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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010, þskj. 372 275. mál

Vísað er til erindis umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis þar sem óskað er umsagnar Landsnets um 
ofangreint frumvarp umhverfis- og auðlindaráðherra um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010 
(uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis).

Landsnet hefur lagt áherslu á aukna skilvirkni í undirbúningsferlum framkvæmda á vegum félagsins, bæði 
varðandi málsmeðferð og ákvarðanatöku. Undirbúningur framkvæmda er flókinn þar sem hann snertir 
yfirleitt fleiri en eitt sveitarfélag og mikinn fjölda landeigenda og stofnana, auk þess sem reynir á ákvæði 
ýmissa laga, t.d. raforkulaga, skipulagslaga, laga um mat á umhverfisáhrifum og laga um umhverfismat 
áætlana. Þetta hefur í för með sér flókna málsmeðferð þar sem ítrekað þarf að leita umsagnar sömu aðila á 
mismunandi stigum undirbúnings. Þá skapar margföld leyfisveiting, annars vegar í formi framkvæmdarleyfa 
viðkomandi sveitarfélaga og hins vegar afgreiðslu Orkustofnunar á kerfisáætlun, flækjustig sem getur haft í 
för með sér að ekki fáist niðurstaða um fyrirkomulag framkvæmda.

Við endurskoðun raforkulaga árið 2015 var styrkari stoðum skotið undir kerfisáætlun og aðkoma 
Orkustofnunar að undirbúningi framkvæmda að meginstefnu færð undir kerfisáætlunarferlið. Í tengslum við 
þessar breytingar var sérstaklega kveðið á um stöðu kerfisáætlunar gagnvart skipulagi sveitarfélaga og 
skyldu til samráðs við Samband íslenskra sveitarfélaga, landshlutasamtök sveitarfélaga og þau sveitarfélög 
sem kunna að þurfa að gera breytingar á skipulagsáætlunum sínum vegna kerfisáætlunar. Þá sætir 
kerfisáætlun umhverfismati samkvæmt lögum um umhverfismat áætlunar. Þessu til viðbótar hefur Landsnet 
að eigin frumkvæði tekið upp það verklag að stofna verkefnaráð fyrir hvert verkefni sem gegnir hlutverki 
samráðsvettvangs þar sem helstu hagsmunaðaðilar fyrir utan landeigendur koma saman með reglulegu 
millibili. Samráð við landeigendur er með svipuðum hætti, í formi reglulegra kynninga- og samráðsfunda. Þá 
hafa stjórnvöld reynt að skapa skýrari grundvöll undir ákvarðanir með því að Alþingi hefur samþykkt 
þingsályktanir um annars vegar stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku nr. 26/148 og hins 
vegar stefnu stjórnvalda um lagningu raflína nr. 11/144. Með þessu hefur verið reynt að auka skilvirkni en 
tryggja einnig aukið samráð við helstu hagsmunaaðila frá fyrstu stigum undirbúnings.

Eftirfarandi mynd sýnir tímalínu undirbúnings framkvæmda við Kröflulínu 3 í mati á umhverfisáhrifum og við 
gerð skipulags. Eins og myndin ber með sér þá getur ferlið tekið umtalsvert lengri tíma en kveðið er á um í 
lögum og ýmis tækifæri til að auka skilvirkni.
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LANDSNET

