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Efni: Umsögn Landsvirkjunar um frumvarp til laga um umhverfismat framkvæmda 
og áætlana, 712. mál.

Vísað er til um sagnarbeiðnar nr. 11585 frá umhverfis- og samgöngunefnd þar sem óskað er 
eftir umsögn um frum varp til laga um um hverfism atfram kvæ m da og áætlana. Landsvirkjun 
þakkar tækifærið til samráðs.

Landsvirkjun hefur kynnt sér frumvarpið og telur að þar sé margt sem getur aukið skilv irkni 
í ákvarðanatöku og í stjórnsýslu við framkvæmd laganna auk þess sem verið er að einfalda 
ferli mats á umhverfisáhrifum. Að mati Landsvirkjunar má þó bæta skilv irkni og huga enn 
betur að samþættingu við önnur ferli og leyfisveitingar sem byggja á niðurstöðu 
umhverfismats framkvæmda.

Landsvirkjun vísar enn fremur til og ítrekar fyrri umsögn sem gerð var við frum varpsdrögin 
frá 23. febrúar 2021 en þær athugasem dir fylgja aftast í þessari umsögn.

Landsvirkjun gerir eftirfarandi athugasemdir:

1. Endurnýjun, viðhald eða uppfærsla búnaðar verði tilkynningarskyld en ekki 
matsskyld

í frumvarpinu kemur fram að 10 MW  orkuver eða breytingar á þeim séu m atsskyldar 
framkvæmdir líkt og núverandi lög gera ráð fyrir. Þær framkvæ m dir fa lla  jafnframt undir 
rammaáætlun um vernd og orkunýtingu landssvæ ða (lög nr. 48/2011). Sam kvæ mt þeim 
lögum fe llur breyting eða v iðbó t eldri virkjana óháð stæ rðarviðm iðunum ekki undir 
rammaáætlun ef s lík framkvæmd er ekki matsskyld. Þannig getur endurnýjun eða 
uppfæ rsla vélbúnaðar innanhúss haft í för með sér aflaukningu sem nemur meira en 10 MW  
og væri því um hverfismatskyld sam kvæ m tfyrirliggjandifrum varp i. V ið  þessarfram kvæ m dir 
eru oft ta lsverð tækifæri í að auka afköst og fram leiðni virkjananna án veru legra 
umhverfisáhrifa. Verði umrætt ákvæði frumvarpsins áfram óbreytt í lögum mun það le iða til 
þess að endurnýjun, uppfærsla eða lagfæ ringar á vélbúnaði te ljist til m atsskyldra 
framkvæ m da óháð hvort framkvæmdin hefði í för með sér röskun eða breytingu á umhverfi 
umfram t.d. stækkun mannvirkis sem hýsir vélar.

Hér skal tekið fram að Landsvirkjun sendi til umfjöllunar í 4. áfanga rammaáætlunar þrjú 
verkefni sem fólu í sér stækkun á eldri virkjununum (Vatnsfellsstöð, Hrauneyjafossstöð og 
S igöldustöð). Þessum þremur virkjunarkostum  var öllum  raðað í nýtingarflokk á grundvelli 
lágra áhrifaeinkunna faghópa 1 og 2. N iðurstaða faghóps 1 var sú í stórum  dráttum að áhrif 
framkvæmda á ö ll viðföng og undirviðföng voru metin engin eða óveruleg. Faghópur 2 tók
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ekki umrædda virkjunarkosti til beinnar um fjöllunar þar sem þeir voru ekki ta ld ir lík leg ir til 
að hafa áhrif á þau viðföng sem mat faghópsins er byggt á.

Framangreind umfjöllun í 4. áfanga rammaáætlunar undirstrikar að ó lík leg t sé að 
endurnýjun, uppfærsla eða viðhald búnaðar etdri virkjana hafi um talsverð umhverfisáhrif í 
för með sér. Eðlilegra væri að slíkar framkvæmdir séu tilkynningarsky ldar og heyri þannig 
undir B flokk  laganna. V ið þá málsmeðferð kæmi þannig í tjós hvort v iðkom andi verkefnis sé 
háð mati á umhverfisáhrifum eða ekki.

Landsvirkiun teaaur tit með vísan tit ofanareinds að bæ tt verði við tið 13.04 sem verður 
svohtióðandi:

Liður 13.04 Endurnýjun, uppfæ rsla eða v iðhald búnaðar eða aðra r framkvæ m dir sem  
le iða til þess að farið e ry f ir  þau viðm ið sem  tilgre ind er í 3.02 en hafa  ekk i um ta lsverð  
um hverfisáhrif í för með sér eru tilkynningarsky ldar (flokkur B).

