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REKSTUR SVEITARFÉLAGSINS
Sveitarfélagið okkar nýtur þeirra forréttinda að stórt orkufyrirtæki greiðir drjúgan hluta af 
fasteignagjöldum sem lögð eru á atvinnuhúsnæði. Vegna þess höfum við úr umtalsvert 
meiri fjármunum að spila heldur en mörg önnur sveitarfélög af svipaðri stærð. Okkur ber 
skylda til að nýta fjármagnið á sem bestan hátt til hagsbóta fyrir íbúana.

Skuldir sveitarfélagsins hafa aukist jafnt og þétt síðustu ár. Árið 2014 var skuldahlutfallið 
23% en árið 2020 var það orðið 52,2%. Nauðsynlegt er að ná utan um reksturinn og 
stöðva frekari skuldasöfnun. Með öguðum rekstri er hægt að ná góðum fjárhagslegum 
ávinningi á mörgum sviðum. Reglulegur rekstur sveitarfèlagsins ætti ekki að þurfa að 
auka skuldasöfnun sveitarsjóðs. 

HVAMMSVIRKJUN
Miklar líkur eru á því að beiðni um framkvæmdaleyfi til byggingar Hvammsvirkjunar 
verði eitt af fyrstu verkefnum nýrrar sveitastjórnar. Ef að því verður er mikilvægt að við 
tryggjum  hagsmuni sveitarfélagsins í þessu stóra verkefni. Þannig getum við lagt grunn 
að framtíðaruppbyggingu í atvinnu- og íbúamálum.



13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 - Framkvæmdaleyfi
 Afla skal framkvæmdaleyfis sveitarstjórnar vegna meiri háttar framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið og breyta 
ásýnd þess, svo sem breytingar lands með jarðvegi eða efnistöku, og annarra framkvæmda sem falla undir lög um mat á 
umhverfisáhrifum. Þó þarf ekki að afla slíks leyfis vegna framkvæmda sem háðar eru byggingarleyfi samkvæmt lögum um 
mannvirki.

 [Öll efnistaka á landi, úr botni vatnsfalla og stöðuvatna og úr hafsbotni innan netlaga er háð framkvæmdaleyfi hlutaðeigandi 
sveitarstjórnar. Þó er eiganda eða umráðamanni eignarlands heimil án leyfis minni háttar efnistaka til eigin nota nema 
um sé að ræða náttúruverndarsvæði eða jarðminjar eða vistkerfi sem njóta verndar skv. [61. gr.] 1) laga um náttúruvernd. 
Framkvæmdaleyfi vegna efnistöku skal gefið út til tiltekins tíma og skal í leyfinu gerð grein fyrir stærð efnistökusvæðis, 
vinnsludýpi, magni og gerð efnis sem heimilt er að nýta samkvæmt því, vinnslutíma og frágangi á efnistökusvæði. Áður 
en leyfi er veitt skal leita umsagnar Umhverfisstofnunar og viðkomandi náttúruverndarnefndar nema fyrir liggi samþykkt 
aðalskipulag sem framangreindir aðilar hafa gefið umsögn sína um, sbr. 1. mgr. 68. gr. laga um náttúruvernd.] 2)

 Sá sem óskar framkvæmdaleyfis skal senda skriflega umsókn til sveitarstjórnar ásamt nauðsynlegum gögnum sem nánar 
skal kveða á um í reglugerð.

 Við útgáfu framkvæmdaleyfis skal sveitarstjórn fjalla um og taka afstöðu til þess hvort framkvæmd er í samræmi 
við skipulagsáætlanir. [Jafnframt skal sveitarstjórn ganga úr skugga um að gætt hafi verið ákvæða laga um 
náttúruvernd og annarra laga og reglugerða sem við eiga.] 2) Sveitarstjórn er heimilt að binda framkvæmd 
skilyrðum sem sett eru í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir sveitarfélagsins.

 Þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar og deiliskipulag liggur ekki fyrir getur sveitarstjórn veitt framkvæmdaleyfi að 
undangenginni grenndarkynningu sé um að ræða framkvæmd sem er í samræmi við aðalskipulag [og í samræmi við] 3) 
landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar. Að auki skal sveitarstjórn leita umsagna viðeigandi umsagnaraðila áður 
en tekin er afstaða til útgáfu framkvæmdaleyfis. [Um grenndarkynningu fer skv. 44. gr. með þeim undantekningum sem þar 
eru tilgreindar. Heimilt er að falla frá grenndarkynningu ef gerð er grein fyrir framkvæmdinni og fjallað ítarlega um hana í 
aðalskipulagi.] 4)