Sem viðbragð við þessu hefur Landsnet lagt fram hugmynd um úrbætur á skipulagslögum og lögum um mat 
á umhverfisáhrifum til að auka skilvirkni þeirra ferla sem kveðið er á um í þeim lögum. Hugmynd Landsnets 
felst í því að strax frá upphafi séu tvinnuð saman málsmeðferð skipulagsbreytinga og umhverfismats þeirra, 
málsmeðferð við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda og við útgáfu framkvæmdaleyfa, sem miðast við 
markmið framkvæmdar eins og það er skv. raforkulögum. Útkoman verði ein „samþykkt“, sem feli í sér 
sameiginlegt skipulag vegna raflína í tveimur eða fleiri sveitarfélögum, umhverfismat og leyfi fyrir 
framkvæmdum í viðkomandi sveitarfélögum sem er í samræmi við leyfi Orkustofnunar. Skipulagið taki 
þannig eingöngu til viðkomandi raflínuframkvæmda en að kynning og aðkoma almennings yrði með sama 
hætti og áður, nema eingöngu í tengslum við eina málsmeðferð í stað margra í núverandi kerfi. Eftirfarandi 
mynd lýsir hugmynd Landsnets.
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Frekari upplýsingar um raunverulegan tíma undirbúningsframkvæmda og hugmynd Landsnets um aukna 
skilvirkni er að finna í greinargerð um tillögur til úrbóta sem Landsnet skilaði átakshópi ráðuneyta í kjölfar 
truflana í norðanseltuóveðri í desember 2019 (https://www.stjornarradid.is/library/04- 
Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Innvidir-2020/Orka/Landsnet-greinarger%c3%b0.pdf) .
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Í frumvarpinu er gengið út frá því að vinna saman í eitt skipulag og umhverfismat þeirrar áætlunar skipulag 
fyrir raflínur, sem ná yfir fleiri en eitt sveitarfélag og ráðgert að skýrsluskrif vegna þess og mats á 
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar sé steypt saman. Hins vegar er gert ráð fyrir að framkvæmd mats á 
umhverfisáhrifum og hlutverk Skipulagsstofnunar verði formlega óbreytt en matið unnið samhliða og 
samþætt undirbúningi skipulagsákvörðunar, sbr. m.a. það sem segir í greinargerð frumvarpsins um 3. gr.
Því fæst ekki séð að um sé að ræða samþættingu mats á umhverfisáhrifum og skipulagstillögu. Ferlunum er 
að hluta haldið aðskildum og frumvarpið óskýrt um hvernig málsmeðferð vegna þeirra tengist. Landsnet 
telur að ekki sé gengið nægjanlega langt hvað varðar að koma þessum undirbúningsferlum sem fyrst saman 
í einn farveg og ná þannig fram mun betri skilvirkni, en frumvarpið leggur til.

Með vísan til þessa telur Landsnet heppilegast að horfa annars vegar á verklagið við undirbúning 
framkvæmda og hins vegar endanlega ákvarðanatöku um leyfi til framkvæmda. Hvað varðar verklagið 
telur Landsnet að augljóst sé að vinna þurfi frekar í þeim þáttum og gera umfangsmiklar breytingar á 
frumvarpinu. Í þeirri vinnu væri eðlilegt að leitað væri liðsinnis sérfræðinga í greiningu ferla og mikilvægt að 
missa ekki sjónar á því markmiði sem sett var um að bæta skilvirkni. Eins og áður er nefnt þá er verklagið 
óljóst m.t.t. málsmeðferðar er varðar hlutverk og ábyrgðarsvið aðila. Má þar nefna að Skipulagsstofnun er 
ætlað að eiga sæti í raflínunefnd og gegna þar formennsku auk þess að veita nefndinni almenna ráðgjöf og 
annast verkefnastjórn. Engu að síður hefur Skipulagsstofnun óbreytt hlutverk við ákvarðanir, 
leiðbeiningaskyldu og veitingu álits við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. A f þessu fæst ekki séð að 
samþætting skipulagsferlis og mats á umhverfisáhrifum hafi tekist eins og lagt var upp með. Fleiri dæmi um 
óljós hlutverk og ábyrgðir er að finna í athugasemdum við einstaka greinar hér að neðan.

Hvað varðar ákvarðanatökuna leggur Landsnet áherslu á að hún byggist á heildstæðu mati á öllum þeim 
lagakröfum sem gerðar eru til framkvæmda í flutningskerfinu, hvort sem um er að ræða raforkulög, 
skipulagslög eða lög um mat á umhverfisáhrifum, og þannig sé fengin skýr niðurstaða um fyrirkomulag 
framkvæmda. Til að svo geti orðið þarf að mati Landsnets að tryggja að fulltrúar allra málaflokka eigi 
aðkomu að ákvarðanatökunni en í núverandi tillögu skortir á þekkingu tengda raforkulögum. Í tilviki 
raflínunefndarinnar ættu þá fulltrúi ráðherra sem fer með orkumál að eiga sæti í nefndinni með vísan til 
raforkulaga og hlutverks Landsnets samkvæmt lögunum. Í því sambandi er vísað til þeirrar aðferðafræði 
sem byggt er á varðandi svæðisráð í lögum haf- og strandsvæða nr. 88/2008 og fjallað um nánar í 
athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins hér á eftir. Þar er um að ræða gerð skipulags þar sem líkt 
og í þessu frumvarpi fer umhverfis- og auðlindaráðherra með yfistjórn skipulags og til aðstoðar er 
Skipulagsstofnun en fulltrúar annarra eiga einnig sæti í svæðisráði. Í tilviki raflínunefndarinnar ættu þá 
fulltrúi ráðherra sem fer með orkumál að eiga sæti í nefndinni. Auk fulltrúa viðkomandi sveitarfélaga mætti 
horfa til þess að Samband íslenskra sveitarfélag ætti fulltrúa þar sem um er að ræða skipulag sem nær yfir 
fleiri en eitt sveitarfélag og hefur áhrif út fyrir viðkomandi sveitarfélög. Loks er mikilvægt að ákvarðanatakan 
feli í sér endanlegt leyfi fyrir framkvæmdum.