2. Frestur umsagnaraðila

í 20. gr. frum varpsins kemur fram að Skipu lagsstofnun skuli innan sjö vikna frá því að 
futlnægjandi gögn berast um framkvæmdina taka ákvörðun um hvort framkvæmdin skuli 
háð umhverfismati. Einnig kemur fram að Skiputagsstofnun skuti teita umsagna 
umsagnaraðita sem skulu veita umsögn innan fjögurra vikna. Einnig kemur fram að:

„E f umsögn berst ekk i innan fjögurra vikna getur Skipu lagsstofnun tekið ákvörðun á  
grundve lli fyrirliggjandi gagna."

Sama skityrði er að finna í ákvæði 21. gr. um matsáætlun.

Landsvirkjun te lur að umrætt skilyrði sé mjög m ikilvæ gt og til þess fa llið  að auka skitvirkni í 
málsmeðferð. Með vísan til þess v ill Landsvirkjun taka undir framangreint og leggur t il að 
sama skityrði verði jafnframt bætt við ákvæði 22. gr. vegna umsagna um sagnaraðila við 
um hverfismatsskýrslu framkvæmdaraðita.

Landsvirkjun leaaur því tit að eftirfarandi mátstið verði bæ tt við l.mar. 22.ar.

„E f umsögn berst ekk i innan fjögurra vikna getur Skipu lagsstofnun tekið ákvörðun á 
grundve lli fyrirliggjandi gagna."

3. Matsáætlun

í 21. gr. er fjatlað um matsáætlun. Þar vekur athygli að í stað þess að Skipu lagsstofnun taki 
ákvörðun  um tittögu að matsáætlun skat stofnunin kynna álit s itt um matsáætlun.

Lagt er til að hátfu Landsvirkjunar að skoðað verði að átit Skipu lagsstofnunar um 
matsáæ tlun verði í formi ákvörðunar líkt og í núgildandi lögum sem verði kæranteg af hálfu 
hagsm unaaðila og framkvæmdaraðila, en ekki eingöngu framkvæmdaraðita samkvæ mt 
núgildandi lögum.

4. Álit Skipulagsstofnunar og mótvægisaðgerðir

í 1. mgr. 24. gr. kemur fram að „I álitinu ska l fja lla  um forsendur, að ferð ir og á lyktan ir um 
um hverfisáhrif fram kvæ m darinnar í um hverfismatsskýrslu fram kvæ m daraðila . Þá ska l þ a r  
kom a fram  rökstudd n iðurstaða stofnunarinnar um umhverfismat fram kvæ m darinnar og  
eftir þ v í sem  við á, skilyrði um mótvægisaðgerðir og vöktun sem  beint er til 
ley fisve itenda."

Landsvirkjun vilt benda á að í núgildandi tögum um mat á umhverfisáhrifum er sambærilegur 
texti (11. gr., 2. mgr.): „Telji Skipu lagsstofnun að  setja þurfi frekari skilyrð i fyrir 
fram kvæ m dinni eða gera þurfi aðrar eða frekari mótvægisaðgerðir en fram kom a í
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m atsskýrslu ska l stofnunin tilgreina skilyrðin og m ótvæ gisaðgerðirnar og færa rök fyrir 
þeim."

Landsvirkiun ieaaur bví til að 1. mar. 24. ar. verði brevtt með þeim hætti að 3. m álsliður 1. 
m álsareinar falli brott. en hann er svohljóðandi: „Þáska l þ a rkom a  fram rökstuddn iðurstaða  
stofnunarinnar um umhverfismat framkvæ m darinnar og, eftir þ v í sem  við á, sk iíyrð i um 
m ótvæ gisaðgerðir og vöktun sem beint er til leyfisveitanda."

