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Efni: Umsögn Landsvirkjunar um tillögu til þingsályktunar um endurskoðaða
landsskipulagsstefnu 2015-2026.

Vfsað er t il umsagnarbeðnar nr. 11573 frá umhverfis- og samgöngunefnd sem sendar voru 
út 15. apríl 2021. Landsvirkjun hefur kynnt sér þingsályktunartillöguna og fagnar þeirri 
endurskoðun sem þar á sér stað.

Landsvirkjun bendir á það tækifæri sem felst í endurskoðun landsskipulagstefnu hvað 
varðar nýtingu vindorku á íslandi. Landsvirkjun telur að landsskipulagsstefna sé best til 
þess fallin að ramma inn leiðbeiningar fyrir sveitarfélög fyrir nýtingu vindorku og vísar til 
umsagnar sinnar um breytingu á frumvarpi um verndar- og orkunýtingaráætlun 
(málsmeðferð virkjunarkosta í vindorku), dagsett 29. apríl 2021, til frekari áréttingar.

Landsvirkjun vísar enn fremur og ítrekar fyrri umsögn sem gerð var við viðauka við 
Landsskipulagsstefnu frá 8. janúar 2021 en sú umsögn er meðfylgjandi.

Landsvirkjun vill í Ijósi þessa koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri:

Varðandi kafla 5 um loftslagsmiðað skipulag

Landsvirkjun vísar til umsagnar við viðkaupa við Landsskipulagsstefnu, dagsett 8. febrúar 
2021, en þar benti fyrirtækið á langa sögulega hefð og möguleika til framtíðar á að styðja 
við hópa einstaklinga, sveitarfélaga og smærri fyrirtækja um stofnun orkusamfélaga. 
Markmið þess væri að gefa almenningi aukin tækifæri til að taka raunverulega þátt í 
orkumálum þannig að hann geti t il dæmis bæði verið notandi orku sem og framleiðandi. 
Orkusamfélög eru ekki rekin í hagnaðarskyni heldur til að ýta undir sjálfbæran og 
kolefnishlutlausan lífstíl samfélaganna, byggt á þeim auðlindum sem eru aðgengilegar 
hverju og einu samfélagi. Landsvirkjun lagði til að í landskipulagsstefnu verði sérstaklega 
hugað að því hvernig skipulagsáætlanir sveitarfélaga geti s tu tt við orkusamfélög með það 
að markmiði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá byggð, samgöngum og 
landnotkun.

Landsvirkjun þakkar fyrir góðar undirtektir Skipulagsstofnunar og þær breytingar sem 
stofnunin lagði fram í grein 5.2.2. í endurskoðaðri landsskipulagsstefnu en þar kemur nú 
fram að „skipulag styðji við að auðlindir séu nýttar með sjálfbærum hætti, svo sem með 
uppbyggingu iðngarða, nýtingu kolefnis frá iðnaði og sjálfbærri orkuvinnslu. “

Varðandi kafla 6.1.6 um greiningu og kortlagningu óbyggðra víðerna á landsvísu og 
leiðbeiningar um staðbundna kortlagningu óbyggðra víðerna

Að mati Landsvirkjunar þarf að huga nánar að notkun hugtaksins „óbyggð víðerni". Það er 
annars vegar friðlýsingarflokkur samkvæmt lögum um náttúruvernd og hins vegar notað 
sem þekja á kortum án sérstakrar tengingar þarna á milli. Slíkt getur valið óvissu eða
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misskilningi t.d. um hvort svæðin sem eru tilgreind sem óbyggð víðerni á korti séu friðlýst 
sem slík eða ekki.

Mikilvægt er að aðferðafræði kortlagningar verði tilgreind í landskipulagsstefnu og hvar 
hægt sé að nálgast útgefið og/eða opinbert kort hverju sinni ásamt lýsingu á 
víðernissvæðunum. Að mati Landsvirkjunar þarf að vera skýrt hvernig meðferð slíkrar 
kortlagningar yrði háttað, hvaða réttaráhrif slíkt hefði og hvaða aðkomu hagaðilar hefðu að 
þeirri vinnu.