Athugasemdir við einstakar greinar
Við greiningu á efni frumvarpsins hefur Landsnet m.a. horft til þess hvernig núverandi ferli falla að þeim 
tillögum sem lagðar eru fram í frumvarpinu.

Verklag Landsnets við undirbúning framkvæmda er með þeim hætti að Landsnet byrjar undirbúning að mati 
á umhverfisáhrifum framkvæmdar þegar fyrir liggur framkvæmd í kerfisáætlun, hvort sem er í 
framkvæmdahluta (þriggja ára) eða langtímaáætlun. Þar hefur verið gerð kerfisleg greining á tengingu milli 
tveggja tengipunkta, þar sem bornir eru saman nokkrir valkostir. Sú valkostagreining byggir á ítarlegum 
samanburði á tæknilegum útfærslum, sem snúa að skyldum Landsnets til að byggja flutningskerfið upp á 
hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, gæða raforku og stefnu 
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. Samhliða kerfislegri greiningu er unnið mat á 
umhverfisáhrifum áætlunarinnar á grundvelli laga um umhverfismat áætlana nr. 106/2000. Það mat byggir á 
fyrirliggjandi gögnum og í nýlegri áætlunum, hefur matið byggst á kerfislegum útfærslum, sem í 
framkvæmdaáætlun eru ekki endilega háðar legu línunnar. Sú leið að tengja samanburð valkosta ekki við 
staðsetningu línuleiða auðveldar upphaf í valkostagreiningu þegar kemur að mati á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar, þ.e. að á þeim tímapunkti sé ekki búið að velja aðalvalkost á ákveðnum stað. Í 
kerfisáætlun er tekið fram að aðalvalkosturinn sé háður þeirri niðurstöðu sem liggi fyrir eftir að mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar lýkur. Þar er tekið fram að komi til þess að annar valkostur verði fyrir 
valinu þurfi að nýju að óska samþykktar Orkustofnunar fyrir framkvæmdinni.
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Í nýlegum matsverkefnum framkvæmda hefur Landsnet lagt áherslu á valkostagreiningar og rökstuðning 
fyrir vali á því hvaða valkostir eru metnir í framhaldinu. Þessi valkostagreining hefur verið unnin strax á 
matsáætlunarstigi og þá jafnvel með þverfaglegu verkefnaráði sem Landsnet hefur stofnað til vegna 
viðkomandi framkvæmdar. Unnið hefur verið með fyrirliggjandi hugmyndir valkosta, ef þær eru til staðar, en 
einnig kallað eftir nýjum valkostahugmyndum. Þannig hefur með gegnsæjum hætti verið unnið með 
valkostahugmyndir þar sem farið er yfir kosti þeirra og galla, þar til Landsnet leggur fram og rökstyður í 
tillögu að matsáætlun þá valkosti sem fyrirtækið hyggst leggja fram og bera saman í mati á 
umhverfisáhrifum.