5. Málskot

Landsvirkjun v ill ítreka fyrri ábendingar sem settar voru fram við áform um ný lög um mat á 
umhverfisáhrifum (Bréf LV til umhverfis- og auðlindaráðuneytis, dags. 24.11.2020). Þar kom 
fram tilvísun til dómafram kvæ mdar (dómur Hæ staréttar ís lands í máli nr. 575/2016) þar sem 
framkvæmdateyfi voru fe lld  úr gildi vegna annmarka í ferli v ið mat á umhverfisáhrifum. Að 
mati Landsvirkjunar þarf að huga að kæruheim ildum fyrr í ferlinu, til dæmis gæti verið til 
bóta að hagsm unaaðilar geti kært ákvörðun um matsáætlun. Matsáæ tlun er lögð fram í 
upphafi ferlisins og því gott tækifæri til að útkljá óvissu og ágreining sem uppgæti komið 
strax við kynningu rannsóknaáæ tlun og fyrirhuguðum valkostum  ásam t matsferlinu. Á  því 
stigi Liggja fyrir áform um fyrirhugaða framkvæmd, staðsetn ingu hennar, umfang og 
samræmi við skipulagsm ál. Því er eð lileg t að kæruferli sé frekar v irkt á þeim tíma í stað þess 
að slíkt komi til í lok ferilsins likt og nú er í tengslum  við útgáfu framkvæmdaleyfis. 
Samræming m illi þessara tveggja ferla; mats á umhverfisáhrifum og útgáfu 
framkvæmdaleyfis, er því nauðsynleg þegar um m atsskyldar framkvæ m dir er að ræða. Með 
því að opna á kæruheim ild á ákveðna þætti á fyrri stigum, má draga veru lega úr líkum á að 
slík atriði Leiði til óg ild ingar leyfa við kæru á síðari stigum, þar sem kærufrestur er liðinn hvað 
þá þætti varðar.

6. Endurskoðun umhverfismats

í 28. gr. frumvarpsins er fja llað um endurskoðun umhverfismats. Ákvæ ði frumvarpsins er 
nánast samhljóða núgildandi lögum um mat á umhverfisáhrifum. í máli úrskurðarnefndar 
umhverfis og auðlindam ála nr. 125/2014 (Bjarnarflag) var til umfjöllunar ákvörðun 
Skipu lagsstofnunar um endurskoðun á m atsskýrslu vegna BjarnarfLagsvirkjunar dagsettri
7. nóvem ber 2014.

í ákvörðun Skipu lagsstofnunar var að finna svohljóðandi um fjöllun um málsmeðferð:

„Þetta er í fyrsta sinn sem fram fer m álsm eðferð á grundvelli framangreinds 
lagaákvæ ðis, en m álsm eðferðin er ekk i útfærð í lögum  eða regtugerð. Umfjöllun um 
m álið hefur þ v íja fn fram t fa lið  í sér ákvarðan ir um útfæ rslu m álsm eðferðar og hefur a f 
þeim  sökum  orðið tím afrekari en er að vænta í sam bæ rilegum  m álum  framvegis.

i lögum og reglugerð um m at á  umhverfisáhrifum eru eins og áður segir ekk i ákvæ ði um 
m álsm eðferð við ákvarðanatöku  um endurskoðun m atsskýrslu  á grundvelli 12. gr. 
laganna. Sam kvæ m t 10. gr. stjórnsýstulaga nr. 37/1993 ska l stjórnvald  sjá til þess að  
m ál sé næ gjaníega upp lýst áður en ákvörðun er tekin íþ v í."

Með vísan til ofangreindrar umfjöllunar í ákvörðun Skipu lagsstofnunar er lagt til að 
máLsmeðferð við endurskoðun umhverfismats verði útfærð nánar.

7. Breytingar á umhverfismati eða framkvæmd eftir að álit liggur fyrir

Ekki er óa lgengt að óveru lega breytingar eigi sér stað eða í Ljós koma annmarkar á 
umhverfismats ferLi eftir að því er lokið. Með vísan til þess er lagt til að bæ tt verði inn nýju 
ákvæði í frumvarpið sem heim ili Leyfisveitenda og Skipu lagsstofnun að endurskoða tiltekna 
þætti í umhverfismati að beiðni framkvæmdaraðila, og að m álsmeðferð við slíkt ferli verði 
mun umfangsminni en við endurskoðun umhverfismats. í gegnum  tíð ina hefur framkvæmdin 
verið sú að Skipu lagsstofnun hefur tekið til skoðunar óveru legar breytingar á matsáætlun
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og framkvæmd eftir að á lit liggur fyrir. Landsvirkjun leggur því til að sú venjubundna 
framkvæmd verði fest í lög.