 [Áður en sveitarstjórn gefur út framkvæmdaleyfi skv. 15. gr. skal gætt, eftir því sem við á, ákvæða IV. og VI. kafla laga um 
menningarminjar.] 5) [Jafnframt skal gætt ákvæða laga um verndarsvæði í byggð.] 6)

 [Ef óvissa er um hvort fyrirhugaðar framkvæmdir hafi alvarleg eða óafturkræf áhrif á tiltekin vistkerfi og jarðminjar sem 



njóta sérstakrar verndar skv. 61. gr. laga um náttúruvernd eða minjar sem skráðar eru á C-hluta náttúruminjaskrár skv. 37. 
gr. sömu laga skal umsækjandi um framkvæmdaleyfi afla sérfræðiálits um möguleg og veruleg áhrif á þau vistkerfi eða 
jarðminjar. Sveitarstjórn er heimilt að binda framkvæmdaleyfi skilyrðum sem þykja nauðsynleg til að draga úr slíkum áhrifum. 
Við mat á því hvað teljast alvarleg eða óafturkræf áhrif skal taka mið af verndarmarkmiðum 2. og 3. gr., sbr. 9. gr. laga um 
náttúruvernd.] 1)

 Umsækjanda um framkvæmdaleyfi og hlutaðeigandi sveitarstjórn er heimilt að skjóta máli til [úrskurðarnefndar umhverfis- 
og auðlindamála] 7) leiki vafi á því hvort framkvæmdir eru háðar ákvæðum um framkvæmdaleyfi. Ráðherra kveður nánar á 
um útgáfu framkvæmdaleyfa í reglugerð.

 Sé sótt um framkvæmdaleyfi á svæði sem er innan einnar sjómílu frá netlögum skal leyfisveitandi leita umsagnar viðeigandi 
sveitarfélaga áður en leyfið er veitt.

    1)L. 109/2015, 36. gr. 2)L. 60/2013, 95. gr. 3)L. 7/2016, 1. gr. 4)L. 59/2014, 5. gr. 5)L. 80/2012, 59. gr. 6)L. 87/2015, 12. 
gr. 7)L. 131/2011, 19. gr.

 14. gr. Framkvæmdaleyfi vegna matsskyldra framkvæmda.

 Óheimilt er að gefa út leyfi fyrir framkvæmd samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum fyrr en álit Skipulagsstofnunar 
um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir eða ákvörðun stofnunarinnar um að framkvæmd sé ekki matsskyld.

 Við umfjöllun um umsókn um framkvæmdaleyfi vegna matsskyldrar framkvæmdar skal sveitarstjórn kynna sér 
matsskýrslu framkvæmdaraðila um framkvæmdina og kanna hvort framkvæmdin sé sú sem lýst er í matsskýrslu. 
[Þá skal sveitarstjórn leggja álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar til grundvallar. 
Sveitarstjórn skal enn fremur taka saman greinargerð um afgreiðslu leyfis í samræmi við ákvæði laga um mat á 
umhverfisáhrifum.] 1)

 Sveitarstjórn getur bundið framkvæmdaleyfi þeim skilyrðum er fram kunna að koma í áliti Skipulagsstofnunar að svo 
miklu leyti sem aðrir sem veita leyfi til framkvæmda samkvæmt sérlögum hafa ekki tekið afstöðu til þeirra. Jafnframt er 
sveitarstjórn heimilt að binda framkvæmd skilyrðum sem sett eru í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir sveitarfélagsins.

 Ákvörðun sveitarstjórnar um útgáfu framkvæmdaleyfis vegna matsskyldra framkvæmda og niðurstaða álits 
Skipulagsstofnunar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum skulu birtar með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu og 
dagblaði sem gefið er út á landsvísu innan tveggja vikna frá útgáfu leyfis. Í ákvörðun skal tilgreina kæruheimildir og 
kærufresti.



7. gr. reglugerðar nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi
Gögn vegna framkvæmdaleyfisumsóknar.