Landsvirkjun vitl taka fram að samkvæmt þingsályktunartillögunni (kafli 6.1.6) verður 
kortlagning og gerð leiðbeininga um óbyggð víðerni í höndum Skipulagsstofnunar í samráði 
við Umhverfisstofnun. í næsta kafta tillögunnar eða í kafla 6.1.7 er fjaltað um leiðbeiningar 
um skipulag tandbúnaðarlands og að Skiputagsstofnun skuti gefa slíkar leiðbeiningar út í 
samvinnu við hiutaeiðeigandi aðila. Landsvirkjun vitl benda á þetta ósamræmi og óskar eftir 
að samráð verði haft við fyrirtækið og aðra hiutaðeigandi aðila um kortlagningu víðerna.

Varðandi kaf la 6.3 um nýtingu vindorku í sátt við umhverf i og samfélag

Landsvirkjun telur jákvæ tt að sett sé fram stefnumótun um vindorkunýtingu í 
skiputagsáætlunum sveitarfétaganna og að landsskipulagsstefna sé best til þess fallin að 
ramma inn teiðbeiningar fyrir sveitarfélög fyrir nýtingu vindorku. Það er skoðun 
Landsvirkjunar að ferti verndar- og orkunýtingaráættunar sé ekki hentugt til afgreiðstu á 
vindorkukostum og að verndar- og orkunýtingaráættun þurfi gagngera endurskoðun eigi 
hún að þjóna titgangi sínum. Landsvirkjun telur ekki gagnlegt að bæta ákvörðunum um 
nýtingu á vindorkukostum inn í verkahring verkefnisstjórnar rammaáætlunar.

Landsvirkjun vísar tit greinagerðar í endurskoðun tandsskipulagsstefnu 2015-2026 þar sem 
fjattað er um ákvörðun skoskra yfirvalda við að nýta skosku landsskiputagsstefnuna við 
stefnumörkun sína um vindorkuver. Skoskri landsskipulagsstefnu er ætlað að lýsa áherslum 
yfirvaida í skiputagsmálum og stuðla að samræmi í skipulagsstefnu yfir landið a llt með því 
að teggja iínur fyrir skiputagsáættanir á neðri skipulagsstigum og við hönnun og 
framkvæmdir. í Danmörku er það einnig í höndum sveitarfélaga að skiputeggja 
staðsetningará vindorkuverum og erferlið fyrirv indorku lík töðru skipulagsferlien sértækar 
tiiskipanir og leiðbeiningar hafa verið settar. Með því að nýta okkur reynslu 
samanburðartanda mætti hægtega útfæra álíka ferli hér á landi þar sem almenn viðmið fyrir 
ákvarðanir um nýtingu vindorku yrðu settar fram í landsskipulagsstefnu án aðkomu 
verndar- og orkunýtingaráætlunar.

Landsvirkjun vill árétta að fyrirtækið leggst ekki gegn opinberri stefnumörkun sem kemur í 
vegfyrirvindorkunýtingu ásvæðum sem njóta verndar í samræmi við náttúruverndarlög og 
önnur tög sem sett eru til að vernda landsvæði vegna sértækra hagsmuna svo sem 
minjavernd og vatnsvernd. H æ gterað afmarka tandsvæði þarsem uppbygging vindorku er 
óheimil. Önnur svæði færu i gegnum mat á umhverfisáhrifum og í hefðbundið ferli hjá 
viðkomandi sveitarfélagi, þarsem h o rfte rtil landsskipulagsstefnu aukannarraferta sem við 
á skv. aimennum lögum.