Landsvirkiun ieaaur til að bætt verði við nv mar. við 28. qr. frumvarpsins sem verði 
svohlióðandi:

„E f óveru legar breytingar verða á umhverfismati eða fram kvæ m d eða í Ijós kom a  
annm arkar að m atsferli loknu er Skipulagsstofnun, að höfðu sam ráð i við 
leyfisveitanda, e fv ið  á, heim ilt að endurskoða s líka  þæ tti að beiðni fram kvæ m daraðila . 
E f Skipu lagsstofnun te lur þö rf á er stofnuninni heim ilt að  le ita um sagna hagað ila  sem  
m álið varðar við s líka  endurskoðun. Á lit  S k ipu lagssto fnuna rska l b irt í form i v iðauka við 
á lit umhverfismats o g sk a l íiggja fyrir e ig is íða r en 7 vikum e ftirað  beiðn iberst."

8. Framkvæmdir sem ávallt eru háðar umhverfismati

í 1. viðauka frumvarpsins er kveðið á um þær framkvæ m dir sem áva llt eru háðar 
umhverfismati (A flokkur framkvæmda). Samkvæ mt framangreindu fe llu r vetn isfram leiðsla 
undir fram leiðslu ólífræns hráefnis og er því m atsskyld framkvæmd. Landsvirkjun v ill benda 
á að í lið 6.01 er ekki gerður greinarmunur á fram leiðslu vetn is eftir því hvernig það er 
fram le itt en þar koma einna helst tvær aðferðir til greina:

a. Fram leiðsla vetn is beint úr jarðefnaeldsneyti (t.d. jarðgasi), þ.e. með steam  
reform ing aðferðum án þess að vinna rafmagn úr gasinu fyrst. Þetta eru (venjulega 
stórar) efnaverksm iðjur þar sem C 0 2  úr ferlinu er ve itt til andrúm slofts og vetni 
haldið eftir.

b. Fram leiðsla vetn is be int úr raforku (hvaðan svo sem hún er upprunnin) og vatni með 
rafgreiningu. Þetta er rafefnafræðileg aðferð við vinnslu vetn is þar sem ekkert 
jarðefnaeldsneyti og engin C 0 2  losun kemur við sögu í vinnslunni.

Þessar aðferðir eru gjöró líkar og m ikill munur á umhverfisáhrifum á hvor aðferðin er notuð 
og hefur fram le iðsla vetn is beint úr raforku ta lvert minni umhverfisáhrif í för með sér þar sem 
ekkert C 0 2  myndast v ið slíka aðferð. Eðlilegra væri að slíkar framkvæmdir séu 
tilkynningarsky ldar og heyri undir B flokk laganna. V ið þá m álsmeðferð kæmi þannig í Ijós 
hvort v iðkom andi verkefn is sé háð mati á umhverfisáhrifum eða ekki.

Landsvirkjun leaaur tit með vísan til ofanareinds að bæ tt verði við lið undir kafla 6 í 
viðaukanum. tið 6.06. sem verður svohljóðandi:

Liður 6.06 Fram le iðsla  vetnis með raforku unnin úr endurnýjanlegum orkugjöfum s.s. 
vatnsorku.jarðh ita og vindorku og úr vatni með rafgreiningu séu tilkynningarsky ldar 
fram kvæ m dir (flokkur B).

Landsvirkjun telur að umrætt skilyrði sé mjög m ikilvæ gt og til þess fallið að auka skilv irkni í 
m álsmeðferð við mat á umhverfisáhrifum.

V irð ingarfyllst

Kristín Linda Árnadóttir 
aðstoðarforstjóri forstöðum aður þróun vatnsafls

Fylgiskjal: Bréf til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins frá Landsvirkjun, dags. 23.02.2021
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Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík, 23. febrúar 2021
Skuggasundi 1 Tilvísun okkar: E-2021-123 / 00.11
101 Reykjavík

Efni: Umsögn um drög að frumvarpi til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana

Vísað er til máls nr. 3 0 /2 0 2 1  á vef Samráðsgáttar stjórnvalda þar sem kynnt eru drög að 
frumvarpi til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Landsvirkjun þakkar 
tækifærið til samráðs.

í frumvarpsdrögunum er lagt til að sameina í ein lög núverandi lög um mat á 
umhverfisáhrifum og lög um umhverfismat áætlana. Lögð er áhersla á að lögin verði 
aðgengilegri, málsmeðferð einfölduð og að aðkoma almennings og annarra hagsmunaaðila 
að ferlinu verði tryggð. Þá eru lagðir til einfaldaðir framkvæmdaflokkar og þeim fækkað úr 
þremur í tvo, fallið verði frá tvöföldu samráði, þ.e. samráði á vegum framkvæmdaraðila 
annars vegar og Skipulagsstofnunar hins vegar. Þá er lagt til að framkvæmdaraðili leggi fram 
eina umhverfismatssltýrslu í stað frummatsskýrslu og matsskýrslu. Gert er ráð fyrir 
möguleika á forsamráði framkvæmdaraðila, leyfisveitenda og Skipulagsstofnunar í þeim 
tilgangi að auka gæði og skilvirkni umhverfismats og leyfisferlisins. Að auki er lagt til að 
kynningar og samráð um umhverfismat fari fram í gegnum landfræðilega samráðs- og 
upplýsingagátt.

