
Skorradalshreppur

Umhverfis- og samgöngunefiid Alþingis 
Austurstæti 8-10 
150 Reykjavík

1510004 SÓÁ

Umsögn Skorradalshrepps um tillögu til þingsályktunar um 
landsskipulagsstefnu 20X5-2026,101. mál.

Skorradalshreppur leggur fram umsögn vegna tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu 2015- 
2026, mál 101.

Skorradalshreppur gerði athugasemdir við tillögu landsskipulagsstefnu sem auglýst var í byrjun ársins 
2015. Umsagnir Skipulagsstofnunar um framkomnar athugasemdir eru lagðar fram í skýrslu „ Umsögn 
um framkomnar athugasemdir við auglýstri tillögu“ dagsett í mars 2015. Ekki var tekið tillit til 
athugasemda Skorradalshrepps.

Umsögn Skorradalshrepps við tillögu til þingályktunar um landsskipualgsstefnu 2015-2026 felur í sér 
athugasemdir Skorradalshrepps við umsögn Skipulagsstofnunar sem lögð var fram í ofangreindri skýrslu 
í mars á þessu ári.

Athugasemd Skorradalshrepps í mars 2015:
„Skipulag á miðhálendi Islands
Igildandi svœðisskipulagi miðhálendisins er skilgreint mannvirkjabeltiþar sem heimilt er að reisa 
raforkuflutningskerfi. I  aðalskipulagi Skorradalshrepps er stefnt að því að, e f  kemur til endurnýjunar 
Sultartangalína 1, verði hún lÖgð samhliða Sultartangalínu 3 eða lögð í jörð. Sultartangalína 3 er innan 
skilgreinds mannvirkjabeltis miðhálendisins. Aðalskipulag Skorradalshrepps samrœmist því stefnu 
[svœðisskipulagsj miðhálendisins hvað þetta varðar.

Samanber auglýstri landsskipulagsstefnu er að skilja að umfangsmeiri mannvirki eins og 
raforkuflutningsmannvirki verði beint að stöðum sem lýra ekki víóerni eða landslagsheildir hálendisins 
(kafli 1.1.1 og 1.4.1 í Landsskipulagsstefnu 2015-2026). Enn fremur kemur fram að það skuli taka mið 
aflagningu jarðstrengja auk loftlína þegar kemur til umhverfismats (kafli 1.4.3 í Landsskipulagsstfnu 
2015-2026). Skorradalshreppur leggur ríka áherslu á að þau mannvirkjabelti sem skilgreind eru í 
svœðisskipulagi miðhálendisins og heimila uppbyggingu raforkuflutningsmannvirkja muni fá  að halda 
sér í landsskipulagsstefnunni. Sátt hefur skapast um þessi mannvirkjabelti. Ellegar er Ijóst að 
skipulagsáœtlanir margra sveitarfélaga muni vera í uppnámi e f ekki er tryggt að nýta megi umrædd 
mannvirkjabelti til uppbyggingar raforkuflutningmannvirkjcu Það er óverjandi að úthýsa uppbyggingu 
raflína innan skilgreindra mannvirkjabelta afhálendi íslands og niður í byggð. Slíkt myndi hafa veruleg 
áhrif á láglendi Skorradals þar sem háspennulína á milli Brennimels og Blönduvirkunar liggur.
Landsnet hefur haft í hyggju að endurnýja þá línu með lagningu nýrrar línu samsíða núverandi línu. 
Skorradalshreppur mótmœlir harðlega öllum slíkum áformum og vill beina frekari uppbyggingu og 
endurnýjun raforkuflutningsmannvirkjum meðfram Sultartangalínu 3. Vert er aö benda á að samskonar
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stefna er í nágrannasveitarfélaginu Hvalfjarðarsveit, þar sem er lögð áhersla á í stefnu aðalskipulags 
sveitarfélagsins að uppbygging raforkuflutningsmannvirki verði meðfram Sultartangalínu 3. “

Umsögn Skipulagsstofnunar var eftirfarandi:
„ Skipulagsstofnun vísar til svara við athugasemdum við grein 1.4 að framan.

