkjana til að svara framtíðarorkueftirspurn þjóðarinnar. 
Virkjunarkostur þarf að standast kröfur um hagkvæmni og lágmörkun umhverfisrasks. Einnig 
þarf að vera til fjármögnun til að standa straum af þeim kostnaði sem til fellur.  Erlendar 
rannsóknir gefa til kynna að umfang rannsókna við leyfisveitingar geti haft neikvæð áhrif á 
hagkvæmni smárra vatnsaflsvirkjana.   

Markmið þessarar rannsóknar er að greina samtengingar milli hagvæmni, umhverfisáhrifa og 
fjáröflunar í undirbúningsferli smárra vatnsaflsvirkjana. Umtalsverð umhverfisáhrif 
smávirkjanaframkvæmda geta orsakast vegna ýmissa eiginleika sem einkenna framkvæmdina 
eða landsvæði hennar. Ef talið er að framkvæmd hafi í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif 
gætu kröfur til umhverfisrannsókna aukist. Slíkar umhverfisrannsóknir geta bæði reynst 
kostnaðarsamar fyrir framkvæmdina og valdið töfum á undirbúningsferlinu. Sem orsakar ekki 
einungis tafir í fjármögnun og lengir þannig tímarammann sem framkvæmdaraðili þarf að 
fjármagna upp á eigin spýtur, heldur hefur einnig áhrif á tekjumyndun framkvæmdarinnar í 
heild. Þetta sýnir jafnframt að hagkvæmni smávirkjanaframkvæmda er mun minni en hjá 
stórum virkjunum, því geta þeirra til fjármögnunar getur verið háð þeim umhverfiskröfum 
sem settar eru á slíkar framkvæmdir. Rannsókn þessi beinist að vatnsaflsvirkjunum á Íslandi 
með uppsett afl á bilinu 200-10.000 kW sem fóru í gegnum tilkynningarferli til ákvörðunar 
um matsskyldu eftir aldamót, samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. Í rannsókninni 
er leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 
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• Hvaða einkenni virkjanaframkvæmda auka líkurnar á því að framkvæmd sé skyld að fara í 
gegnum mat á umhverfisáhrifum? 

• Hver er upplýsingagrunnurinn að baki ákvörðunar um matsskyldu? 
• Hvernig meta framkvæmdaraðilar hagkvæmni virkjunar og hver eru áhrif umhverfiskrafna 

á hana? 
• Hver eru áhrif umhverfiskrafna á fjármögnun virkjanaframkvæmda? 

Rannsóknin skiptist í tvo mismunandi verkþætti með ólíka nálgun. Í fyrri verkþættinum voru 
staðbundin skilyrði og virkjunarforsendur athuguð út frá upplýsingum úr greinargerð 
framkvæmda eða annarra opinberra gagna sem tengja má athuguðum framkvæmdum. Í 
verkþættinum er leitast við að skoða breytur sem einkenna hverja framkvæmd, t.d. 
staðsetningu, umfang, tegund sem virkjuð er og fleiri þætti (sjá nánar í töflu 3, aðferðir). 
Samanburður var síðan gerður á milli matsskyldra framkvæmda og þeirra sem ekki voru 
úrskurðaðar í mat á umhverfisáhrifum og athugað var hvort einhver þessara þátta tengdist 
sérstaklega framkvæmdum sem voru matsskyldar. Athuga skal að við vinnslu á fyrri 
verkþætti rannsóknarinnar, vegna takmarkana í gagnasöfnun, er úrtakið ekki tæmandi fyrir 
virkjanir sem uppfylla fyrrnefnd skilyrði, en lögð var áhersla á að hafa það sem fjölbreyttast. 
Stuðst var við lista sem gefinn var út af Orkustofnun árið 2016, sem innihélt upplýsingar um 
allar þær virkjanir sem tengdar voru við flutnings- og dreifikerfi landsins það ár. Ásamt 
upplýsingum sem var að finna á vefsíðu Skipulagsstofnunar um 
vatnsaflsvirkjanaframkvæmdir í matsflokki B. 

Með seinni verkþættinum öðlaðist rannsakandi innsýn inn í undirbúningsferli framkvæmdar 
með því að taka rýnihópsviðtöl við reynda smávirkjanaframkvæmdaraðila. Viðtölin sem voru 
tekin fyrir þessa rannsókn eru bundin trúnaði og niðurstöður birtar með þeim hætti að ekki 
væri hægt að rekja þær til ákveðinnar framkvæmdar. Spurningarlistinn, sem lagður var fyrir 
framkvæmdaraðila, var unninn út frá skjali sem gefið var út af Mannvit, þar sem 
undirbúningsferli smávirkjanaframkvæmda var lýst (Mannvit, 2010). Spurningarnar beindust 
að ýmsum þáttum undirbúningsferilsins, t.d. að umhverfisrannsóknum, leyfisveitingum, 
skipulagi, samningum og öðrum þáttum sem fallið gætu til. Fyrri verkþáttur rannsóknar svarar 
hvaða eiginleikar/verkþættir ráða því hvort smávirkjun sé úrskurðuð í mat á umhverfisáhrifum 
og á hvaða upplýsingagrunni ákvörðun um matsskyldu er grunduð. Seinni verkþáttur 
rannsóknar svarar því hvar í undirbúningsferlinu skapast áhætta um framtíð 
smávirkjanaframkvæmda, og hvað hefur breyst á þessum árum frá því að lög um mat á 
umhverfisáhrifum tóku gildi árið 2000. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar ættu að gagnast framkvæmdaraðilum, opinberum stofnunum 
og öðrum hagsmunaraðilum með því að leggja fram greiningu á ferlinu. Það gæti nýst sem 
grunnur að aðlögun lögbundinna reglna og breytt viðhorfi í garð smávirkjana til hins betra.  
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Aðferðir 
Rannsóknaraðferð athugunarinnar er tvíþætt. Fyrri þátturinn yfirferð greinargerða smávirkjana 
átti sér stað á skrifstofu Skipulagsstofnunar í maí- og júnímánuði 2018. Rannsókn þessi var 
framkvæmd og skrifuð frá maí til september 2018. 

Verkþáttur 1: Yfirferð verkferils umhverfismats  
Gögn frá Orkustofnun og Skipulagsstofnun voru notuð í þessum verkþætti. Listi frá 
Orkustofnun var gefinn út árið 2016 og innihélt allar upplýsingar um þær vatnsaflsvirkjanir 
sem tengdar voru við flutnings- og dreifikerfi landsins það ár. Að auki var notast við allar 
tiltækar tilkynningar og greinargerðir um fyrirhugaðar vatnsaflsvirkjanaframkvæmdir sem 
bárust Skipulagsstofnun frá 2000 til 2018. Af lista hennar voru fjarlægðar þær virkjanir sem 
voru gangsettar fyrir árið 2000 ásamt þeim sem höfðu ýmist uppsett afl undir 200 kW eða yfir 
10.000 kW. Gagnsæi upplýsinga var mismikið milli skoðaðra framkvæmda, var því að lokum 
stuðst við niðurstöður varðandi 18 smávirkjanaframkvæmdir við útfærslu rannsóknarinnar. 

Gátlisti var útbúinn af rannsakanda með það að markmiði að skoða helstu þætti viðkomandi 
virkjunar. Þar voru eiginleikar hennar, tilheyrandi landsvæði og verkferlið athugað og greint 
eftir bestu getu út frá opinberum gögnum. Eftirfarandi gátlista má sjá hér að neðan í töflu 3. 

Tafla 3. Athugaðar breytur hjá skoðuðum vatnsaflsvirkjunum. 

Tegund breytu og þáttur sem athugaður var 

Óháð breyta 1. Hvert er gangsetningarár virkjunar? 
Óháð breyta 2. Hvert er uppsett rafafl virkjunar? 
Óháð breyta 3. Á hvaða landshluta er virkjunin? 
Óháð breyta 4. Hver er tegund árinnar sem virkjuð var? 
Óháð breyta 5. Var fyrirspurn um matsskyldu byggð á sérstökum umhverfisrannsóknum? 
Óháð breyta 6. Er landsvæði á náttúruminjaskrá innan áhrifasvæðis virkjunar? 
Óháð breyta 7. Finnast ábyrgðartegundir innan áhrifasvæðis virkjunar? 
Óháð breyta 8. Eru plöntutegundir á válista á áhrifasvæði virkjunar? 
Óháð breyta 9. Finnast dýrategundir á válista á áhrifasvæði virkjunar? 
Óháð breyta 10. Eru fornminjar á virkjunarsvæðinu? 
Óháð breyta 11. Var lögð háspennulína vegna virkjunarinnar? 
 
Háð breyta 1. Var tekin ákvörðun hjá Skipulagsstofnun að virkjun væri matsskyld? 
Háð breyta 2. Hvað leið langur tími frá því að virkjun var tilkynnt til Skipulagsstofnunar þar 
til ákvörðun um matsskyldu var tekin? 
Háð breyta 3. Var ákvörðun Skipulagsstofnunar kærð? 
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Háð breyta 4. Ef ákvörðun var kærð, skilaði kæran breyttum niðurstöðum? 
Háð breyta 5. Voru áhrif á vatnsföll vegna framkvæmdarinnar metin? 
Háð breyta 6. Voru áhrif á gróður vegna framkvæmdarinnar metin? 
Háð breyta 7. Voru áhrif á lífríki sjávar vegna framkvæmdarinnar metin? 
Háð breyta 8. Voru áhrif á landslag vegna framkvæmdarinnar metin? 
Háð breyta 9. Voru sjónræn áhrif vegna framkvæmdarinnar metin? 
Háð breyta 10. Voru áhrif á útivist vegna framkvæmdarinnar metin? 
Háð breyta 11. Voru áhrif á samfélag vegna framkvæmdarinnar metin? 
Háð breyta 12. Voru áhrif á dýralíf/fuglalíf vegna framkvæmdarinnar metin? 
Háð breyta 13. Bárust athugasemdir frá umsagnaraðilum þar sem mælt var með 
matsskyldu vegna framkvæmdarinnar? 
 
Skilgreiningar breyta 1:  Er virkjunin samsett úr tveimur eða fleiri virkjunum? 
Skilgreiningar breyta 2: Er framkvæmdin ný virkjun eða endurgerð eldri virkjun? 
 

Útbúnir voru svarmöguleikar fyrir breyturnar sem skilgreindir eru í töflu 3. Þeir voru 
flokkaðir eins og sjá má í töflum 4-10 hér að neðan. 

Tafla 4. Svarmöguleikar fyrir óháðar breytur 1-4. 

Óháð breyta 1 Óháð breyta 2 Óháð breyta 3 Óháð breyta 4 

Á árunum 2000-2004 Á bilinu 200-500kW Vesturland Lindá 

Á árunum 2005-2009 Á bilinu 501-1000kW Vestfirðir Dragá 

Á árunum 2010-2014 Á bilinu 1001-5000kW Norðurland –E Jökulá 

2015 eða seinna Á bilinu 5001-10000kW Norðurland –V Bergvatnsá (lindá og dragá) 

  Austurland  

  Suðurland  

Tafla 5. Svarmöguleikar fyrir óháðar breytur 5-8. 

Óháð breyta 5 Óháð breyta 6 Óháð breyta 7 Óháð breyta 8 

Einungis sérstakar rannsóknir Já, sem friðlýst svæði Já Já  

Meira af sérstökum rannsóknum Já, skv. framkvæmdaráætlun 
um friðlýsingar og friðun 

Nei Nei  

Jafnt af sérstökum og gömlum 
rannsóknum 

Já,  sem aðrar mikilvægar 
náttúruminjar 

Engar upplýsingar Engar upplýsingar 

Meira af gömlum rannsóknum Nei   

Einungis gamlar rannsóknir  
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Tafla 6. Svarmöguleikar fyrir óháðar breytur 9-11. 

Óháð breyta 9 Óháð breyta 10 Óháð breyta 11 

Já  Já Já 

Nei Nei Nei 

Engar upplýsingar Engar upplýsingar Engar upplýsingar 

 

Tafla 7. Svarmöguleikar fyrir háðar breytur 1-5. 

Háð breyta 1 Háð breyta 2 Háð breyta 3 Háð breyta 4 Háð breyta 5 

Matsskyld 0-2 vikur Já Já Jákvæð og afturkræf 

Ekki matsskyld 2-4 vikur Nei Nei Jákvæð og óafturkræf 

 4-6 vikur   Neikvæð og afturkræf 

 6-8 vikur   Neikvæð og óafturkræf 

 Lengur en 8 vikur   Bæði jákvæð og neikvæð 

    Engar upplýsingar/ Ekki tekið 
sérstaklega fram 

 

Tafla 8. Svarmöguleikar fyrir háðar breytur 6-8. 

Háð breyta 6 Háð breyta 7 Háð breyta 8 

Jákvæð og afturkræf Jákvæð og afturkræf Jákvæð og afturkræf 

Jákvæð og óafturkræf Jákvæð og óafturkræf Jákvæð og óafturkræf 

Neikvæð og afturkræf Neikvæð og afturkræf Neikvæð og afturkræf 

Neikvæð og óafturkræf Neikvæð og óafturkræf Neikvæð og óafturkræf 

Bæði jákvæð og neikvæð Bæði jákvæð og neikvæð Bæði jákvæð og neikvæð 

Engar upplýsingar/ Ekki tekið 
sérstaklega fram 

Engar upplýsingar/ Ekki tekið 
sérstaklega fram 

Engar upplýsingar/ Ekki tekið 
sérstaklega fram 
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Tafla 9. Svarmöguleikar fyrir háðar breytur 9-11. 

Háð breyta 9 Háð breyta 10 Háð breyta 11 

Jákvæð og afturkræf Jákvæð og afturkræf Jákvæð og afturkræf 

Jákvæð og óafturkræf Jákvæð og óafturkræf Jákvæð og óafturkræf 

Neikvæð og afturkræf Neikvæð og afturkræf Neikvæð og afturkræf 

Neikvæð og óafturkræf Neikvæð og óafturkræf Neikvæð og óafturkræf 

Bæði jákvæð og neikvæð Bæði jákvæð og neikvæð Bæði jákvæð og neikvæð 

Engar upplýsingar/ Ekki tekið 
sérstaklega fram 

Engar upplýsingar/ Ekki tekið 
sérstaklega fram 

Engar upplýsingar/ Ekki tekið 
sérstaklega fram 

 

Tafla 10. Svarmöguleikar fyrir háðar breytur 12-13. 

Háð breyta 12 Háð breyta 13 

Jákvæð og afturkræf Já, frá Minjastofnun  

Jákvæð og óafturkræf Já, frá Orkustofnun 

Neikvæð og afturkræf Já, frá Veðurstofu Íslands 

Neikvæð og óafturkræf Já, frá Umhverfisstofnun /Náttúruvernd Íslands 

Bæði jákvæð og neikvæð Já, frá Fiskistofu 

Engar upplýsingar/ Ekki tekið sérstaklega fram Já, frá viðeigandi sveitarfélagi 

 Já, frá Vegagerðinni 

 Já, frá Atvinnu- og Nýsköpunarráðuneytinu / Iðnaðarráðuneytinu 

 Já, frá Heilbrigðiseftirlitinu 

 Já, frá Hafrannsóknarstofnun 

 Nei 
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Spurningum gátlistans var svarað með því að yfirfara greinargerðir virkjana, svör frá 
Skipulagsstofnun og athugasemdir frá umsagnaraðila, og annað sem til kom fyrir hverja 
athugaða virkjun. Allar spurningar voru greindar með tilliti til stærðar virkjunar, landshluta, 
niðurstaðna um matsskyldu, viðveru válista, dýra- eða gróðurtegunda, viðveru friðlýsts 
landsvæðis og hvort athugasemdir hefðu borist þar sem ekki var mælt með framkvæmd 
virkjunarinnar. Úrtak matsskyldra framkvæmda og þeirra sem ekki voru úrskurðaðar í mat 
voru bornar saman með tilliti til hverrar breytu fyrir sig. Ásamt hlutfalli milli matsskyldra og 
þeirra sem ekki voru álitnar sem svo. Þær sem uppfylltu athugaðar breytur voru greindar í 
Excel. 

Gæði gagna og takmörkun rannsóknar 

Vegna takmörkunar við gagnaöflun var einungis stuðst við þær framkvæmdir sem voru 
tilkynntar eftir aldamót og ekki fyrr. Þar af leiðandi, og vegna mismikils gagnsæis í gögnum, 
var einungist stuðst við 18 virkjanaframkvæmdir af 19 mögulegum í fyrri verkþátt 
rannsóknarinnar. Af þeim sökum er rannsóknarúrtakið mjög lítið og ekki var hægt að beita 
tölfræðilegri aðferðafræði á gagnasafnið og fá marktækar niðurstöður. Sú aðferð sem notuð 
var gerði það að verkum að þvinga þurfti svarmöguleika í ákveðna flokka, þar sem hver þeirra 
gefur ekki nákvæmt svar heldur einungis ákveðið bil sem svarið er skilgreint á. Þar að auki 
reyndist erfitt að leggja mat á stök umhverfisáhrif framkvæmda og ákvarða umfang þeirra þar 
sem framkvæmdar- og umsagnaraðilar voru ekki alltaf sammála um umfang þeirra. Einnig 
voru greinargerðir framkvæmdaraðila misgagnsæjar og innihaldsríkar, og því ekki alltaf 
gengið að því vísu að finna svar við athuguðum þátt.  

Verkþáttur 2: Viðtal við framkvæmdaraðila  

Staðsetning rannsóknar 

Seinni hluti rannsóknarinnar fór fram í Reykjavík. Rannsakandi stundar nám við Háskóla 
Íslands og fór meginhluti hennar fram í byggingu Verkfræði- og náttúruvísindasviðs Háskóla 
Íslands, VRII. Stór hluti hennar fór einnig fram á skrifstofu Eflu, verkfræðistofu við 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík. Nálgun við þátttakendur rannsóknar og viðtal við þá var 
hannað á Eflu verkfræðistofu, með aðstoð frá Ólafi Árnasyni, faglegs leiðbeinanda og frá 
Ásbirni Egilssyni og Eysteini Einarssyni. Viðtölin við þátttakendur áttu sér stað á ýmsum 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Greining gagnanna, sem fengust úr viðtölunum, fór fram í 
VRII ásamt annarri vinnu verkefnisins. Gagnaöflun fyrir þennan verkþátt átti sér stað í ágúst- 
og septembermánuði 2018. 

Eigindleg rannsóknaraðferð 

Viðtalsaðferð er yfirleitt beitt þegar leitað er eftir upplýsingum um einstaklingsbundna 
upplifun varðandi ákveðið viðfangsefni (Hennink, 2010). Með það í huga taldi rannsakandi að 
ítarleg viðtöl við valda framkvæmdaraðila myndu skila skilvirkustu niðurstöðunum  varðandi 
upplifun og reynslu þeirra að takast á við lögbundnar reglur sem settar eru á 
smávirkjanaframkvæmdir. Að auki er sú viðtalsaðferð hentugt val á aðferð þegar unnið er 
með trúnaðarmál, eins og í tilviki þessarar rannsóknar (Hennink, 2010). 
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Aðferð við gagnaöflun 

Tekin var saman listi yfir vatnsaflsvirkjanir með uppsett afl á bilinu 200 – 10.000kW og sem 
matsskylduákvörðun var tekin um eftir aldamót. Stuðst var við gögn frá Orkustofnun við gerð 
listans, þar sem notaður var listi yfir allar þær vatnsaflsvirkjanir á Íslandi sem tengdar voru 
við flutnings- og dreifikerfið árið 2016 (Orkustofnun, 2006). Í gögnum voru alls 82 
vatnsaflsver á Íslandi og 32 þeirra uppfylltu fyrrnefnd takmörk uppsetts rafafls en aðeins 19 af 
þessum 32 voru gangsett eftir aldamót.  