Þegar fyrir liggur mat og samanburður á umhverfisáhrifum valkosta leggur Landsnet fram aðalvalkost í 
frummatsskýrslu. Aðalvalkosturinn byggir á fyrirliggjandi greiningum úr kerfisáætlun sem snýr að hagkvæmni 
og öryggi og þá ítarlegri gögnum og samanburði valkosta (t.d. leiðarvalskosta). Frummatsskýrslan er kynnt 
opinberlega og hefur Landsnet möguleika á breytingum á aðalvalkosti áður en matsskýrsla er lögð fram til 
Skipulagsstofnunar sem veitir álit. Rökstuðningur Landsnets fyrir aðalvalkosti á þessu stigi þarf að 
grundvallast á þeim greiningum á öryggi og hagkvæmni sem lögð hefur verið fram í kerfisáætlun og 
niðurstöðum sem fengist hafa úr mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Rökstuðningur á þessi stigi í 
undirbúningi framkvæmdarinnar grundvallast því bæði á því ferli sem unnið hefur verið á forsendum ákvæða 
raforkulaga og snúa að kerfisáætlun og því ferli sem kveðið er á um í ákvæðum laga um mat á 
umhverfisáhrifum. Það er því á þessum heildstæða grunni sem þarf að taka ákvarðanir sem snúa að skipulagi 
og framkvæmdaleyfum. Komi til þess að aðalvalkostur Landsnets er ekki í samræmi við aðalvalkost í 
samþykktri kerfisáætlun þarf Landsnet að gera grein fyrir breytingu á framkvæmd í næstu kerfisáætlun eða 
óska sérstaklega eftir samþykki Orkustofnunar fyrir breyttri framkvæmd.

Um 1. -  4. gr.
Í 1. og 2. gr. frumvarpsins kemur fram að raflínunefndum sé ætlað að annast gerð raflínuskipulags og veita 
framkvæmdaleyfi í flutningskerfi raforku sem byggjast á staðfestri kerfisáætlun. Samkvæmt frumvarpinu 
leggur framkvæmdaraðili fram beiðni um skipun raforkunefndar á undirbúningsstigi framkvæmdar, áður en 
ferli samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum er hafið. Í beiðninni skal koma fram greinargóð lýsing á 
fyrirhugaðri framkvæmd og upplýsingar um innan hvaða sveitarfélaga framkvæmdin er áformuð.

Landsnet telur ekki ljóst hversu ítarleg lýsing á fyrirhugaðri framkvæmd þarf að liggja fyrir á þessu stigi, þar 
sem aðalvalkostur kerfisáætlunar leggur ekki endilega til landfræðilega staðsetningu og ekki er hafið mat á 
umhverfisáhrifum, þar sem í upphafi þess ferlis er unnið að valkostagreiningu en ekki lagður fram 
aðalvalkostur fyrr en í frummatsskýrslu, sbr. það sem segir hér að framan.

Í 2. gr. frumvarpsins segir að raflínunefnd annist gerð raflínuskipulags en í 3. gr. er lagt til að við upptalningu 
á hlutverki Skipulagsstofnunar, bætist við það hlutverk sem stofnuninni er ætlað í tengslum við stjórnsýslu 
framkvæmda í flutningskerfi raforku. Í athugasemdum við greinina segir að í 5. gr. frumvarpsins sé gert ráð 
fyrir að fulltrúi Skipulagsstofnunar eigi sæti í raflínunefnd og gegni þar formennsku. Hlutverk 
Skipulagsstofnunar sé að öðru leyti að vera raflínunefndum almennt til ráðgjafar auk þess sem stofnunin 
annist í umboði nefndarinnar, verkefnastjórn og samskipti við framkvæmdaraðila, þ.m.t. móttöku gagna og 
umsókna, vinni skipulagstillögu og reki sameiginlegt vefsvæði/gátt fyrir kynningu og samráð vegna 
framkvæmdarinnar. Gagnvart framkvæmdaraðila, almenningi, hagsmunaaðilum og samráðsaðilum verði ein 
sameiginleg ásýnd og samskiptaleið. Gert er ráð fyrir að framkvæmd mats á umhverfisáhrifum og hlutverk 
Skipulagsstofnunar verði formlega óbreytt en matið unnið samhliða og samþætt undirbúningi 
skipulagsákvörðunar. A f þessu má vera ljóst að verið er að bæta umtalsvert við verkefni Skipulagsstofnunar 
frá því sem nú er en jafnframt gert ráð fyrir að stofnun haldi áfram verkefnum sínum á grundvelli annarra 
laga. Landsnet telur að illa fari á því að Skipulagsstofnun sé falið að taka ákvörðun um tillögu að 
matsáætlun og að skila áliti um framkvæmdir í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda á sama tíma og 
stofnuninni er falið jafn umfangsmikið hlutverk varðandi gerð raflínuskipulags samkvæmt frumvarpinu.