Landsvirkjun hefur kynnt sér frumvarpsdrögin og telur að þar sé margt sem getur aukið 
skilvirkni í ákvarðanatöku og í stjórnsýslu við framkvæmd laganna auk þess sem verið er að 
einfalda ferli mats á umhverfisáhrifum. Að mati Landsvirkjunar má þó bæta skilvirkni og 
huga enn betur að samþættingu við önnur ferli og leyfisveitingar sem byggja á niðurstöðu 
umhverfismats framkvæmda.

Landsvirkjun gerir eftirfarandi athugasemdir:

Endurnýjun, viðhald eða uppfærsla búnaðar verði tilkynningarskyld en ekki 
matskyld

í frumvarpsdrögunum kemur fram að 10 MW orkuver eða breytingar á þeim séu 
matsskyldar framkvæmdir líkt og núverandi lög gera ráð fyrir í 1. viðauka þeirra:

Liður 3.02 ÖII orkuver m eð 10 MW uppsett rafafl eða meira. Jarðvarm avirkjanir og önnur 
varmaorkuver m eð 50 MW uppsett varmaafl eða meira.

Liður 13.01 Allar breytingar eða viðbætur viðfram kvæm dir sem tilgreindar eru íflokk i A 
þegar breytingin eða viðbótin s já lffery fir  þau viðmið sem flokkurA  setur.

Þær framkvæmdir sem hér eru nefndar falla jafnframt undir rammaáætlun um vernd og 
orkunýtingu landssvæða (lög nr. 4 8 /2 0 1 1 ]. Samkvæmt þeim lögum fellur breyting eða
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viðbót eldri virkjana óháð stærðarviðmiðunum ekki undir rammaáætlun ef slík framkvæmd 
er ekki matsskyld.

Undirbúningur stærri innviðaframkvæmda er langt ferli og margvíslegt eftir eðli 
framlrvæmda. Sumar innviðaframlcvæmdir Landsvirkjunar eru endurnýjun og lagfæringar á 
eldri virkjunum. Við þessar framkvæmdir eru oft talsverð tækifæri í að auka afköst og 
framleiðni virkjananna án verulegra umhverfisáhrifa. Þannig getur endurnýjun eða 
uppfærsla vélbúnaðar innanhúss haft í för með sér aflaukningu sem nemur meira en 10 MW 
og væri því umhverfismatskyld samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi.

Verði umrætt ákvæði frumvarpsins áfram óbreytt í lögum mun það leiða til þess að 
endurnýjun, uppfærsla eða lagfæringar á vélbúnaði teljist til matsskyldra framkvæmda óháð 
hvort framkvæmdin hefði í för með sér röskun eða breytingu á umhverfi umfram t.d. 
stækkun mannvirkis sem hýsir vélar. Mikilvægt er að framkvæmdir sem augljóslega munu 
ekki hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif verði ekki settar í málsmeðferð sem ekki 
var upphaflega ætluð til að ná yfir slíkar framkvæmdir. Verði framkvæmdin áfram á þennan 
hátt mun hún vera verulega íþyngjandi fyrir framkvæmdaraðila, Skipulagsstofnun, 
verkefnisstjórn rammaáætlunar og aðra hagaðila.

Landsvirkiun leggur til með vísan til ofangreinds að bætt verði við lið 13.04 sem verður 
svohlióðandi:

Liður 13.04 Endurnýjun, uppfærsla eða viðhald búnaðar eða aðrarfram kvæ m dir sem leiða 
tilþess a ð fa r ið  ery firþau  viðmið sem tilgreind er í 3.02 en hafa ekki 
umtalsverð um hverfisáhrifíför m eð sér eru tilkynningarskyldar [flokkur B

Frestur umsagnaraðila

í 18. gr. frumvarpsdraganna kemur fram að Skipulagsstofnun skuli innan sjö vikna frá því að 
fullnægjandi gögn berast um framkvæmdina taka ákvörðun um hvort framkvæmdin skuli 
háð umhverfismati. Einnig kemur fram að Skipulagsstofnun skuli leita umsagna 
umsagnaraðila sem skulu veita umsögn innan fjögurra vikna. Einnig kemur fram að:

„Efumsögn berstekk i innan fjögurra vikna getur Skipulagsstofnun tekið ákvörðun á 
grundvelli fyrirliggjandi gagna."