Sem viðbótarupplýsingar var listi Orkustofnunar yfirfarinn af leiðbeinanda og öðrum 
sérfræðingum á sviði vatnsaflsvirkjana, Ólafi Árnasyni, Ásbirni Egilssyni og Eysteini 
Einarssyni, og fleiri virkjanaframkvæmdum bætt við. Að því loknu var hafist handa við að 
óska eftir viðtölum við framkvæmdaraðila vegna stakra framkvæmda, ekki var mögulegt að 
taka viðtal vegna allra virkjanaframkvæmda sem óskað var eftir. Í rannsókn var endað á að 
taka viðtöl við fimm aðila sem saman höfðu komið nálægt ellefu smávirkjanaframkvæmdum, 
sem uppfylltu fyrrnefnd viðmið. 

Gagnaöflun 

Gagnaöflun verkefnisins fór fram með fyrirfram uppsettum viðtölum og spurningarlista, sem 
lagður var fyrir fyrrnefndan, valinn rýnihóp þátttakenda. Hafði rannsakandi samband við sjö 
framkvæmdaraðila, sem tengdir voru 16 smávirkjanaframkvæmdum, í gegnum tölvupóst. 
Tveir af þeim höfðu samband um hæl og lýstu yfir áhuga sínum á verkefninu og þátttaka var 
samþykkt af þeirra hálfu. Í framhaldi náðist samkomulag um stað og stund fyrir viðtölin. Haft 
var samband símleiðis við þá fimm sem ekki höfðu svarað tölvupóstum að viku liðinni. 
Samband náðist við þrjá þeirra og samþykktu þeir þátttöku í verkefninu. Samið var um stað 
og stund fyrir viðtölin, tvö þeirra áttu sér stað í gegnum síma en hið þriðja fór fram augliti til 
auglitis. Aldrei náðist í sjötta og sjöunda framkvæmdaraðilann, og því teljast þeir einungis 
fimm sem tóku virkan þátt í þessari rannsókn. 

Viðtölin 

Spurningarlisti viðtalanna var þróaður út frá uppsetningu undirbúningsferlis 
smávirkjanaframkvæmdanna. Stuðst var við gögn frá Mannvit (Mannvit, 2010) við greiningu 
á þeim verkþáttum sem áttu sér stað í undirbúningsferlinu, í þeirri röð sem framkvæmd 
þessara verkþátta almennt er, og hvernig þessir þættir skarast. Spurningarnar sneru að öllum 
þáttum undirbúningsferilsins, frá hagkvæmnismati og frumathugun að fjármögnun og 
leyfisumsóknum framkvæmdarinnar. Spurt var út í kostnað, tafir og almennt hvernig 
verkferlum var háttað. Í seinni hluta rannsóknar komu spurningar varðandi persónulega 
upplifun og skoðun framkvæmdaraðilans. Þessar spurningar tengdust helst þeim kröfum sem 
lagðar voru á litlar vatnsaflsvirkjanir í undirbúningsferlinu, ásamt umhverfismati, viðhorfi og 
samskiptum við opinberar stofnanir. Spurningarlistann má sjá í töflu 11 hér að neðan.  
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Tafla 11. Spurningarlisti sem lagður var fyrir framkvæmdaraðila. 

Undirbúningur  

• Gekkst framkvæmdin undir hagkvæmnismat? 
• Hver var heildarkostnaður tiltekinnar virkjunar? 
• Hver var heildarstofnkostnaður virkjunarinnar? 
• Hver var kostnaðurinn sem fór í athugunarferli (frumathugun) virkjunarinnar? 

Rannsóknarleyfi og rennslismælingar 

• Hver (ef einhver) var kostnaðurinn við að leggja faglegt mat á virkjanlegt rennsli?  

Samningar og kynning 

• Hvað getur þú sagt mér varðandi samning sem gerður var við sveitarfélag?  
• Hvað getur þú sagt mér varðandi samning sem gerður var við landeigendur?  

Ráðstöfun orkunnar 

• Hvernig á að nota orkuna?  
• Var virkjunin tengd við dreifiveitu?  
• Hefur framkvæmdaraðili orkusöluleyfi eða var samið við orkusala?  

Skipulag 

• Hvernig var aðlögun aðalskipulags háttað?  
• Hvernig var aðlögun deiliskipulags háttað?  
• Hverjar voru væntingar framkvæmdaraðilans til tímarammans, og hver var raunin?  
• Urðu einhverjar tafir á ferlinu eða komu upp einhver vandamál?  

Umhverfisrannsóknir og fyrirspurn um matsskyldu 

• Hver var heildarkostnaður við umhverfismat og umhverfisrannsóknir virkjunarinnar? 
• Var einhver ófyrirséður kostnaður sem féll til vegna umhverfisrannsókna?  
• Telur þú að umhverfisrannsóknir og umhverfismat hafi áhrif á arðsemi virkjunarinnar?  
• Telur þú að þær kröfur sem gerðar eru til umhverfisrannsókna séu réttlátar?  
• Telur þú að matsferlið hafi gert gagn?  
• Telur þú að umsagnir og aðkoma opinberra stofnana sé hjálplegt fyrir ferlið og 

umhverfið?  

Leyfi 

• Féll einhver kostnaður til við leyfisveitingar? 

Fjármögnun 

• Hefur umhverfiskostnaður svona snemma í ferlinu áhrif á fjármögnun 
framkvæmdarinnar?  

• Hefur óvissan varðandi umhverfiskröfur áhrif á fjármögnun?  
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• Höfðu einhverjir þættir í undirbúningsferlinu áhrif á öflun fjármagns?  
• Hvernig var viðkomandi virkjunarframkvæmd fjármögnuð?  

Samantekt 
• Hvert telur þú að viðhorf opinberra stofnana sé til smávirkjana?  
• Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi málefnið, sem við höfum ekki farið 

yfir?  

Öll viðtölin nema eitt voru tekin upp ásamt því að rannsakandi fyllti út svarblað fyrir 
spurningarlistana samstundis. Einn framkvæmdaraðili var mótfallinn því að viðtal yrði tekið 
upp svo rannsakandi útbjó skrá sem innihélt umrædd efni fundarins, sem var svo samþykkt af 
viðkomandi framkvæmdaraðila. Öll viðtölin fóru fram á íslensku þar sem bæði rannsakandi 
og allir viðmælendur eru Íslendingar. Mikil samkeppni ríkir á orkusölumarkaðinum á Íslandi 
og kærðu framkvæmdaraðilar sig ekki um að kostnaðar- og hagnaðartölur virkjana þeirra 
væru birtar og því hefur öllum kenninöfnum og öðru sem tengst gæti viðtölum ákveðinna 
virkjana eða framkvæmdaraðila verið eytt úr gögnunum. Þegar vitnað er í stök viðtöl er 
nöfnum og staðsetningum einnig breytt til að tryggja trúnað. 

Úrvinnsla gagna 

Nálgun 
Greining gagnanna fór fram með notkun grundvallarkenninga (e. Grounded theory). Þessi 
nálgun skapar umhverfi til að greina gögn á textaformi, sem hentar vel þegar verið er að 
greina upplifun manna og ferla. Þessi aðferðafræði skilar einnig mikilli nákvæmni í greiningu 
við túlkun eigindlegra gagna og þróun kenningar. Nálgun þessi endurspeglar hringeðli gagna 
eigindlegra rannsókna, þar sem grunnviðfangsefni gagnanna eru flokkuð og síendurtekin 
vegna hringeðli þeirra, í gegnum allt greiningarferlið. Grundvallarkenning er ekki eiginleg 
kenning heldur aðferð til þess að þróa kenningu sem byggist á eða sem hægt er að staðfesta 
með athugun og reynslu, sem er þróuð út frá gögnum eigindlegra rannsóknar. 
Grundvallarkenning felur í sér röð verkefna sem eru síendurtekin í gegnum greiningarferlið. 
Verkefnin sem þarf að framkvæma í grundvallarkenningunni má sjá í töflu 12 hér að neðan 
(Hennink ofl., 2015).  

Tafla 12. Röð endurtekinna verkefna við greiningu gagna í textaformi (Hennink o.fl., 2015). 

Greiningarverkefnin 

1. Útbúa orðrétta skrá 
2. Nafnleysa skrána 
3. Þróa kóða 
4. Skilgreina kóða  
5. Kóða gögnin 
6. Lýsa 
7. Bera saman 
8. Flokka 
9. Mynda 
10. Þróa kenningu 
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Aðleiðslu- og afleiðsluþættir greiningar 
Við notkun grundvallarkenningar er notast við aðleiðsluaðferð þar sem kóðar, hugtök og 
kenningar eru þróaðar út frá gögnunum. Þessi aðleiðslunálgun er kennileiti greiningar á 
eigindlegum gögnum. Aðleiðslukóðunum var komið að í viðtölunum í formi spurninga frá 
rannsakanda. Í þessari rannsókn var stuðst jafnt við afleiðslu- og aðleiðsluaðferðir. Þær eru 
minna þekktur þáttur í greiningu á eigindlegum gögnum en afleiðslukóðar birtast hjá 
viðtakendunum. Til nánari útskýringar má taka sem dæmi að þeir kóðar sem koma frá 
rannsakandanum flokkast undir aðleiðslukóða, þar sem hann leiðir niðurstöður út frá 
grunnkenningu og eldri rannsóknum varðandi viðfangsefnið. Hins vegar koma afleiðslukóðar 
frá viðtalendunum sjálfum. Þættir sem rannsakandinn hafði ekki greint samband á milli og eru 
sem nýir í hans augum (Hennink ofl., 2015).  

Undirbúningur  
Öll viðtölin að einu frátöldu voru hljóðrituð og var útbúin skrá sem innihélt orðrétt samskipti 
milli rannsakanda og viðtakanda, sem hljóðritað var. Teknir voru niður  punktar sem 
innihéldu viðfangsefni sem rædd höfðu verið af rannsakanda í viðtalinu sem ekki var 
hljóðritað. Að því loknu útbjó rannsakandi skrá sem innihélt viðfangsefni viðtalsins, lykilorð 
sem notuð voru af framkvæmdaraðila og svör við spurningarlista. Skráin var svo yfirfarin og 
samþykkt af þeim framkvæmdaraðila sem átti hlut að máli. Skrárnar allar voru yfirfarnar og 
öll nöfn, kennileiti og annað sem ekki mátti koma fram var tekið út eða breytt, því næst voru 
kóðar útbúnir. Tafla 11 hér að neðan sýnir lista yfir þá kóða sem skiluðu marktækum 
niðurstöðum, þar er tegund kóða skráð og lýsing hans. Þegar talað er um kóða er átt við 
ákveðið vandamál, viðfangsefni, hugmynd, skoðun o.s.frv. sem kemur fram í gögnunum. 
Kóðar eru viðfangsefni sem eru rædd af viðtakendum eða rannsakanda, og koma fram við 
lestur gagnanna. Tilgangur með kóðunum er tvíþættur, í fyrsta lagi aðstoða þeir við 
skilgreiningu þeirra viðfangsefna sem koma upp í gögnunum og við að skilja upplifun 
viðtakendanna varðandi þessi viðfangsefni. Í öðru lagi eru kóðar notaðir til að merkja hvar í 
gögnunum stök viðfangsefni má finna (Hennink ofl., 2015). 

 Kóðum var safnað út frá yfirferð viðtalanna og þegar leið á greiningarferlið urðu þeir ýmist 
skýrari, sumir hurfu en aðrir runnu saman í einn. Tvær tegundir kóða komu fram í gögnunum 
aðleiðslu- og afleiðslukóðar. 

Yfirferð gagnanna var haldið áfram með þessu móti þar til engar fleiri marktækar upplýsingar 
fengust úr gögnunum. Kóðarnir voru færðir í sérstaka kóðaskrá þar sem þeir voru skilgreindir 
og útskýrðir. Skrárnar sem innhéldu viðtölin voru uppfærðar þar til einungis texti sem innihélt 
kóða var til staðar, öllu öðru var eytt út. Kóðarnir voru uppfærðir í kóðaskrá fyrir hvert viðtal 
sem var framkvæmt.  

Greining  
Fyrsti þáttur í greiningu kóðanna er lýsing. Samhengi viðfangsefnis var athugað með því að 
greina hvaða þættir skiluðu ákveðnu viðfangsefni. Athugað var hvort aðstæður viðtalsins eða 
viðtakandans hefðu áhrif á upplifun hans á viðfangsefninu. Annað skrefið var samanburður, 
þar voru innri tengsl kóðanna borin saman. Skoðaðar voru bæði afleiðslu- og aðleiðslukóðar 
ásamt samanburði flokkanna. Skilgreining og tegund kóða má sjá hér að neðan í töflu 13. 
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Tafla 13. Skrá kóða sem notaðir voru við greiningu. 

Nafn kóða                        Tegund Lýsing  

Staðbundin skilyrði Aðleiðsla 
Sérstök skilyrði sem afmarkast við staðsetningu, ýmist 
náttúrueinkenni, lífsgæði eða annað. 

Hagkvæmnismat Aðleiðsla 
Mat á hagkvæmni virkjunarkosts, framkvæmt áður en tekin er 
ákvörðun um hvort ráðast eigi í framkvæmd virkjunar eða ekki. 

Virkjanlegt rennsli Afleiðsla Vatnsfall sem hægt er að virkja fyrir ákveðna virkjunarframkvæmd. 

Landeigendur Aðleiðsla Þeir aðilar sem eiga fyrirhugað virkjunarland. 

Sveitarfélag Aðleiðsla Það sveitarfélag sem landsvæði virkjunarframkvæmdar tilheyrir. 

Hagnaður landeigenda Afleiðsla 
Landeigendur fá greidda leigu / hlutfall af tekjum fyrir að leyfa virkjun á 

lalandi sínu. 

Valdleysi sveitarfélaga Afleiðsla 
Valdleysi sveitarfélaga til að fara á móti framkvæmd ef landeigendur 
eru samþykkir henni. 

Umhverfiskröfur Aðleiðsla 
Þær kröfur sem gerðar eru til umhverfismála, umfang, rannsóknir, 
áhrif og annað. 

Ófyrirséðir þættir Aðleiðsla Þættir sem komu á óvart í undirbúningsferlinu. 

Fuglar Afleiðsla Athuganir /rannsóknir á fuglalífi vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar. 

Tafir Aðleiðsla 
Tafir sem urðu í undirbúningsferlinu og höfðu áhrif á 
gangsetningartíma framkvæmdar. 

Stærðarmunur Afleiðsla 
Þegar ekki er gerður greinarmunur á umfangi framkvæmda þegar 
kröfur til umhverfisþátta eru lagðar fram. 

Arðsemi Aðleiðsla Hagnaður virkjunarframkvæmdar. 

Vendipunktur Afleiðsla 

Sú upplifun framkvæmdaraðila að virkjun með uppsett afl undir 
3MW standi ekki undir kostnaði, m.v. þær umhverfiskröfur sem 
gerðar eru í dag. 

Áhrif á hagnað 
Aðleiðsla/a
fleiðsla 

Kostnaður sem fellur á framkvæmd eða annað sem hefur áhrif á 
hagnað hennar. 

Skotleyfi Afleiðsla Sú tilhneiging aðila að vera á móti framkvæmd og ferlið í leiðinni. 

Stopp Afleiðsla Að framkvæmd eða virkjun verði aldrei reist. 

Fjármögnun Aðleiðsla Öflun fjármagns til virkjunarframkvæmdar. 

Virðingarleysi Afleiðsla 
Þegar viðkomandi aðilar bera ekki virðingu fyrir þeim reglum sem 
þeim ber að vinna eftir, skv. lögum. 

Hringekjueðli Afleiðsla 
Eiginleiki undirbúngsferilsins, ferlið er ekki skilvirk bein leið frá A 
til B heldur einkennist af hringeðli út frá upplifun framkvæmdaraðila. 

Fyrr í ferlinu Afleiðsla 
Að þættir eigi sér stað fyrr á undirbúningsferlinu og gætu orðið 
gagnlegir fyrir framkvæmdina. 
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Breytt landslag Afleiðsla 
Tilhneiging til að auka rannsóknir vegna fyrirspurna um matsskyldu 
af ótta við hana eða að sleppa fyrirspurn og fara rakleiðis í mat. 

Svörunar- og 
sönnunarbyrði Afleiðsla 

Byrðin sem fellur á framkvæmdaraðila til að svara fyrir umsagnir um 
umhverfisáhrif. 

Auknar kröfur  Afleiðsla 
Að sú hugsun að alltaf sé hægt að gera aðeins meira sé ríkjandi þegar 
kemur að umhverfisrannsóknum smávirkjana. 

Vernda eða virkja Afleiðsla Þetta mat hvenær og hvað á að vernda og hvað skal virkja. 

Sjálfsverndarhegðun Afleiðsla 

Ótti opinberra stofnana um neikvæðar umsagnir almennings getur 
orsakað að ákvörðun um matsskyldu sé ekki alltaf byggð á 
rannsökuðum grunni. 

Neikvætt 
viðmót/viðhorf Afleiðsla 

Upplifun framkvæmdaraðila um neikvætt viðhorf almennings, 
opinberra stofnana eða félagasamtaka til smávirkjanaframkvæmda. 

Misskilningur Afleiðsla 
Sú trú að í framkvæmd sé ekki tekið tillit til umhverfisáhrifa ef hún 
sleppur við mat á þeim. 

Opinberar stofnanir Afleiðsla 
Opinberar stofnanir sem hafa umsagnarheimild eða koma að 
fyrirspurnar/matsskylduferlinu á einhvern hátt. 

Umsagnarheimild 
almennings Afleiðsla 

Heimild almennings til að koma með umsagnir varðandi framkvæmd 
áður en hún er sett af stað. 

 

Notast var við fylkjaaðferð til að koma mynd á gögnin. Vinstri dálkur fylkisins innheldur þá 
kóða sem koma fram í gögnunum og efsta lína útlistar þau viðtöl sem áttu sér stað. Fyllt var 
inn í fylkið ef kóði var nefndur af framkvæmdaraðila í gögnunum, og hversu oft í viðkomandi 
viðtali hann kom fram. Bornir voru saman kóðarnir sem birtust í viðtölum framkvæmdaraðila 
varðandi þætti sem höfðu áhrif á matsskyldu, sjá töflu í niðurstöðum. 

 Gæði gagnanna og takmörkun rannsóknar 

Rannsóknarspurningar voru hannaðar fyrir eigindlega rannsókn. Hægt væri að svara mörgum 
þeirra megindlega en vegna þeirra samkeppni sem ríkir yfir orkusölu og framleiðslu á Íslandi 
fengust ekki nákvæmar tölur frá framkvæmdaraðilum. Því var ákveðið að notast við 
eigindlega rannsóknaraðferð. Af því leiddi, eins og við mátti búast, að viðtakendur gáfu 
sjaldnast nákvæm svör þegar þeir voru spurðir út í tölulegar niðurstöður, oft og tíðum vegna 
trúnaðar en einnig vegna uppýsingaleysis hjá þeim sjálfum, að svo stöddu. Þar sem einungis 
náðist í fimm framkvæmdaraðila takmarkaðist upplýsingasöfnun viðtala við þann fjölda. En 
þar sem valdir viðtakendur bjuggu allir yfir mikilli sérþekkingu taldi rannsakandi út frá 
upplýsingum, sem fengust frá Hennink ofl. (2015), að það myndi ekki koma að sök fyrir gæði 
niðurstaðna verkþáttarins. Þegar útbúin var skrá yfir orðrétt samskipti rannsakanda og 
viðtakanda, út frá hljóðupptöku, kom stöku sinnum fyrir að orð voru óskýr eða óskiljanleg, en 
rannsakandi telur það ekki hafa haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Yfirferð og greining 
kóða var framkvæmd af einum rannsóknaraðila, allir kóðar og skrár voru yfirfarnir í tví- eða 
þrígang til að tryggja nákvæmustu niðurstöður, en þó er ómögulegt að útiloka mannleg mistök 
og það að rannsakandi hafi yfirsést eitthvað sem viðkom gögnunum. Myndrænar niðurstöður, 
sem fengust við greiningu kóða úr viðtölunum má sjá í töflu 14 hér að neðan. 
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Niðurstöður 

Verkþættir 

Verkþáttur 1: Ákvarðandi þættir fyrir matsskyldu á smávirkjun 

Skoðaðar voru 18 smávirkjanir sem voru tilkynntar til Skipulagsstofnunar á árunum 2000-
2018, og 11 breytur sem gætu haft áhrif á matsskyldu (sjá töflu 3 í aðferðum). Þar sem 
einungis fjórar virkjanir voru úrskurðaðar matsskyldar á þessum tíma er úrtakið of lítið til að 
bera kennsl á marktæk tengsl með tölulegum aðferðum. Engu að síður er hægt að draga 
nokkrar ályktanir út frá gögnunum hvaða þættir skipta sköpum hvað viðkemur ákvörðunum 
um matsskyldu. 

