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Viðvíkjandi: Undantak til unhvørvisgóðkenning av sjóvarfalsorkuverkum í
Vestmannasundi.
SEV spurdi tann 1. apríl 2020, um neyðugt var við umhvørvisgóðkenning, til
royndarverkætlanina at seta út tvey sjóvarfalsorkuverk í Vestmannasund í tvey ár. Talan er um
tvey Minesto orkuverk upp á 100 kW hvørt.
Sambært § 26 í lóg um umhvørvisvernd skal ikki farast undir fyritøkur, virkir ella útbúnaðir, ið
eru at finna í fylgiskjalinum til lógina, fyrr enn góðkenning er givin til slíkt.
Sambært § 26, 3 stk. í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um umhvørvisvernd kunnu
fyritøkur, virkir ella útbúnaðir, sum í fylgiskjalinum eru merkt við eini stjørnu, verða
undantikin skyldu til góðkenning, um Umhvørvisstovan metir, at tann dálking, ið virkið,
fyritøkan ella útbúnaðurin vil kunna elva, hevur minni týdning fyri umhvørvið.
Í fylgiskjalinum til lógina eru orku- og hitaframleiðsla í bólki H. Orkuverk og hitaframleiðandi
virkir eru merkt við stjørnu (*).
Umhvørvisstovan hevur viðgjørt og góðkent umhvørvisárinsmetingina av
sjóvarfalsorkuverkunum í Vestmannasundi (Mál. nr. 19/00160-30). Í viðgerðini er ikki mett, at
royndarverkætlanin fer at hava stórvegis ávirkan á fisk og sjófugl, men at havsúgdjór helst er
tann viðbreknasti bólkurin. Møgulig átøk, ið kunnu tálma árin á hval og kóp, eru viðgjørd í
árinsmetingini. Harumframt hevur Umhvørvisstovan sett ávísar treytir til SEV, eitt nú at fylgja
við, hvussu hvalur og kópur ferðast í Vestmannasundi í verkætlanartíðini. Talan um eina
tíðaravmarkaða verkætlan upp á umleið tvey ár.
Umhvørvisstovan metir ikki, at verkætlanin fer at hava týðandi árin á umhvørvið, um hon
verður framd, sum greitt frá í umhvørvisárinsmetingini, og allar treytir verða fylgdar.
Avgerð
Umhvørvisstovan veitir, sambært §26, stk. 3 í løgtingslóg nr. 134 frá 29. oktober 1988 um
umhvørvisvernd, SEV undantak frá kravinum um umhvørvisgóðkenning til royndarverkætlan
við tveimum Minesto sjóvarfalsorkuverkum í Vestmannasundi í eitt tvey ára royndartíðarskeið.
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Um nýggjar og umhvørvistýðandi upplýsingar koma fram seinni, treytar Umhvørvisstovan sær
rætt til at taka avgerðina upp til nýggja viðgerð.
Kæra
Henda avgerð kann kærast til landsstýrismannin við umhvørvismálum. Møgulig kæra skal
sendast til Umhvørvisstovuna, sum sendir kæruna til landsstýrismannin við neyðugum skjølum.
Kærufreistin er fýra vikur frá tí at avgerðin er almannakunngjørd. Kærur skulu vera
Umhvørvisstovuni í hendi í seinasta lagi 1. mai 2020.
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