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Efni: Umsögn OR samstæðunnar um tillögu til þingsályktunar um endurskoðaða 
landsskipulagsstefnu 2015-2026, 705. mál.

Vísað er til ofangreindrar þingsályktunartillögu og er umsögn þessi sett fram fyrir hönd 
Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaga hennar, Veitna, Carbfix, Gagnaveitu Reykjavíkur 
og Orku náttúrunnar (eftirleiðis saman nefnd OR). Starfsemi OR-samstæðunnar hefur 
bein tengsl við skipulag á landsvísu, en dótturfyrirtæki hennar sjá um vinnslu rafmagns og 
dreifingu til allra landsmanna, vinnslu og dreifingu heits vatns, neysluvatns og fráveitu, 
sem og lagningu og rekstur ljósleiðara.

OR þakkar tækifærið til að veita umsögn um ofangreinda tillögu. Ábendingar OR snúa að 
tveimur greinun þingsályktunartillögunnar og snúa að því að skýrar sé að orðið kveðið um 
kolefnisförgun og kolefnisbindingu í bergi.

5.0.1. Stefna um loftlagsmiðað skipulag
OR telur mikilvægt að skýrar sé að orði kveðið um aðferðir til kolefnisbindingar, þannig að 
ljóst sé að greinin eigi einnig við um kolefnisbindingu í bergi vegna þess hve ný af nálinni 
sú aðferð er. Þannig mætti textinn t.d. vera (breytingartillaga undirstrikuð):
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, þ.m.t. í bergi, með 
kolefnishlutleysi að leiðarljósi, sem og stefnu um aðlögun byggðar og samfélags að 
afleiðingum loftslagsbreytinga.

5.2.2. Sjálfbær auðlindanýting og bætt meðhöndlun úrgangs
OR telur sömuleiðis mikilvægt að taka sérstaklega fram að kolefnisförgun frá iðnaði eigi 
einnig heima í iðngörðum t.d. með þessum hætti (breytingartillaga undirstrikuð):
Skipulag styðji við að auðlindir séu nýttar með sjálfbærum hætti, svo sem með 
uppbyggingu iðngarða, nýtingu og förgun kolefnis frá iðnaði og sjálfbærri orkuvinnslu.
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