Framkvæmdaleyfi skal vera gefið út á grundvelli deiliskipulags. Heimilt er þó að veita framkvæmdaleyfi á grundvelli 
aðalskipulags, ef í aðalskipulaginu er gerð grein fyrir framkvæmdinni og fjallað á ítarlegan hátt um umfang, frágang, áhrif 

hennar á umhverfið og annað það sem við á.
Með umsókn um framkvæmdaleyfi skv. 6. gr. skulu fylgja eftirtalin gögn í tveimur eintökum:

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

2. Hönnunargögn, eftir því sem við á, sem eru nauðsynleg til að framkvæma eftir. Gögnin skulu vera nægjanlega 
skýr til að hægt sé að ganga úr skugga um að kröfur um faglegan undirbúning, öryggi, endingu, útlit og hagkvæmni 
hlutaðeigandi framkvæmda sé fullnægt. Leggja þarf fram gögn m.a. um brunahönnun, hönnun og útreikninga á grundun, 
burðarþolsútreikninga, og burðarvirkisuppdrætti vegna framkvæmda eins og stíflu- og brúargerð, og einnig aðrar upplýsingar 
sem skipulagsnefnd telur nauðsynlegar. Sé um sérstaka eða vandasama framkvæmd að ræða getur skipulagsfulltrúi 
krafist þess að löggiltur burðarvirkishönnuður fari yfir og samþykki með undirritun sinni útreikninga og burðarvirkisuppdrætti 
á kostnað framkvæmdaleyfishafa. Sama á við um gögn og eftirlit fyrir aðrar framkvæmdir sem kalla á sérstaka 
sérfræðiþekkingu.

3. Lýsing á framkvæmd og hvernig hún fellur að gildandi skipulagsáætlunum og staðháttum. Í framkvæmdalýsingu þarf að 
tilgreina framkvæmdatíma, hvernig fyrirhugað er að standa að framkvæmdinni og fleira sem skiptir máli.

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

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

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



8.júlí
Fundur hjá Landsvirkjun með 
forstjóra, aðstoðar forstjóra 
og framkvæmdastjóra 
framkvæmdasvið.

25.ágúst
Fundur hjá Landsvirkjun 
með framkvæmdastjóra 
framkvæmdasviðs og 
verkefnisstjórum Landsvirkjunar 
sem leiða Hvammsvirkjun 
verkefnið, Forstöðumaður 
Nýsköpun.

4. nóvember
Fundur í Búrfelli með 
stöðvarstjóra í Búrfelli og 
verkefnisstjóra nærsamfélags.

15. nóvember
Fundur með innviðaráðherra. 

17. nóvember
Fundur hjá Landsvirkjun. 
Sveitarstjórn fer á fund 
með framkvæmdastjórn 
Landsvirkjunar.

1. desember
Samorka jólafundur

2. desember
Fundur með forstjóra 
Landsvirkjunar.

5. desember
Fundur með umhverfis- orku- og 
loftslagsráðherra.

5. desember
Fundur með faghópi 3 í 
rammaáætlun v/samfélagsleg 
áhrif virkjana v/Holtavirkjun og 
Urriðafossvirkjun.

5. desember
Fundur með lögfræðingi 
sveitarfélagsins um málefni 
Hvammsvirkjunar.

9. desember
Fundur SASS um gjaldskrár 
raforku í dreifbýli og þéttbýli.

14. desember
Umsókn um framkvæmdaleyfi 
Hvammsvirkjunar berst til 
sveitarstjórnar.

20. desember
Fjarfundur með Landsvirkjun, 
Orkedía og Viðskiptaþróunarsvið.

20. desember
Fjarfundur með Landsvirkjun, 
framkvæmdastjóri 
framkvæmdasviðs og 
verkefnastjórar Hvammsvirkjunar.

29. desember
Fundur með forstjóra 
Landsvirkjunar.

4. janúar
Verkefnisstjórar Landsvirkjunar 
sem leiða Hvammsvirkjun 
verkefnið koma á fund 
sveitarstjórnar og kynna umsókn 
um framkvæmdaleyfi.

9. janúar
Fjarfundur með Landsvirkjun, 
Tækifæri í orkuháðum iðnaði.

2. febrúar
Hvað gerir þegar vindinn lægir, 
opinn kynning hjá Landsvirkjun 
um stöðuna á orkukerfinu á 
Íslandi.

8. febrúar
Landsvirkjun kemur á fund 
skipulagsnefndar UTU og kynnir 
áform í Hrauneyjum, Sigöldu og 
Vatnsfelli.

10. febrúar
Fundur í Landsvirkjun með 
forstjóra, aðstoðar forstjóra og 
framkvæmdastjóra framkvæmda

14. febrúar
Fundur með Orkustofnun um 
virkjanaleyfið.

14. desember
Fundur með lögfræðingi 
sveitarfélagsins um málefni 
Hvammsvirkjunar.

15. febrúar
Sveitarstjórn leggur fram 
bókun um forsendur framtíðar 
orkukvinnslu í nærumhverfi okkar.

15. febrúar
Fundur með umhverfis- orku- og 
loftslagsráðherra.

