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Efni: Umsögn Samorku um tillögu til þingslályktunar um endurskoðaða landsskipulagsstefnu 2015 - 
2026, þingskjal 1184, 705 mál, 151. löggjafarþing 2020-2021

Samorka þakkar fyrir tækifærið til að koma að umsögn um málið. Hér að neðan eru helstu atriðin sem 
samtökin vilja draga fram og leggja þar sérstaka áherslu á umfjöllunina um vindorkunýtingu og samhengi 
hennar við önnur mál sem nú liggja fyrir Alþingi, þ.e. tillögu til þingsályktunar um staðsetningu 
vindorkuvera í landslagi og náttúru Íslands (þingskjal 1186 -  707. mál) og frumvarps til laga um breytingu 
á lögum um verndar- og orkunýtingaráæltun (þingskjal 1188 -  709 mál) en einnig við skýrslu starfshóps 
um samspil vindorkunýtingu og rammaáætlun frá 15. janúar s.l.

Orkuskipti, orkuþörf og orkuinnviðir

Samorka fagnar þeim áherslum sem koma fram í tillögu að breytingu á Landsskipulagsstefnu og lúta að 
mikilvægi orkuskipta í baráttunni við loftslagsvánna og þar með mikilvægi hreinnar sjálfbærrar orkufram- 
leiðslu og grænum innviðum til að flytja og dreifa orkunni um land allt. Í því sambandi er einnig rétt að 
minna á tækifærin til framleiðslu á rafeldsneyti og hlutverki þess í orkuskiptinum eins og vikið er að í 
tillögunni. Þessa þætti þarf einnig að setja í samhengi við orkunýtingaráætlun fyrir þjóðin og þar með 
áherslur í Orkustefnu fyrir Ísland og aðgerðaráætlun hennar. Mikilvægt er að landsskipulagsstefna styðji 
við þessi atriði enda markmið stjórnvalda að samþætta þær stefnur sem hún setur fram á hverjum tíma. 
Ljóst er að tækifæri okkar í að samþætta sjálfbæra orkunýtingu við loftslagsmál og náttúruvernd eru 
fjölmörg og þar hægt að byggja á góðri reynslu orkufyrirtækjanna. Sérstakt tillit þarf að taka til framtíðar 
þarfa komandi kynslóða fyrir aðgengi að grænni sjálfbærri orku.

Orkunýting og orkuinnviðir í Landsskipulagsstefnu

Í núgildandi landsskipulagsstefnu er fjallað um sjálfbæra orkunýtingu í kafla 1.4 sem er undirkafli 1. kafla 
með heitinu „Skipulag á miðhálendi Íslands", þar sem lögð er áhersla á að orkulindir á miðhálendinu verði
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nýttar með sjálfbærni og umhverfisvernd að leiðarljósi, sérstaklega með tilliti til verndunar víðerna og 
náttúru miðhálendisins. Þá er í kafla 2 „Skipulag í dreifbýli" fjallað um „orkumannvirki og örugga 
afhendingu raforku í sátt við náttúru og umhverfi" (kafli 2.5) og þar í undirkafla 2.5.1 um orkunýtingu og 
raforkuflutning í skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Þar segir:

„Við skipulagsgerð sveitarfélaga verði tekin afstaða til möguleika á orkuframleiðslu með vatnsafli, 
jarðvarma og vindorku í sátt við náttúru og samfélag. Skipulagsákvarðanir um raforkuflutnings- 
mannvirki geri kleift að tryggja örugga afhendingu raforku, um leið og tekið er tillit til áhrifa á 
náttúru og landslag. Við skipulagsákvarðanir um nýja orkuvinnslukosti og lagningu raflína verði lagt 
mat á umhverfisáhrif, þar á meðal sjónræn áhrif, og leitast við að velja þann kost sem valdi 
minnstum neikvæðum umhverfisáhrifum."

