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Efni: Lagafrumvörp um breytingu á raforkulögum og þingsályktunartillaga um 
flutningskerfi raforku - 792 - 791 og 782. mál. Umsögn

Vísað er til erindis frá atvinnuveganefnd Alþingis þar sem Umhverfisstofnun er gefin 
kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum (tilvísun í 
stefnu stjómvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku), 792. mál, tillögu til 
þingsályktunar um breytingu á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjómvalda um 
uppbyggingu flutningskerfis raforku, 791. mál og frumvarp til laga um breytingu á 
raforkulögum og lögum um Orkustofnun (EES-reglur, viðurlagaákvæði), 782. mál. 
Umhverfisstofhun veitir hér umsögn um 792. mál og 791. mál.

I frumvarpi til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003 segir í nýju ákvæði að um 
tengingu raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng fari 
samkvæmt stefnu stjómvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Segir að markmið 
frumvarpsins sé að tryggja að um hugsanlega tengingu raforkukerfis landsins við 
raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng fari samkvæmt stefnu stjómvalda um 
uppbyggingu flutningskerfis raforku. I þeirri stefnu komi fram að Alþingi hafi úrslitavald 
varðandi ákvörðun um hvort tengja eigi raforkukerfi landsins við raforkukerfi annarra 
landa.

í tillögu til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjómvalda 
um uppbyggingu flutningskerfis raforku segir í nýju ákvæði að ekki verði ráðist í tengingu 
raforkukerfis landsins við raforkukerfi annars lands í gegnum sæstreng nema að 
undangengnu samþykki Alþingis. Skal það samþykki liggja fýrir áður en ffamkvæmdir 
sem varða slíka tengingu geta farið á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar. Til gmndvallar 
slíkri ákvörðun Alþingis skal liggja heildstætt mat á umhverfis-, samfélags- og 
efnahagslegum áhrifum slíkrar tengingar og framkvæmda vegna hennar.

Umhverfisstofnun telur mikilvægt að benda á að umhverfis- og auðlindaráðherra gaf út 
reglugerð nr. 600/2018 um heimild til lagningar sæstrengja og neðansjávarleiðslna á 
grundvelli p-liðar 6. gr. 1. nr. 33/2004 um vamir gegn mengun hafs og stranda. Markmið 
reglugerðarinnar er að vemda hafið, auðlindir þess og lífríki, með því að tryggja að
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einungis þeim sem aflað hafa tilskilinna leyfa og uppfylla skilyrði reglugerðarinnar verði 
heimilt að leggja sæstrengi og neðansjávarleiðslur. Reglugerðin nær til allrar 
mengunarlögsögu Islands en endimörk hennar eru jafnaði sömu og efnahagslögsögu 
landsins.

Ákvæði 4. gr. reglugerðar nr. 600/2018 hljóðar þannig:

Krafa um samþykki fyrir lagningu sœstrengs eða neðansjávarleiðslu.

Oheimilt er að reka, eiga eða leggja sæstreng eða neðansjávarleiðslu án þess 
að hafa áður fengið til þess:

a. Samþykki Umhverfisstofnunar, sbr. lög nr. 33/2004 um vamir gegn mengun 
hafs og stranda.

b. Framkvæmdaleyfi sveitarfélaga innan netlaga skv. skipulagslögum, nr. 
123/2010.

c. Samþykki Samgöngustofu, sbr. lög um vitamál, nr. 132/1990.

Eftir atvikum slcal leita byggingarleyfis Mannvirkjastofnunar, sbr. lög nr. 
160/2010 ummannvirki og leyfis Orkustofnunar, sbr. raforkulög nr. 
65/2003.

Mikilvægt er að hafa þessa reglugerð til hliðsjónar við endurskoðun á ákvæði raforkulaga 
um heimildir til gerð grunnvirkja til flutnings orku. þar sem ekki er fjallað um hana í 
greinargerðum frumvarpanna.
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