Verkþáttur 2: Viðhorf framkvæmdaraðila 

Helstu niðurstöður úr greiningu viðtala við valda framkvæmdaraðila smávirkjana má sjá í 
köflum hér að neðan. Við úrvinnslu viðtalanna var fjarlægður sá hluti þar sem engar 
marktækar niðurstöður fengust. Að auki voru fjarlægðar þær spurningar sem gáfu engar nýjar 
niðurstöður, t.d. var fjármögnun fjögurra af fimm framkvæmdum með 25-30% af eigin fé og 
rest var tilkomin með lánum frá fjármálastofnunum. Í ljósi þess að þessar niðurstöður eru 
samhljóma upplýsingaskjali Mannvits, sem vitnað var í í upphafi ritgerðar, var þessari 
umfjöllun sleppt, ein framkvæmd var fjármögnuð með 100% eigið fé. Einnig voru allar 
kostnaðartölur fjarlægðar úr viðtölunum vegna trúnaðar, en notast var við þær við myndræna 
framsetningu ófyrirséðs kostnaðar og tafa í ferlinu, mynd 20 og 21. Taka skal fram að 
minnihluti framkvæmdaraðila var með umbeðnar kostnaðartölur á hreinu þegar á viðtölunum 
stóð. Þær niðurstöður sem fengust við greiningu kóða úr viðtölunum má sjá í töflu 14 hér að 
neðan. 
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Tafla 14. Fylki sem sýnir hversu oft og í hvaða viðtölum kóðarnir koma fyrir.  

Nafn kóða 
Viðtal 1, 
matsskyld 
framkvæmd 

Viðtal 4, 
matsskyld 

Viðtal 2, 
ekki 
matsskyld 

Viðtal 3, 
ekki 
matsskyld 

Viðtal 5, 
ekki 
matsskyld 

Staðbundin skilyrði 1 2   3   
Hagkvæmnismat 1 1 1 1 1 
Virkjanlegt rennsli 5 1 2 3 3 
Landeigendur 3 1   2 1 
Sveitarfélag 1 1   1 1 
Hagnaður landeigenda 1     2 1 
Valdleysi sveitarfélaga   1       
Umhverfiskröfur 11 6 3 7 5 
Ófyrirséðir þættir 2     1 1 
Fuglar 4       3 
Tafir 7 2 2 4 1 
Stærðarmunur 4 1 1 2 4 
Arðsemi 1   1 2   
Vendipunktur 1 2       
Áhrif á hagnað 14 3 4 6 2 
Skotleyfi 4 3   2   
Stopp 3   1 2   
Fjármögnun 3 1 1 3 3 
Virðingarleysi 4     1 1 
Hringekjueðli 4 2       
Fyrr í ferlinu 3 1 1     
Breytt landslag 2 1     2 
Svörunar- og 
sönnunarbyrði   2   1   

Auknar kröfur  2 1     4 
Vernda eða virkja     1 3   
Sjálfsverndarhegðun 3 1       
Neikvætt viðmót 1 7 1 2 2 
Misskilningur 2     1   
Opinberar stofnanir 8 4 2 4 3 
Umsagnarheimild 
almennings 2 5   2   
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Einkenni framkvæmdar og áhrif á matsskyldu 

Eiginleikar virkjunar 

Mynd 6 lýsir tengslum á milli gangsetningarárs virkjunar, eða fyrirhugaðrar gangsetningar þar 
sem við átti. Ásamt uppsettu rafafli virkjunar, ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu 
og tímann sem það tók frá því að virkjunarframkvæmd var fyrst tilkynnt til 
Skipulagsstofnunar og þar til ákvörðun var birt. Bein tengsl virðast vera á milli umfangs 
framkvæmdar og ákvörðunar um matsskyldu: Þrjár af fjórum virkjunarframkvæmdum, sem 
voru með uppsett afl á bilinu 5001-10.000kW, voru matsskyldar. Virkjunin sem var í stærsta 
flokki, en var ekki matsskyld, var samsett af tveimur minni virkjunum. Fjórða virkjunin sem 
ákvörðuð var matsskyld var í næststærsta flokkinum, þ.e.a.s. 1001-5000 kW. Miðað við þetta 
eru stærri virkjanir líklegri til þess að vera ákvarðaðar matsskyldar en þær sem minni eru. 
Mynd 6 sýnir undantekningarlaust að fyrir matsskyldar framkvæmdir er Skipulagsstofnun 
lengur en átta vikur að skila svari sínu. En sbr. 2 mgr. 8 gr. í lögum 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum segir að Skipulagsstofnun hafi aðeins fjórar vikur til að skila svari sínu 
varðandi matsskyldu framkvæmdar eftir að fullnægjandi gögn hafa borist. Að lokum má ekki 
greina frá að gangsetningarár framkvæmdar hafi haft þar áhrif. 

 

 

Mynd 6. Samband gangsetningarárs virkjana, stærð, matsskylda og tími frá því framkvæmd var tilkynnt þar til svar 
barst frá Skipulagsstofnun. 

Staðhættir og línulögn 

Næst eru skoðaðir áhættuþættir, sem geta haft áhrif hvort virkjun þurfi að gangast undir mat á 
umhverfisáhrifum. Skoðaðir voru þættir sem varða sérstöðu svæðis og vistkerfis ásamt einum 
framkvæmdarþætti. Af sex þáttum voru fjórir sem virtust vera mjög mikilvægir í 
ákvarðanatöku um matsskyldu. Þeir eru viðvera (1) náttúruverndarsvæðis sbr. lög um 
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náttúruvernd og fjallað var um í kaflanum: Mat á umhverfisáhrifum, (2) fornminjar, (3) válisti 
dýrategunda innan áhrifasvæðis virkjunar og (4) hvort lögð var háspennulína vegna 
smávirkjunar. Byggist þetta á því að eiginleiki matsskyldra framkvæmda væri yfir 25% hærri 
en hjá þeim virkjunum sem voru ekki matsskyldar. Þættir sem virtust hafa minni áhrif voru 
tegund virkjunar og viðvera á válista plöntutegunda. 

 

Mynd 7. Hlutfall framkvæmda með náttúruverndarsvæði innan áhrifasvæðis virkjunar.  

Viðvera náttúruverndarsvæðis virðist hafa einhver áhrif á ákvörðun um matsskyldu. Að því 
leyti að 35% þeirra framkvæmda sem ekki voru úrskurðaðar í mat höfðu náttúruverndarsvæði 
innan áhrifasvæðis framkvæmdarinnar, sbr. mynd 7. Á meðan 75% matsskyldra framkvæmda 
höfðu náttúruverndarsvæði innan áhrifasvæðis síns. Athuga skal að mikill stærðarmunur er á 
úrtaki fyrir matsskyldar framkvæmdir og þeirra sem flokkast ekki undir það, þar sem 
athugaðar matsskyldar framkvæmdir voru fjórar á móti 14.  

 

Mynd 8. Samband viðveru fornminja innan áhrifasvæðis virkjunar og ákvörðunar um matsskyldu. Ath svirkjunar 
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Sterkara samband fannst milli þess hvort smávirkjun væri matsskyld og hvort fornminjar og 
válisti dýrategunda fundust innan áhrifasvæðis virkjunar. Alls höfðu 75% matsskyldra 
smávirkjanaframkvæmda fornminjar eða válista dýrategunda innan áhrifasvæðis meðan 
sambærilegt hlutfall var mun lægra meðal þeirra virkjana sem ekki voru matsskyldar (myndir 
8 og 9 sýna að hlutfallið var 35% og 20%). Að fornminjar og dýrategundir á válista væru 
innan áhrifasvæðis gerði það líklegra að virkjun væri úrskurðuð matsskyld, en það virtist ekki 
vera úrslitaþáttur í því sambandi. Mynd 10 sýnir að greint var frá lagningu háspennulína í 
greinargerð í 75% tilvika matsskyldra framkvæmda en einungis í 35% tilvika þegar 
viðkomandi framkvæmd var ekki úrskurðuð matsskyld. 

  

Mynd 9. Samband á milli viðveru válista dýrategunda innan áhrifasvæðis virkjunar og ákvörðunar um matsskyldu. 
Ath válistar dýrategunda 

 

Mynd 10.  Samband milli lagningar háspennulínu og ákvörðunar um matsskyldu. 
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Ef þessir þrír þættir er athugaðir saman með tilliti til matsskyldu sést að þær framkvæmdir 
sem uppfylltu jákvætt svar við viðveru fornminja og válista dýrategunda og hvort lögð hefði 
verið háspennulína voru allar úrskurðaðar í mat á umhverfisáhrifum, sbr. mynd 11. 

 

Mynd 11. Samband milli þess hvort hlutfall óháðra breyta hefði áhrif á ákvörðun um matsskyldu. 

 
Af þeim fimm virkjanaframkvæmdum sem skilgreindar voru að uppfylltu jákvætt svar fyrir 
tvær af þremur athuguðum breytum var aðeins ein úrskurðuð matsskyld. Sex framkvæmdir 
voru  jákvæðar hvað einn þátt varðaði af þremur, og var aðeins ein af þessum sex úrskurðuð 
matsskyld. Engin framkvæmd var úrskurðuð matsskyld ef hún uppfyllti enga af þremur 
athuguðum breytum. En engin tengsl voru greinanleg í framkvæmdum sem uppfylltu aðeins 
einn eða tvo þessara þátta og ákvörðunar um matsskyldu. 
 
Tegund virkjunar virtist ekki hafa áhrif á matsskyldar framkvæmdir. Mynd 12 sýnir 
sambærilegt hlutfall milli tegunda virkjaðra áa, hvort sem skoðaðar eru matsskyldar 
framkvæmdir eða þær sem ekki voru úrskurðaðar í mat. Af athuguðum framkvæmdum hafði 
hins vegar virkjun sem virkjað hafði jökulbráð aldrei verið úrskurðuð matsskyld. Þegar litið er 
til landshluta framkvæmda sýnir mynd 13 að 75% matsskyldra framkvæmda voru staðsettar á 
Norðurlandi eystra. Engar marktækar niðurstöður fengust fyrir viðveru válista plöntutegunda 
eða viðveru ábyrgðategunda og matsskylduframkvæmdir. 
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Mynd 12. Samband tegunda sem virkjaðar eru og ákvörðunar um matsskyldu. 

  
Mynd 13. Samband staðsetningar matsskyldra framkvæmda og þeirra sem ekki voru úrskurðaðar í mat á 
umhverfisáhrifum. 
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Greinargerð fyrir matsskyldufyrirspurn 75% matsskyldra framkvæmda hafði hærra hlutfall 
sérstakra rannsókna.  

  

Mynd 14. Hlutfall sérstakra og eldri rannsókna, sem framkvæmdar voru fyrir fyrirspurn um matsskyldu og 
ákvörðun um hana. 

 

Mynd 15. Tilkynningarár matsskyldra framkvæmda og hlutfall sérstakra rannsókna fyrir fyrirspurn um matsskyldu. 

 

Mynd 16. Tilkynningarár framkvæmda sem ekki voru matsskyldar og hlutfall sérstakra rannsókna fyrir fyrirspurn 
um matsskyldu. 
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Myndir 15 og 16 sýna breytingu í hlutfalli sérstakra rannsókna sem framkvæmdar eru fyrir 
greinargerð vegna fyrirspurnar um matsskyldu frá aldamótum. Ef bornar eru saman myndir 15 
og 16 sést að í þremur af fjórum tilvikum matsskyldrar framkvæmdar var hlutfall sérstakra 
rannsókna hærra í framkvæmd fyrir matsskyldufyrirspurn en annarra 
smávirkjanaframkvæmda sem tilkynntar voru á svipuðum tíma. Athuga skal þó að í þremur af 
fjórum matsskyldum framkvæmdum var hlutfall sérstakra rannsókna hátt, um var að ræða 
sömu þrjár framkvæmdirnar og voru með uppsett rafafl á bilinu 5001-10.000kW.  

Umhverfisþættir til athugunar 

Næst var kannað umfang vegna mats á umhverfisáhrifum, til hvaða þátta litið væri til vegna 
fyrirspurnar um matsskyldu. Mynd 17 sýnir að þeir þættir sem mest eru skoðaðir eru landslag, 
þar á eftir vatnsföll, gróður og dýralíf/fuglalíf. Þau umhverfisáhrif sem voru minnst skoðuð 
voru áhrif á samfélag og útivist. 

 

Mynd 17. Hlutfall athugaðra framkvæmda þar sem vissir umhverfisþættir fyrir fyrirspurn um matsskyldu voru 
skoðaðir.    

Á myndum 18 og 19 hér að neðan má sjá tímalínu matsskyldra og ekki matsskyldra 
framkvæmda og þeir umhverfisþættir sem voru sérstaklega athugaðir í greinargerð vegna 
fyrirspurnar um matsskyldu. 
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Mynd 18. Tímalína tilkynningarárs framkvæmda sem ekki voru úrskurðaðar matsskyldar og þeir umhverfisþættir 
sem skoðaðir voru í greinargerð sem fylgdi til matsskyldufyrirspurnar.  

 

Mynd 19. Tímalína tilkynningarárs matsskyldra framkvæmda og þeir umhverfisþættir sem skoðaðir voru í 
greinargerð sem fylgdi til matsskyldufyrirspurnar. 

Í greinargerð tveggja athugaðra framkvæmda voru engar upplýsingar birtar um umhverfisáhrif 
af völdum framkvæmdarinnar, hvorug þeirra var matsskyld. Umfang þeirra framkvæmda gæti 
útskýrt ástæðuna að þessir þættir voru ekki athugaðir, og það að framkvæmd var ekki 
ákvörðuð matsskyld.  
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Hagkvæmni og umhverfismat 

Athugun staðbundinna skilyrða við hagkvæmnismat 

Þegar framkvæmdaraðilunum bárust spurningar hvort umrædd virkjun hefði gengist undir 
hagkvæmnismat hverju sinni, svöruðu þeir allir einróma játandi. Er rannsakandi spurði nánar 
út í þá þætti sem skoðaðir voru í því sambandi barst talið oftast nær að vatnabúskapi 
svæðisins og nákvæmari lýsingu á virkjanlegu rennsli og hvernig stærð virkjunarinnar væri 
ákvörðuð út frá því. Því næst spurði rannsakandi nánar út í staðhætti, svo sem umhverfisþætti. 
Svörin voru jákvæð hvað þann þátt varðaði. Viðmælendur sögðust hafa tekið tillit til 
umhverfisþátta en sú athugun var ekki alltaf byggð á rannsóknum, öllu heldur ályktun 
framkvæmdaraðila um staðhætti landsins og þeim kröfum sem viðkomandi þyrfti að uppfylla:  
 

,,Þegar að við byrjum í þessu, byrjum að skoða þetta, við gerðum rennslismælingarnar árið 
[ártal] eða eitthvað svoleiðis, þá var þetta ekki orðið eins hávært og þetta er núna...En til að 

svara spurningunni þinni, ‘skoðuðum við staðhætti?’ Já, voru einhverjir ósnertanlegir 
[umhverfiseinkenni] þarna, nei, við töldum svo ekki vera. Eru einhverjar tegundir á válista 
plöntur eða dýr, eða þess háttar og við töldum að það væri ekkert sem við værum að hafa 

mikil áhrif á ...“ (Viðtal 1, 2018) 

Niðurstöður sýndu mun sterkari tengsl á milli kóðanna virkjanalegs rennslis og 
hagkvæmnismats, en á milli umhverfishátta og hagkvæmnismats.   

Áhrif umhverfisrannsókna og umhverfismats 

Athugun beindist að umhverfisrannsóknum og umhverfismati framkvæmdaraðila og áhrifum 
þess á framkvæmdina. Ætlunin var að einblína einungis á þær umhverfisrannsóknir sem 
framkvæmdar voru fyrir fyrirspurn um matsskyldu. En í þeim tilvikum þar sem framkvæmd 
var ákvörðuð matsskyld var oft óljóst þegar rætt var við framkvæmdaraðila hvort um var að 
ræða athugun vegna umhverfisáhrifa fyrir fyrirspurn eða hvort um eiginlegar 
umhverfisrannsóknir væri að ræða vegna mats á þeim: 

,,...ég segi að það hafi verið mistök hjá okkur að hafa farið í [fyrirspurn um matsskyldu], við 
áttum að fara beint í mat á umhverfisáhrifum. En það  gerir það! [umhverfismatsferlið gerir 
gagn] náttúrulega, klárlega, við gerum grein fyrir umhverfisáhrifum og erum að kanna áhrif 

á samfélag og efnahag og erum í samskiptum við mikið af fólkinu, þarna í kring, skynjum 
viðbrögð samfélagsins við þessu verkefni, þetta er mjög opið ferli, það er mjög gott þar að 

almenningur geti komið með athugasemdir á fyrri stigum, það er mjög gott.  En síðan 
einhvers staðar þarf þessu að linna, t.d. eftir mat á umhverfisáhrifum, að þú getir haldið 

áfram og þú sért ekki endalaust...að ég tali um framkvæmdarleyfi, að ég tali um það aftur, að 
félagasamtök einsog [samtök] og aðrir geti svo komið og hlammað á okkur þar, einvern 

tímann þarf maður að vera kominn í gegn…“ (Viðtal 1, 2018). 

Umhverfiskröfur og áhrif á arðsemi 

Framkvæmdaraðilar voru beðnir um að gera sér í hugarlund, út frá reynslu þeirra og 
þekkingu, hvaða áhrif umhverfismat og umhverfisrannsóknir hefðu á hagnað smávirkjana. 
Allir aðspurðir töldu áhrifin mjög mikil, sérstaklega hvað þær minnstu varðaði, eða virkjanir 
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undir 3MW. Fuglarannsóknir komu oftast til tals í tengslum við umræðuefni ófyrirséðs 
kostnaðar, umfang tafa kom einnig upp í því samhengi. Í öllum viðtölunum ræddu 
framkvæmdaraðilar um að ekki væri gerður nægjanlegur greinarmunur á stærð virkjana 
varðandi kröfur um umhverfismat. Áætlar framkvæmdaraðili út frá þeim kröfum, sem settar 
eru á smávirkjanir af lögbundnum reglum, að virkjanir með uppsett afl 3MW og lægra ættu 
mjög erfitt með að standa undir sér. Miðað við þær kröfur sem gerðar eru til umhverfisþátta í 
dag. Einn framkvæmdaraðili lýsti, út frá eigin reynslu, að virkjanir sýndu ekki eiginlegan 
hagnað fyrr en uppsett afl næði upp í 6MW. Þær virkjanir sem rætt var um í því samhengi 
seldu orkuna í gegnum orkusala á almennum markaði:  

,,Snúast samræðurnar nánar að smávirkjunum. Lýsir framkvæmdaraðili upplifun sinni, að 
þessar minnstu virkjanir (2-3MW) standi ekki undir sér og útskýrir að virkjun muni þurfa að 

vera a.m.k. 6-8MW til að standa undir sér, gengið út frá þeim kröfum sem gerðar eru til slíkra 
framkvæmda í dag“(Viðtal 4, 2018). 

Áhrif umhverfisþátta á fjármögnun 
Fjármögnun framkvæmdar reyndist vera nokkuð óháð öðrum þáttum undirbúningsferilsins. 
Upplifun framkvæmdaraðila að tengsl væru milli umhverfisþátta og getu til fjármögnunar var 
ekki sterk. Hvort sem framkvæmd hefði verið ákvörðuð matsskyld eða ekki virtist það ekki 
hafa áhrif á fjármögnun þegar framtíð virkjunarinnar var orðin örugg. Umhverfisþættir höfðu 
helst áhrif á tafir varðandi framkvæmd hennar en á fjáröflun hennar. Að því leyti að 
samningar um fjármögnun ættu sér stað mjög snemma á undirbúningsferlinu, en væru þó 
alltaf gerðir með fyrirvara um að framkvæmdaraðili fengi viðunandi leyfi sem þyrfti til 
virkjunarframkvæmdar: 

,,...þegar við vorum búnir að fjármagna [framkvæmd] og vorum í fyrirspurnarferlinu, þá 
gerirðu samning með fyrirvara með allt í heiminum. Erum við að fara fá þetta leyfi, þetta 

leyfi, þetta leyfi...þá í rauninni erum við með fjármögnun. Nú í rauninni horfir bankinn á þetta 
þannig, þeir eru orðnir svo hvekktir af þessu ferli, þeir eru búnir að sjá svo mikið af steypu að 
þeir nenna ekki einu sinni að ræða við aðila fyrr en þeir eru komnir með öll leyfin“ (Viðtal 1, 

2018). 