Sama skilyrði er að finna í ákvæði 19. gr. um matsáætlun.

Landsvirkjun telur að umrætt skilyrði sé mjög mikilvægt og til þess fallið að auka skilvirkni 
í málsmeðferð. Með vísan til þess vill Landsvirkjun taka undir framangreint og leggur til að 
sama skilyrði verði jafnframt bætt við ákvæði 21. gr. vegna umsagna umsagnaraðila við 
umhverfismatsskýrslu framkvæmdaraðila.

Landsvirkiun leggur því til svohlióðandi brevtingar: Eftirfarandi málsliður verði bætt við 
l.m gr. 21.gr.

„Efumsögn berst ekki innan fjögurra vikna getur Skipulagsstofnun tekið ákvörðun á 
grundvelli fyrirliggjandi gagna."

Matsáætlun

í 19. gr. er fjallað um matsáætlun. Þar vekur athygli að í stað þess að Skipulagsstofnun taki 
ákvörðun  um tillögu að matsáætlun skal stofnunin kynna álit sitt um matsáætlun.

Að mati Landsvirkjunar er matsáætlun eitt mikilvægasta skrefið sem tekið er í 
umhverfismati. Með matsáætlun er settur rammi um framhald og megin inntak mats á 
umhverfisáhrifum og því má segja að matsáætlun sé hryggjarstykki umhverfismatsins. Ekki



er ljóst að mati Landsvirkjunar hvað þessi breyting hefur í för með sér, til að mynda hvert sé 
vægi álitsins. Ef einhverjir annmarkar verða svo snemma í umhverfismatsferlinu getur þurft 
að endurtaka matið í heild sinni síðar. Samlrvæmt núgildandi lögum um mat á 
umhverfisáhrifum getur framkvæmdaraðili kært álrvörðun Skipulagsstofnunar vegna 
matsáætlunar. Lagt er til að hálfu Landsvirkjunar að skoðað verði að álit Skipulagsstofnunar 
um matsáætlun verði í formi ákvörðunar líkt og í núgildandi lögum sem verði kæranleg af 
hálfu hagsmunaaðila og framkvæmdaraðila, en ekki eingöngu framkvæmdaraðila 
samlrvæmt núgildandi lögum. Sjá nánari umfjöllun í kafla 5 hér á eftir.

Álit Skipulagsstofnunar og mótvægisaðgerðir

í 1. mgr. 22. gr. kemur fram að „ í álitinu skal fja lla  um forsendur, aðferðir og ályktanir um 
umjiverfisáhrif fram kvæm darinnar í umhverfismatsskýrslu fram kvæm daraðila. Þá skal þar  
kom afram  rökstudd niðurstaða stofnunarinnar um umhverfismatframkvæmdarinnar og eftir 
þvísem  við á, skilyrði um mótvægisaðgerðir og vöktun sem beint er til leyfisveitenda."

Landsvirkjun vill benda á að í núgildandi lögum um mat á umhverfisáhrifum er 
sambærilegur texti (11. gr., 2. m gr.):„TeljiSkipulagsstofnun aðsetjaþurfifrekariskilyrðifyrir  
framkvæmdinni eða gera  þurfi aðrar eða frekari mótvægisaðgerðir en fram  kom a í 
matsskýrslu skal stofnunin tilgreina skilyrðin og mótvægisaðgerðirnar og fæ ra  rökfýrir þeim ."

Landsvirkiun leggur til að 1. mgr. 22. gr. verði brevtt og verði svohlióðandi:

„Innan sjö vikna fr á  þv íað  kynningu á umhverflsmatsskýrsluframkvæmdaraðila samkvæmt 
21. gr. lýkur skal Skipulagsstofnun gefa  rökstutt álit sitt um umhverfismat 
fram kvæm darinnar, byggt á umhverfismatssl<ýrslu fram kvæm daraðila, framkomnum  
umsögnum umsagnaraðila og almennings og, eftir því sem við getur átt, öðrum 
jýrirliggjandigögnum sem varða umhverfismatframkvæmdarinnar. íálitinu skal fja lla  um 
forsendur, aðferðir og ályktanir um umhverfisáhrif fram kvæm darinnar í
umhverfismatsskýrslu fram kvæm daraðila. Þá skal þar kom a fram  rökstudd niðurstaða

álit stofnunarinnar um umhverfismat fram kvæm darinnar og e f  við á, tillögum beint til
ákvörðunar leyfisveitenda um m ótvægisaðgerðir og vöktun."