Þá er í grein 2.5.2 kveðið á um „Skipulag vindorkunýtingar" og segir að Skipulagsstofnun í samstarfi við 
viðkomandi stofnanir standa fyrir fræðslu og miðlun upplýsinga um skipulagsmál og umhverfismat 
vindorkunýtingar. Jákvætt er að Landsskipulagsstefnu sé með afgerandi hætti gert ráð fyrir orkunýtingu 
og nauðsynlegum orkuinnviðum og þar með samfélagslegu mikilvægi þeirra.

Í þeirri breytingu sem hér er lögð til sem viðbót við núgildandi landsskipulagsstefnu er farin sú leið að setja 
fram tillögu að breytingum á 4. kafla Landsskipulagsstefnunar en auk þess að bæta við þremur nýjum 
köflum við stefnuna. Þessir kaflar eru (5) Loftslagsmiðað skipulag, (6) Staðarmótun og landslagsvernd og 
(7) Heilsuvæn byggð og landnotkun.

Eins og áður segir er mikilvægt að draga fram hlutverk sjálfbæru grænu orkuframleiðslu okkar þegar unnið 
er að þeim markmiðum sem koma fram í 5. kaflanum um loftslagsmiðað skipulag og þá sérstaklega í 
samhengi við kafla 5.1 um loftslagsvænar samgöngur. Þar kemur einnig að styrkingu orkuinnviða og 
hlutverki þeirra í orkuskiptunum. Æskilegt er að þarna séu milli tilvíssanir í ofangreinda kafla núverandi 
Landsskipulagsstefnu úr því að farin er sú leið að bæta nýjum köflum við stefnuna fremur en að skrifa þessi 
nýju markmið inn í núverandi kafla. Mörg tækifæri eru í því að skipulag styði við orkuskiptin og þá innviði 
sem þau sannarlega kalla á að séu styrktir og/eða byggðir upp, sbr. ákvæði greinar 5.1.2. Að þessu leyti 
er einnig mjög jávætt að í grein 5.2.2. sé sérstaklega tekið fram að byggja þurfi á sjálfbærri auðlindanýtingu 
og orkuvinnslu í þessu samhengi.

Í kafla 5.4. er fjalla um mikilvægi þess að byggðin verði með „viðnámsþrótt gagnvart umhverfisbreyting- 
um" eins og þar segir og er í því sambandi mikilvægt að horfa sérstaklega til veituinnviða og þeirra auknu 
krafna sem þeir munu standa frammi fyrir vegna mögulegra öfga í umhverfisaðstæðum, s.s. í úrkomu- 
ákefð, þurrkum o.s.frv. og þar með áskorunum sem t.d. fráveitur og vatnsveitur munu standa frammi fyrir.

Staðarmótun og landslagsvernd (kafli 6 -  nýr kafli)

Eins og áður segir er nú kominn inn sérstakur kafli sem fjallar um skipulag, byggðar og landnotkunar taki 
mið af þeim gæðum sem felast í landslagi og sérkennum náttúrunnar. Þótt víða sé í núverandi Lands- 
skipulagsstefnu fjallað um landslag, landslagsheildir og víðerni og þar með talið greiningu á þessum
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þáttum við skipulagsgerð, er ljóst að með þessum nýja kafla eru sett fram mun ítarlegri ákvæði um þessa 
þætti. Óljóst er í hve miklum mæli þær ítarlegu reglur og skyldur um gerð skipulagsáætlanna sem fram 
koma í kaflanum takmarka skipulagsvald sveitarfélaga sér í lagi þar sem um þingsályktun um stefnu er að 
ræða en ekki formlega lagasetningu. Sama á við um þær aðgerðir sem Skipulagsstofnun og 
Umhverfisstofnun er ætlað að fara í á grundvelli stefnunnar.