Þó að framkvæmdaraðilar tryggi sér samning og fjámögnun mjög snemma á ferlinu er það 
háð því að þeir fá viðunandi leyfi til framkvæmdar. Óþekkt var meðal viðmælenda að þeir 
fengju lán til rannsóknar fyrir umhverfismat.  

Aðrar niðurstöður 

Samningar við landeigendur og sveitarfélög 

Markmiðið var að athuga áhrif landeigenda og sveitarfélaga á smávirkjanaframkvæmdir. 
Rannsakandi vildi athuga hvort aðkoma þessara aðila væri heftandi eða efldi slíkar 
framkvæmdir. 
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Þegar viðmælendur voru spurðir lýstu framkvæmdaraðilar allir yfir samþykki landeigenda og 
sveitarfélaga í garð umræddrar framkvæmdar. Þrír af fimm hófu að útskýra eiginlegan hagnað 
landeigenda vegna virkjunarkosts á landi þeirra. Þar sem landeigendur fengu greitt fyrir að 
leigja land sitt undir rannsóknir og framkvæmdir auka þeir þar með tekjur sínar, sem í sumum 
tilvikum getur reynst hvetjandi til að sýna viðkomandi framkvæmd stuðning. Í einu viðtalanna 
lýsti framkvæmdaraðili hugtakinu fórnarkostnaður í þessu samhengi: 

,,Þetta er ákveðinn fórnarkostnaður, það að raska landi er í eðli sínu fórn, þú ert að fórna 
ósnertu til þess... og til þess að sætta sig við þessa fórn sem felst í röskun náttúru þarftu að 
setja á það verðmiða og verðmiðinn sem þú setur á viðkomandi auðlind er í takt við þann 

fórnarkostnað sem felur í sér að heimila slíkt“ (Viðtal 3, 2018). 

Greiningin leiddi því í ljós að landeigendur sem fengu greitt fyrir nýtingu auðlindar sinnar 
voru sjaldnar andvígir slíkum framkvæmdum, allavega voru aðstæður ekki þannig í þeim 
framkvæmdum sem rannsóknin náði yfir. Þegar athugað var með viðhorf sveitarfélaganna 
kom sú skýring að ef landeigendur voru samþykkir framkvæmd þá voru sveitarfélögin það 
líka. Framkvæmdaraðili úr einu viðtalanna útskýrði valdleysi sveitarfélaganna, að koma í veg 
fyrir framkvæmdir af þessu tagi, þ.e. ef allir landeigendur voru samþykkir. Niðurstöður sýna 
því sterk tengsl milli samninga við landeigendur og hagnaðs. 

Áhrif leyfisveitinga á undirbúningsferli 

Af þeim fimm viðtölum sem tekin voru fyrir þessa rannsókn sneru tvö þeirra að 
framkvæmdum sem ákvarðaðar voru matsskyldar. Áttu þessar framkvæmdir það sameiginlegt 
að eiga eftir að fara í gegnum leyfisfyrirspurnarferlið, sem fylgir framkvæmdum af þessari 
gerð. Kom það ekki að sök fyrir niðurstöður rannsóknarinnar þar sem mikill samhljómur var 
meðal framkvæmdaraðila þegar samræður voru leiddar að leyfisferlinu, og áhrifum þess á 
framfarir framkvæmda, hvort sem um var að ræða framkvæmd sem ákvörðuð var matsskyld 
eða ekki. Orð á borð við ‘hakkavél’ og ‘skotleyfi’ voru látin flakka af hálfu 
framkvæmdaraðila þegar rætt var um áhrif leyfisveitinga á undirbúningsferlið, kom það fyrir í 
þremur viðtölum af fimm. Telur rannsakandi að þetta orðaval sé tilkomið vegna neikvæðrar 
upplifunar framkvæmdaraðila af ferlinu: 

,,...tafirnar voru mat á umhverfisáhrifum…svo hverjir sem eiga svo skotleyfi í 
leyfisveitingaferlinu?“ (Viðtal 1, 2018). 

Þetta viðmót framkvæmdaraðila í garð ferlisins varðandi leyfisveitingu virðist hafa verið 
gegnumgangandi og mikil tenging við áhættuumræðu. Þar sem ótti framkvæmdaraðila við 
leyfisferlið var einna helst tengt viðhorfum almennings, til að spyrna á móti ef hann var 
andvígur framkvæmd. Þar sem aðgengi almennings til umsagna var ekki eins mikið ef 
framkvæmd var aðeins tilkynnt til Skipulagsstofnunar og ekki úrskurðuð í mat. Það gæti 
útskýrt sambærilegan ótta og andúð gagnvart leyfisferlinu hjá framkvæmdaraðilum, bæði 
vegna framkvæmdar sem var skipuð í fullt mat og þeirra sem ekki voru úrskurðaðar í mat: 

,,...en vissulega er það heftandi í ákvarðanatöku að þurfa að leggja í miklar rannsóknir áður 
en þú áttar þig á hvort þú færð leyfi til framkvæmdar eða ekki… þannig að það er heftandi... 

eykur áhættuna á hvort mannvirki verði yfirhöfuð reyst“ (Viðtal 2, 2018). 
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Virðingarleysi við lögbundinn tímaramma 

Munstur afleiðslukóða birtist í þremur af fimm viðtölunum, þar sem framkvæmdaraðilar lýstu 
upplifun sinni af virðingarleysi af hálfu Skipulagsstofnunar þegar kom að tímaramma sem 
þeim bar að vinna eftir til að svara ákörðun um matsskyldu. Umræðan um verklag opinberra 
stofnana hófst hins vegar ekki alltaf með sama móti. Hér að neðan má sjá brot úr svari 
framkvæmdaraðila við spurningu um tafir í ferlinu. Lýsti hann hvernig ófyrirséður þáttur í 
undirbúningsferlinu hefði verið svörunartími Skipulagsstofnunar: 

,,Þá eru það helst þessar tafir, það er svo ótrúlega dýrt að bíða… það er að maður liggi með 
[upphæð] milljónir einhvers staðar að gera ekki neitt, maður þarf að reikna 

fjármagnstekjukostnað á þennan pening, það er dýrt, en mesti ófyrirséði kostnaðurinn var jú 
þetta var ófyrirséði kostnaðurinn... ég meina já þetta kom okkur virkilega á óvart… hversu 

langt út fyrir tímarammann Skipulagsstofnun leyfir sér að fara“ (Viðtal 1, 2018). 

Annar framkvæmdaraðili kom inn á þetta sama viðfangsefni þegar hann var spurður hvort 
hann teldi að þær kröfur sem gerðar væru til umhverfisrannsókna væru réttlátar. Hann svaraði 
því játandi en í framhaldi lýsti hann yfir áhyggjum sínum varðandi annað atriði sem hann taldi 
vera óréttlátt: 

,,...Það er það sem er kannski mest íþyngjandi að ... og þessir umsagnaraðilar, þeir bera ekki 
virðingu fyrir sko... þeim hagsmunum sem í því felst að þessir frestir séu virtir. En löggjöfin og 

umgjörðin sem slík, ég hef ekkert út á hana að setja“ (Viðtal 3, 2018). 

Athuga skal að tilvitnanirnar hér að ofan eru úr hvoru viðtali fyrir sig og ekki frá sama 
framkvæmdaraðila. Annað viðtalið snerist um framkvæmd sem var ákvörðuð matsskyld en 
hitt ekki. Hér er komið aftur inn á orsök tafa í ferlinu og augljóst fyrir framkvæmdaraðila að 
tengja það beint við Skipulagsstofnun og framvindu mála vegna framkvæmdar þeirra. 
Virðingarleysið sem framkvæmdaraðilarnir upplifðu birtist í töfum á ferlinu sem orsakaði 
tekju- og framleiðslutap. 

Hringekjueðli undirbúningsferlisins og orsök þess 

Í einu viðtalanna talar framkvæmdaraðili um svokallað ‘hringekjueðli’ undirbúngsferlisins. Er 
það upplifun hans að ferlið sé ekki skilvirkt til að komast frá A til B heldur var viðkomandi 
ávallt gjört að snúa til baka og endurtaka stöku þætti, sem hann taldi fullunna. Í öðru viðtali er 
talað um ‘slönguspilið’ og vísar það í sömu hegðun í verkferlinu:  

,,en í dag er ekki séns að við gerum  þetta [fyrirspurn um matsskyldu].... nei ég meina þetta er 
eins og að spila slönguspilið, þú lendir á stærstu slöngunni og þá ert kominn á byrjunarreit 

aftur“ (Viðtal 1, 2018). 

Þegar viðkomandi framkvæmdaraðili var spurður hvort það hefði mögulega gagnast hans 
framkvæmd ef allar þær kröfur sem gerðar voru til framkvæmdarinnar, frá hugmynd 
virkjunarkosts að samþykki hennar, hefðu verið ljósar frá upphafi. En að mati 
framkvæmdaraðila hefði það verið mjög ákjósanlegt ef ferlið hefði verið með því móti. Að 
allar upplýsingar og kröfur til rannsóknar fyrir tiltekna virkjun hefðu verið skýrar frá upphafi. 
Þá hefði það einnig auðveldað framkvæmdaraðila að meta stöðu framkvæmdar og greina 
betur hvort eðli hennar orsakaði matsskyldu eða ekki. Breytt landslag í 
smávirkjanaframkvæmdum orsakar það að framkvæmdaraðilar velja það að sleppa 
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fyrirspurnarferlinu og óska eftir því að fara beint í fullt mat á umhverfisáhrifum. Þar sem 
þeirra upplifun og trú er að það skili þeim hagnaði hvað tíma varðar og mögulega minni 
kostnaði.  

Sönnunar- og svörunarbyrði framkvæmdaraðilans 

Samhljómur átti sér stað milli tveggja framkvæmdaraðila er þeir reyndu að koma með úrbætur 
á annars vegar óskilvirkum verkferli samkvæmt þeirra upplifun. Snerist þessi afleiðslukóði að 
því hvernig svörunar- og sönnunarbyrði var öll á herðum framkvæmdaraðilans en ekki á 
opinberum stofnunum eða almenningi. Upplifunin lýsti sér í því, af hálfu framkvæmdaraðila, 
að þegar opnað væri fyrir umsagnarheimild almennings væri þeim athugasemdum sem bærust 
tekið ógagnrýnislega og öll sönnunarbyrði væri á herðum framkvæmdaraðila. Enginn byrði á 
herðum þess sem kæmi með umsögnina, hvort sem þessi umsögn ætti við rök að styðjast eða 
að einfaldlega um misstúlkun væri að ræða:  

,,gallinn er sá ef að ég er framkvæmdaraðili og þú segir: þessi maður er að eyðileggja landið’ 
þá er það ekki sá sem kemur með athugasemdina sem er með sönnunarbyrðina heldur alltaf 
er það framkvæmdaraðilinn sem er með sönnunarbyrðina. Því þá getur fólk eða samtök sem 
hafa enga þekkingu hvað málið snýst um og setur sig ekki í málið einu sinni, koma bara með 
yfirlýsingar og sleggjudóma án þess að hafa kynnt sér nokkur gögn. Það getur orsakað tafir, 

það getur orsakað það að það stoppar einhvers staðar í ferlinu“ (Viðtal 3, 2018). 

Tvær lausnir að úrbótum bárust í viðtölunum, önnur beindist að aukinni gagnrýni á 
Skipulagsstofnun við móttöku athugasemda og í hinni var lagt til að hluti af sönnunar- og 
svörunarbyrðinni flyttist yfir á herðar opinberra stofnana: 

,,...hins vegar það sem er mjög erfitt og óréttlætanlegt að þegar fólk hefur skotleyfi á þær 
niðurstöður, sú gagnrýnislausa móttaka á athugasemdum sem virðist viðgangast, finnst mér 

ekki réttlætanleg og oft á tíðum mjög íþyngjandi“ (Viðtal 3, 2018). 

Samanburður viðtala  

Samanburður viðtala milli matsskyldra framkvæmda 
Þegar borin eru saman þau viðtöl, þar sem umrædd framkvæmd var úrskurðuð matsskyld af 
hálfu Skipulagsstofnunar og ekki, kom ýmislegt í ljós. Fyrst og fremst var það áhugi 
framkvæmdaraðila á verkefninu og vilji þeirra til að taka þátt í því og ræða viðkomandi 
virkjunarframkvæmd. Viðtölin við framkvæmdaraðila, þar sem umrædd framkvæmd var 
úrskurðuð matsskyld, snerist oft upp í heitar umræður og yfirlýsingar á upplifun þeirra á 
verkferlinu, sem var ekki eins algengt meðal framkvæmdaraðila sem ekki höfðu matsskylda 
framkvæmd. Endurspeglast þetta einnig í lengd viðtalanna. Viðtölin fyrir matsskyldar 
framkvæmdir voru 60 mínútur og 120 mínútur að lengd. Tvö viðtalanna, fyrir framkvæmdir 
sem ekki voru úrskurðaðar matsskyldar, voru einungis um 40 mínútur hvort og það þriðja var 
25 mínútur.    

Nokkur viðfangsefni, sem upp komu í viðtölunum, voru þau sömu milli framkvæmdaraðila 
sem höfðu framkvæmd sem var úrskurðuð matsskyld og þeirra sem voru ekki í þeirri stöðu. 
Þar má meðal annnars nefna upplifun þeirra að  auknar kröfur séu gerðar til 
umhverfisrannsókna. Margar rannsóknir hafa snúist um minni og ómerkilegri þætti að þeirra 
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sögn og eru auknar kröfur gerðar sem ekki voru áður fyrr, og lýsa framkvæmdaraðilar yfir 
óánægju sinni með þessar nýtilkomnu kröfur án þess að lagaramminn hafi nokkuð breyst: 
 
,,...það er alltaf verið að gera meiri og meiri kröfur.. til okkar sem eru í þessu, kanna áhrif á 
þetta og hitt. Eins og þetta er orðið í vatnalífinu, þú ert ekkert bara að skoða fiskinn, þú ert að 
skoða æti, fugla, blaðgrænu… þetta er komið úti fleiri, fleiri milljónir króna pakka... og það 
er hægt að ...kostnaðaráætlanir sem maður er farinn að gera varðandi Náttúrufræðistofnun 
varðandi fuglana, þá vilja menn liggja þarna úti í náttúrunni í marga daga og telja fugla... 
menn vilja alltaf gera meira og meira og það er alltaf hægt að gera meira og meira… en 

einhvers staðar þarf að draga línuna…“ (Viðtal 1, 2018). 

Áhugavert þykir að vendipunktur varð í umræðu í viðtölum sem sneri að hvort umrædd 
framkvæmd væri úrskurðuð matsskyld: 

,,..virkjanir sem eru í kringum 2-3MW, þú sérð ef þú ert með virkjun sem er að vinna á sama 
nýtingartíma sem er 5 MW, þá ertu með helmingi fleiri orkueiningar sem eru að bera þetta 

heldur en þessar minni, en þurfa að fara í gegnum nákvæmlega sama ferlið, þ.e. virkjanir sem 
eru komnar það langt niður, segjum bara 2-3MW, þær finna mikið fyrir þessu, og hvað þá 
virkjanir sem fara í gegnum matsskyldufyrirspurnarferlið og eru svo settar í hitt, þá er það 

bara búið“ (Viðtal 1, 2018). 

Samanburður viðtala milli framkvæmda sem ekki voru háðar mati á 
umhverfisáhrifum framkvæmda 
Þegar borin eru saman viðtöl milli framkvæmdaraðila þar sem umrædd framkvæmd var ekki 
úrskurðuð matsskyld kom viðfangsefnið að vernda eða virkja fyrir í flestum þeirra, eða í 
tveimur af þremur. Töluðu framkvæmdaraðilar um þetta matsatriði, hvað skal gert við 
auðlindir Íslands, hvenær skal vernda og hvenær virkja:  

,,Þetta er bæði og [kröfur til umhverfisrannsókna réttlátanlegar] þetta mat hvenær á og 
hvenær ekki… ég hef ekki það mikla reynslu af því að ég gæti... en svona rannsóknir kosta 

heilmikinn pening og stundum finnst öllum augljóst að það eigi að virkja á ákveðnum stöðum 
og svo á öðrum stöðum finnst fólk ekki eins augljóst hvort virkja eigi eða ekki…“ (Viðtal 2, 

2018). 

Tímalína kostnaðar og hagnaðar í undirbúningsferli smávirkjana 

Rannsakandi greindi hvar í undirbúningsferlinu ófyrirséður kostnaður eða aukakostnaður, 
vegna umhverfisrannsókna og leyfisveitinga, væri að falla á virkjunarframkvæmd. Viðtöl við 
reynda framkvæmdaraðila leiddu það í ljós að kostnaður, ófyrirséður eða ekki, vegna 
umhverfisrannsókna væri lítið áhyggjuefni hjá þeim samanborið við tafir í ferlinu. Umræður 
um þann þátt voru mjög háværar og virtist svo sem kostnaður við umhverfisrannsóknir væri 
annars flokks áhyggjuefni samanborið við það. Eitt viðtalanna leiddist út í umræðuna um tíma 
og snerist um umhverfisrannsóknir. Lýsti framkvæmdaraðili því yfir að hann hefði tekið 
öllum kröfum um auknar umhverfisrannsóknir opnum örmum ef gert hefði verið grein fyrir 
þeim í upphafi. Þar með hefði sparast mikill tími í viðkomandi framkvæmd og með því stytt 
biðina varðandi tekjur á framleiddri raforku virkjunarinnar. Hins vegar ef þessar auknu kröfur 
um umhverfisrannóknir viðgengust mikið lengur myndi ávinningurinn vera hærra raforkuverð 
þegar fram liðu stundir. Myndræn lýsing á tímalínu hagnaðar og kostnaðar 
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smávirkjanaframkvæmdar má sjá á mynd 20 og 21 hér að neðan, samanborið við niðurstöður 
rannsóknar um áhrif á framvindu framkvæmdar. 

 

Mynd 20. Myndræn framsetning af innkomu ófyrirséðs kostnaðar á undirbúningsferli smávirkjana (byggist á 
munnlegum heimildum úr viðtali, áætlaðar kostnaðartölur fyrir hvern þátt eru ónákvæmar). 

 

Mynd 21. Myndræn framsetning á innkomu ófyrirséðs kostnaðar á undirbúningsferli smávirkjana (byggist á 
munnlegum heimildum úr viðtali, áætlaðar kostnaðartölur fyrir hvern þátt eru ónákvæmar). 
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Umræður 

Mat á hagkvæmni 
Niðurstöður sýndu að þeir framkvæmdaraðilar sem rannsakandi náði til tóku ekki 
umhverfisáhrif sérstaklega til athugunar þegar lagt var mat á hagkvæmni framkvæmdar, 
heldur var það að mestu leyti byggt á virkjanlegu rennsli landsvæðisins. Þessar niðurstöður 
samsvara þeim upplýsingum sem birtast í leiðbeiningaskjali Mannvits. Þar sem einnig er talað 
um að áætlað virkjanlegt rennsli gefi til kynna hagkvæmni í smávirkjunarframkvæmd, og ekki 
eru nefndir staðhættir í því máli. Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar leggur rannsakandi til, 
þar sem umhverfismiðuð sjónarmið virðast vera meira ríkjandi núna en þegar nær var 
aldamótum, að staðbundin umhverfisskilyrði séu tekin til sérstakrar athugunar þegar á 
hagkvæmnismati stendur. Telur rannsakandi að slíkt myndi varpa skýrari ljósi á raunverulegar 
aðstæður og þannig gagnast í matinu. 