I  grunninn er sett fram sambœrileg stefna í tillögu að landsskipulagsstefnu og gert er í Svœðisskipulagi 
miðhálendisins varðandi verndun víðerna (kallað verndarheildir í svœöisskipidaginu). Varðandi 
lagningu nýrra háspennulína erþó sett fram afdráttarlausari stefna um að sýna þurfi fram á nauðsyn 
þess að leggja línur um hálendið, hafi þær í för með sér skerðingu á víðernum. A láglendi er sett fram 
stefna um sambœrileg sjónarmið hvað varðar umhverfisáhrif a f uppbyggingu raforkuflutningskerfisins, 
sbr. umfjöllun í greinargerð um markmið 2.5.

Varðandiþörf fyrir uppbyggingu raforkukerfisins vísast til þess sem fram kemur í umfjöllun um markmið 
1.4 í greinargerð tillögu að landsskipulagsstefnu. Þar er með vísan til kerfisáætlunar nefndir þeir þrír 
megin kostir sem Landsnet hefur kynnt sem mögulega fyrir langtímaþróun flutningskerfis raforku. Tveir 
þeirra kalla á lagningu raflínuyfir Sprengisand. Allir kostirnir þrír fela í sér lagningu nýrra raflína í 
byggð, mismikið og ólíkt eftir landshlutum, eftirþví hvaða kostur á í hlut, Þannig snýst spurningin ekki 
aðeins um það hvort kerfið verði styrkt á hálendi eða láglendi. Kerfið mun samkvœmtþessum kostum 
alltafþwfa að styrkja á láglendi og velja þarfhvaða kostur verður ofan á, hvað varðar leiðai'val og 
tœkni (loftlínur/jarðstrengir) að metnum áhrifum á umhverfi og samfélag og að teknu tilliti til langtíma- 
og almannahagsmuna.

Vegna athugasemdar um jarðstrengi, þá er að mati Skipulagsstofnunar tilefni til að gaumgæfa ítarlegar 
þá kosti að leggja jarðstrengi á tilteknum köflum meginflutningskerfisins, hvort sem til skoðunar er að 
leggja raflínur á láglendi eða hálendi.

I  athugasemd er sagt að Landsneti beri að velja hagk\>æmasta kostinn. Vegna þess vill Skipulagsstofmm 
vekja athygli á því að í raforkulögum segir að Landsnet skuli byggja flutningskerfið upp á „hagkvœman 
hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar oggœða raforku". Ilögunum segir 
einnig að markmið þeirra sé að stuðla aö þjóðhagslega hagkvœmu raforkukerfi og skalþá meöal annars 
taka tillit til umhverfissjónarmiða. “

Stefna sem sett er fram í landsskipulagsstefnu um það hvemig eigi að meta umJhverfisáhrif af 
uppbyggingu raforkuflutningskerfis á láglendi er engan vegin sambærileg hvað varðar mat á 
umhverfisáhrifum uppbyggingar raforkuflutningskerfi á hálendi. Skorradalshreppur er ósammála 
umsögn Skipulagsstofnun hvað þetta varðar. Komið verður frekar inn á þetta mál í næstu athugaseind 
Skorradalshrepps hér fyrir neðan.

Það er öllum ljóst að lagning flutningskerfis um miðhálendið Islands mun hafa jákvæð áhrif er varðar 
lengd flutningskerfis raforku á láglendi og óþarfi að gera lítið úr því eins og Skipulagsstofnun gerir með 
umsögn sinni. Skorradalshreppur áréttar athugasemd sína við auglýstri tillögu Landsskipulagsstefnu og 
gerir að umsögn sinni til Alþingis að sátt hefur skapast um mannvirkjabelti í svæðisskipulagi 
miðhálendisins og að sú stefna er í fullu gildi. Flutningkerfi raforku á miðhálendinu styttir 
lagningu háspennulína í byggð og þar af leiðandi sé það betri kostur þegar á heildina er litið 
fyrir íbúa dreifbýlisins.