Tímalína vinnu síðustu mánuði
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Vegagerðin

Búðarfossvegur og brú: Nýr 7,5 km vegur á milli Þjórsárdalsvegar (32) og Landvegar (26) með brúun á Þjórsá

Þjórsárdalsvegur: Tilfærsla og endurbygging á um 7 km kafla, þ.m.t. brú eða ræsi yfir Þverá

Hvammsvegur: Endurbygging á um 5,6 km kafla

Landsnet

Nýtt tengivirki

Færsla háspennumastra

Rarik

Vinnurafmagn á framkvæmdasvæði

Háspennustrengur frá Þúfu að framkvæmdasvæði

Orkufjarskipti

Ljósleiðari að virkjunarsvæðinu
nýr Búðafossvegur

nýr aðkomuvegur

Hvammsvegur

Gnúpverjavegur

Tengdar framkvæmdir

6

Verkefnisáætlun
Tímaáætlun áætlaðra útboða 2023
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2023 2024 2025 2026 2027 2028

Framkvæmdaáætlun
Tímaáætlun útboða og framkvæmda

Framkvæmdaleyfi

8

7

8
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5

Framkvæmdaleyfi
Skipulagslög nr. 123/2010 og Reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012

Landsvirkjun hefur sótt um leyfi vegna Hvammsvirkjunar

Vegagerðin mun sækja um leyfi til breytinga á Þjórsárdalsvegi og Gnúpverjavegi

Vegagerðin mun sækja um leyfi vegna Búðafossvegar og nýrrar brúar – efni úr frárennslisskurði notað í vegagerð og því er 
framkvæmdaleyfi fyrir virkjun ein af forsendum fyrir byggingu vegarins og brúarinnar

Landsnet mun sækja um leyfi vegna breytinga á Búrfellslínu 1 og nýs tengivirkis

Gögn skv. reglugerð og lögum fylgja umsókn. Skipulagsfulltrúi óskar eftir frekari gögnum ef þörf er á.

Álit Skipulagsstofnunar skal liggja til grundvallar framkvæmdaleyfi – tilskilið að sveitarfélagið taki saman greinargerð
um afgreiðslu leyfis í samræmi við ákvæði laga um MáU

Samvinna

10

9

10
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• Almennt er ráðlagt að stækka stöð áður en farið er í 
aflaukningu. HRA undantekning.

• Búðarhálsstöð er helsti þröskuldurinn í samfelldri 
stækkun allra virkjana á svæðinu

• Veldur því að stækkun Hrauneyjafossvirkjunar er 
sett aftarlega í forgangsröðina



Ólöf Rós Káradóttir 2020-09-25

1

Hvammsvirkjun
Holtavirkjun

Urriðafossvirkjun

Virkjunarundirbúningur 
í Þjórsá neðan Búrfells

290 MW

2Ólöf Rós Káradóttir





AUSTURLAND

Austurland
Búrfell I Búrfell II Sultartangi Hafið Búðarháls HrauneyjafossVatnsfell Sigalda SteingrímsstöðLjósifoss Írafoss Blanda Laxá I Laxá II Laxá III Þeistareykir Krafla Gufustöðin Fljótsdalur

Upphafsár 1969 2018 1999 2013 2014 1981 2001 1978 1959 1937 1953 1991 1939 1953 1973 2017 1977 1969 2007
Ár í vinnslu 53 4 23 9 8 41 21 44 63 85 69 31 83 69 49 5 45 53 15
Orkuvinnslugeta GWh/ár 2.300 700 1.020 7 585 1.300 490 920 122 105 236 990 3 78 92 738 500 42 4.800
Heildar orkuvinnslugeta 121.900 2.800 23.460 60 4.680 53.300 10.290 40.480 7.686 8.925 16.284 30.690 249 5.382 4.508 3.690 22.500 2.226 72.000

Orkuvinnslugeta GwH 72.000
Orkuvinnslugeta GwH 72.000
Orkuvinnslugeta GwH

Orkuvinnslugeta Landsvirkjunar frá upphafi

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 34,4%
Hálendið 25,2%
Grímsnes og Grafningshreppur 7,6%
Norðurland 16,1%
Austurland 16,7%

Sveitarfélög á suðurlandi 67,2%
Sveitarfélög á norður og austurlandi 32,8%

SUÐURLAND NORÐURLAND

148.220 108.750 32.895 69.245
289.865 69.245

431.110

Skogn Hálendið Gogg Norðurland

Orkuframleiðslugeta Landsvirkjunnar



Fjöldi íbúa í Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Búrfell 2
vinnubúðir
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Landsvirkjun mikilvægur skattgreiðandi
Metin voru fjárhagsleg áhrif ef 
fasteignamat virkjanna Landsvirkjunar 
væri lægra eða þær ekki til staðar.
Ef Landsvirkjun væri ekki með starfsemi í 
sveitarfélaginu myndu fasteignaskattar og 
fasteignaskattsframlög lækka samtals um 92
m.kr.