Orsakavaldur matsskyldu 
Umfang framkvæmdar segir mikið til um möguleika hennar varðandi matsskyldu. Úr 
niðurstöðum er hægt að draga þá ályktun að yfirgnæfandi líkur séu á því að framkvæmd verði 
úrskurðuð matsskyld ef það finnast bæði fornminjar og dýrategundir á válista á svæðinu 
ásamt því að háspennulína verði lögð og greint verði frá því í greinargerð framkvæmdar. Vert 
er að taka fram að lagning háspennulínu getur verið á ábyrgð annars aðila en 
framkvæmdaraðilans, svo sem dreifiveitu og því gæti lína verið lögð vegna 
virkjunarframkvæmdar án þess að gert sé grein fyrir því í greinargerð framkvæmdaraðila. 
Upplýsingagrunnur fyrir matsskyldufyrirspurn framkvæmda sýndi einhver tengsl við 
niðurstöður matsskyldufyrirspurnar. Í þremur af fjórum matsskyldum framkvæmdum var 
hlutfall sérstakra rannsókna hátt, um var að ræða sömu þrjár framkvæmdirnar og voru með 
uppsett rafafl á bilinu 5001-10.000kW. Þar með er erfitt að tengja hlutfall sérstakra rannsókna 
beint við matsskyldu, heldur að tengingin sé fremur umfang framkvæmdar, og hvernig það 
tengist beint ákvörðun um matsskyldu. Athugavert er að útlit er fyrir að lagt sé meira upp úr 
greinargerðum nú til dags en tíðkaðist þegar nær var aldamótum. Helstu umhverfisþættir sem 
athugaðir voru við ákvörðun um matsskyldu reyndust vera áhrif á landslag, vatnsföll, gróður 
og dýralíf/fuglalíf. Í sumum tilvikum eru áhrif þessara þátta töluverð á meðan á 
framkvæmdartíma stendur en minnka svo, eða hverfa alveg, þegar honum lýkur og virkjun er 
gangsett. Erfitt var að bera saman áhrif á staka umhverfisþætti virkjunarframkvæmdar og 
matsskyldu hennar. Stafaði það sérstaklega af mismunandi túlkun og upplifun 
umhverfisáhrifa milli mismunandi umsagnaraðila. Talið var að niðurstöður þar sem gerð var 
grein fyrir umfangi umhverfisáhrifa með viðkomandi aðferð myndi skila ómarktækum 
niðurstöðum. Því var athugað hvaða umhverfisþættir væru athugaðir fyrir fyrirspurn um 
matsskyldu. Þegar ósamræmi myndaðist milli mats framkvæmdaraðila á umfangi eða 
umhverfisáhrifum framkvæmdar og mati Skipulagsstofnunar, gat það orsakað tafir.  
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Tafir 
Bein tengsl fundust milli ákvörðunar um matsskyldu framkvæmdar og þess tíma sem 
Skipulagsstofnun tók í að skila svari sínu, sem var mun lengri en leyfilegt var samkvæmt 
lögum. Ástæða þessarar seinkunar gæti stafað af því að fyrsta tilkynning um framkvæmd 
hefði verið talin ábótavant af opinberum stofnunum, og að óskað hefði verið eftir ítarlegri 
gögnum, sem gæti hafa dregið svarferilinn á langinn. Seinkunina mætti einnig rekja til 
staðbundinna eiginleika svæðisins sem orsakast á þörf fyrir ítarlegri umfjöllun stakra 
umhverfisþátta. Ef landsvæði býr yfir sérstökum staðbundnum einkennum, sem gerir það að 
verkum að líklegra sé að tefja  þurfi framkvæmdina vegna umhverfismats. Opinberar 
stofnanir gætu talið þörf á að gera nánari grein fyrir þessum þáttum og óskað því eftir nánari 
gögnum sem orsakað geta tafir á svartíma. Þessa hegðun er hægt að tengja við hlutfall 
sérstakra rannsókna varðandi framkvæmd og fyrirspurna um matsskyldu, þar sem niðurstöður 
sýndu tengsl þar á milli. Líkt og með svarfrestinn gæti einnig aðrir þættir spilað þar inn í, svo 
sem að sérstök staðbundin einkenni landsvæðanna hefði þar áhrif. Sem gerir það að verkum 
að framkvæmdaraðilinn upplifi meiri þörf á sérstökum rannsóknum á virkjunarsvæðinu. Það 
gæti svo seinna meir verið notað sem rök með matsskylduframkvæmd. Þessi óvissa sem geta 
skapast varðandi tímarammann getur reynst íþyngjandi fyrir framfarir framkvæmdarinnar. Því 
eðli vatnsaflsvirkjana er þess eðlis að engar tekjur fást af framkvæmdinni fyrr en virkjunin er 
fullbúin og rekstur er hafinn. Óvissa í tímaramma framkvæmdar getur leitt til óvissu í 
kostnaðarlíkaninu þar sem ekki er áætlað hvenær framkvæmd getur hafist og það orsakað 
tekjumissi og að hún skili hagnaði, sem leiðir af sér mikið framleiðslutap. Að sama skapi 
getur óvissa sem framkvæmdaraðilar upplifa varðandi kröfur til minni virkjanaframkvæmda 
valdið töfum þar sem viðkomandi gæti þurft að endurgera rannsóknir, áætlanir eða annað.  

Tafir á undirbúningsferli framkvæmdar virtist hafa áhrif á hakvæmni og fjáröflun 
smávirkjanaframkvæmda. Hagnaður smávirkjana er töluvert minni en stærri virkjana og eru 
þær því viðkvæmari fyrir öllu því sem hefur áhrif á hann. Þar sem virkjanaframkvæmdir eru 
fjárfestingar upp á verulega háar upphæðir og þegar tafir verða á ferlinu frestast tími 
fjármögnunar einnig. Líkt og kom fram í fyrri kafla, líta fjármálastofnanir vart við slíkum 
framkvæmdum fyrr en öll leyfi eru komin í hús og framtíð virkjunar er tryggð. Með 
ófyrirséðum töfum lengist sá tími sem framkvæmdaraðili þarf að fjármagna úr eigin vasa. 
Ályktun rannsakanda er sú að lánastofnanir veiti ekki lán fyrr en framtíð virkjunar er orðin 
örugg, óháð ákvörðun um matsskyldu eða þess að framkvæmdin hafi hlotið háværar 
athugasemdir varðandi umhverfisþætti. 

Þessar tafir er hægt að tengja við upplifun framkvæmdaraðila á óskilvirkum verkferli. Þar sem 
upplifun þeirra sé að kröfur í garð umhverfisrannsókna séu að aukast án nokkurra breytinga á 
lagaramma. Upplifun þeirra er sú að þeir gætu neyðst til þess að endurtaka þætti sem þeir 
töldu fullgerða ásamt því að framkvæma nýjar aðgerðir sem ekki var gert ráð fyrir að þörf 
væri á í fyrstu, sem einnig orsakar meiri tafir. Dregin er sú ályktun að verkferlið myndi verða 
mun skilvirkara ef allar þær kröfur sem gerðar væru til framkvæmdaraðila kæmu fram í 
upphafi ferlisins. Þar með gæti framkvæmdaraðili gert nákvæmlega grein fyrir þeim kröfum 
sem þyrfti að uppfylla fyrir fyrirhugaða framkvæmd og gæti tilvist þessara upplýsinga svona 
snemma á verkferlinum bæði flýtt fyrir og aðstoðað hann við að meta hvort ákjósanlegasti 
kosturinn væri að fara með framkvæmd beint í fullt mat á umhverfisáhrifum eða hvort reyna 
ætti á fyrirspurn um matsskyldu. 



45 

Auknar kröfur til umhverfisrannsókna 
Upplifun framkvæmdaraðila var að kröfur til umhverfisrannsókna hefðu aukist á 
undanförnum árum, þó svo að enginn breyting hefði átt sér stað í lagaramma, sem við á um 
slíkar framkvæmdir. Er dregin sú ályktun að aukin umhverfsvitund samfélagsins 
endurspeglist í auknum kröfum opinberra stofnana til virkjanaframkvæmda. Þar sem búið er 
að virkja flestalla stærri hagkvæma virkjunarkosti á Íslandi er megnið af þeim ónýttu 
virkjunarkostum, sem eftir standa, flokkaðir undir smávirkjanir. Í þessum auknu 
umhverfiskröfum virðist ekki vera gerður nægilegur greinarmunur á umfangi framkvæmdar 
og þeirra krafna sem settar eru á framkvæmdina. Endurspeglast þessar auknu kröfur í auknum 
rannsóknum á umhverfisþáttum sem fyrir fáeinum árum voru taldar óþarfar fyrir smávirkjanir. 
Þessar auknu umhverfisrannsóknir kosta bæði tíma og fjármuni fyrir framkvæmdaraðila. 
Lagaramminn um mat á umhverfisáhrifum skiptir vatnsaflsvirkjunum aðeins í þrjá flokka eftir 
uppsettu rafafli: undir 200 kW, á bilinu 200 - 10.000 kW eða meira en 10.000 kW og í 
þessum þremur flokkum eru lokakröfurnar ýmist; enginn aðgerð, tilkynning til 
Skipulagsstofnunar eða mat á umhverfisáhrifum. Gífurlega mikill munur getur verið á 
umfangi virkjanaframkvæmda með uppsett afl 200kW og 10.000 kW, því telur rannsakandi 
óæskilegt að slíkar framkvæmdir séu skilgreindar undir sama hatt í íslenskri löggjöf. Eins og 
kom fram í fyrri kafla tengist umfang framkvæmdar beint við líkur á matsskyldu, ásamt 
öðrum staðbundnum eiginleikum, svo sem viðveru válista dýrategunda, náttúrverndarsvæðis 
eða fornminja. Myndi það líklegast skila meiri skilvirkni að flokka framkvæmdir í fleiri og 
minni flokka eftir umfangi og gera grein fyrir því hvort eftirfarandi þættir koma fram, sem 
virðast hafa áhrif á matsskyldu og þar með samræma umhverfiskröfur stærð virkjunar.   

Ályktun rannsakanda er sú að þar sem orkuþörf Íslands er að aukast þurfa þær kröfur sem 
gerðar eru til umhverfisrannsókna fyrir þær að vera hnitmiðaðar og í samræmi við umfang 
verkefnis. Upplýsingar varðandi þessar kröfur þurfa að vera skýrar frá upphafi 
undirbúningsferilsins og auka þarf vægi umhverfisrannsókna snemma á ferlinu. Talið er 
mögulegt að ef kröfur til umhverfisrannsókna haldi áfram að aukast, eins og hefur viðgengist 
undanfarin ár, þá muni það einn daginn endurspeglast í hærra raforkuverði á Íslandi.  

Niðurstaðan er sú að orkuþörf Íslands sé að aukast og aðkoma endurnýjanlegra orkugjafa 
spilar þar lykilhlutverk, þeir svara orkuþörf landsmanna og valda minni útblæstri 
gróðurhúsalofttegunda en aðrir orkugjafar. Á þessum tímum er mikilvægt að líta til 
smávirkjana vegna framtíðarorkubúskapar landsmanna í þessu sambandi. Óskilvirkni í 
undirbúningsferli þessara virkjana skilar sér í töfum, auknum kostnaði, áhættu fyrir framtíð 
slíkra framkvæmda og er ráð að bregðast við þessum kröfum sem settar eru á slíkar 
framkvæmdir. Ef ekki verður brugðist við munu áhrif þessa verkferlis endurspeglast í 
raforkuverði og orkuöryggi framtíðarinnar. 
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Lokaorð 
Umfang framkvæmdar er frumstæður mælikvarði á matsskyldu, aðrir eiginleikar geta hins 
vegar aukið líkurnar á því að framkvæmd fái slíkan úrskurð. En hlutfall matsskyldra 
framkvæmda með eiginleika sem féllu undir umfang þessarar athugunar fór aldrei yfir 75%. 
Sá upplýsingagrunnur sem ákvörðun um matsskyldu er byggð á samanstendur oftast af  
athugun um áhrif á landslag, fugla/dýr og vatnsföll vegna framkvæmdar. En niðurstöður 
rannsóknar sýndu einnig að sjaldnast eru skoðuð áhrif á útivist og samfélag. Hátt hlutfall 
sérstakra rannsókna fyrir fyrirspurn um matsskyldu virðist ekki draga úr líkum á henni, heldur 
öfugt. Í 75% matsskyldra framkvæmda var hærra hlutfall sérstakra rannsókna varðandi 
fyrirspurn um matsskyldu og aðeins um 15% framkvæmda sem ekki voru úrskurðaðar í mat 
höfðu hærra hlutfall þeirra. Almennt tóku framkvæmdaraðilar einungis virkjanlegt rennsli 
svæðisins til athugunar þegar lagt var mat á hagkvæmni virkjunarinnar. Þeir tóku ekki tillit til 
umhverfisþátta við hagkvæmnismatið, en vanmátu að umhverfisáhrif framkvæmdar sinnar 
gætu valdið miklum töfum og haft áhrif á hagnað. Tafir vegna umhverfiskrafna valda töfum á 
undirbúningsferlinu og getur þar með frestað fjármögnun framkvæmdar og lengt 
tímarammann sem framkvæmdaraðili þarf að fjármagna úr eigin vasa, en engin dæmi fundust 
um að umhverfiskröfur kæmu í veg fyrir fjáröflun. 

Frekari rannsóknir 
Upplifun framkvæmdaraðila á viðfangsefni rannsóknar er að ferlið sé ungt og óþroskað. Ungt 
á þann hátt að smávirkjanir eru sífellt að verða vinsælli kostur og hefur tíðni slíkra 
framkvæmda farið vaxandi frá aldamótum. Í rannsókn þessari uppfylltu einungis um tuttugu 
framkvæmdir þau skilyrði sem lagt var upp með og þar af leiðandi var ómögulegt að beita 
tölfræðilegri aðferðafræði til að finna innri tengsl milli áhrifaþátta. Ef þetta úrtak væri 
nægilega stórt væri áhugavert að notast við ályktunartölfræði, svo sem aðhvarfsgreiningu til 
að rannsaka innri tengsl þátta í ferlinu. Einnig væri hægt að beita viðtalsaðferð til að skilja 
upplifun opinberra stofnana og einnig almennings varðandi ferlið, og þar með greina betur 
kosti og galla þess. 
 

 
 
. 
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Nafn skrá: Viðtal 1 vegna meistaraverkefnis um smávirkjanir 
Staðsetning: Reykjavík, Ísland 
Þáttakandi: Framkvæmdaraðili, ein virkjun til umræðu, matskyld. 
Viðtalandi: Hrafnhildur Jónsdóttir 
Dags: 13.08.2018 
Lengd: 60 mínótur 
I: viðtalandi, P: þáttakandi 

	  
I:[Framkvæmd] hún gekkst undir hagkvæmnismat? 
P: Það er nefnilega svo gamann að menn tala um virkjanir sem fara í 
matsfyrirspurnaferlið að þær fari ekki í mat á umhverfisáhrifum. Það er 
náttúrulega alveg galið því við metum öll umhverfisáhrif. 
Við erum þarna í fuglarannsóknum, fiskirannsóknum, gróðri, athuga vistgerðir og 
það er í rauninni allt kannað, svo er þetta lagt í hendurnar á Skipulagsstofnun, 
hvort þeir telja að hún skuli þá fara undir frekara mat. 
I: Einmitt, áður en þið töluðuð við Skipulagsstofnun gerðu þið hagkvæmnismat á 
virkjuninni? 
P: Já, þá gerðum svona grófa stúdíu á virkjuninni, grófa kostnaðaráætlun.. 
I: Jáá.. hvaða þætti voru þið helst að skoða þá? 
P: Þá vorum að fá verð í.... við vorum svona nokkurnveginn búin að gera okkur í 
hugalund með rennslið, hvert hönnunarrennslið og stærð virkjunar yrði og þar fór 
svo fram og til baka, því einsog þú þekkir vel í þessum smávirkjunum þá er 
tekjukostanaður náttúrulega key factor og getur slátrað ofboðslega mörgum 
verkefnum...  
500kw inna Hrís..gerði, það var hægt að fara  
I: En í þessu hagkvæmnismati, skoðuðu þið staðbundin skilyrði og tóku þið tillit 
til þeirra t.d. umhverfis, dýrategundir, forninjar og annað? 
P: Þegar að við byrjum í þessu, byrjum að skoða þetta, við gerðum 
rennslismælingarnar árið [ártal] eða eitthvað svoleiðis, þá var þetta ekki orðið 
eins hávært og þetta er núna [umhverfismiðuð sjónarhorn], (...). Svo við töldum 
okkur, að ef við myndum vinna vel að við gætum ..að þetta myndi þá borga sig 
að fara þessa leið.. en í dag er ekki séns að við gerum  þetta.... nei ég meina þetta 
er einsog að spila slönguspilið, þú lendir á stærstu slöngunni og þá ert kominn á 
byrjunarreit aftur. Við þurftum að fara aftur uppeftir með fugla-gæjann og gera 
allt það sama aftur og ég meina, það kom ekkert nýtt í ljós, nema það að ég þurfti 
að henda í þetta [upphæð] milljóna.. þetta er allgjör bilun þannig í rauninni er 
landslagið orðið þannig í dag... að með [framkvæmd b] sem við erum að skoða 
(...) við förum bara beint, óskum eftir að fara beint í fullt mat á 
umhverfisáhrifum, það er svo skuggalegur kostnaður við að gera þetta aftur. En 
til að svara spurningunni þinni, ‘skoðuðum við staðhætti?’ já, voru einhverjir 
ósnertanlegt [umhverfiseinkenni] þarna, nei við töldum svo ekki vera. Eru 
einhverjar tegundir á válista plöntur eða dýr, eða þessháttar og við töldum að það 
væri ekkert sem við værum að hafa mikil áhrif á... 
 
I: Við [Framkvæmd], hver var heildarkostnaðurinn?  
P: Ég myndi sko.. Ég á eftir að taka þetta nákvæmlega samann en þessi tala er 
kominn í [upphæð] milljónir.... Ef maður tekur launin mín og allt samann í þessi 
ár, allar þessar rennslismælingar og allt sem er búið að gera. 
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I: Hverjar voru tafirnar, m.v. upprunarlegu áætlunina? töldu þið að þið gætuð haft 
tekjur af virkjunini á ákveðnum tíma X og þessi tímapunktur er greinilega búin að 
frestast? 
P: Allgjörlega! Við horfðum á það þegar við förum af stað með þetta, gerum við 
okkar tímaáætlun, bjóðum út vélbúnaðinn, vél og rafbúnað, búin að bjóða út rörin, 
búin að fara erlendis og hitta alla þessa aðila, búinn að fjármagna verkefnið, búin að 
gera tengisamning við [orkusala], svo bara BÚMM, nei þið þurfið að gera aðeins 
meira, þetta er mat á umhverfisáhrifum, [verkefni frestast um 3 ár]. Þetta er 
framleiðslutap, þetta er kostnaður á okkar eiginfé, gífurlegur fjarmagnskostnaður 
þarna og svo fyrir utan nátturulega áhættan, það kemur pirringur og annað.. 
I: Getur þú gert þér grein fyrir stofnkostnaðinum? 
P: U.þ.b. [upphæð] milljónir, á þessu bili sem við erum að áætla með öllu. 

 
I: Frumathugunarferlið ykkar, áður en þið fóruð í eiginlegar rannsóknir, þegar þið 
voruð að þreyfa á ferlinu, fór mikill kostnaður í það? 
P: Nei ekki mikil kostnaður sem við þurftum að slíta uppúr eigin vasa, meira bara 
launakostnaður, tækji og tól,  við fórum með okkar gröfu þarna uppeftir aðeins að 
kanna jarðveg, með okkar rennslismæli og þessháttar, svo náttúrulega endalaus 
fundarhöld með landeigendum og þessháttar. 

 
I: Rannsóknarleyfi og rennslismæling, hver var kostnaður í það að leggja faglegt mat 
á rennslið? 
P: Já þar í rauninni förum við uppeftir með tækji og tól, kaupum okkur síritara og 
komum þeim fyrir, við gerum þetta sjálfir, þannig útlagður kostnaður var ekki 
stórkostlegur, það var ég myndi segja settu á það einhver [upphæð] milljónir, í 
rauninni rennslisathugunin. 
 