Í þessu samhengi er rétt að minna á að samkvæmt 10. gr. skipulagslaga er „landsskipulagsstefnu [ætlað] 
að samþætta áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra 
málaflokka sem varða landsnotkun". Þá er í 4. mgr. 10. gr. tekið fram að „sveitarfélög skul[i] taka mið af 
landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana eða breytinga á þeim og, eftir því sem við á, samræma 
þær landsskipulagsstefnu.." [...] en „telji sveitarstjórn að ekki beri að taka mið af [...] stefnu[unni), skal hún 
gera rökstudda grein fyrir því...".

Spyrja má hvort þeir efnismiklu kaflar sem hér er um að tefla, flokkast undir samþættingu áætlanna eða 
hvort í þeim felast nýjar og veigamiklar efnisreglur, sem hafa eftir atvikum óljósa tengingu við þær stefnur 
sem um er rætt í 10. gr. skipulagslaga og samþættingu þeirra?

„Nýting vindorku í sátt við umhverfi og samfélag"

Í kafla 6.3. er fjallað um stefnumótun um vindorkunýtingu í skipulagsáætlunum, umhverfismat vindorku- 
nýtingar og leiðbeinignar um þessa þætti. Mikilvægt er að hafa í huga að þess ákvæði séu lesin saman með 
öðrum ákvæðum 6. kafla til þess að ná utan um þau áhrif sem þau skilyrði sem þar eru sett fram, munu 
hafa á möguleika til vindorkunýtingar.

Í greinargerð með þingsályktunartillögunni er vakin athygli á því að vindorkunýting sé tiltölulega nýtt 
viðfagnsefni í skipulagsmálum og að hún geti haft veruleg áhrif á ásýnd í landslagi. Að sama skapi liggur 
fyrir að það hefur verið markmið stjórnvalda að einfalda það regluverk sem um vindorkunýtingu gildir að 
teknu tilliti til þeirra kosta sem hún sannarlega hefur hefur. Er hér vísað til þess að vindauðlindin er minna 
staðbundin miðað við aðrar orkuauðlindir auk þess sem mannvirki tengd nýtingunni eru algjörlega 
afturkræf úr náttúrunni. Um þetta er fjallað í skýrslu starfshóps um samspil vindorku og rammaáætlunar 
sem kynnt var í Samrásgátt stjórnvalda í janúar s.l. Er þar einnig lögð áhersla á að vindorkunýtingin vinnur 
vel saman með annarri orknýtingu einkum í vatnsafli og skapar tækifæri til þess að auka til muna 
samkeppnishæfni orkuframleiðslu á Íslandi.

Eins og fram hefur komið í umræðunni og í umsögnum Samorku telja samtökin að þau markmið um 
einföldun regluverks og þar með málsmeðferðar vindorkukosta, sé ekki að nást með þeim tillögum sem 
nú liggja fyrir í formi tillagna að breytingum á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun og um þings- 
ályktunartillögu um staðsetningu vindorkuvera í landslagi og nátturu Íslands.

Samorka telur að upphafleg markmið með einföldun regluverksins hefðu verið að taka umfjöllun um 
vindorkukosti út úr ferli rammaáætlunar en setja þess í stað fram leiðbeiningar um vindorkunýtingu í 
Landsskipulagsstefnunni sem sveitarfélög síðan útfæra í skipulagsáætlunum sínum. Í stað þess er nú
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umfjöllun um vindorkunýtinguna komin á þrjá staði, þ.e. í Landsskipulagsstefnunni (þessi tillaga), í 
þingsályktun um staðsetningu vindorkuvera í landslagi og náttúru Ísland (tillag í meðförum Alþingis) og 
loks í lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun (sbr. frumvarp þar að lútandi).

Samkvæmt þessu er því langur vegur frá því að þau markmið sem stjórnvöld stefndu að um einföldun 
regluverks vindorkunýtingar séu að nást.

Samorka þakkar tækifærið til að koma að umsögn um málið og er tilbúin til funda um efni hennar. Að 
öðru leyti vísa samtökin til umsagna aðildarfélaga sinna.

f.h. Samorku

Baldur Dýrfjörð lögfræðingur
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