Á móti myndu tekjur af 
Útgjaldajöfnunarframlögum Jöfnunarsjóðs 
hækka, en þau eru að fullu skert í dag.

Meðaltekjur Skeiða- og Gnúpverjahrepps eru um 
eða yfir 50% skerðingarmörkum í 
stærðarflokknum 300 til 11.999 íbúar, sbr. 2. mgr. 
18. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 
4/1995.

Af því leiðir að sveitarfélagið mun, að óbreyttum 
tekjum eða lögum, ekki fá fasteignaskattsframlög 
og grunnskólaframlög sem áætluð eru um 126 
mkr. á árinu 2023. 
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Hluti af núverandi fasteignamati LV í C

Tekjur sveitarfélagsins miðað við aukið fasteignamat C (LV) 

Fasteignaskattur A Fasteignaskattur C
Framlag A Framlag C
Útgjaldajöfnunarframlag Grunnskólaframlag
Meðaltekjur af meðaltekjum stærðarflokks Hluti LV af tekjum

Heimild: Upplýsingagátt Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga



Hefur eitthvað áunnist í vinnu síðustu mánaða ?

Fasteignagjöld í Búrfelli

Skráning fasteignamats vatnsréttinda

Tengipunktur fyrir orkufreka framleiðslu

Framlög frá jöfnunarsjóði

Auðlindagjald !



Bókun sveitarstjórnar á sveitarstjórnarfundi miðvikudaginn 15.febrúar 2023.

Frá því að ný sveitarstjórn tók til starfa í Skeiða- og Gnúpverjahreppi þann 1. júní 2022 hefur mikil vinna farið í virkjanamál 
og málefni Landsvirkjunar. Hvammsvirkjun hefur verið fyrirferðamikil í sveitarfélaginu síðustu 20 ár og er yfirferð 
framkvæmdaleyfis nú í gangi hjá sveitarstjórn. Á undanförnum mánuðum hefur mikil greiningarvinna átt sér stað í sveitarstjórn 
um áhrif orkuframleiðslunnar á nærumhverfi okkar, og nærsamfélags orkuframleiðslu almennt. Tölulegar staðreyndir sýna fram 
á það að nærsamfélagið nýtur mjög takmarkaðs ávinnings af orkuframleiðslunni á meðan efnahagslegur ávinningur kemur 
fram þar sem orkan er nýtt. Sú staðreynd gerir það að verkum að orkuvinnsla í sveitarfélaginu þjónar ekki hagsmunum þess til 
framtíðar í óbreyttri mynd.

Vegna þessa leggur sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps fram eftirfarandi bókun:

Ríkisstjórn Íslands setti í stjórnarsáttmála sinn aðgerðir um orkuskipti og útfösun jarðefnaeldsneytis, þar sem grunnur 
er lagður að fullum orkuskiptum, að þeim verði náð eigi síðar en árið 2040 og að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti 
fyrst þjóða. Hvammsvirkjun er einungis fyrsta skrefið af mörgum í gríðarlegum áformuðum virkjanaframkvæmdum 
Landsvirkjunar í nærumhverfi Skeiða- og Gnúpverjahrepps á næstu 17 árum.

Ekkert samtal hefur átt sér stað á milli ríkis og sveitarfélaga sem þurfa að skipuleggja og heimila allar þessar framkvæmdir. 
Það er staðreynd að nærumhverfið þar sem orkan er framleidd nýtur mjög takmarkaðs ávinnings af henni.

Tryggja þarf með lögum að nærumhverfið þar sem orkan á uppsprettu sína, njóti efnahagslegs ávinnings sem mun styrkja 
byggð þar sem orkan verður til um allt land. Einnig þarf að breyta raforkulögum til að tryggja að dreifikostnaður raforku sé 
sá sami í dreifbýli og þéttbýli.

Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps hvetur öll sveitarfélög á landsbyggðinni sem hafa orkumannvirki í nærumhverfi 
sínu, eða eru með hugsanleg virkjanaáform í farvatninu til þess að staldra við í skipulagsmálum virkjana á meðan 
sanngjörn skipting auðlindarinnar verður fest í lög. Með öðrum kosti verða engin orkuskipti á Íslandi í náinni framtíð.