I: Hvað geturu sagt mér varðandi smaningana sem voru gerðir við sveitafélögin? 
P:Það sem er í þessu, við semjum við landeigendur um leigu á vatnsréttindum, um 
rannsóknir, við höfum einkarétt á því að nýta ef nýtanlegt þykir, (...). Við borgum í 
rauninni þeim bara prósentu af tekjunum og á meðan við erum að koma okkur á lappir 
eru það lægri prósentur svo endar það í hærri prósentum. 
 
I: Jááá.. en með ráðstöfun orkunnar, eru þið með orkusöluleyfi? 
P: Já við erum með orkusölusamning hann er líka grunnurinn af því að við þorðum að 
fara af stað, það var mjög mikil eftirspurn eftir vörunni,[orkusalar] voru allir tilbúnir 
að kaupa, það voru allir til í vöruna en menn tilbúnir að borga mishátt og við endum á 
því að semja við [orkusali] og erum með orkusölusmning við þá í dag. 
 
I: Heyrðuu skipulagið, hvað geturu sagt mér um aðlögun aðalskipulags? 
P: Aðalskipulag, þetta er landbúnaðasvæði og ekki gert ráð fyrir virkjun og við erum 
að breyta [sérstök breyting] aðalskipulagi og gera nýtt deiliskipulag. 
er i auglysingu lika allt skipulagið og verður liklegast tilbuið a sama tim 
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I: Hverjar voru væntingar framkvæmdaraðilans til tímarammans og hvernig 
stóðust þær væntingar? 
P: Við byrjum [ártal] með því að þreyfa á svæðinu tala við landeigendur og 
annað, [ártal 1 ári seinna] sem við byrjum rennslismælingar, samningur við 
landeigendur klárast þarna [ártal 1 ári seinna], ferlið er á annað ár. (...). Það bara 
skiptir engu máli hvað það er, allt sem tengist hinu opinbera, við erum að tala um 
að þeir eigi að taka samkvæmt lögum 4 vikur í eitthvað, þá er mjög algengt að 
það sé tvisvar sinnum jafnvel þrisvar sinnum framar, það er bara með allt sem við 
kemur Skipulagsstofnun. Ég veit ekkert hvað það er.. þeir segja að það sé 
mannekla.. eru það breytt vinnubrögð? Þarf allt núna að fara í gegnum Ásdísi 
sem þurfti ekki að gerast áður.. það hefur eitthvað breyst frá því að Thórsarinn 
var þarna? 
 
I: En tafirnar í ferlinu, urðu helstu tafir vegna mats á umhverfisáhrifum?  
P: Það er nefnilega það Hrafnhildur, (...) tafirnar voru mat á umhverfisáhrifum 
svo er það hverjir sem eiga skotleyfi í leyfisveitingaferlinu? 
P: En allaveg tafirna er miklu meiri en okkur þorði að gruna og líka að opinberar 
stofnanir virði engann veginn leikreglurnar, tímaramann sem þeim ber að vinna 
eftir. 
(...) 
P: Við reynum ávallt að svara sem skjótast og hafa alltaf boltan hjá 
Skipulagsstofnun.. svo er það smá okkar upplifun ef maður fer að íta og minna 
menn á að þeir eigi að vinna eftir ákveðnum leikreglum er einsog maður fari bara 
neðst í búnkann og maður getur ekkert sagt, það er okkar upplifun hérna megin. 
 
I: Hver myndir þú segja að heildakostnaðurinn við umhverfismat og 
umhverfisrannsóknir hafi verið, deildist hann jafnt á milli umhverfisþátta? 
P: Neeei.. það var .. við vorum nokkuð góðir varðandi vatnalífið, þar fengum við 
aðila í þetta sem.. mjög hæfa aðila sem gátu gert þetta fyrir brot af því sem 
opinberar stofnanir gera.. (...)  þeir sem voru í fuglunum, við þurftum að borga 
MIKIÐ fyrir fuglarannsóknir. Því við vorum búnir að fara í 
matskyldufyrirspurninni að telja endur og fugla og þurftum svo rauninni að fara 
aftur og gera það sama í mati á umhverfisáhrifum og það kom ekkert nýtt í ljós. 
Fuglaþátturinn var nokkuð dýr. Svo öll þessi skrifinska og samskipti við 
Skipulagsstofnun. 
 
I: Hver var helsti ófyrirséði kostnaðurinn við þessar umhverfisrannsóknir? 
P: Þá er það helst þessar tafir, það er svo ótrúlega dýrt að bíða.. það er að maður 
liggji með [upphæð] milljónir einhvers staðar að gera ekki neitt, maður þarf að 
reikna fjármagnstekjukostnað á þenna pening, það er dýrt, en mesti ófyrirséði 
kostnaðurnn var jú þetta var ófyrirséði kostnaðurinn... ég meina já þetta kom 
okkur virkilega á óvart.. hversu langt útfyrir tímaramann Skipulagstofnun leyfir 
sér að fara og hérna einsog ég hef sagt með sko framkvæmdartilkynningu (...) 
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I: Telur þú sem framkvæmdaraðili að þessar umhverfisrannsóknir séu að hafa 
áhrif á arðsemi þessara litlu framkvæmda? 
P: Klárlega! Virkjanir sem eru í kringum 2-3MW, þú sérð ef þú ert með virkjun 
sem er að vinna á sama nýtingatima sem er 5 MW, þá ertu með helmingi fleiri 
orkueiningar sem eru að bera þetta heldur en þessar minni,en þurfa að fara í 
gegnum nákvæmlega sama ferlið, þ.a. virkjanir sem eru komnar það langt niður, 
segjum bara 2-3MW, þær finna mikið fyrir þessu, og hvað þá virkjanir sem fara í 
gegnum matsskyldufyrirspurnarferlið og eru svo settar í hitt, þá er það bara búið. 
 
I: Teluru að þessar kröfur séu réttlátar? 
P: Þetta er rosa góð spurning, það er náttúrulega allveg rétt að gera grein fyrir 
áhrifum á umhverfi, á samfélag og efnahag, en það er ekki rétt í rauninni að gera 
þær kröfur til svona lítils verkefnis.. það er ekki gerður neinn greinamunur á því 
hvort verkefnið sé 26 MW eða 4 MW, þetta er nákvæmlega sami þungi á því, 
einhvernveginn þarf þetta... ég veit það ekki... einsog að hafa þetta yfirgnæfandi 
alltaf, ég meina þú ert búin að eyða í þetta [upphæð] milljónum og svo ert þú 
kannski að fara lenda í endalausu veseni með framkvæmdarleyfið. 
 
I: Telur þú að matsferlið geri gagn? 
P: Matskyldu fyrirspunraferlið myndi ég segja að hafi verið mistök hjá okkur að 
hafa farið í, við áttum að fara beint í mat á umhverfisáhrifum. En það er gerir það 
náttúrulega klárlega, við gerum grein fyrir umhverfisáhrifum og erum að kanna 
áhrif á samfélag og efnahag og erum í samskiptum við mikið af fólkinu, þarna í 
kring, skynjum viðbrögð samfélagsins við þessu verkefni, þetta er mjög opið 
ferli, það er mjög gott þar að almenningur geti komið með athugasemdir á fyrri 
stigum, það er mjög gott.  En síðan einhvers staðar þarf þessu að linna, t.d. að 
eftir mat á umhverfisáhrifum, að þú getir haldið áfram og þú sért ekki endalaust.. 
að ég tali um framkvæmdarleyfið, að ég tali um það aftur, að félagasamtök 
einsog [samtök] og aðrir geti svo komið og hlammað á okkur þar, einhvern 
tímann þarf maður að vera kominn í gegn. 
 
I: Fjármögnunin, hefur umhverfiskostnaður svona snemma á ferlinu áhrif á 
fjármögnunina? 
P: Þessar umhverfisrannsóknir, höfum við fjármagnað allgjörlega úr eigin vasa, 
engin banki, það er enginn að fara lána þér eitt né neitt sem tengjist þessu. 
Þegar við vorum búnir að fjármagna [framkvæmd] og vorum í fyrirspurnaferlinu, 
þá geriru samning með fyrirvara með allt í heiminum. Erum við að fara fá þetta 
leyfi, þetta leyfi, þetta leyfi...þá í rauninn erum við með fjármögnun. Nú í 
rauninni horfir bankinn á þetta þannig, þeir eru orðnir svo kvekktir af þessu ferli, 
þeir eru búnir að sjá svo mikið af steypu. Að þeir nenna ekki einusinni að ræða 
við aðila fyrr en þeir eru komnir með öll leyfin. Þetta er klárlega einsog fíaskóið 
einsog bullið er búið að vera.. að hérna að þá eru lánastofnanir, áhugin hefur 
minnkað, og þeir hafa ekki einusinni áhuga á því að vinna með þér í þessu fyrr en 
þú ert kominn með leyfi, að þú ert kominn bara í gegn. 
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I:  Er það skiljanlegt af þinni hálfu, hvaðan þeir koma með þetta? 
P: Já ég skil það vel, þeir eru aldrei að fara að lána þér í rannsóknafasann, þú 
þarft að slíta það allt uppúr eigin vasa og þannig að sko.. hvað okkur varðar, 
viljum við helst vera búin að þreyfa á bankanum, líka til þess að spara okkur 
tíma, að vera ekki á byrjunareit með fjarmögnunarferlið. Líka að vita þetta með 
kjör og annað, ég meina þetta er RISA breyta í módelinu eru vextir og 
lánshlutfall, hvað þarftu að koma með mikið equity. 
 
I: Varðandi fjármögnunina, hversu mikið hlutfall var eigið fé og lán, fengu þið 
einhverja styrki í allri framkvæmdinni? 2012-2020. 
P: Allt leyfisveitngaferlið var uppúr eigin vasa.. en virkjunin sjálf kostar 
[upphæð] milljónir, af þessum [upphæð] milljónum, þurfum við að koma með 
[25% af upphæð] milljónir í equity sem er 25%, bankinn lánar 75%, það er svona 
sem við höfum verið að ræða. 
 
I: Hvert telur þú að viðhorf opinbera stofnana sé til smávirkjana? 
P:Mér finnst allaveg einsog með Umhverfisstofnun í dag, ég veit ekki allveg hvar 
þeir eru, oft þekkjandi ekki staðhætti nógu vel heldur í rauninni... horfandi á kort 
og lesandi í rauninni texta... mér finnst Umhverfisstofnun ekki nógu góðir. (....). 
Það er nú bara orðið þannig að þyngsti þátturinn í þessu er Skipulagsstofnun og 
Umhverfisstofnun. Aðrir myndi ég segja að séu bara mjög fínir. (...) Ég skil þá 
[Skipulagsstofnun], það sem þeir eru að gera, það er stanslaust verið að hlamma á 
þeim... skiptir ekki máli hvað það er og þeir eru komnir í svona cover my ass  
fíling og ég held það sé nákvæmlega það sem við lendum í með þessa virkjun að: 
,,afhverju setjum við þetta ekki bara í umhverfismat, þá þurfum við ekki að fara 
svara fyrir eitthvað..’’ Það fyrsta sem kemur í rauninni, það er svo magnað 
hvernig fréttamenn taka þetta, ‘headline-in’ væri i rauninn ,, Virkjunin þurfti ekki 
að fara í mat á umhverfisáhrifum’’.. og þá spyr fólk sig sem þekkir þetta ekki.. 
,,hvaða djöfulsisn vitleysa’’ á ekki að meta einhver umhverfisáhrif af þessu... sem 
er nátturulega búið að gera og er gert allveg til jafns. Bara ferlið er ekki eins opið, 
ég held að þetta hafi verið svona cover my ass setjum þetta bara í ferli, þá þurfum 
við ekki að svara fyrir eitt eða neitt, og ef það er kafað í þetta, ástæðan fyrir því 
afhverju við vorum settir í mat á umhverfisáhrif og hverjar niðurstöðurnar voru 
úr matinu er þetta gjörsamlega alveg grillað... (...). Þetta var ein af ástæðunum og 
svo ef maður skoðar ástæður matskyldu og umsögn umhverfisstofnunar sem vildi 
að við færum í mat á umhverfisáhrifum... (...). Það skipti engu máli hverju við 
svöruðum, þeir ætluðu bara að setja okkur í mat á umhverfisáhrifum. 
(...). Því þeir hafa ekki viljað að það hefði verið skrifuð grein um það að [opinber 
stofnun] hafi mælst til þess að virkjunin færi í mat á umhverfisáhrifum og að 
Skipulagsstofnun hafi ákveðið að gera það ekki. Þannig Skipulagsstofnun hafi 
hugsað að það væri langþægilegast fyrir þá að setja þetta bara í mat. 
 
I: Er eitthvað varðandi þetta málefni sem þú villt koma á framfæri varðandi þetta 
viðfangsefni sem við höfum ekki farið yfir hingað til.  
P: Það er bara að leyfisveitngaferlið verður að vera skilvirkara, það þarf að 
einfalda þetta kerfi til mikilla muna, ég held að það sé bara málið. 
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I: En telur þú þetta ferli vera réttlátt fyrir stærri virkjanir 10-20MW? 
P: Skoo við getum.. þetta er mjög góð spurning, það er alltaf verið að gera meiri og 
meiri kröfur.. til okkar sem eru í þessu, kanna áhrif á þetta og hitt. Einsog þetta er 
orðið í vatnalífinu þú ert ekkert bara að skoða fiskinn þú ert að skoða æti, fugla, 
blaðgrænu.. þetta er komið úti fleiri fleiri milljón krónu pakka.. og það er hægt að 
..kostnaðaráætlanir sem maður er farinn að gera varðandi nátturufræðistofunun 
varðandi fuglana, þá vilja menn liggja þarna úti nátturunni í marga daga og telja 
fugla.. menn vilja alltaf gera meira og meira og það er alltaf hægt að gera meira og 
meira.. en einhvers staðar þarf að draga línuna, þeir sem eru í þessum stóru virkjunu, 
sem er ákveðin arðsemi er í.. þeir eru að gera ákveðið mikið, svo horfa dómararnir á 
það og gera þá bara nákvæmlega sömu kröfur á okkur með minni virkjanirnar 
 
I: Líður þér einsog það sé ekki verið að gera nægilega mikinn greinarmun á stórum og 
smáum virkjunum? 
P: Nei, það er nefnileg ekki verið að gera greinamun.. það er svona mín upplifun að 
sjálfsögðu eru umhverfsáhrif af þessum litlu sem þarf að meta. En þetta álag mun 
allan daginn in the end endurspeglast í raforkuverðinu, útaf því að við getum ekki gert 
þetta ef við töpun á þessu. Við erum til í að rannsaka þetta allan dagin út og suður, en 
þá þarf KWh að hækka. 
 
I: En hvað ef að allar þessar kröfur og rannsóknir sem þið voruð beðnir um að halda 
út hefði komið í ljós á fyrsta degi? 
P: Það hefði verið frábært, bara uppá borðirð með þetta strax, þetta ferli það 
þarf að einfalda það, það þarf að vera skilvirkara við þurfum að vita það mikið 
fyrr í ferlinu í rauninni hvað þetta er. 
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Nafn skrá: Viðtal 2 vegna meistarverkefnis um smávirkjanir 
Staðsetning: Reykjavík, Ísland 
Þáttakandi: Framkvæmdaraðili 1 virkjun til umræðu, ekki matsskyld, endurgerð á 
virkjun, símtal. 
Viðtalandi: Hrafnhildur Jónsdóttir 
Dags: 21.08.2018 
Lengd: 40 mínótur 
I: Viðtalandi, P: Þáttakandi 
 
 

I: Gekkst framkvæmdin undir hagkvæmnismat, ef svo hvaða þætti voru 
þið að meta í hagkvæmnismatinu? 
P: Í sjálfum sér var það tvennt í því verki .. í fyrsta lagi var mannvirkið 
orðið gamallt og þarfnaðist endurnýjungar og það var orðið 
óumflýgjanlegt að fara í einhverskonar aðgerðir. Í öðru lagi var það 
hagkvæmt í sjálfum sér að sjálfivirkni-væða virkjunina og svo til að 
draga úr rekstrarkostnaði og svo var meira vatn þarna sem hægt var að 
virkja, þess vegna var það skoðað að stækka virkjunina.. þetta var 
hagkvæmnismatið út frá okkur. 
 
I: Hver var kostnaðurinn við frumathugunarferlið? Þegar þið ákváðuð 
að fara í framkvæmdina, eða var allt til staðar? 
P: Í þessu tilfelli vorum við nú að vinna með vatnsfall sem við þekkjum 
ágætlega og höfum rennslissögur af.. þannig það voru ekki miklar 
grunnrannsóknir en jú það var allt skoðað. 
 
I: Nei ég skil, en hvernig átti rannsóknarleyfið og rennslismælingar sér 
stað? 
P: Við áttum rennslismælingar, þær voru til staðar en við þurftum að 
gera ákveðnar rannsóknir en við sluppum tiltölulega vel... 
 
I: Ég skil en varðandi ráðstöfun orkunnar.. eru þið með orkusöluleyfi? 
P: Já, semsagt [söluaðili] selur þessa orku á almennum markaði..  
 
I: Hverjar voru væntingar framkvæmdaraðilans til tímaramma 
framkvæmdarinnnar og hver var svo raunin? 
P: Við gerðum okkar tímaáætlun og hún stóðst svona að mestu leyti, við 
vorum nú soldið lengi að [atvik sem átti sér stað, atvik óháð 
viðfangsefni ritgerðar], en jáá hún stóðst svona að mestu leyti. 
 
I: Telur þú sem framkvæmdaraðili að umhverfisrannsóknir og 
umhverfismat séu að hafa áhrif á arðsemi framkvæmdarinnar? 
P: Í þessu tilfelli kom það ekki til, en vissulega er það heftandi í 
ákvarðanatöku að þurf að leggja í miklar rannsóknir áður en þú áttar þig 
á hvort þú færð leyfi til framkvæmdar eða ekki.. þannig að það er 
heftandi... eykur áhættuna á hvort að mannvirki verði yfir höfuð reyst.. 
það kostar rosa mikið að fá niðurstöðuna einsog þeir segja... þetta ætti 
nú að geta komið fyrr í ferlinu.. jáá þær geta verið heftandi. Að ráðast í 
kostnaðarsamar rannsóknir á virkjun sem hugsanlega verður aldrei 
virkjun. 
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I: En telur þú að þessar kröfur sem gerðar eru til umhverfisrannsókna 
séu réttlátar, þá sérstaklega fyrir svona litlar virkjanir? 
P: PASS, mjög flókið svar. Þetta er bæði og, þetta mat hvenær á og 
hvenær ekki.. ég hef ekki það mikla reynslu af því að ég gæti... en svona 
rannsóknir kosta heilmikinn pening og stundum finnst öllum augljóst að 
það eigi að virkja á ákveðnum stöðum og svo á öðrum stöðum finnst 
fólk ekki eins augljóst hvort virkja eigi eða ekki.. en endurtek PASS. 
 
I: Telur þú að umsagnir og aðkoma opnbera stofnana sé hjálplegt fyrir 
ferlið og umhverfið? 
P: Aftur... hef ég ekki mikla reynslu.. þannig ég hef ekki mikla reynslu 
af því.. en jú það getur allveg verið það.... já. 
 
I: Hvernig var framkvæmdin fjármögnuð, hversu mikið eigið fé og 
hversu mikið lán , voru einhverjir styrkir? 
P: Þetta er bara fjármagnað með eigin fé [fyrirtæki sem stóð að baki]. 
 
I: Tvær laufléttar í lokinn, hvert telur þú að viðhorf opinbera stofnan sé 
til smávirkjana? 
P: ... ég bara veit það ekki, oft á tíðum sko.. ég bara þekki það ekki. 
 