Málskot

í 28. gr. er fjallað um málskot og þar kemur fram að ákvarðanir Skipulagsstofnunar um hvort 
framkvæmd skuli háð umhverfismati samkvæmt 17. gr. og ákvarðanir leyfisveitanda um 
veitingu leyfis til framkvæmda eru kæranlegar til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála.

Landsvirkjun vekur athygli á að tilvísun í 17. gr. frumvarpsins þurfi að skoða betur og 
hugsanlega sé réttara að vísa einnig til 18. gr. frumvarpsins.

Landsvirkjun vill ítreka fyrri ábendingar sem settar voru fram við áform um ný lög um mat 
á umhverfisáhrifum (Bréf LV til umhverfis- og auðlindaráðuneytis, dags. 24.11.2020). Þar 
kom fram tilvísun til dómaframkvæmdar (dómur Hæstaréttar í máli nr. 5 7 5 /2 0 1 6 ) þar sem 
framkvæmdaleyfi voru felld úr gildi vegna annmarka í ferli við mat á umhverfisáhrifum. Að 
mati Landsvirkjunar þarf að huga að kæruheimildum fyrr í ferlinu, til dæmis gæti verið til 
bóta að hagsmunaaðilar geti kært ákvörðun um matsáætlun. Matsáætlun er lögð fram í 
upphafi ferlisins og því gott tækifæri til að útkljá óvissu og ágreining sem uppgæti komið 
strax við kynningu rannsóknaáætlun og fyrirhuguðum valkostum ásamt matsferlinu. Á því 
stigi liggja fyrir áform um fyrirhugaða framkvæmd, staðsetningu hennar, umfang og 
samræmi við skipulagsmál. Því er eðlilegt að kæruferli sé frekar virkt á þeim tíma í stað þess



að slíkt komi til í lok ferilsins líkt og nú er í tengslum við útgáfu framkvæmdaleyfis. 
Samræming milli þessara tveggja ferla; mats á umhverfisáhrifum og gerð framkvæmdaleyfis, 
er því nauðsynleg þegar um matsslryldar framkvæmdir er að ræða. Með því að opna á 
kæruheimild á ákveðna þætti á fyrri stigum, má draga úr líkum á að slík atriði leiði til 
ógildingar leyfa við kæru á síðari stigum, þar sem kærufrestur er liðinn hvað þá þætti varðar.

Endurskoðun umhverfismats

í 26. gr. frumvarpsins er fjallað um endurskoðun umhverfismats. Ákvæði frumvarpsins er 
nánast samhljóða núgildandi lögum um mat á umhverfisáhrifum, í máli úrskurðarnefndar 
umhverfis og auðlindamála nr. 1 2 5 /2 0 1 4  (Bjarnarflag) var til umfjöllunar ákvörðun 
Skipulagsstofnunar um endurskoðun á matssl<ýrslu vegna Bjarnarflagsvirkjunar dagsettri 7. 
nóvember 2014.

í ákvörðun Skipulagsstofnunar var að finna svohljóðandi umfjöllun um málsmeðferð:

„Þetta er ífyrsta sinn sem fram  fe r  m álsm eðferð á grundvelli fram angreinds lagaákvæðis, 
en málsmeðferðin er ekki útfærð í lögum eða reglugerð. Umfjöllun um málið hefur því 
ja fn fram tfa lið  ís é r  ákvarðanir um útfærslu m álsm eðferðar og hefur a fþeim  sökum orðið  
tím afrekari en er að vænta ísam bærilegum  málum framvegis.

í  lögum og reglugerð um m at á umhverfisáhrifum eru eins og áður segir ekki ákvæði um 
m álsm eðferð við ákvarðanatöku um endurskoðun matsskýrslu á grundvelli 12. gr. laganna. 
Samkvæmt 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 skal stjórnvald sjá til þess að  mál sé  
nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin íþví."

Með vísan til ofangreindrar umfiöllunar í ákvörðun Skipulagsstofnunar er lagt til að 
málsmeðferð við endurskoðun umhverfismats verði útfærð nánar.