Í 4. gr. frumvarpsins er fjallað um eftirlit með framkvæmdum og lagt til að skipulagsfulltrúar sveitarfélaga 
annist eftirlit með þeim framkvæmdum sem frumvarpið gerir ráð fyrir að raflínunefndir gefi út 
framkvæmdaleyfi fyrir. Þá segir í greinargerð að til að tryggja formfestu og umboð skipulagsfulltrúa sé gert 
ráð fyrir að gerður sé samstarfssamningur milli nefndarinnar og viðkomandi sveitarstjórnar um fyrirkomulag 
eftirlitsins. Kostnaður af eftirlitinu skuli greiddur a f leyfishafa sem hluti framkvæmdaleyfisgjalds sem
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raflínunefndin innheimtir. Nefndin greiðir svo fyrir vinnu skipulagsfulltrúa af innheimtu 
framkvæmdaleyfisgjaldi samkvæmt því sem ákveðið er í samstarfssamningi. Komi til þess að beita þurfi 
þvingunarúrræðum eða öðrum stjórnvaldsaðgerðum á framkvæmdatíma er það í höndum nefndarinnar, eftir 
atvikum eftir ábendingar frá skipulagsfulltrúa.

Landsnet telur óeðlilegt að framkvæmdaraðili eigi ekki aðkomu að samstarfssamningi um fyrirkomulag 
eftirlits, sérstaklega í ljósi þess hvernig lagt er til að samsetningu raflínunefndar verði háttað. Þá þarf að hafa 
hliðsjón af eftirliti með framkvæmdum á vegum framkvæmdaraðila.

Um 5. gr. (Raflínunefnd)
Í frumvarpinu er lagt til að raflínunefnd verði skipuð fulltrúum viðeigandi sveitarfélaga og einum fulltrúa 
Skipulagsstofnunar sem skuli vera formaður nefndarinnar. Hins vegar er hvorki gert ráð fyrir að stjórnvöld 
orkumála né flutningsfyrirtækið eigi sérstaka aðkomu að nefndinni.

Í hugmyndum Landsnets var lagt upp með að raflínunefnd væri skipuð aðilum sem hefðu faglega þekkingu 
á mati á umhverfisáhrifum, staðbundna skipulagsþekkingu á svæðinu og tæknilegum áskorunum við 
uppbyggingu kerfisins. Ef sú leið er ekki fær telur Landsnet; í ljósi þess að við gerð raflínuskipulags þarf að 
taka mið af ákvæðum raforkulaga, gildandi stefnu stjórnvalda um flutningskerfi raforku og staðfesta 
kerfisáætlun; eðlilegt að stjórnvöld orkumála eigi aðkomu að nefndinni auk fulltrúa viðkomandi 
sveitarstjórna.

Landsnet telur einnig að hér vakni spurningar um ábyrgð og valdsvið framkvæmdaraðila, sveitarstjórna, 
Orkustofnunar og Skipulagsstofnunar, þegar raflínunefndin velur valkost sem verður grundvöllur 
framkvæmdaleyfis. Fyrir liggur að áður en mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar hefst liggur fyrir 
samþykki Orkustofnunar á tiltekinni framkvæmd í staðfestri kerfisáætlun. Staðfesting Orkustofnunar markar 
meðal annars þann ramma sem Landsnet hefur til fjárfestinga í viðkomandi framkvæmd. Samþykki 
kerfisáætlunar er ein meginforsenda þess að Landsnet hafi heimild til að ráðast í viðkomandi framkvæmd, 
rétt eins og útgáfa framkvæmdaleyfa.

Landsnet ber ábyrgð á vinnu við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda skv. lögum um mat á 
umhverfisáhrifum og Skipulagsstofnun annast eftirlit með framkvæmd laganna og veitir leiðbeiningar 
samkvæmt þeim. Þá tekur stofnunin ákvörðun um tillögu að matsáætlun og veitir álit um matsskýrslu. 
Landsnet telur að það veki spurningar um hvernig saman fer hlutverk Skipulagsstofnunar með tilliti til mats á 
umhverfisáhrifum og formennsku í raflínunefndinni og að svo virðist sem stofnunin hafi þar jafnt 
atkvæðavægi á við aðra í nefndinni. Frumvarpið gerir ráð fyrir að samþætta skýrslugerð vegna mats á 
umhverfisáhrifum, sem skv. lögum um mat á umhverfisáhrifum er á forræði framkvæmdaraðila, við 
skipulagsgerð og umhverfismat hennar.

