
   

151. löggjafarþing 2020–2021. 

Þingskjal 751 – 111. mál.    

Skýrsla 

forsætisráðherra um innviði og þjóðaröryggi, 

samkvæmt beiðni.  

 

Með beiðni á þskj. 112 frá Njáli Trausta Friðbertssyni, Haraldi Benediktssyni, Óla Birni 

Kárasyni, Ásmundi Friðrikssyni, Jóni Gunnarssyni, Vilhjálmi Árnasyni, Bryndísi Haralds-

dóttur, Páli Magnússyni og Brynjari Níelssyni er þess óskað að forsætisráðherra flytji Alþingi 

skýrslu um stöðu grunninnviða samfélagsins og mikilvægra samfélagslegra innviða sem varða 

þjóðaröryggi og hvernig þeir hagsmunir eru tryggðir innan íslenskrar stjórnsýslu út frá ábyrgð 

og málefnasviði ráðuneyta og í íslenskri löggjöf.  

Óskað var eftir umfjöllun um: 

a. skilgreiningu á hugtakinu „þjóðaröryggi“ út frá samfélagslegum innviðum,   

b. hvaða grunninnviðir íslensks samfélags hafa verið skilgreindir sem mikilvægir með tilliti 

til þjóðaröryggishagsmuna,   

c. helstu hluta samgöngukerfisins, svo sem vegi, brýr, ferjur, flugvelli, og hvort þeir hlutar 

eigi að vera skilgreindir með tilliti til þjóðaröryggis,   

d. helstu þætti raforkukerfisins, svo sem virkjanir, flutnings- og dreifikerfið, afhendingar-

öryggi raforku, varaafl og stýringu, og hvort þeir hafi verið skilgreindir út frá 

þjóðaröryggishagsmunum, 

e. hvort helstu fjarskiptakerfi Íslands hafi verið skilgreind með tilliti til þjóðaröryggis, svo 

sem jarðsímakerfið (AXE), ljósleiðarakerfið, Tetra-kerfið, farsímakerfið, gagnastrengir 

til útlanda, langbylgjan RÚV, FM-útvarpsútsendingar,   

f. hverjir fari með ábyrgð á samfélagslegum innviðum, svo sem flug- og vegasamgöngum, 

afhendingaröryggi raforku og virkni fjarskiptakerfa á landsvísu,   

g. stöðu helstu grunninnviða íslensks samfélags sem varða þjóðaröryggismál gagnvart 

skipulagsmálum og hvernig þeir eru tryggðir í löggjöf,   

h. hvort íslenska ríkið ætti með almennum hætti að fara með skipulagsvald vegna helstu 

grunninnviða landsins á grundvelli þjóðaröryggis.   

Í greinargerð kemur fram að markmiðið með skýrslubeiðninni sé að skilgreint verði nánar 

hvaða innviðir landsins teljist til grunninnviða samfélagsins, sbr. þjóðaröryggisstefnu, og 

mikilvægir út frá þjóðaröryggi landsmanna, svo sem samgönguinnviðir, raforku- og fjarskipta-

kerfið. Flutningsmenn telja mikilvægt að farið verði í að greina grunninnviði samfélagsins og 

þá samfélagslegu innviði sem teljast mikilvægir að teknu tilliti til þjóðaröryggishagsmuna. 

Þannig megi tryggja öryggi þjóðarinnar og jafnframt sameiginlegan skilning á því hvað felist 

í þjóðaröryggishugtakinu. 

Hér á eftir er framangreindum stafliðum skýrslubeiðninnar svarað. 

 

a. Skilgreining á hugtakinu þjóðaröryggi út frá samfélagslegum innviðum  

Í þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland sem samþykkt var á Alþingi árið 2016 endurspeglast 

breið sýn á þjóðaröryggi sem tekur til hnattrænna, samfélagslegra og hernaðarlegra áhættu-

þátta. 
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Markmiðið er að tryggja sjálfstæði, fullveldi og friðhelgi landamæra Íslands, öryggi 

borgaranna sem og vernd stjórnkerfis og grunnvirkja samfélagsins.  Út frá samfélagslegum 

innviðum tekur þjóðaröryggi til öryggis fyrir ógnum sem kunna að valda borgurum, stjórnkerfi 

og grunnvirkjum samfélagsins – þar á meðal fjármálakerfi, orkukerfi, heilbrigðiskerfi og 

matvælakerfi – stórfelldum skaða, hvort sem um er að ræða innri eða ytri ógnir, af manna-

völdum eða öðrum þáttum, svo sem náttúruhamförum, farsóttum eða loftslagsbreytingum.  

 

b. Hvaða grunninnviðir íslensks samfélags hafa verið skilgreindir sem mikilvægir með 

tilliti til þjóðaröryggishagsmuna. 

Ekki er að finna í íslenskum lögum almenna, lagalega skilgreiningu á hvaða grunnvirki 

eða innviðir samfélagsins eða hlutar þeirra teljist mikilvægir með tilliti til þjóðaröryggishags-

muna. 