Landsvirkjun telur að með landsskiputagsstefnu 2015-2026 séu stjórnvöld og sveitarfétög 
komin með ákveðin tót tit að skipulag og nýting vindorku geti orðið í sátt við umhverfi og 
samfétag. í kafta 6.3 eru þannig settar fram leiðbeiningar fyrir sveitarfétög varðandi 
vindorkunýtingu í skipulagsáætlunum og í kafta 6.3.2 varðandi umhverfismat fyrir nýtingu 
vindorku. í kafla 6.3 kemur skýrt fram að „Skipulag sveitarfélaga móti stefnu um nýtingu 
vindorku [ sátt við umhverfi og samfélag, þannig að staðinn verði vörður um sérstætt 
tandstag og tekið tillit  til grenndarhagsmuna og annarrar landnotkunar”.

Landsvirkjun vilt ennfremur taka undir með kafla 6.3.1 þar sem fjallað er um að „Við 
staðarval og ákvörðun um útfærslu vindorkuvera varðandi fjölda, stærð og niðurröðun
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vindmylína verði leitast við að lágmarka áhrif á landslag. Tekið verði mið a f einkennum 
landslags, svo sem ráðandi línum í landslagi og landformum og hlutföllum  í landslagi 
viðkomandi svæðis."

Þá er í greinargerð með frumvarpinu um markmið kafla 6.3 einnig fjallað um að 
umhverfisáhrif vindorkuvera snúist ekki síst um áhrif á landslag þar sem vindmyllur geta 
verið áberandi og jafnvel ráðandi í landslagi. Vindorkunýting getur þannig haft veruleg áhrif 
á landslagsgæði. Landsvirkjun viLL í þessu samhengi benda á að uppbygging vindorkuvera 
er að stærstum hluta afturkræf framkvæmd þar sem hægt er að fjarlægja vindmyllur að 
endingartíma loknum og ganga þannig frá svæðum að rask verði í lágmarki. SLÍkt þarf að 
taka til skoðunar þegar langtímaáhrif á landslag eru metin en algengur endingartími 
vindmylla er um 20-25 ár.

Landsvirkjun tekur undir mikilvægi landsskipulagsstefnu og fagnar þeirri faglegu vinnu sem 
Skipulagsstofnun hefur lagst í við endurskoðun hennar. Fyrirtækið ítrekar þá skoðun að 
landsskipulagsstefna sé sá rammi sem henti hvað best til að leiðbeina sveitafélögum 
varðandi nýtingu vindorku og hvetur stjórnvöld tilað  endurskoðafyriræ tlanir sínar varðandi 
aðkomu verndar- og orkunýtingaráætlunar inn í það ákvörðunartökuferli.

Virðingarfyllst,

Lokaorð

\\u\m
Kristín Linda Árnadóttir, 
aðstoðarforstjóri

Þórólfur Nielsen,
forstöðumaður stefnumótunar og sjálfbærni

Fylgiskjal: Bréf til Skipulagsstofnunar frá Landsvirkjun, dags. 08.02.2021.
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Skipulagsstofnun Reykjavík, 8.1.2021
Borgartúni 7b. Tilvísun vor: M-2014-079/ 07.04
105 Reykjavík

Efni: V iðauki við  Landsskipulagsstefnu 2015-2026 -  Tillaga til kynningar. A thugasem dir  

Landsvirkjunar.

Vísað er á vef Skipulagsstofnunar þar sem kynnt er tillaga að viðauka við 
Landsskipulagsstefnu 2015-2026. Tillagan er kynnt sbr. 11. gr. skipulagslaga nr. 123 /2010 .

Umhverfis- og auðlindaráðherra fól Skipulagsstofnun árið 2018  að hefja vinnu við 
breytingar á Landsskipulagsstefnu 2015-2026  þar sem mótuð yrði nánari stefna um 
loftslagsmál, landslag og lýðheilsu. Gert er ráð fyrir að Landsskipulagsstefna 2 0 1 5 -2 0 2 6  
gildi áfram með eftirfarandi breytingum:

1. Lagt er til að fjórum nýjum aðgerðum verði bætt við 4. kafla 
Landsskipulagsstefnu 2 0 1 5 -2 0 2 6  sem fjallar um skipulagsmái á haf- og 
strandsvæðum.