I: Það er ekkert varðandi þetta málefni sem þú villt koma á framfæri, 
eitthvað sem þú fórst að hugsa þegar þú fórst í gegnum þetta ferli 
sjálfur? 
P: hehee..sko ekki .. ég man að inní.. virkjunni á undan, í mörgum 
tilfellum er þeim umbunað umfram stærri.. nei ekki .. ekkert sem ég get 
komið á. Við vorum ekki að vinna þetta í fyrsta skiptið, en að fara í 
gengum þetta ferli, það tekur alltaf tíma og það kostar allt pening, menn 
voru svo að tala um að finna einfaldar og ódyrar lausnir til að leysa 
hlutina, en það var aldrei neinn ágreiningur um þetta sem við vorum að 
gera, við fengum aldrei neikvæðar raddir, eða neikvæðar umsagnir eða 
neitt. Þannig að því leytinu til var þetta mun auðvelda að koma 
mannvirkinu áfram því við fengum ekkert mótlæti. 
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Nafn skrá: Viðtal 3 vegna meistaraverkefnis um smávirkjanir 
Staðsetning: Reykjavík, Ísland 
Þáttakandi: Framkvæmdaraðili, nokkrar virkjanir til umræðu, ekki matsskyld, samsett, símtal. 
Viðtalandi: Hrafnhildur Jónsdóttir 
Dags: 22.08.2018 
Lengd: 40 mínótur 
I: viðtalandi, P: þáttakandi 
 

I: Hver er áætlaður kostnaður við rennslismæling og rannsóknarleyfi fyrir [framkvæmd]? 
P: Algengast er nú að fara ekki í rannsóknarleyfi við þessa litlu, landeigendur 
eiga virkjunarleyfi á landi og einfaldar það svolítið málið, en aldrei hef ég/við sótt um  
rannsóknarleyfi, það hefur ekki þurft. 
 
I: Getur þú áætlað hver kostnaðurinn var við þessar rennslismælingar? 
P: Mjög breytilegt eftir staðsetningu og hvað við erum að tala um mikið af fyrirliggjandi  
gögnum, ef þú ert að mæla vatnsafl á svæði þar sem búið er að framkvæma tölvert af  
rannsóknum þá er hægt að gera samanburða mælingar, nýta gögn, ef á sem er hlið við  
hlið, búið að mæla aðra en ekki hina... hægt að gera samanburð, stundum erum við að  
þessum mælingum í 5 ár. 
 
I: Samningar og kynning er næst, ég vil fá að vita hvernig samningum og  
kynningum fyrir sveitafélögin var háttað? 
P: Já þá skulum við gera það fyrir [framkvæmd] .. í því tilfelli, byrjum á byrjuninni að  
fyrirtæki sem ég átt sem hét [nafn fyrirtækis] gerði samning við [sveitafélag] um nýting  
vatnsréttinda og landnotkun undir mannvirki, (...) hvernig ég taldi skynsamlegst hvernig  
ætti að standa að auðlindasamingum þegar það kemur að nýtingu auðlindar og ég lít  
þannig á að... Þetta er ákveðinn fórnarkostnaður, það að raska landi er í eðli sínu fórn,  
þú ert að fórna ósnertu til þess... og til þess að sætta sig við þessa fórn sem felst í röskun  
náttúru þarftu að setja á það verðmiða og verðmiðinn sem þú setur á viðkomandi auðlind  
er í takt við þann fórnarkostnað sem felur í sér að heimila slíkt. 
P: Hvað þarf að leggja að mörkum af áþreyfanlegum verðmætum til þess að við náum að  
sættast um hvað skal nýta og hvað skal ekki nýta, jú auðvitað það blandast svo litlar  
tilfininngar inní þetta. Þetta var grunnurinn á því þegar gerður var samningur við  
[sveitafélag] þá er samningurinn einfaldlega þannig upp byggður að það var greitt  
ákveðið hlutfalla af brúttó innkomu virkjunarinnar  um notkun á veiði og vatnsréttindum 
fyrir virkjunina og þetta hlutfall fer hæst uppí 10 % af brúttóveltu. 
 
I: Samningur við landeigendur, var hann með sambærilegu viðmóti? 
P: Jáá þessa smninga hef ég verið að gera við landeigendur og hef alltaf tengt afborgunina 
þeim arfi sem fæst fyrir nýtingu á auðlindinni. Alltaf þannig hef ég afgreitt það í praksis,  
það er aldrei verið að semja um auðlindina heldur snýst þetta alltaf um leigu því það er  
aldrei blandaða samann buisnessnum og að eiga, bankarnir gæta þess því þegar illa fer er 
landið í eigu hans sem á. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áhrif á hagnað 
Landeigendur 
 
 
 
Staðbundin skilyrði 
Virkjanlegt rennsli 
 
 
 
 
 
Sveitafélög 
 
 
 
 
Vernda eða virkja 
 
 
 
 
 
Vernda eða virkja 
 
Hagnaður  
landeiegnda 
 
 
Samningar 
Landeigendur 
Hagnaður  
landeiegnda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

I: Já, en ef við höldum áfram með [framkvæmd], hvernig var orkunni ráðstafað, eru þið  
með orkusöluleyfi, var orkan til sölu á almennum markaði? 
P: Það virkar þannig eftir að raförkulögunum var breytt 2003, er þetta orðið að  
samkeppnisumhverfi,  (...) þannig að við gerðu samning við hæstbjóðanda, [orkusala] var  
fyrir valinu, þeir kaupa orkuna, þetta er bara markaðstengt umhverfi. 
 
I: Já einmitt, en varðandi undirbúningi á virkjuninni, þegar þið voruð að meta hagkvæmni  
virkjunarinnar, hvaða þætti tóku þið til athugunar? 
P: Grundvöllur að hagkvæmninni er að sjá hvar vatnsbúskapurinn á landinu er, hvað getur  
land gefið af sér í kWh í orku miðað við að afrennsli af svæðinu og miðlunargetu  
virkjunarinna, það byrjum við að skoða. Hversu mikið.. hvar er bestutíminn.. bestunin á  
milli að nýta, þú getur nýtt hvern einasta dropa, þá förum við í það að finna út hvar er sátti  
á milli þeirra sem vilja vernda og nýta, hversu mikið vatnsmagn getum við nýtt með tilliti  
til þessara umhverfismiðuðu sjónarhorna. Þannig er þetta, við gerðum nokkrar rannsóknir,  
við tengdum vatnsmælingar við myndatökur og skoðuðum þetta í 3 ár, hvað þýðir að taka  
vatn úr ánni, eftir þetta gerðum við aðeins nákvæmari kostnaðaráætlun, en vinnuferlin eru  
þessi. Menn búnir að ná sáttum um ákveðna niðurtöðu, getum við virkjuað á þessari  
niðurstöðu, þannig var stærð og umfang virkjunar áætlað. 
 
I: Kostnaður við frumathugun [framkvæmd]? 
P: má reikna með um ... 7-8% .. nær 7. Sem er svolítið há upphæð, við byrjuðum [ártal],  
Þetta var mjög kostnaðarsamt ferli, en það fer eftir stærð og staðsetningu. Það er ekkert það  
mikill munur á rannsóknarkostnaðinu hvort þú ert að rannsaka fyrir 1 eða 10 MW. 
 
I: Nei ég skil, en Skipulagið hvernig var aðlögun aðalskipulags háttað? 
P: Það var nú bara eftir skipulags- og byggingalögum... mjög skýr og skilmerkileg ferli  
sem að mínu mati eru bara ágæt. 
I: En sóttu þið um sérstaka breytingu eða var breyting í ferli? 
P: Í okkar tilfelli þurfti að breyta aðalskipulagi og þá er það bara skýrt process og  
skipulagslögin fara mjög skýrt um þetta hvað skal gera ef ekki er gert ráð fyrir viðkomandi  
framkvæmd í aðalskipulagi þarf að fara í aðalskipulagsbreytingu og síðan deiliskipulags. 
I: En var gildandi deiliskipulag á svæðinu? 
P: Það var hvorki gildandi aðalskipulag né deiliskipulag, þannig við þurftum að fara í allt  
það ferli fyrst aðalskipulag svo vinna deiliskipulagið. 
 
I: Hverjar voru væntingar framkvæmdaraðilans til tímarammans og hver var svo raunin? 
P: Væntingar byggjast á reynslu, svona framkvæmdir eru í eðli sínu þannig að þær þurfa  
að skila hagnaði á fyrsta ári. Þetta er aldrei byggt og það fæst aldrei fjármögnun í svona  
verkefni ef það er farið af stað fyrr en allt er komið, menn þurf að standa að svona löguðu 
 þannig að það skili hagnaði á fyrsta ári. Því meiri sé áhættan er þá.. fer það eftir því hvað  
fjárfestinn er tilbúin að leggja mikið í þetta verkefni, fjármálastofnanir í dag.. voru nú  
meira libo fyrir hrun en í dag segja þeir bara; ,,við erum ekki að fara auka neina áhættu, þú  
verður bara að auka eigið fé’’, ef þessi auka áhætta er til staðar. Eigið fé er um 30% til að  
geyma þessa áhættu, þá er spruningin hvað er fjárfestinn tilbúin að leggja mikið út..hvað  
líður langur tími þar til fjárfestir þarf að fá arð á sitt eigið fé, það er annað mál og mjög  
stórt mál. 
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I: Einmitt, en urðu einhverjar tafir á ferlinu eða komu upp eitthver vandamál? 
P: Já..það sem var erfiðast í öllu þessu ferli, við erum sammála um löggjöf varðandi  
skipulags og umhverfismálin að almenningur hafi umsagnarheimild, ég meina það getur  
hver sem er haft skoðun á því hvað menn eru að gera og það er orðið þannig í dag, og orðið  
gríðarlega íþyngjandi  sérstaklega á þessi minni verkefni, að umhverfisvitun fólks er mikið 
meiri en hún var og fólk lætur sig allt varða og þessi verkefni lenda sí og æ í einhverjum  
svona kæruferlum og sumt.. já á auðvitað allveg rétt á sér en alltof oft eru það vissir sem  
hafa sterkar skoðanir og gera í því að tefja þetta ferli og sumir hverfa frá, hugsa áhættuna  
of mikla vegna tafa frá almenningi. En þegar á framkvæmdatíma er komið.. þegar  
undirbúningsferlið er búið, sem getur tekið 2 ár? 5ár? 6ár? Hver veit það fer allveg eftir  
því í hvaða hakkavél þetta lendir á leiðinni. En  þegar á framkvæmdartímann er komið er  
ekki mikið sem fer úrskeiðis þar, það er mikil þekking á Íslandi, íslendingar eru færi í  
þessu. 
 
I: Umhverfisrannsóknir, hver geturu áætlað að kostnaðurinn hafi verið fyrir fyrirspurn um  
matskyldu? 
P. Það getur verið mjög breytilegt, tvíþætt, þessar undir 10MW þær skal tilkynna til  
Skipulagsstofnunar  
I: Já ég er að skoða þær, þessar litlu undir 10. 
P: Jááá.. menn miskylja þetta ansi oft að þær þurfi ekki að fara  í umhverfismat, en það er  
alls ekki rétt.. við látum framkvæma allar rannsóknir, það er ekkert gert ráð fyrir því í  
lögum hvað skal athuga og við sendum inn gögn þar sem búið er að rannsaka þetta allt hjá 
Skipulagsstofnunu, Skipulagsstofnunu tekur svo ákvörðun á grundvelli þessara gagna eftir 
að hafa sent viðkomandi umsagnaraðilum og óskað eftir athugasemdum. Ef Skipulgas- 
stofnun kemst að þeirri niðustöðu á grundvelli þeirra gagna sem koma inn, þá  
getur Skipulagsstofnun tekið ákvörðun um að setja þetta í ítarlegra mat og þá í  
umhverfismat. Þetta ferli er ekkert frábrugðið því sem er farið í á grundvelli  
tilkynningarinnar. 
 
I: Einmitt, en hver getur þú áætlað að kostnaður við umhverfismats-rannsóknir fyrir þessa  
fyrispurn um matskyldu? 
P: Þetta fer eftir umfangi lands og umfangi verkefnis.  
 
I: Var einhver ófyrirséður kostnaður varðandi umhverfisrannsóknirnar hjá [framkvæmd]? 
P: Nei það var nú ekki, því það er einhvernvegin þannig að einsog ég kom að áðan, það er  
svo oft þannig að bæði náum við að skipa fólkinu mikla þekkingu og getum leitað... áður en  
förum í allt þetta ferli, samninga og... þá erum við búin að skoða hlutina mjög vel, jarðfræði, 
vatnsrannsóknir og þar eftir og meta gróflega þessa hluti. Við reynum að eyða allri þannig 
 áhættu áður en við förum af stað. 
 
I: Einmitt, en veistu varðandi fjármögnun, getur það gerst að umhverfiskröfur svona  
snemma á ferlinum séu að hafa áhrif á öflun fjármagns? 
P: Nei þú ferð ekkert í þetta fjarmögnunarferli fyrr en rannsóknir og samningar og allt er  
liði hjá. Það er ekkert hægt að fara í skipulagsmál og annað.. undirbúningsferlið verður 
framkvæmdaraðili að fjármagna úr eigin vasa, bara alveg. Það fást enginn lán á það. 
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I: Einmitt, en getur það ekki reynst íþyngjandi að hafa miklar athugasemdir og háværara  
raddir varðandi umhverfismatið þegar leitað er eftir fjármögnun? Eru fjárfestarnir eitthvað 
að líta til þess? 
P: Í öllu þessu ferli getur það verið íþyngjandi að t.d. glíma við hluti sem að eru ..það er  
oft.. gallin er sá ef að ég er framkvæmdaraðili og þú segir: ,,þessi maður er að eyðileggja  
landið’’, þá er það ekki sá sem kemur með athugasemdina sem er með sönnunarbyrgðina  
heldur alltaf er það framkvæmdaraðillinn sem er með sönnunarbyrgðina. Því þá getur fólk 
eða samtök sem hafa enga þekkingu hvað málið snýst og setur sig ekki í málið einu sinni, 
koma bara með yfirlýsingar og sleggju dóma án þess að hafa kynnt sér nokkur gögn. Það  
getur orsakað tafir, það getur orsakað það að stoppar einhversstaðar í ferlinu. 
 
I: En telur þú sem framkvæmdaraðili að svona umhverfisrannsóknir og umhverfismat sé  
að hafa áhrif á raðsemi virkjunar? 
P: Já allveg vissulega, þú gerir þá bara alltaf ráð fyrir eh ákveðnum kostnaði... já það  
getur vissulega verið, sérstaklega þá fyrir þessi minni verkefni sem eru viðkvæm fyrir  
slíkum kostnaði, það er allveg ljóst. 
 
I: Telur þú að þessar kröfur sem gerðar eru til umhverfisrannsókna séu réttlætar? 
P: Jáá ég tel það allveg, hinsvegar það sem er mjög erfitt og óréttlætanlegt að þegar fólk  
hefur skotleyfi á þær niðurstöður, sú gagnrýnislausa móttaka á athugasemdum sem virðist  
viðgangast, finnst mér ekki réttlætanlega og oft á tíðum mjög íþyngjandi. Rannsóknirnar,  
skipulagið, löggjöfin öll, ég hef ekkert útá hana að setja. Ég vil fyrst og fremst bara útá  
það setja að hversu langan tíma í kerfinu.. í raun og veru afgreiðlufrest .. þeir virða ekki.  
Það stendur allveg skýrt í stjórnsýslu lögum að það eigi að afgreiða hlutina innan  
ákveðins tíma. Það er það sem er kannski mest íþyngjandi að Skipulagsstofnun og þessir  
umsagnaðilar, þeir bera ekki virðingu fyrir sko... þeim hagsmunum sem í því felst að þessir  
frestir séu virtir. En lögjöfin og umgjörðn sem slík, ég hef ekkert útá hana að setja. 
 
I: En telur þú að matsferlið geri gagn? 
P: Allgjörlega, og það er partur af því að það geti myndast sátt um þetta hvað skal virkja  
og hvað ekki, þá þarf að leggja mat á það. Við þurfum að vera sammála um það hvernig  
við ætlum að nálgast hlutina. 
 
I: Telur þú að umsagnir og aðkoma opinbera stofnana sé hjálplegt fyrir ferlið og  
umhverfið? 
P: Bæði og, það fer rosalega eftir því hversu mikil fagmennska ríkir innar viðkomandi  
stofnana, hún er mismikil.  
 
I: Hvert telur þú að viðhorf opinbera stofnana sé til smávirkjana? 
P: Ég held það sé ofboðslega misjafnt, en viðhorf almennings getur verið.. menn gera sér  
enga grein fyrir því hvort þetta sé smávirkjun eða stórvirkjun, þá myndast ósættir um hvað  
á að taka til nýtingar og hvað ekki. Menn hafa mismunandi viðhorf: ,,það er verið að  
eyðileggja náttúruna, það er verið að eyðileggja hluti’’, því að viðhorfið er mjög neikvætt  
almennt í samfélaginu og það smitast á opinberar stofnanir. Menn eru kannski hræddir við  
ákvarðanir, jafnvel þó þær hafi verið á grundvelli almennings, viðhorf almennings.. 
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I: En er eitthvað varðandi þetta málefni sem þú villt koma á framfæri  
sem við höfum ekki farið yfir hér að ofan? 
P: Já það er eitt ég held við þurfum að útbúa okkur aðferða um hvað  
við ætlum að gera við auðlindina okkar þegar við ákveðum að nýta  
hana.. þegar við ætlum að nýta auðlindina okkar þá þurfum við að vera  
sammála um aðferðarfræði sem gefur okkur tækifæri til þess að meta 
áhrif þess sem við gerum með áþreyfanlegum hætti. Við ættum að  
spyrja okkur hvaða mælikvarða ætlum við að nota til að meta þetta,  
ætlum við að nota peninga... við ættum að finna mælikvarða, við ættum ekki að 
vera að deila um þessa hluti, við þurfum að útbúa kvarða.  
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Nafn skrá: Viðtal 4 vegna meistaraverkefnis um smávirkjanir 
Staðsetning: Reykjavík, Ísland 
Þáttakandi: Framkvæmdaraðili, nokkrar virkjanir til umræðu, matsskyld virkjun rædd. 
Viðtalandi: Hrafnhildur Jónsdóttir 
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Lengd: 120 mínótur 
Annað: Þáttakandi óskaði eftir því að samtalið yrði ekki hljóðritað, að því gefnu inniheldur eftirfarandi skrá ekki orðrétt 
samskipti heldur samantekt viðfangsefna sem upp komu á fundinum. 

