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

Umsögn um ofangreint frumvarp til laga (712. mál) er sett fram fyrir hönd Orkuveitu 
Reykjavíkur og dótturfélaga hennar, eftirleiðis vitnað í sem OR.

OR hefur kynnt sér efnistök frumvarpsins og hefur einnig sent inn umsögn á fyrri stigum 
málsins, m.a. um drög að frumvarpi til laga sem var til umsagnar á samráðsgátt í febrúar 
síðastliðnum. OR vill hnykkja á ábendingum úr fyrri umsögnum sem óskað er frekari 
umræðu og rökstuðningi um.

3. tl. 11. gr. Ferli við umhverfismat áætlana. Í frumvarpi eru Umsagnaraðilar skilgreindir 
sem hér segir: „Opinberar stofnanir, stjórnvöld eða aðrir lögaðilar sem sinna lögbundnum 
verkefnum sem varða framkvæmdir og/eða áætlanir sem falla undir lög þessi eða 
umhverfisáhrif þeirra." OR telur ástæðu til að dýpka skilgreiningu hugtaksins með það að 
markmiði að handhafar lögbundinna verkefna fái sannarlega beiðni um umsagnir þar sem 
við á, en sem dæmi hafa Veitur ítrekað ekki fengið til sín beiðni umsagnir vegna 
framkvæmda í nágrenni vatnsbóla og vatnsverndarsvæða. Þá telur OR ástæðu til að 
skoða hvort fella ætti undir skilgreininguna aðra aðila sem reka samfélagslega mikilvæga 
innviði á borð við fjarskiptastrengi o.þ.h.

9. gr. Sameining skýrslugerðar og kynningar samkvæmt skipulagslöggjöf. OR vill benda á 
að í athugasemdum með drögum að frumvarpinu kemur fram að í annarri löggjöf geti 
verið að finna ákvæði sem varða mat á áhrifum, sem hentugt yrði að samræma 
umhverfismati samkvæmt frumvarpinu. Þetta vekur upp spurningar og mögulega mætti 
skýra þetta nánar með því að vísa til þeirra ákvæða sem gætu fallið þarna undir.

Ábendingar er varða töluliði í 1. viðauka frumvarps til laga.

2.04 um borun.
OR telur, í skilningi jarðvísinda, ekki rétt að nota hugtakið “Djúpborun” þegar fjallað er um 
borholur sem gegna ýmsum tilgangi. Nær væri að nota einfaldlega hugtakið borun í 
þessu samhengi. Þá er bent á að ekki er fjallað um borun niðurdælingarholna í tl. 2.04, 
hvort sem þær eru hugsaðar til niðurdælingar vökva á jarðhitasvæðum eða niðurdælingar 
koldíoxíðs.

3.08 og 3.09 um viðmið vegna leiðslna.
OR ítrekar áherslu sína á að samræmi sé milli lengdar- og stærðarmarka í tilskipun ESB 
2011/92 og frumvarpi til laga, þ.e. 40 km langar leiðslur og 80 cm þvermál í stað 10 km 
að langra og 50 cm í þvermál eins og lagt er til í frumvarpinu. Í athugasemdum með
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drögum að frumvarpinu er greint frá því að lægri þröskuldsgildi helgast af aðstæðum hér 
á landi, svo sem varðandi sjónræn áhrif og röskun á ósnortnu landi. OR telur að 
rökstuðningur þessi bendi til þess að talið sé að þessara áhrifa gæti í minna mæli erlendis 
en hérlendis án þess að rökstyðja frekar hvers vegna svo sé. OR kallar eftir því að 
málefnaleg og góð rök verði færð fyrir því af hverju vikið sé frá því sem tilskipunin gerir 
ráð fyrir. Að auki ítrekar OR ábendingu í fyrri umsögn um að réttara væri að nota hugtakið 
koldíoxíð fremur en koltvísýring í töluliðum er fjalla um föngun, flutning og geymslu 
koldíoxíðs.

3.17 um jarðvarma- og iðjuver.
OR ítrekar þörf á að skilgreina útreikninga sem liggja að baki 2.500 kW uppsettu afli eða 
meira. Varmaafl í formi gufu eða heits vatns er hægt að reikna út frá mismunandi 
viðmiðunarhitastigi, t.d. niður í 30-40 °C í tilfelli varmaafls til hitaveitu. Miklu getur munað 
þar um hvaða viðmiðunarhitastig er notað þegar kemur að fjölda kW. Nauðsynlegt er að 
tilgreina t.d. í skýringum við ákvæðið með hvaða hætti viðmiðunarhitastig í þessu tilviki er 
reiknað. Mögulega mætti skilgreina fast viðmiðunarhitastig fyrir varmaafl, t.d. meðaltals 
umhverfis-hitastig (ca 5°), hitastig í bakrás hitaveitna (ca 30°C) eða hitastig í bakrás 
iðnaðarferla (allur skalinn af hitastigi).

3.19 um mannvirki sem hafa þann tilgang að fanga koltvísýring (CO2)
OR ítrekar fyrri umsögn sína um tölulið 3.19 þar sem fjallað er um mannvirki sem hafa 
þann tilgang að fanga CO2 til geymslu í jörðu frá verksmiðjum eða iðjuverum sem heyra 
undir flokk A eða frá verksmiðjum og iðjuverum þar sem árleg heildarföngun CO2 nemur
1,5 megatonnum eða meira. Það er eðlilegt að sníða verkefnum sem fanga CO2 frá 
verksmiðjum eða iðjuverum sama stakk eftir því hvort horft er til þess að dæla CO2 niður í 
berglög eða búa til nýjar afurðir eins og t.d. rafeldsneyti úr straumnum. Þar sem um 
samskonar mannvirki til föngunar er að ræða er eðlilegt að um þau gildi sömu viðmið 
samkvæmt löggjöf um mat á umhverfisáhrifum. Þá er að lokum bent á að mannvirki sem 
fanga CO2 beint úr andrúmslofti geta verið af mjög svipuðum meiði og mannvirki sem 
fanga CO2 frá verksmiðjum eða iðjuverum en þeirra er ekki getið í 1. viðauka við 
frumvarpið. Úr því þarf að bæta.

6.01 um efnaverksmiðjur
OR ítrekar fyrri umsögn sína er snýr að tölulið 6.01 um efnaverksmiðjur sem framleiða 
m.a. lífrænt og ólífrænt hráefni. Ákjósanlegt væri að skýra hvort rafeldsneytisframleiðsla 
sem horft er til að hefja í auknum mæli hér á landi falli þar undir.

Virðingarfyllst,

Heiða Aðalsteinsdóttir 
sérfræðingur í skipulagsmálum, OR
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