2. Lagt er til að þremur nýjum köflum verði bætt við Landsskipulagsstefnu 2 0 1 5 - 
2026. Þeir kaflar sem lagt er til að bætist við eru eftirfarandi:

>4 Kafli 5. Loftslagsmiðað skipulag

S  Kafli 6. Staðarmótun og landslagsvernd

S  Kafli 7. Heilsuvæn byggð og landnotkun

Samkvæmt viðaukanum er verið dýpka og útfæra þá stefnu sem fyrir er í landsskipulags- 
stefnunni.

Athugasemdir

Landsvirkjun hefur kynnt sér viðaukann og gerir eftirfarandi athugasemdir:

1. Kafli 5: Loftslagsmiðað skipulag

í kafla 5.0.1 Stefna um loftslagsmiðað skipulag, kemur meðal annars eftirfarandi fram (bls. 
13):

„í aðalskipulagi sveitarfélaga, og eftir því sem við á svæðisskipulagi, verði mörkuð 
stefna um loftslagsmál. Hún feli í sér stefnu um að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda frá  byggð, samgöngum og landnotkun og að auka 
kolefnisbindingu, með kolefnishlutleysi að leiðarljósi. Einnig stefnu um aðlögun 
byggðar og samfélags að afleiðingum loftslagsbreytinga. Miðað verði að eins miklum 
og skjótum árangri og kostur er við að draga úr losun og auka bindingu 
gróðurhúsalofttegunda, að teknu tilliti tilstaðbundinna aðstæðna."

Landsvirkjun vill benda á að á íslandi hafa sveitarfélög og einstaklingar frá upphafi nýtingar 
orku til upphitunar húsa og framleiðslu rafmagns tekið sig saman um rekstur slíkra verkefna 
í félögum sem ekki voru rekin í ágóðaskyni. í Evrópu hefur verið aukin áhersla á að styðja 
við hópa einstaklinga, sveitarfélaga og smærri fyrirtækja um stofnun orkusamfélaga.
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Markmið er að gefa almenningi aukin tækifæri til að taka raunveruleg þátt í orkumálum 
þannig að hann geti til dæmis bæði verið notandi orku sem og framleiðandi. Orkusamfélög 
eru ekki rekin í hagnaðarskyni heldur til að ýta undir sjálfbæran og kolefnishlutlausan lífstíl 
samfélaganna, byggt á þeim auðlindum sem eru aðgengileg hverju og einu samfélag. 
Landsvirkjun leggur til að í landskipulagsstefnu verði sérstaklega hugað að því hvernig 
skipulagsáætlanir sveitarfélaga geti stutt við orkusamfélög með það að markmið að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda frá byggð, samgöngum og landnotkun.

Kafli 6.1.6: Greining og kortlagning óbyggðra víðerna á landsvísu og leiðbeiningar um 
staðbundna kortlagningu óbyggðra víðerna.

Huga þarf að notkun hugtaksins óbyggð víðerni. Það er annars vegar friðlýsingarflokkur 
samkvæmt lögum um náttúruvernd og hins vegar notað sem þekja á kortum án sérstakrar 
tengingar þarna á milli. Slíkt getur valið óvissu eða misskilningi t.d. um hvort svæðin sem 
eru tilgreind sem óbyggð viðerni á korti séu friðlýst sem slík eða ekki.

a. í kaflanum kemur meðal annars fram (bls. 39):

„Skipulagsstofnun, í samráði við Umhverfisstofnun, h a f  forgöngu um að ávallt sé 
aðgengilegt uppfært kort a f  óbyggðum víðernum á landsvísu ásamt lýsingu megin 
víðernissvæða. Skipulagsstofnun g e f  jafnframt út leiðbeiningarefni fyrir staðbundna 
greiningu og kortlagningu óbyggðra víðerna við skipulagsgerð. Mörk óbyggðra víðerna 
miði almennt við 5 km frá mannvirkjum og öðrum tæknilegum ummerkjum sem teljast 
ágeng gagnvart náttúrugæðum óbyggða."

