Þingsályktun
um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku.
________
Alþingi ályktar, sbr. 39. gr. a raforkulaga, nr. 65/2003, að við uppbyggingu flutningskerfis
raforku, þ.m.t. við gerð kerfisáætlunar, verði stefna sú sem fram kemur í þingsályktun þessari
höfð að leiðarljósi.
A. Almenn atriði er varða uppbyggingu flutningskerfis raforku.
Eftirfarandi skal lagt til grundvallar við uppbyggingu á flutningskerfi raforku:
1. Flutningskerfi raforku er hluti af grunninnviðum samfélagsins, með sambærilegum hætti
og samgöngu- og fjarskiptainnviðir, og ein af mikilvægum forsendum fjölbreyttrar atvinnu- og byggðaþróunar.
2. Tryggja ber að flutningskerfið geti á hverjum tíma mætt þörfum raforkunotenda og
stuðlað að þeim þjóðhagslegu markmiðum sem fram koma í raforkulögum.
3. Treysta skal flutningskerfið betur, tengja betur lykilsvæði og tryggja afhendingaröryggi
raforku um land allt. Skulu Eyjafjarðarsvæði, Vestfirðir og Suðurnes vera sett í forgang.
4. Skoða skal að hve miklu leyti megi nýta jarðstrengi með hagkvæmum hætti við uppbygginguna. Ekki verði ráðist í línulagnir yfir hálendið.
5. Gæta skal jafnvægis milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa við
uppbygginguna.
6. Standa skal að uppbyggingunni á opinn og fyrir fram skilgreindan hátt innan ramma
kerfisáætlunar, þar sem valkostagreiningar eru lagðar til grundvallar.
7. Styrking og uppbygging á flutningskerfinu skal miða að því að auka afhendingaröryggi
raforku á landsvísu með sérstakri áherslu á þau landsvæði sem búa við skert orkuöryggi.
Þá skulu möguleikar til fjölbreyttrar atvinnusköpunar á landsvísu hafðir að leiðarljósi
við uppbygginguna. Allir afhendingarstaðir í meginflutningskerfinu skulu árið 2030 vera
komnir með tengingu sem tryggi að rof á stakri einingu valdi ekki takmörkunum á afhendingu eða afhendingarrofi. Allir afhendingarstaðir í svæðisbundnum hlutum flutningskerfisins skulu árið 2040 vera komnir með tengingu sem tryggi að rof á stakri einingu valdi ekki takmörkunum á afhendingu eða afhendingarrofi. Fram að þeim tíma skal
leitast við að tryggja afhendingaröryggi fyrir svæðisbundin flutningskerfi með afli innan
svæðis.
8. Tryggja skal að flutningskerfið mæti þörfum fyrir aukin orkuskipti í samgöngum og
haftengdri starfsemi, m.a. að því er varðar innviði fyrir rafbíla, notkun raforku í höfnum
og raforku til fiskimjölsbræðslna.
9. Þegar framkvæmd í flutningskerfinu tekur til fleiri en eins sveitarfélags skal tryggja að
ákvarðanir um einstaka jarðstrengskafla, þegar það á við, byggist á heildstæðu mati á
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þeim hluta flutningskerfisins þar sem lengd jarðstrengskafla er háð takmörkunum og
innbyrðis háð. Í slíkum tilvikum skal miða að því að jarðstrengskaflar séu nýttir á þeim
svæðum þar sem jarðstrengur hefur í för með sér mestan ávinning umfram loftlínu.
Við val á línuleið fyrir raflínur skal gæta að verndarákvæðum friðlýstra svæða samkvæmt lögum um náttúruvernd, svæða sem njóta verndar samkvæmt sérlögum og réttaráhrifum skráningar á náttúruminjaskrá skv. 37. gr. laga um náttúruvernd. Forðast ber
einnig að raska, nema brýna nauðsyn beri til, svæðum sem njóta sérstakrar verndar skv.
61. gr. laga um náttúruvernd.
Við uppbygginguna skal tryggja, eins og kostur er, hagkvæmt flutnings- og dreifiverð
til allra raforkunotenda.
Leita skal leiða til að draga úr sjónrænum áhrifum með þróun nýrra flutningsmannvirkja
sem falla betur að umhverfinu og velja stæði þannig að sjónræn áhrif eða önnur umhverfisáhrif séu sem minnst. Leitast skal við að raska ekki ósnortnu svæði ef aðrar lausnir koma til greina.
Jarðstrengi skal svo sem kostur er leggja meðfram vegum.
Nýta skal núverandi línustæði við lausnir á aukinni flutningsþörf ef aðstæður leyfa, með
endurbyggingu og/eða spennuhækkun, fjölgun eða stækkun leiðara á línum eða öðrum
þekktum aðferðum.
Afhendingaröryggi raforku skal metið við valkostagreiningu, sem og kostnaður við að
tryggja það.
Tryggja skal raforkudreifingu og raforkuöryggi með tilliti til mögulegra náttúruhamfara.

B. Rannsóknir og greiningar.
Að tilhlutan atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis skulu sérfróðir aðilar gera óháðar og
sjálfstæðar rannsóknir á áhrifum mismunandi tæknilegra lausna við lagningu raflína. Jafnframt fari fram óháð greining á þjóðhagslegri hagkvæmni þess að aukið hlutfall flutningskerfis raforku verði lagt í jörð, með tilliti til áhrifa á raforkuverð, afhendingaröryggis, hagkvæmni, byggðaþróunar, tæknilegra lausna og umhverfiskostnaðar.
Skýrslur um framangreind rannsóknarefni skulu lagðar fram á Alþingi eigi síðar en 1.
október 2019.
C. Viðmið og meginreglur varðandi lagningu raflína.
Þingsályktun þessi skal tekin til endurskoðunar á haustþingi 2019. Í endurskoðaðri þingsályktunartillögu verði kveðið nánar á um viðmið og meginreglur varðandi lagningu raflína,
til lengri tíma, m.a. með áherslu á að hve miklu leyti nýta skuli jarðstrengi með hagkvæmum
hætti í flutningskerfi raforku.
Þar til framangreindri endurskoðun er lokið skulu gilda þau viðmið og þær meginreglur
varðandi lagningu raflína sem fram koma í þingsályktun nr. 11/144 um stefnu stjórnvalda um
lagningu raflína.
_____________

Samþykkt á Alþingi 11. júní 2018.

