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Efni: Umsðgn um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010, skipulagslög, 275. mál.

Vísað ertil tölvupósts nefndarsviðs Alþingis, dagsettum 18. nóvember 2020 s.l. þarsem Húsnæðis-og mannvirkj; 
(hér.eftir HMS) er gefinn kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 1 
(uppbyggingu innviða og íbúðarhúsnæðis), 275. mál.

12.2020

stofnun
3/2010

Frumvarpinu er ætlað að einfalda stjórnsýslu við gerð skipulagsáætlana og útgáfu framkvæmdaleyfa vegna framlvæmda 
við flutningskerfi raforku. Einnig felur frumvarpið í sér tillögu til einföldunar á skipulagsbreytingum og ákvæði um 
stafræna málsmeðferð. í greinargerð við frumvarpið kemur fram að það byggi á tillögum starfshóps, skipt ðum af 
umhverfis- og auðlindaráðherra þann 19. febrúar 2020, til að vinna nánar úr tillögum átakshóps um húsna ‘ðismál. 
íbúðalánasjóður, sem sameinaðist mannvirkjastofnun í HMS íjanúars.l., vareinn af fulltrúum átakshópsins.

Almennt um frumvarpið

Efni frumvarpsins var kynnt í samráðsgátt stjórnvalda í sumar og lét HMS þá í té umsögn sem fylgir hjálögð Atriði í 
umsögninni eiga við um fyrirliggjandi frumvarp enda tók það óverulegum breytingum áður en málið var lag fram á 
Alþingi. Að mati HMS er þó rétt að halda til haga fáeinum ábendingum um tiltekin efnisatriði frumvarpsins:

Flutningskerfi raforku

HMS tekur undir að nauðsynlegt sé að tryggja afhendingaröryggi raforku um land allt. HMS vill hins veg; 
eftirfarandi athugasemdir varðandi þær breytingartillögur er varða skipulagsáætlanir og framkvæmdaley 
flutningskerfis raforku.

• Undanþágur þær er fram koma í frumvarpinu eiga einungis við um framkvæmdir sem ná yfir tvö e 
sveitarfélög. Þar af leiðandi falla rafflutningskerfis-framkvæmdir innan eins sveitarfélags ekk 
skilgreininguna. Því fellur skipulag rafflutningskerfis-framkvæmda sem eru bundnar við eitt sveitarfé 
undir þá rétthæð sem tiltekin er í 9. gr. frumvarpsins. Þetta getur dregið úr tilætluðum áhrifum frumv.

• Raflínuskipulag virðist eingöngu eiga við um nýjar framkvæmdir, það er því ekki skýrt af lestri frum
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hvort þær raflínur sem er nú þegar eru til staðar verði sérstaklega skilgreindar inn í raflínuskipulagið eiia hvort 
það muni einungis eiga við um nýjar línur. Ef ætlunin er eingöngu að skilgreina nýjar línur getur þa 5 valdið 
misskilningi og viðbótar flækjustigi við gerð skipulags. Skýrast væri ef raflínuskipulag næði til alls flutnir gskerfis 
rafveitna, bæði núverandi virki og framkvæmda sem eru núþegar komnar á áætlun 
Ekki er nægilega skýrt hvort forkaupsréttur sveítarstjórnar skv. 22. gr. frumvarpsins nái jafnfr; mt yfir 
helgunarsvæði rafmagnslína og strengja. Frumvarpið tekur til fasteigna sem henni er nauðsynlegt að f| umráð 
yfir til þess að framkvæma skipulag, en skýra mætti hvort helgunarsvæði falli þar einnig undir

Stytting athugasemdafrests

Jafnframt ítrekar HMS að jákvætt sé að með þessu frumvarpi séu stigin fyrstu skrefin í að innleiða tillögur át. 
ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum hvað varðar skipulagsmál og rafvæðingu skipulagsmála. Betur má þó ef dug;
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vetur því til þess að áfram verði unnið að þeim tillögum átakshóps ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum sem ekki 
umfjöllunar í frumvarpi þessu. Að lokum vill HMS taka undir athugasemdir sem fram komu í umsögn Sambands 
ra sveitarfélaga dags. 30. septembersl. og birt var ísamráðsgátt stjórnvalda varðandi nauðsyn þess að halda áfram 
3g þróun í einföldun á málsmeðferð skipulagstillagna í góðu samstarfi ríkis og sveitarfélaga.

Að öð iu leiti vísar HMS í umsögn er látin var í té á samráðsgátt fyrr í haust sem fylgir hjálögð.

Virðingarfyilst, 
f.h. HMS

Anna Guðmunda Ingvarsdótfir 
aðstoðarforstjóri
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