í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 6 0 /2 0 1 3 , með síðari 
breytingum (frá nóvember 2020) er ákvæði þar sem lagt er til að við lögin bætist nýtt ákvæði 
sem fjallar um kortlagningu óbyggðra víðerna. Á eftir 73. gr. laganna kæmi ný grein, 73. gr. 
a, ásamt svohljóðandi fyrirsögn:

„Kort um óbyggð víðerni. Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um kortlagningu 
óbyggðra víðerna. í  reglugerðinni skal m.a. kveða á um þau viðmið og forsendur sem 
liggja til grundvallar kortlagningunni. Kortmeð upplýsingum um óbyggð víðerni skal 
vera til leiðbeiningar fyrir stjórnvöld við stefnumótun um verndun landslags og aðra 
landnotkun."

Landsvirkjun benti á í umsögn sinni við frumvarpið að það gæti verið til bóta að kortleggja 
óbyggð víðerni. Að mati Landsvirkjunar þarf þó að vera skýrt hver hefði slíkt með höndum, 
hvernig meðferð slíkrar kortlagningar yrði háttað, hvaða réttaráhrif slíkt hefði og hvaða 
aðkomu hagaðilar hefðu að þeirri vinnu.

í framsettum gögnum er lagt til að Skipulagsstofnun hafi forgöngu um að ávallt sé til uppfært 
kort af óbyggðum víðernum en ekki kemur fram hvernig sú kortagerð skuli fara fram né 
hvaða aðkomu hagaðilar muni hafa að þeirri vinnu. Mikilvægt er að það verði tilgreint í 
landskipulagsstefnu aðferðafræði kortlagningar, aðkomu hagaðila og hvar hægt sé að 
nálgast útgefið og/eða opinbert kort hverju sinni ásamt lýsingu á víðernissvæðunum.

Landsvirkjun telur æskilegt að endanleg niðurstaða um afmörkun óbyggðra víðerna eða að 
minnsta kosti drög að korti af óbyggðum víðernum séu gefin út með viðaukanum en ítrekað 
er mikilvægi þess að hafa samráð við þá kortagerð. Einnig væri ákjósanlegt að leiðbeiningar 
efni Skipulagsstofnunar við kortlagningu víðerna væri gefið út samhliða.

Varðandi forsendur afmörkunar víðerna telur Landsvirkjun að nauðsynlegt sé að taka tillit 
til mismunandi landslagsheilda eða landforma. Landslag er mismunandi og getur byrgt sýn 
að viðkomandi mannvirki eða tæknilegum ummerkjum líkt og bent er á í viðaukanum (bls. 
39).
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b. í kaflanum kemur einnig fram (bls. 39):

„Skerðingarvegalengd verði iengri en 5 km í tilviki mjög stórra mannvirkja og tæknilegra 
ummerkja, en styttri en 5 km vegna umfangsminni mannvirkja og tækniiegra ummerkja, 
sem þó teljastskerða náttúrugæði óbyggða."

Landsvirkjun telur að ekki sé ljóst hvað átt er við með mjög stórum mannvirkjum. Ekki sé 
heldur ljóst hvort átt er við tæknileg ummerki eins og raflínur, orkuver, miðlunarlón og 
uppbyggða vegi eins og þeím er lýst er í Landsskipulagsstefnu 2015-2026  (bls. 16). Skýra 
þarf betur framangreind hugtök. Ef hér er átt við mannvirki eins og vindmyllur og 
vindmyllugarða er eðlilegt að það sé tekið fram í viðaukanum. Jafnframt er óljóst hvað átt er 
við með að skerðingarvegalengd verði lengri en 5 km í slíkum tilvikum. Eðlilegra væri að 
gefa einhver viðmið þ.a. það sé ekki mat hvers og eins hvaða skerðingarvegalengd eigi að 
miða við.
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