Eins og áður er komið fram bendir Landsnet á að í lögum nr. 88/2018 um skipulag haf- og strandsvæða er 
kveðið á um að m.a. ráðherra sem fer með orkumál og ferðamál eigi fulltrúa í svæðisráði. Svæðisráð hefur 
það hlutverk að vinna að tillögu að strandsvæðisskipulagi fyrir viðkomandi svæði eða endurskoðun þess.
Þar er um að ræða gerð skipulags þar sem líkt og í þessu frumvarpi fer umhverfis- og auðlindaráðherra með 
yfistjórn skipulags og til aðstoðar er Skipulagsstofnun en fulltrúar annarra eiga einnig sæti í svæðisráði. Í 
tilviki raflínunefndarinnar ættu þá fulltrúi ráðherra sem fer með orkumál sæti í nefndinni með vísan til 
raforkulaga og hlutverks Landsnets samkvæmt lögunum. Jafnframt mætti horfa til þess að Samband 
íslenskra sveitarfélag ætti fulltrúa þar sem um er að ræða skipulag sem nær yfir fleiri en eitt sveitarfélag og 
hefur áhrif út fyrir viðkomandi sveitarfélög

Um 7. gr. a (Raflínuskipulag)
Hvað varðar raflínuskipulag bendir Landsnet á mikilvægi ákvæða raforkulaga, staðfestrar kerfisáætlunar og 
stefnumörkunar stjórnvalda, bæði hvað varðar uppbyggingu flutningskerfis raforku og lagningu raflína. 
Samkvæmt raforkulögum er Landsneti skylt að byggja flutningskerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti 
til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, gæða raforku og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 
flutningskerfis raforku, sem m.a. nær til stefnu stjórnvalda um lagningu raflína, sbr. 1. mgr. 9. gr. 
raforkulaga. Því er ekki nægjanlegt að eingöngu sé horft til ákvæða raforkulaga um gildandi stefnu 
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins og staðfesta kerfisáætlun. Ljóst er að ef ekki er tekið tillit til 
allra þeirra atriða sem kveðið er á um í raforkulögum við gerð raflínuskipulags eru allar líkur á að skipulagið
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gagnist ekki sem grundvöllur fyrirhugaðra framkvæmda og að framkvæmdaleyfi stangist á við niðurstöðu 
Orkustofnunar. Þannig kæmi upp sú staða að ekki fáist endanleg niðurstaða um fyrirkomulag framkvæmdar.

Um 7. gr. b (Ábyrgð á gerð og afgreiðslu raflínuskipulags)
Í þessari grein frumvarpsins er ábyrgð á undirbúningi, kynningu og afgreiðslu raflínuskipulags vegna 
tiltekinna framkvæmda í flutningskerfi raforku lögð á herðar raflínunefndar. Þá er kveðið á um að 
Skipulagsstofnun veiti raflínunefnd ráðgjöf og annist gerð raflínuskipulags í umboði hennar og þá 
málsmeðferð sem kveðið er á um í skipulagslögum. Skipulagsstofnun leggur nefndinni einnig til aðstöðu og 
annast rekstur vefs fyrir kynningu skipulagsins og umhverfismats. Raflínunefndinni er ætlað að samþykkja 
raflínuskipulag að fenginni afstöðu hlutaðeigandi sveitarstjórna eða að lokinni málsmeðferð skv. 4. mgr. 11. 
gr. d.

Landsnet telur að í þessu sambandi verði einnig að horfa til annarra greina frumvarpsins. Þannig er í 
frumvarpinu kveðið á um að raflínuskipulag og umhverfismat þess skuli unnið og kynnt samhliða mati á 
umhverfisáhrifum hlutaðeigandi framkvæmdar og að samþætta skuli skýrslugerð um umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum og skýrslugerð um umhverfismat 
skipulagstillögunnar samkvæmt skipulagslögum og lögum um umhverfismat áætlana. Við þessar aðstæður 
koma upp ýmsar spurningar sem lúta að valdi og ábyrgð Skipulagsstofnunar. Stofnunin tekur á grundvelli 
ákvæða í lögum um mat á umhverfisáhrifum ýmsar ákvarðanir auk þess að skila áliti um matsskýrslu.