Breytingar á umhverfismati eða framkvæmd eftir að álit liggur fyrir

Ekki er óalgengt að óverulega breytingar eigi sér stað eða í Ijós koma annmarkar á 
umhverfismats ferli eftir að því er lokið. Með vísan til þess er lagt til að bætt verði inn nýju 
ákvæði í frumvarpið sem heimili leyfisveitenda og Skipulagsstofnun að endurskoða tiltekna 
þætti í umhverfismati að beiðni framkvæmdaraðila, og að málsmeðferð við slíkt ferli sé mun 
umfangsminna en við endurskoðun umhverfismats. í gegnum tíðina hefur framkvæmdin 
verið sú að Skipulagsstofnun hefur tekið til skoðunar óverulegar breytingar á matsáætlun og 
framkvæmd eftir að álit liggur fyrir. Landsvirkjun leggur því til að sú venjubundna 
framkvæmd verði fest í lög.

Landsvirkjun leggur til að bætt verði við ný 5. mgr. við 26. gr. frumvarpsins sem er 
svohljóðandi:

„Ef óverulegar breytingar eiga sér stað á umhverfismati eða framkvæmd eða í ljós koma 
annmarkar að matsferli loknu er Skipulagsstofnun, að höfðu samráði við leyfisveitanda ef 
við á, heimilt að endurskoða slíka þætti að beiðni framkvæmdaraðila. Ef Skipulagsstofnun 
telur þörf á er henni heimilt að leita umsagna hagaðila sem málið varðar við slíka 
endurskoðun. Álit Skipulagsstofnunar skal birt í formi viðauka við álit umhverfismats og 
skal liggja fyrir eigi síðar en 7 vikum eftir að beiðni berst."



Framkvæmdir sem ávallt eru háðar umhverfismati

í 1. viðauka frumvarpsins er kveðið á um þær framkvæmdir sem ávallt eru háðar 
umhverfismati (A flokkur framkvæmda). Undir lið 6.01 eru eftirfarandi framkvæmdir sem 
allar falla undir A flokk viðaukans:

Efnaverksmiðjur sem framleiða: X

i. lífrænt hráefni

ii. ólífrænt hráefni

iii. áburð sem inniheldur fosfór, 
köfnunarefni eða kalíum (einnig 
áburðarblöndur)

iv. grunnvörur fyrir plöntuverndarvörur 
og sæfivörur

v. grunnlyfjavörur með efnafræðilegum og 
líffræðilegum aðferðum

vi. sprengiefni.

Samkvæmt framangreindu fellur vetnisframleiðsla undir framleiðslu ólífræns hráefnis og er 
því matsskyld framkvæmd. Landsvirkjun vill benda á að í lið 6.01 er ekki gerður 
greinarmunur á framleiðslu vetnis eftir því hvernig það er framleitt en þar koma einna helst 
tvær aðferðir til greina:

a) Framleiðsla vetnis beint úr jarðefnaeldsneyti (t.d. jarðgasi), þ.e. með steam  
reforming aðferðum án þess að vinna rafmagn úr gasinu fyrst. Þetta eru (venjulega 
stórar) efnaverksmiðjur þar sem C02 úr ferlinu er veitt til andrúmslofts og vetni 
haldið eftir.

b) Framleiðsla vetnis beint úr raforku (hvaðan svo sem hún er upprunnin) og vatni 
með rafgreiningu. Þetta er rafefnafræðileg aðferð við vinnslu vetnis þar sem ekkert 
jarðefnaeldsneyti og engin C02 losun kemur við sögu í vinnslunni.

Þessar aðferðir eru gjörólíkar og mikill munur á umhverfisáhrifum á hvor aðferðin er notuð 
og hefur framleiðsla vetnis beint úr raforku talvert minni umhverfisáhrif í för með sér þar 
sem ekkert C02 myndast við slíka aðferð,

Landsvirkiun leggur til með vísan til ofangreinds að bætt verði við lið undir kafla 6 í 
viðaukanum. lið 6.05. sem verður svohlióðandi:

Liður 6.05 Framleiðsla vetnis m eð raforku unnin úr endurnýjanlegum orkugjöfum s.s.
vatnsorku, jarðhita og vindorku og úrvatni m eð rafgreiningu séu 
tilkynningarskyldarframkvæmdir [flokkur B’).

Landsvirkjun telur að umrætt skilyrði sé mjög mikilvægt og til þess fallið að auka skilvirkni 
í málsmeðferð við mat á umhverfisáhrifum.
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