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Efni: Umsögn um frv. til laga um breytingu á lögum nr. 48/2011, um verndar- og 
orkunýtingaráætlun (málsmeðferð virkjunarkosta í vindorku), 709. mál.

Vísað er til ofangreinds frumvarps. Umsögn þessi er sett fram fyrir hönd Orkuveitu 
Reykjavíkur og dótturfélags þess Orku náttúrunnar (hér eftir vitnað í sem OR).

Ljóst er að vindur mun skipa veigameiri þátt í orkuframleiðslu landsins í framtíðinni sökum 
hagstæðra skilyrða hér til vindorkuframleiðslu og framþróunar í vindorkutækni.
Rannsóknir á vindaðstæðum hér á landi sýna að framleiðslukostnaður á orkueiningu 
getur verið lægri hérlendis en annars staðar. Þetta gefur færi á samkeppnisforskoti fyrir 
Ísland ef vel er að verki staðið enda kemur fram í nýrri orkustefnu fyrir Ísland að það er 
„... skynsamlegt að auka fjölbreytni í orkugjöfum með hagnýtingu vindorku og annarra 
nýrra endurnýjanlegra orkukosta fyrir raforkuvinnslu."

OR styður það heils hugar að skýra regluverk vindorku til að draga úr þeirri óvissu sem 
hagnýting vindsins býr nú við. Mikilvægi fyrirsjáanleika sem fæst með opinberri 
stefnumörkun í nýtingu vindorku er ótvíræður eins og rætt er um í skýringum með 
frumvarpinu. En fyrirsjáanleiki fæst ekki með hvaða ferli sem er. Reynslan af 
Rammaáætlun 3 hefur sýnt hversu mikilvægt er að sátt skapist um málsmeðferð 
orkukosta og að sárlega þurfi að auka skilvirkni. Annars er hætta á að verkefni og 
ákvarðanir festist í kerfinu og óvissan viðhaldist.

Í frumvarpinu eru lagðar til „breytingar á lögum um verndar og orkunýtingaráætlun, 
nr. 48/2011, með það að markmiði að annars vegar að forgangsraða með tilteknum hætti 
landsvæðum þannig að ná megi fram tilteknu jafnvægi milli mikilvægra umhverfis-, 
samfélags- og efnahagslegra þátta við nýtingu þessa orkukosts og hins vegar að gera 
eftirfarandi leyfisveitingarferli vegna nýtingar vindorku skilvirkara en nú er.“ Eins segir í 
Orkustefnu Íslands að nauðsynlegt sé að hafa öfluga stjórnsýslu sem getur uppfyllt sínar 
skyldur með skilvirkum hætti og styðji þannig við þarfir samfélagsins er varða orkumál.
Því miður virðist sú málsmeðferð sem hér er lögð til uppfylla hvorugt að mati OR. Í stað 
þess að leggja upp með einfalt og skýrt ferli er lögð til flókin málsmeðferð sem býður upp 
á óskilvirkni.

Sérferli vindorkukosta innan rammaáætlunar með aðra tímaramma, án heildstæðs 
samanburðarmats við aðra orkukosti og óskýrar kröfur um faghópa bætir við flækjustig 
rammaáætlunar og þar með meðferð orkukosta á Íslandi í stað þess að skýra hana. Þar 

auki er lagt til að ferli rammaáætlunar hafi mismunandi þýðingu fyrir mismunandi 
kosti því ekki er gert ráð fyrir að sveitarfélögum beri sjálfstæð skylda til að aðlaga
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skipulagsáætlanir sínar að virkjanakostum í vindorku eins og gildir um hina hefðbundnu 
orkukosti. Þetta eykur enn á ógegnsæi og óskilvirkni rammaáætlunarferlisins.

Að auki telur OR hættu á að málsmeðferð vindorkukosta með styttri tímaramma en 
rammaáætlunarferli annarra orkukosta muni koma niður á málsmeðferð hefðbundinna 
orkukosta. Það er að segja að sá orkugjafi sem hefur 18 vikna tímaramma ýti til hliðar 
málsmeðferð á vatns- og jarðhitakostum sem afgreiða skal á lengri tíma og seinki þannig 
ferli þeirra. Þannig skapast ójafnræði milli orkukosta. Ekki hefur verið gerð grein fyrir í 
skýringum með frumvarpinu hvernig draga eigi úr og eða koma í veg fyrir þessa áhættu.

Rætt er um í skýringum með frumvarpinu að verið sé að fara millileið sem byggist á því 
að vindorkan verði áfram innan rammaáætlunar en hins vegar sé viðurkennt að hún njóti 
ákveðinnar sérstöðu. Málamiðlanir eru eðlilegar og oft nauðsynlegar í orkumálum enda 
málaflokkurinn mikilvægur fyrir samfélagið allt ásamt umhverfi og efnahag. Margs konar 
hagsmunir koma þar að. Engu að síður þarf að tryggja að valin málamiðlunarleið sé skýr 
og að gæðum sé ekki fórnað. Mikilvægt er að ferlið sé eins einfalt og hægt er. Þannig eru 
að mati OR meiri líkur en minni á að skapa umgjörð gegnsæis, skilvirkni og sáttar. OR 
hefur efasemdir um að nægilega hafi verið horft til þessara þátta í frumvarpinu sem hér er 
lagt fram.

Virðingarfyllst,
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