Landsnet bendir á að framkvæmdaraðili getur kært til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
ákvörðun Skipulagsstofnunar um synjun matsáætlunar eða breytingar á henni og ákvörðun stofnunarinnar 
um að frummatsskýrsla uppfylli ekki þær kröfur sem gerðar eru eða sé ekki í samræmi við matsáætlun. 
Landsnet telur óvissu um stöðu ákvörðunar Skipulagsstofnunar um tillögu að matsáætlun þar sem stofnunin 
hafi í raun komið að ákvarðanatöku um matsáætlun þar sem lýsing skipulagstillögu raflínunefndar og tillaga 
að matsáætlun verði í raun að sama skjalinu. Þá þarf að vera ljóst hvort og hvernig leyst er úr 
ágreiningsmálum, en fari málsmeðferð og kæruheimildir skv. gildandi skipulagslögum er ekki heimild til 
kæru vegna lýsingar skipulags. Að sama skapi er spurning um hvernig eigi að leysa úr ágreiningsmálum 
varðandi atriði sem snúa að kröfum um frummatsskýrslu er t.d geta varðað efnistök umhverfismats og 
greinargerð samhliða gerð skipulagstillögu.

Um 7. gr. c (Gerð raflínuskipulags, kynning og samráð)
Í þessari grein frumvarpsins er lagt til að raflínuskipulag og umhverfismat þess skuli unnið og kynnt 
samhliða mati á umhverfisáhrifum hlutaðeigandi framkvæmdar og skuli samþætta skýrslugerð um 
umhverfisáhrif framkvæmdarinnar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum og skýrslugerð um 
umhverfismat skipulagstillögunnar samkvæmt skipulagslögum og lögum um umhverfismat áætlana. 
Ráðherra skal kveða nánar á um slíka sameiginlega skýrslugerð, kynningu og málsmeðferð í reglugerð.

Landsnet telur hér ekki ljóst hver sé ábyrgðaraðili við gerð þeirra skýrslna sem um ræðir, en skv. lögum um 
mat á umhverfisáhrifum er framkvæmdaraðili ábyrgðaraðili matsvinnunnar. Mikilvægt er að skýrt sé kveðið á 
um ábyrgð á vinnu þessa samþætta ferlis í lögum en ekki vísað til reglugerðar. Eins þarf að vera ljóst 
hvernig samskiptum framkvæmdaraðila og raflínunefndar skuli háttað og hver hafi umsjón og úrslitavald 
þegar kemur að ákvörðunum um efnistök, framsetningu skýrslugerðar og kynningarmál.

Í frumvarpsgreininni kemur einnig fram að raflínunefndin taki saman lýsingu á skipulagsverkefninu og 
upplýsingar um forsendur, valkosti, fyrirliggjandi stefnu stjórnvalda og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um 
kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart stjórnvöldum, almenningi og öðrum hagsmunaaðilum og 
hvernig staðið verður að umhverfismati framkvæmdar og skipulagsáætlunar.

Landsnet telur hér ekki ljóst hvernig það verklag sem hefur verið viðhaft í undirbúningi mats, á 
matsáætlunarstigi, passar við það stig í skipulagsferlinu þegar unnið er að lýsingu og hún kynnt. Landsnet 
hefur lagt vinnu í samráð m.a. um valkostahugmyndir áður en matsáætlun er kynnt af hálfu 
Skipulagsstofnunar. Landsnet telur að það verði að vera ljóst í lögunum hvernig samþætting skýrslna 
Landsnets á matsáætlunarstigi (drög að tillögu að matsáætlun/tillaga að matsáætlun) við lýsingu 
raflínunefndar mun eiga að vera. Er það Landsnet sem leggur drög að tillögu að matsáætlun og matsáætlun 
til raflínunefndar, sem hún vinnur þá áfram sína lýsingu eða öfugt? Eins þarf að liggja fyrir hvaða aðkomu 
Landsnet hefur að lýsingunni og t.d ákvarðanatöku um framlagða valkosti í lýsingu.
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Í 4. mgr. c-liðar 7. gr. segir að tillaga að raflínuskipulagi skuli kynnt með þeim valkostum sem gerð er grein 
fyrir í umhverfismati framkvæmdarinnar. Þá kemur fram í d-lið 7. gr. að þegar frestur til athugasemda er 
liðinn skuli raflínunefnd fjalla um tillögu að raflínuskipulagi á nýjan leik og á grundvelli niðurstöðu mats á 
umhverfisáhrifum taka afstöðu til umsóknar um framkvæmdaleyfi, þ.m.t. hvaða valkostur skuli valinn ef leyfi 
verður veitt og að hvaða skilyrðum uppfylltum. Tillaga að raflínuskipulagi skal tekin aftur til umfjöllunar í 
raflínunefnd þegar afstaða þeirra sveitarfélaga sem hún nær til liggur fyrir. Komist nefndin að sameiginlegri 
niðurstöðu skal tillagan send ráðherra til staðfestingar.

