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▪ Úttekt á sjálfbærni Fljótsdalsstöðvar skv. 
alþjóðlegum matslykli IHA (International 
Hydropower Association)

▪ Úttekt Orkustofnunar á uppfyllingu skilyrða í 
virkjanaleyfi



Matslykillinn (HSAP)

▪ Tæki / aðferð sem stuðlar að og er leiðbeinandi um sjálfbæra nýtingu vatnsorku

▪ Aðferð sem auðveldar samtal, samanburð og mat á sjálfbærri nýtingu vatnsorku

▪ Aðferð til þess að meta virkjanir eða virkjanakosti útfrá mismunandi sjónarhorni / hagsmunum

▪ Aðferðin byggir á hlutlægu mati og niðurstöður eru settar fram á staðlaðan hátt

▪ Matið er gert af hlutlausum aðilum sem verða að standast ákveðnar kröfur

▪ Aðferð þróuð og viðurkennd af fjölbreyttum hópi aðila með ólík viðhorf / hagsmuni
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HSAP - 4 stig

Hugmynd

(early stage)

Hönnun
(preparation)

Bygging
(implementation)

Rekstur
(operation)
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HSAP - efnisatriði (topic)

▪ O1: Samskipti og samráð (Communications & Consultation)

▪ O2: Stjórnun (Governance)

▪ O3: Stýring Umhverfis-og samfélagsþátta (Environmental & 
Social Management)

▪ O4: Vatnsauðlindin (Hydrological Resource)

▪ O5: Skilvirkni eignastýringar (Asset Reliability & Efficiency)

▪ O6: Öryggi mannvirkja (Infrastructure Safety)

▪ O7: Fjárhagsleg hagkvæmni (Financial Viability)

▪ O8: Ávinningur framkvæmda (Project Benefits)

▪ O9: Áhrif framkvæmda á samfélagið (Project-Affected
Communities & Livelihoods)

▪ O10: Endurbúseta (Resettlement)

▪ O11: Frumbyggjar/innfæddir (Indigenous Peoples)

▪ O12: Vinnuumhverfi (Labour & Working Conditions)

▪ O13: Menningararfur (Cultural Heritage)

▪ O14: Lýðheilsa (Public Health)

▪ O15: Líffjölbreytileiki og ágengar tegundir (Biodiversity & 
Invasive Species)

▪ O16: Rof og setmyndun (Erosion & Sedimentation)

▪ O17: Vatnsgæði (Water Quality)

▪ O18: Stýring uppistöðulóna (Reservoir Management)

▪ O19: Áhrif á vatnsföll (Downstream Flow Regimes)

▪ Málefni þvert á önnur efnisatriði (Cross-Cutting Issues)
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HSAP - Viðmið (criteria)

Mat (assessment)

Niðurstaða
(outcomes)

Samræmi / Hlítni
(conformance/compliance)

Þáttaka
hagsmunaaðila

(stakeholder 
engagement)

Stjórnun
(management) 
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Mat (assessment)

Niðurstaða
(outcomes)

Samræmi / Hlítni
(conformance/compliance)

Þáttaka
hagsmunaaðila

(stakeholder 
engagement)

Stjórnun
(management) 

Proven Best Practice criteriaBasic Good Practice criteria



HSAP - Einkunnagjöf (scoring)
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Efnisatriði m.t.t. 
Basic Good 

Practice

Uppfyllir 
öll

skilyrði?
Nei

Já

Efnisatriði 
Proven Best 

Practice

Uppfyllir 
öll 

skilyrði?

Fjöldi 
frávika

Já

Nei
Fjöldi 

frávika

Uppfyll
ir öll 

skilyrði

Frávik > 2

frávik 1

frávik 1

Frávik > 2 1

2

3

4
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HSAP
Niðurstaðan
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HSAP
Fljótsdalsstöð
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▪ Úttekt gerð 7. september til 15. september 2017

▪ Niðurstaða byggir á;

▪ 264 skjöl

▪ 65 viðmælendur

▪ Vettvangsskoðun á áhrifasvæði Fljótsdalsstöðvar

▪ Sjálfbærniverkefnið

▪ Úttekt gerð 7. september til 15. september 2017

▪ Niðurstaða byggir á;

▪ 264 skjöl

▪ 65 viðmælendur

▪ Vettvangsskoðun á áhrifasvæði Fljótsdalsstöðvar

▪ Sjálfbærniverkefnið



HSAP
frávik
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Skilyrði virkjanaleyfis 
Kárahnjúkavirkjunar

Fara ber að skilyrðum umhverfisráðherra í úrskurði, 
dags. 20. desember 2001, um mat á 
umhverfisáhrifum vegna Kárahnjúkavirkjunar

Tekið verði tillit til ábendinga Orkustofnunar 
varðandi vöktun og skráningu á rennsli og vatnshæð 
vatnsfalla á áhrifasvæði virkjunarinnar í samræmi við 
ákvæði vatnalaga
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Skilyrði virkjanaleyfis 
Kárahnjúkavirkjunar

▪ Breytt hönnun - nr. 1, 2 og 3

▪ Aðgerðir framkvæmdatíma - nr. 7, 8 og 16

▪ Rannsóknir - nr. 11, 12, 13 og 14

▪ Vernd – nr. 20

▪ Vöktun – nr. 4, 5, 6, 9, 10, 17, 18 og 19

Skilyrði Umhverfisráðherra
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Skilyrði virkjanaleyfis 
Kárahnjúkavirkjunar

Úttekt á skilyrðum virkjanaleyfis, árið 2017

▪ Það er niðurstaða Orkustofnunar að öll 20 skilyrði 
umhverfisráðherra frá 20. desember 2001 séu uppfyllt, auk 
þess sem stofnunin telur að núverandi mælakerfi sé í samræmi 
við skilyrði virkjunarleyfis

▪ Engin frávik eru frá ákvæðum virkjunarleyfis og engar 
athugasemdir eru gerðar

▪ Gerð krafa um árleg skil á ákveðnum gögnum

Niðurstaðan
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Árlegar upplýsingar sem 
Landsvirkjun ber að skila til 
Orkustofnunar

▪ Mótvægisaðgerðir gegn jarðvegsrofi og áfoki úr lónsstæði Hálslóns 
(skilyrði nr. 4)

▪ Aðgerðir gegn röskun á gróðri vegna myndunar Hálslóns (skilyrði nr. 5)

▪ Viðbragðs- og aðgerðaráætlun við neyðarástandi (skilyrði nr. 6)

▪ Vöktun á völdum fuglastofnum við Lagarfljót og á Héraðssandi (skilyrði 
nr. 9)

▪ Rennsli á fossa (skilyrði nr. 10)

▪ Vöktun á botndýrasamfélögum í Héraðsflóa (skilyrði nr. 15)

▪ Viðbótarvöktun hreindýra (skilyrði nr. 17)

▪ Fyrirkomulag á skolun aurs úr Ufsarlóni (skilyrði nr. 18)

Auk þess mun Orkustofnun kalla eftir gögnum um vatnshæð og rennsli á 
áhrifasvæði virkjunarinnar
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Heimasíða IHA

▪ www.hydropower.org
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http://www.hydropower.org/