í landsskipulagsstefnu er engin stefna um það að beri að skoða kosti eins og lagningu 
jarðstrengja á láglendi þegar kemur til umhverfismats áætlana. Skipulagsstofnun vísar einnig í 
sinni umsögn í raforkulög og að Landsnet skuli byggja flutningskerfið upp á hagkvæman hátt að
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teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gæða raforku. Það er því ljóst að meðan 
að þau lög eru óbreytt, mun sú jákvæða stefna (kafli 1.4.3) að umhverfismat taki til kosta sem 
felast í lagningu jarðstrengja auk loftlína á miðhálendinu vera marklaus.

Athugasemd Skorradalshrepps í mars 2015:
„ I  kafla 2.5.1 er lagt til að mat á umhverfisáhrif raflína f/kerfisáœtlunar] í dreifbýli taki mið a f  meðal 
annars sjónrcenum áhrifum og leitast verði vió að velja þann kost sem veldur minnstum neikvœðum 
umhverfisáhrifum. Skorradalshreppur vill benda á að á sama hátt og Iagt er til í landsskipulagsstefnu á 
miðhálendi Islands skuli umhveifismat raflínaf/kerfisáœtlunarj I dreifbýli taka einnig til kosta sem felast 
í lagningu jarðstrengja auk loftlína. “

Umsögn Skipulagsstofnunar var eftirfarandi:
„ Vegna athugasemdar um jarðstrengi, þá er að mati Skipulagsstofnunar tilefni til að gaumgœfa 
ítarlegar þá kosti að leggja jarðstrengi á tilteknum köflum meginflutningskerflsins, hvort sem til 
skoðunar er að leggja raflínur á láglendi eða hálendi.
I  athugasemd er sagt að Landsneti beri að velja hagkvœmasta kostinn. Vegna þess vill Skipulagsstofnun 
vekja athygli á því að í raforkulögum segir að Landsnet skuli byggja flutningskerfið upp á ,, hagkvœman 
hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar og gœða raforku “. I  lögunum segir 
einnig að markmið þeirra sé að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og skal þá meðal annars 
taka tillit til umhverfissjónarmiða. “

I landsskipulagsstefnu er gerður greinamunur á því hvort að um sé að ræða flutningskerfi raforku á 
miðhálendinu, eða láglendi, er kemur til umhverfismats áætlana. I kafla 1.4.3 í landsskipulagsstefnu 
kernur fram að á miðhálendinu skuli umhverfismat kerfisáætlunar taka mið af mismunandi kostum er 
varðar legu og útfærslur orkuflutningmannvirkja á víðemi og náttúru hálendisins. Slíkt umhverfismat 
skuli taka til kosta sem felast í lagningu jarðstrengja auk loftlína. Skorradalshreppur lýsir ánægju sinni 
með að umhverfismat kerfisáætlnar á miðhálendinu skuli taka til kosta er felast í lagningu jarðstrengja 
auk loftlína. Skorradalshreppur vill beina því til Alþingis að gerð verði breyting á landsskipulagsstefnu 
er varðar kafla 2.5.1 á þá leið að umhverfismat kerfisáætlunar í dreifbýli taki einnig til kosta sem felast í 
lagningu jarðstrengja auk loftlína. Þetta er mikið hagsmuna mál fyrir alla íbúa dreifbýlisins, fyrir íbúana 
sem erum að halda landinu í byggð og fyrir íbúana sem eru að hafa sitt lífsviðurværi af landsins gæðum.

Athugasemd Skorradalshreppsí mars 2015 
Skipulag á haf- og strandsvœðum
Skorradalshreppur telur mikilvœgt að tiyggt verði með landsskipulagsstefnu að heimilað verði að leggja 
raforkuflutningskerfi á haf- og strandsvœðum . I  Ijósi þeirrar umrœöu að tengja raforkukerfi landsins 
við meginland Evrópu er Ijóst að möguleikar eru íþví að hringtengja raforkuflutningskerfi umhverfis 
Island á haf- og strandsvæðum. Slík hringtenging raforkuflutningskerfis á haf- og strandsvœðum hefðu 
jákvœð umhverfisáhrif bœði á miðhálendi Islands og dreifbýli landsins, þar sem minniþörf yrði á að 
reisa raforkumannvirki á landi.