Landsnet telur að skýra þurfi betur í lagaákvæðum hvernig samspil þessa skrefa í skipulagsgerð fer saman 
við málsmeðferð við mat á umhverfisáhrifum skv. gildandi lögum þar um. Ef ætlunin er að samtvinna í eina 
skýrsluannars vegar frummatsskýrslu og hins vegar skipulagstillögu, þá hlýtur að þurfa að taka mið af því 
að skv. reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015 með síðari breytingum, segir í h-lið 20. gr. að í 
frummatsskýrslu þurfi að koma fram rökstuðningur fyrir aðalvalkosti framkvæmdaraðila. Því hlýtur að þurfa 
að tilgreina aðalvalkost í skipulagstillögunni, enda þarf hún að vera skýr um áætlaða stefnu. Hins vegar 
virðist vera að möguleiki sé til staðar fyrir raflínunefndina að ákveða eftir kynningu raflínuskipulags hvaða 
valkostur verði valinn og endanleg tillaga unnin samkvæmt því. Landsnet fær ekki séð hvort þá sé ráðgert 
að auglýsa skipulagið aftur með nýjum aðalvalkosti ef hann felur í sér verulega breytingu frá því tillagan var 
upphaflega auglýst.

Þá bendir Landsnet á að skv. 14. gr. skipulagslaga, svo sem lagt er til að henni verði breytt með 10. gr. 
frumvarpsins, getur leyfisveitandi bundið framkvæmdaleyfi þeim skilyrðum er fram kunna að koma í áliti 
Skipulagsstofnunar að svo miklu leyti sem aðrir sem veita leyfi til framkvæmda samkvæmt sérlögum hafa 
ekki tekið afstöðu til þeirra. Hér verður að horfa til ákvæða raforkulaga og afgreiðslu Orkustofnunar á 
kerfisáætlun. Taka þurfi af allan vafa um að ekki sé verið að veita raflínunefnd víðtækari heimild til að hafna 
framkvæmdaleyfisumsókn eða binda hana skilyrðum umfram það sem lög kveða nú á um.

Þegar kemur að úrvinnslu umsagna og athugasemda fær Landsnet ekki séð á frumvarpinu að fyrirtækinu sé 
ætlað eitthvað hlutverk í því að bregðast við slíku, heldur er eingöngu gert ráð fyrir að óskað sé afstöðu 
sveitarfélaganna og gerir við það athugasemdir.

Um 7. gr. d (Afgreiðsla og gildistaka raflínuskipulags)
Í greininni er kveðið á um afgreiðslu raflínuskipulags, aðkomu ráðherra og gildistöku raflínuskipulags. 
Samkvæmt frumvarpinu er það ráðherra umhverfis- og auðlindamála sem staðfestir eða synjar skipulaginu. 
Einnig getur raflínunefndin vísað skipulagstillögu til ráðherra ef nefndin kemst ekki að sameiginlegri 
niðurstöðu. Ráðherra tekur þá ákvörðun um val á valkosti og hvaða skilyrðum framkvæmdin skuli háð í 
skilmálum skipulagsins. Ráðherra skal við töku ákvörðunarinnar taka mið af gildandi landsskipulagsstefnu 
og niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Stefna stjórnvalda um flutningskerfi raforku 
skal einnig höfð til hliðsjónar.

Landsnet telur mikilvægt að í ágreiningsmálum sé hægt að vísa máli til endanlegrar ákvörðunar. Hins vegar 
vakna spurningar um ábyrgð umhverfis- og auðlindamálaráðherra einum á ákvarðanatökunni. Á það 
sérstaklega við þar sem honum ber skv. frumvarpinu fyrst og fremst að taka mið af gildandi 
landsskipulagsstefnu og niðurstöðum mats á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. Það þarf að vera alveg 
ljóst að niðurstaða Landsnets um ákvörðun um aðalvalkost sem lagður er fram að loknu mati á 
umhverfisáhrifum byggir bæði á forsendum raforkulaga og laga um mat á umhverfisáhrifum. Á því verður 
endanleg ákvörðun um skipulag jafnframt að byggja.

Virðingarfyllst,

Guðjón Axel Guðjónsson, lögfræðingur Landsnets.
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