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I Stjórnarráð Islands

Starfshópur þriggja ráðuneyta skipaður í lok árs 2019 til að vinna að 
málefnum vindorkunnar í samræmi við stjórnarsáttmála.

□  Skoða lagaumhverfi og aðferðarfræði l. 48/2011 um rammaáætlun
□  Skoða hvort sérstakar reglur eigi að gilda um vindorku
□  Leggja fram tillögur að málmeðferð og drög að lagafrumvarpi.



I Stjórnarráð Islands

□  Gildandi lagarammi um vindorku

□  Staða vindorkukosta í rammaáætlun

□  Sérstaða vindorkunnar
✓  Ekki staðbundin
✓  Ótakmörkuð
✓  Annars konar umhverfisáhrif



I Stjórnarráð Íslands

□  Forsenda starfshópsins:

1. Verja mikilvægustu svæði landsins

2. Létta á málsmeðferð og leyfisveitingaferli á öðrum svæðum

Reyna að beina uppbyggingu vindorku frá svæðum með hátt og mjög hátt 
verndargildi en auðvelda á móti uppbyggingu á svæðum þar sem slík sjónarmið

eru ekki til staðar.



Stjórnarráð íslands
U m hverfis- og auðlindaráðuneytið

□  Skipulag vindorkumála í nágrannalöndum
✓  Noregur
✓  Skotland

□  Flokkun landssvæða hérlendis
✓  Landssvæði með ákveðna stöðu að lögum
✓  Mörg svæði verið skilgreind
✓  Kortlagning

I Stjórnarráð Íslands



I Stjórnarráð Íslands

Þrír meginflokkar landssvæða

Mjög viðkvæm svæði 
Vindorka kemur ekki til greina

Svæði sem geta verið viðkvæm. 
Vindorka getur komið til greina

Önnur svæði
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Stefnumörkun í þingsályktun
Mjög viðkvæm svæði 

Vindorka kemur ekki til 
greina

Svæði sem geta verið 
viðkvæm. Vindorka getur 

komið til greina

Skoðun og mat á grundvelli 
rammaáætlunar

Önnur svæði
Þingsályktun um flokka 

lands
Meginreglur og viðmið.



I Stjórnarráð Íslands

Frumvarp til laga

um breytingu á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011
(málsmeðferð virkjunarkosta í vindorku)

1. gr.

Lagt til að um vindorku fari samkvæmt ákvæðum 10. gr. a-c.

2. gr.

Sérstök skilgreining á vindorku komi inn í 2. mgr. 2. gr. laganna:

„Vindorka: Nýting vinds til framleiðslu raforku sem nemur 10 MW eða 
meira af uppsettu rafafli."

Stjórnarráð íslands
U m hverfis- og auðlindaráðuneytið
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3. gr.
Lögð til breyting á 1. máls. 2. gr. laganna:

„Verndar- og orkunýtingaráætlun er bindandi við gerð skipulagsáætlana nema um sé að 
ræða virkjunarkosti til nýtingar vindorku."

□  Íslensk lög = eigendur lands geta ekki komið í veg fyrir hagnýtingu staðbundinna og 
takmarkaðra auðlinda landsins

□  Séreðli vindorku = ekki staðbundinn né takmörkuð auðlind.



I Stjórnarráð Íslands
S tjó rna rráð  ís lands
Um hverfis- og auðlindaráðuneytið

4. gr.

Flokkun virkjunarkosta  

(10. gr. a.)

□ Tillaga til þingsályktunar um staðsetningu vindorkuvera

□  Tillagan skal gerð í samráði umhverfis- og auðlindaráðherra og ráðherra orkumála

□  Gert ráð fyrir skiptingu landsins í þrjá flokka :

1. Landssvæði þar sem vindorkunýting skv. lögunum ekki heimil

2. Landsvæði sem geta verið viðkvæm fyrir slíkri starfsemi en uppbygging getur 
þó komið til álita.

3. Landssvæði sem hvorki falla undir flokk 1 né flokk 2 .
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Málsmeðferð verkefnisstjórnar 

(10. gr. b.)

□  Verkefnisstjórn staðreynir alla vindorkukosti

□  Einungis virkjunarkostir á svæði 2 sem verkefnisstjórn fjallar um.

□  Mat á virkjunarkosti á grundvelli stefnumörkunar í þingsályktun

□  Skuli leita til „viðeigandi" faghópa við mat á afmörkuðum þáttum virkjunarkosts

□  Birtir opinberlega drög að niðurstöðu sinni -  sex vikna frestur til athugasemda

□  Skilar ráðherra rökstuddri umsögn um virkjunarkosti á svæði 2

□  Annað hvort mælir hún með eða hún mælir ekki með

□  18 vikna frestur verkefnisstjórnar -  ef fullnægjandi gögn liggja fyrir



I Stjórnarráð Íslands

Málsmeðferð ráðherra 

(10. gr. c.)

□  Ráðherra fellst á niðurstöðu verkefnisstjórnar um að heimila virkjunarkost.

□  Ráðherra fellst á niðurstöðu verkefnisstjórnar að heimila ekki virkjunarkost.

□  Ráðherra ósammála niðurstöðu verkefnisstjórnar.

Stjórnarráð íslands
Um hverfis- og auðlindaráðuneytið
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Málsmeðferð ráðherra 

frh.

□  Úrræði umsækjanda ef verkefnisstjórn og ráðherra eru ekki sammála

>Gert ráð fyrir að hægt sé að fara með mál aftur fyrir verkefnisstjórn til meðferðar

>Einnig lagt til að umsækjandi geti óskað eftir að fjallað verði um virkjunarkostinn í 
næstu verndar- og orkunýtingaráætlun.

□  Samráð

>Mælt fyrir um að ráðherra umhverfismála hafi samráð við ráðherra orkumála við 
ákvarðanir skv. greininni.

Stjórnarráð íslands
Um hverfis- og auðlindaráðuneytið
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S tjó rna rráð  ís lands
U m hverfis- og auðlindaráðuneytið

Málsmeðferð vindorkukosta - Yfirlit
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I Stjórnarráð Íslands

Ákvæði til bráðabirgða

□  Lagaskil

>  Gert ráð fyrir að umsækjendur sem hafi mál til meðferðar hjá 
verkefnisstjórn geti óskað eftir að málsmeðferð fari eftir nýjum 
reglum verði þær að lögum.

□  Endurskoðun

>  Mælt fyrir um að ákvæði um vindorku skuli endurskoðuð innan 4 
ára frá því þau komu til framkvæmda.