Umsögn Skipulagsstofnunar var eftirfarandi:
Valkostir um að hringtengja flutningskerfl raforku um haf- og strandsvœði voru ekki til skoðunar við 
gerð landsskipulagsstefnu og telur stofnunin að raunhœfni slíkra framkvœmda þurfi aó flalla um að 
vettvangi kerfisáœtlunar.
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Það er eðli skipulaga að fjalla um það sem koma skal og oft er mikilvægt að skipulagsáætlanir séu á 
undan samtímanum. Sbr. 2. mgr. 10. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 m.s.br. á landsskipulagsstefna að 
samþætta áætlanir opinberra aðila m.a. um orkunýtingu. Umsögn Skipulagsstofnunar er því skiljanleg 
þar sem stofnunin vísar í að fyrst þurfi að fjalla um málið í kerfisáætlun. Skorradalshreppur vill samt 
beina því til Alþingis að mikilvægt sé að mótuð sé stefna um flutningskerfl raforku um haf- og 
strandsvæði hvort heldur sem er í landsskipulagsstefnu eða kerfísáætlun. Það er ljóst að 
raforkuflutningskerfi um haf- og strandsvæði getur og mun að öllum líkindum hafa mikil áhrif á legu 
raforkuflutningskerfi á landi hvort heldur sern er á miðhálendi Islands eða í byggð.

Athugasemd Skorradalshrepps í mars 2015:
„Skorradalshreppur vill benda á að mikilvœgtsé að flokka gœði rcektunarlands, en telur ekki hyggilegt 
að ráðast í alsherjar flokkun landbúnaðarlands eins og mœlst er til í kafla 2.2.1, 2.3.1 og 2.3.2. “

Umsögn Skipulagsstofnunar var eftirfarandi:
„I markmiði 2.3 er mœlt fyrir möguleikum á fjölbreyttri og hagkvœmri nýtingu landbunaðarlands í sátt 
við umhverfið. Því er takmarkað fylgt eftir í tillögunni hvað íþví geti falist, en Ijóst má vera að beitaniot 
geta verið dœmi um slíka nýtingu. I  aðgerð 2.3.1 erlagt til að aðalskipulag dreifbýlissveitarfélaga byggi 
á flokkun landbúnaðarlands. I  aðgerð 2.3.2 ersíðan lagt til að stjórnvöld standifyrir gerð leiðbeininga 
umflokkun landbúnaðarlands til nota við skipulagsgerð og aðra stefnumótun um landnýtingu. Sú flokkun 
sem þar er mœltfyrir um liggur ekkifyrir á þessu stigi, en vœntanlega mun slíkflokkun taka til beitilands 
og skógrœktarlands eins og annars landbúnaðarlands. Vegna athugasemda Flóahrepps og 
Skorradalshrepps, þá liggur flokkun og leiðbeiningar um hana við skipulagsgerð enn ekki fyrir og því 
tœkifœri til að hafa hliðsjón a f ábendingum þeirra.,,

Engar breytingar voru gerða á stefnu landsskipulags er varðar ofangreinda athugasemd. Það ber að árétta 
að það landbúnaðarland sem á undir högg að sækja er einmitt ræktað land. Af þeirri einföldu ástæðu er 
mikilvægt að flokkun landbúnaðarlands beinist fyrst og fremst að gæði ræktunarlands. Slík flokkun 
myndi auðvelda skipulagsgerð og ákvörðun sveitarstjóma um landnotkun. Það er ákveðin hætta á að ef 
færst er of mikið í fang eins og að flokka allt landbúnaðarland að það náist ekki samstaða um niðurstöðu 
greiningar og/eða aðferðafræði hennar. Því er mikilvægt að beina sjónum að því sem í raun er 1 hættu og 
hefjast strax handa við verkefnið að greina gæði ræktunarlands!

Hvanneyri 14. október 2015

Sigurbjörg Ósk Askelsdóttir, 
skipulagsfulltrúi
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