 
Í upphafi fundar er framkvæmdaraðili spurður hvort rannsakandi mætti taka upp samtalið 
og svarar hann því neitandi með þeim útskýringum að út frá reynslu hans með fréttamenn 
og annað sé ávallt ,,það versta tekið’’ sem orsakast getur í röngum staðhæfingum af hálfu 
almennings og fréttastofnana. 
Hefjast flótt umræður um umsagnaheimild almennings. Framkvæmdaraðili útskýrir 
aðkeypta þjónustu frá verkfræðistofum, þjónustan felur í sér hönnun framkvæmdar og 
rannsóknir, svörun við athugasemdum sem berast vegna framkvæmdar og meira sem  
kemur til. Rætt er um aðkomu órökstuddar athugasemda sem berast frá almenningi og 
upplifun hans um æsifréttamennsku og að rómur samfélagsins gerir það að verkum að 
ávallt sé leitast eftir því að dæma framkvæmdina og að þessir dómar séu ekki alltaf við rök 
að styðjast og jafnvel í vissum tilfellum rangir. Tekur framkvæmdaraðili dæmi þar sem 
framkvæmd var dæmd af almenningi ýtrekað fyrir vissa framkvæmdarþætti sem voru 
einfaldlega ekki sannir og þegar reynt var að ítreka við fréttamenn fengust þau svör að þó 
hann segði sannleikann þá er það ekki sá sannleikur sem fólk vill heyra og því ófréttnæmur.  
Rætt erum  þann mikla kostnað sem fylgir rannsóknum á stöku þáttum og þegar spurður 
hvað niðurstöður þessara rannsókna sýndu voru metin umhverfisáhrif að sögn 
framkvæmdaraðila: ,,möguleg, jafnvel, kannski?’’ Sem gefur til kynna mjög óljósar 
niðurstöður á annarsvegar kostnaðasömum rannsóknum. Bárust óskir um þessar rannsóknir 
seint í ferlinu, þegar framkvæmdaraðili taldi svæðið fullrannsakað. Birtist þetta í 
tvíverknaði af hans hálfu fyrir ófullnægjandi niðurstöður og tafa á ferlinu sem hefði mátt 
komast hjá með skýrara upplýsingaflæði við upphaf verkefnisins. Því næst lýsir 
framkvæmdaraðili yfir tilfiningum sínum á orðinu; iðnaðarsvæði. Svo að 
virkjunarframkvæmd geti átt sér stað samkvæmt svæðiskipulagi þarf að endurskilgreina 
landsvæði þess sem iðnaðarsvæði. Telur framkvæmdaraðili þetta orð vera ljótt og draga 
dilk ljótra athugasemdra og umsagna á eftir sér. Framkvæmdaraðili tekur dæmi um stóriðju 
á Íslandi sem gengur á jarðefnaeldsneyti og furðar sig á þeim fáu athugasemdum sem berast 
vegna hennar samanborið við innleiðingu framkvæmdaraðila á endurnýjanlegum 
orkugjöfum. 
Rannsakandi spyr hvaða þættir voru athugaðir í hagkvæmnismati framkvæmdar sem um er 
rætt. Framkvæmdaraðili útskýrir að staðbundin skylirði svæðisins orsaka einstaklega jafnt 
rennsli allt árið um kring. Þar sem slíkar framkvæmdir eru keyrðar á vetrar-orkunni, þótti 
þessi eiginleiki svæðisins skila jákvæðu hagkvæmnismati virkjunar. Útskýrir 
framkvæmdaraðili einnig að stærð virkjunar hafi verið ákveðin út frá því og einnig með það 
markmið að minnka áhrif á umhverfi. Þegar framkvæmdaraðili var spurður út 
heildarkostnað tiltekinnar framkvæmdar áætlaði hann kostnaðinn um [upphæð] ISK/MW. 
Þegar spurt var útí kostnað við frumathugun, útskýrir framkvæmdaraðili að verkefnið sem 
umræði hafa komið til hans þegar vel var komið á veg með undirbúningsferlið og 
samningar við landeigendur búnir að eiga sér stað.  
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(...). Varðandi samninga við sveitafélögin segir framkvæmdaraðili þá hafa verið samþykka 
en útskýrir samt sem áður valdaleysi þeirra til andspyrnu afstöðu þegar landeigendur eru 
samþykir framkvæmd. 
 
Aftur er komið inná viðfangsefni utanaðkomandi athugasemda almennings sem í flestum 
tilfellum er statt á öðru landshlutum, þar sem vandamál sem tengjast skorti á atvinnu og 
orkuóöryggi sé nærri óþekkt. Furðar framkvæmdaraðili sig á aðkomu þessara fjarstöddu 
aðila að hindra framkvæmd sem séu svona fjarri þeim, þegar slík framkvæmd getur skipt 
sköpun fyrir landeigendur og þá sem á svæðinu búa. Tekur framkvæmdaraðili sem dæmi 
um takmarkanir á tekjum bónda sem eiga í hlut og ýtrekar hvað slík framkvæmd getir verið 
gríðarlega gagnsleg fyrir þá og furðar sig en og aftur á aðkomu vissa aðila sem einungis 
vilja hindra slíkar framkvæmdir án nokkurs rökstudds máls. 
 
Þegar rætt er um rannsóknarleyfi og rennslismælingar útskýrir framkvæmdaraðili vilja sinn 
til þess að framkvæma sem mest sjálfur með sínum eigin tækjum og tólum. Þegar 
aðspurður útskýrði hann hvernig þessi reynsla og þekking til að geta það hefur aukist af 
hans hálfu síðan að hans fyrstu spor voru tekin í slíkum framkvæmdum. Ýtekar 
framkvæmdaraðili að verkefnið barst til hans hálf-unnið og þurfti hann því ekki að hafa 
mikið uppúr slíkum framkvæmdun en áætlaði undirbúningsrannsóknir um 5% af 
heildaverði framkvæmdar.  
 
Snúast samræðurnar nánar að smávirkjunum. Lýsir framkvæmdaraðili upplifun sinni; að 
þessar minnstu virkjanir (2-3MW) standi ekki undir sér og útskýrir að virkjun mun þurfa að 
vera a.m.k. 6-8MW til að standa undir sér, gengið út frá þeim kröfum sem gerðar eru til 
slíkra framkvæmda í dag. Dragast samræður útí ófullkomleika á undirbúningsferil 
smávirkjana og leggur framkvæmdaraðili til að það ætti að vera ein stofnun sem sæi um allt 
ferlið frá A-Ö, óskilvirkni og hringekjueðli skilaði sér í dag miðað uppsett ferli í dag. 
Nefnir framkvæmdaraðili Noreg og segir íslenska lögjöf ætti að taka sér norska til 
fyrirmyndar í slíkum málum.  
 
Ráðstöfun orkunar segir framkvæmdaraðili að sé til sölu á almennum markaði og hafi verið 
gerður samningur við orkusala en þó hugsi framkvæmdaraðili til framtíðar þar sem hann 
gæti öðlast orkusöluleyfi og selt þá framleidda raforku milliliðalaust. 
 
Varðandi skipulag framkvæmdar, framkvæmdaraðili útskýrir að ekki hafi verið gildandi 
skipulag á svæðinu og því hafi þurft að útbúa nýtt. Engar athugasemdir eða tafir varðandi 
skipulagsbreytingu voru honum minnisstæðar. Því næst spyr rannsakandi útí væntingar og 
raunveruleika tímaramma framkvæmdar. Útskýrir framkvæmdaraðili hvað upprunarlegar 
áætlanir hans hafi verið ,,fáránlega’’ og vísar til aðkomu og afskipta þessara svokölluðu 
‘risaeðla’ sem berjast á móti framkvæmdum og kjafti og klóm án þess að gera sér grein 
fyrir þeim hagsmunum sem framkvæmdin kann að hafa. Þegar framkvæmdaraðili var 
spurður útí tafir og vandamál sem komu upp í ferlinu vísar hann til umhverfismatsins og 
andspyrnu almennings við framkvæmdinni. Lýsir hann því hvernig opinberar stofnanir 
ásmat öllum öðrum séu hræddir við umsagnir almenning og neikvæða umfjöllum í 
fjölmiðlum.  
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Rannsakandi spyr útí afstöðu framkæmdaraðila varðandi 
umsagnarheimild almennings, svarar framkvæmdaraðili að slík heimild 
þyrfti alltaf að vera til staðar en að þeim ætti að vera svarað af 
opinberum stofnunum ekki af framkvæmdaraðila því það virðist sem svo 
að svörum frá framkvæmdaraðilum hvað varðar athugasemdir sem berast 
framkvæmd sé ekki tekið sem gilt og ásakanir um fölsun og annað gæti 
fylgt í kjölfarið. 

 
Framkvæmdaraðili sýnir skilning sinn á þessu mannlega eðli að hræðast 
breytingar. Að auki útskýrir hann að út frá reynslu sinni að dæma, oft á 
tíðum snúast neikvæðar athugasemdir um peningar. Gat hann nefnt 
nokkur dæmi um aðila sem voru að nýta sér umsagnarheimild 
almennings til að koma með neikvæðar athugasemdir um framkvæmd 
þar sem hægt var að semja við aðilana, ef verðimiðinn fyrir þeirra 
persónulega hagnað væri nógu hár. 

 
Samræður snúast aftur útí þau staðbundnu skilyrði á vissum landshlutum, 
þessi staðbundnu lífs-skilyrði sem myndu bætast við aðkomu ýmissa 
smávirkjana og hvernig innviðir flutningskerfisins á vissum landshlutum 
sé að valda rafmagns-óöryggi. Kostnaður við umhverfsimat og 
rannsóknir gat framkvæmdaraðili ekki gert sér í hugarlund en útlagður 
kostnaður til verkfræðifyrirtækis sem sá um megnið af ferlinu var um 
[upphæð] ISK. Þegar framkvæmdaraðili var spurður útí áhrif 
umhverfisrannsókna fyrir minni virkjanir vísar hann til þess sem var rætt 
í upphafi viðtalsins, að hann telur að litlar vatnsaflsvirkjanir standi ekki 
undir sér fyrr en uppsett afl sé komið uppí 6-8MW.  

 
Framkvæmdaraðila þótti erfitt að svara hvort umhverfisrannsóknir væru 
réttlátar, bæði já og nei fanst honum. Sjálsagt þótti honum að meta helstu 
þættinu hvað varðar vatn, gróður, dýr og annað en mjög óréttlætanlegt 
þegar rannsóknir fóru að snúast að viðfangsefnum einsog svifaur og 
hryggleysingjum. Framkvæmdaraðili telur matsferlið mjög gagnlegt en 
ýtrekar þó að sönnunar og svörunarbyrgði framkvæmdaraðili sé of mikil 
og mætti færa hluta hennar til Skipulagsstofnunar. Útskýrir 
framkvæmdaraðili hvernig breytt landslag orakast í hegðun 
framkvæmdaraðila að auka sífellt ransóknir og meðfylgjandi gögn fyrir 
greinagerð fyrir fyrirspurn um matskyldu eða þá tilhneygingu að 
einfaldlega sleppa fyrirspurninna og fara rakleiðis í fullt mat. Vísaði 
framkvæmdaraðili til reynsluleysis og gæti því ekki svarað þegar hann 
var spurður útí aðkomu opinbera stofnana og hvort hann telji það 
gagnlegt fyrir ferlið. Framkvæmdaraðili sá engin tengsl milli getu til 
fjáröflunar og íþyngjandi umhverfisþátta og athugasemda. Taldi hann 
þessa þætti eiga sér stað á sitthvorum tíma ferilsins og 
umhverfisathugasemdir engin áhrif hafa á fjármögnunarmöguleika. 
Framkvæmdaraðili var spurður útí viðhorf opinbera stofnana til 
smávirkjana taldi hann það neikvætt. Vísaði hann aftur til ‘risaeðlna’ og 
taldi innviði þessa opinberu stofnan ‘gamla og fúna’. 
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Nafn skrá: Viðtal 5 vegna meistareverkefnis um smávirkjanir 
Staðsetning: Hafnafjörður, Ísland 
Þáttakandi: Framkvæmdaraðili 1 virkjun til umræðu, ekki matsskyld. 
Viðtalandi: Hrafnhildur Jónsdóttir 
Dags: 03.09.2018 
Lengd: 25 mínótur 
I: Viðtalandi, P: Þáttakandi 

 
I: Gekkst sú framkvæmd undir hagkvæmnismat? 
P: Já, [aðili] gerði ritgerð um hagkvæmni virkjunarinnar árið [ártal] 
I: Veistu hvaða þætti hann var að meta í hagkvæmnismatinu? 
P: Ég held að hann hafi farið ýtarlega í gegnum verkefnið til að meta hvort 
hagvæmt væri að fara í framkvæmdina. 
I: Já, var hann skoða vatnsbúskapinn og umhverfisþættina, eða? 
P: Nei, hann var í viðskiptafræði þannig hann var aðallega... gaf sér 
einhverjar forsendur á stofnkostnaði, hann fékk aðeins aðstoð við það. Þetta 
var aðallega viðskipta forsendur sem hann var að meta. 
I: Þannig að hagkvæminsmatið ykkar, afhverju þið ákváðuð að fara í 
framkvæmdina var byggt á þessum grunni? 
P: Já, en svo þegar við ákváðum að fara í framkvæmdina árið [ártal], þá 
fórum við að skoða vatnsmælingar og gögnin sem við vorum búin að afla 
okkur og við vorum búin að liggja töluvert yfir þessu. Þá var ákveðið að 
gera töluvert stærri virkjun en hann hafði gert ritgerðina um, ný 
kostnaðaáætlun og allt unnið uppá nýtt. 
I: Þá út frá.. 
P: Rennslisgögnunum. 
 
I: Getur þú áætlað hver heildarkostnaður virkjunarinnar var? 
P: Já, það var um [upphæð] milljónir 
I: Já en veistu hver stofnkostnaðurinn var? 
P: Það er erfitt að meta það, við gerðum þetta mest allt sjálfir.. og búnir að 
vera brasa við að mæla vatnið síðan [ártal]. Þannig þetta var okkar tími, 
ótal ferðir uppí fjall í allskonar aðstæður að setja upp mælistíflu oftar en 
einu sinni hafa þær farið í flóðum og svoleiðis, en það eru nokkra milljónir. 
Svo var keypt vinna við deiliskipulag og umhverfismálin og aðstoð við 
frumhönnun og svoleiðis.  
 
I: Samningar og kynning þetta á við um landeigendur, hvernig fór það? 
P: Öll mannvirkinn eru á eigin landi, nema nágranni okkar á helminginn af 
vatnsréttindunum. 
I: Já hvernig fóru þeir samningar? 
P: Það tók svona hálftíma, hann var allveg til í þetta og hann fær greidda 
sína leigu sem er þá hlutfall af brúttó tekjum. 
I: En sveitafélag, var eitthvað vesen að fá samþykki frá sveitafélagi, var 
einhver mótspyrna í sveitafélaginu? 
P: Nei það gekk allt vel, það var enginn samningur við sveitafélgið, bara 
það að þeir voru ‘involveraðir’ í skipulagssmálin. 
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I: Urðu engar tafir á ferlinu? 
P: Það var soldið basl að semja við [orkusla], þetta byrjaði í hárri 
upphæð sem var bara.. [ártal] stóð til að fara af stað en [orkusala] vildi 
fá svo hátt tengigjald að það bara eyðilagði verkefnið. Það var ekki 
físilegt að fara í það fyrir þá upphæð sem þeir nefndu fyrst. Ef við 
ætluðum að fara í þetta verkefni þurftum við að gera tengismaning við 
þá og verðið var.. talan sem þeir nefndu fyrst var bara.. það hefði ekki 
verið físilegt að fara í verkefnið þá. 
I: Jáá.. þannig það voru helstu tafirna í ferlinu. En þið hafið komist að 
samkomulagi að lokum? 
P: Já það svona smám samann týndist niður upphæðin, þar til það varð 
‘físilegt’ að fara af stað með verkefnið. Þeir [orkuslan] eru mjög 
erfiðir, menn er þurfa að díla við þá, það er erfitt að semja við þá. 
 
I: Umhverfisrannsóknir og fyrirspun um matskyldu, var keypt þjónusta 
fyrir þann þátt? 
P: Já, verkfræðingur hjá [verkfræðisfyrirtæki] sá  um 
umhverfisskýrsluna sem fylgdi með fyrirspurn um matskyldu til 
Skipulagsstofnunar. 
I: Veistu hvað var rannsakað, var farið í mikið af nýjum rannsóknum, 
fóru þið að telja fugla? 
P: Nei, þetta verkefni var svona [ártal] sem verið var að vinna þetta, en 
þetta myndi örugglega ekki sleppa í gegn í dag á sömu gögnum og þá. 
Þetta var allt mikið léttara á þessum tíma.. og trendið er það að menn 
oruð orðnir svo hræddir við lenda í .. að fara í mat. Útaf hræðslu við 
það, hafa menn verið að byggja alltaf meiri og meiri gögn fyrir þessa 
ákvörðun um matskyldu. Þetta er orðið ákveðið trend, sem er einsog 
fyrir litlar virkjanir, einsog þær sem voru gerðar fyrir [staðsetning], það 
er eiginlega allgjört bull að vera að skrifa eitthvað. Það er bara pípa í 
gegnu meinn stuttan mel og það er verið að eyða milljónum í fuglalífs 
rannsóknir á þessum mel, það er allgjör þvæla. 
I: Landslagið er semssagt búið að breytast.. 
P: Já það var skrifað almennt um þetta hjá okkur af verkfræðing.  
Fornleifastofnun kom og fann nokkrar fornleifar sem ekki var vitað af 
og það var tekið tillit til þeirra, píðustæði fært og annað. 
I: Það gekk bara vel? 
P: Það var ekkert mál, allir sátti. En varðandi fuglalíf og gróður það var 
bara skrifar svona örstutt common sence um aðstæður og hvaða 
mótvægisaðgerðir. Ekkert mjög mikið efni eða rannsóknir, enda ætti 
ekki að þurfa fyrir verkefni að þessari stærðargráðu. En ég er að 
undirbúa annað mjög svipað verkefni og þetta er orðið mun snúnara. 
Þetta er eitthvað trend, menn hafa alltíneinu farið að gera meira og 
meira og nú vill Skipuagsstofnun sjá það í öllum verkefnum. 
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I: Var einhver ófyrirséður kostnaður sem féll til á undrbúningsferlinu 
P: Nei, það var nú bara samningurinn við [orkusala] sem stóð uppúr. 
Við þurftum að hjóla í þá og allt var reiknað uppá nýtt þá gugnuðu þeir 
um þetta allt samann. Þeir hafa verið soldið tregir við sýna gögnin, þeir 
koma bara með tölu en svo þurftum við að fara í það að segjast ætla að 
kæra þá fyrir Orkustofnun og þá loks fengum við gögnin og þegar við 
fengum gögnin þá gátum við rakið þetta allt samann. 
 
I: Telur þú að umhverfisrannsóknir og umhverfismat, sé að hafa áhrif á 
arðsemi virkjana almennt? 
P: Allveg klárt mál í dag, líka það að tefja ferlið. Sérstaklega við 
einhverjar smávirkjanir í dag undir 1 MW þar veit ég að menn eru 
farnir að eyða milljónum í dag og tíma í fuglalífsransóknir. 
 
I: Telur þú að þessar kröfur sem gerðar eru til umhverfisrannsókna í 
dag séu réttlátar? 
P: Nei.. miðað við trendið hvernig þetta er að þróast í dag sérstakleg 
með þessar smávirkjanir sem er bara eitt það umhverfisvænasta sem 
hægt er að gera í dag, liggur við að það ætti að vera skylda að þar sem 
það er einhver bæjarlækur, tala nú ekki um ef það eru engir fossar og 
svoleiðis sem er verið að eyðileggja þá er hérna.... eru kröfurna 
doldið... nei ég veit ekki hvort ég eigi að segja kröfurnar því það hefur 
ekkert breyst nema trendið er þannig að það er farið að kalla eftir 
meiru við þessa matskyldu ákvörðun. 
 
I: Telur þú að matsferlið hafi gert gagn? 
P:Nei ekki í þessu verkefni, en var þetta allt um fuglalíf og gróður var 
sennilega hálf blaðsíða í greinagerð hjá okkur. 
I: En telur þú að umsagnir og aðkoma opinbera stofanan sé hjálplegt 
fyrir ferlið? 
P: Það sem ég hef kynnt mér með svör Umhverfisstofnunar, er það 
bara standard texti um að þetta séu hræðileg áhrif og það ætti að banna 
þetta. Það svona sýnist mér alltaf hjá þeim. Skipulagsstofnun hefur nú 
ekki verið að hlusta mikið á þetta ef þetta meikar ekki sence. En þeir 
eru svolídið inndragnir í neikvæðni gagnvart öllum svona 
framkvæmdum 
 
I: Varðandi fjármögnun, hvernig var viðkomandi virkjun fjármögnuð? 
P: Það var bara hefbundin banka fjármögnun með 30% eigið framlag 
og 70 % lán. 
 
I: En telur þú að íþyngjandu umræður um framkvæmd séu að hafa áhrif 
á getu virkjunarinnar til að öðlast fjármagns? 
P: Já það er allveg á mörkunum að.. já allavega ef trendið svona heldur 
áfram fyrir svona litlar virkjanir. Kostnaður sem menn þurfa að leggja 
út verður töluvert hár áður en menn geta byrjað að hafa tekjur af 
verkefninu. 
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P: Ég held að þeir séu mjög spennti fyrir þessu, allavega þegar þú ert kominn 
með leyfin til að fara af stað. Allavega þegar þú ert kominn með 30% eigið fé á 
móti þeim. En hinsvegar er svolítil hræðsla í bönkum, það er ekki mikil þekking á 
smávirkjunum. 
 
I: Hvert telur þú að viðhorf opnibera stofanna sé til smávirkjana? 
P: Ég veit ekki hvað ég á að segja en það má klárlega vera jákvæðara, þetta er svo 
umhverfisvænt til að styrkja sveitirnar og byggðirnar, það ætti að vera hvetjandi 
fyrir bændur að fara í þetta, en það er alls ekki hvetjandi. 
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