Í niðurstöðum átakshóps um úrbætur á innviðum sem skipaður var í kjölfar fárviðrisins í 

desember 2019 og kynntar voru í lok febrúar 2020 eru lagðar fram tillögur að aðgerðum sem 

lúta meðal annars að formlegri skilgreiningu og lögfestingu mikilvægra innviða. Í tillögum 

átakshópsins er tekið mið af mikilvægum innviðum eins og þeim er lýst í stefnu í 

almannavarna- og öryggismálum ríkisins fyrir árin 2015–2017. Hér er um að ræða fjarskipti, 

net- og upplýsingakerfi, fjármálakerfi, heilbrigðisþjónustu, löggæslu, viðbúnað og 

neyðarþjónustu, matvæla-, fæðu-, neysluvatns- og fráveitukerfi, orkukerfi, samgöngukerfi og 

æðstu stjórn ríkisins. Megináhersla er á orku-, fjarskipta- og samgönguinnviði. 

Þessar tillögur átakshópsins eru nú til frekari skoðunar og vinnslu í forsætisráðuneytinu.   

Í þeirri vinnu er tekið mið af: 

Þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland sem felur í sér ellefu áherslur sem allar hafa jafnt vægi. 

Þar er lögð áhersla á innviði sem geta varðað  almannaöryggi netöryggi, fæðu- og 

matvælaöryggi, heilbrigðisöryggi, fjármála- og efnahagsöryggi. Þar er einnig kveðið á um 

varnarsamstarf við önnur ríki í gegnum Atlantshafsbandalagið og varnarsamninginn við 

Bandaríkin og að í landinu séu til staðar varnarmannvirki í samræmi við alþjóðlegar 

skuldbindingar Íslands. Þá er líka lögð áhersla á þætti á borð við mannréttindi, jafnrétti 

kynjanna, afvopnun og friðlýsingu Íslands og íslenskrar landhelgi fyrir kjarnavopnum.  

Stefnu í almannavarna- og öryggismálum ríkisins fyrir árin 2015–2017 en hún er hluti af 

þjóðaröryggisstefnunni. Þar er sett það markmið að tryggja öryggi og virkni kerfa sem eru 

nauðsynleg fyrir starfsemi samfélagsins og efnahag. Sú skilgreining stefnunnar að grunnvirki 

eða mikilvægir innviðir samfélagsins séu samfélagslega mikilvæg kerfi og þjónusta byggist á 

þeim alvarlegu afleiðingum sem það hefði á líf og heilsu íbúa og þá félagslegu, efnahagslegu 

og umhverfislegu þætti sem liggja til grundvallar samfélagsöryggi ef innviðirnir virkuðu ekki 

sem skyldi. Í stefnunni eru eftirfarandi grunninnviðir skilgreindir sem mikilvægir innviðir:  

• Fjarskipti, net- og upplýsingakerfi 

• Orkukerfi 

• Heilbrigðisþjónusta 

• Matvæla-, fæðu-, neysluvatns og fráveitukerfi 

• Löggæsla, viðbúnaðar og neyðarþjónusta 

• Samgöngukerfi 

• Æðsta stjórn ríkisins 

• Fjármálakerfi 

Virkni mikilvægra innviða samfélagsins byggist í auknum mæli á samvirkni skipulags, 

mannvirkja og net- og upplýsingakerfa og er háð raforku, fjarskiptum og netöryggi. Þróun á 

sviði stafrænnar tækni, gervigreindar, 5G-tækni sem og skammtatölvur og hlutanet munu hafa 
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mikil áhrif á virkni mikilvægra samfélagsinnviða á komandi árum. Þannig getur virkni þessara 

innviða verið tengd innbyrðis á margvíslegan hátt og getur kerfisbrestur á einu sviði haft alvar-

leg áhrif á virkni annarra kerfa. Að sama skapi geta truflanir á mikilvægum innviðum í einum 

landshluta haft alvarlegar afleiðingar á öðrum svæðum og jafnvel um land allt. Loks geta trufl-

anir annars staðar á hnettinum haft áhrif á virkni mikilvægra innviða hérlendis vegna mikils 

vaxtar í tölvutengingum milli landa. 

Nýleg lög nr. 78/2019, um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða miða að því 

að stuðla að öryggi og viðnámsþrótti net- og upplýsingakerfa slíkra innviða. Samkvæmt þeim 

falla undir mikilvæga innviði rekstraraðilar nauðsynlegrar þjónustu og veitendur stafrænnar 

þjónustu.  

Með lögunum eru gerðar lágmarkskröfur um áhættustýringu og viðbúnað sem eiga að 

stuðla að því að koma í veg fyrir rof á nauðsynlegri samfélagsþjónustu. Ráðherra hefur, á 

grundvelli 4. mgr. 7. gr. laganna, sett nánari fyrirmæli um lágmarkskröfur sem byggja á alþjóð-

lega viðurkenndum viðmiðum um bestu framkvæmd, (þ.e. reglugerð nr. 866/2020 um öryggi 

net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða). Auk þess er væntanleg sambærileg reglugerð 

um veitendur stafrænnar þjónustu. Litið er svo á að öryggi, viðnámsþróttur og áreiðanleiki 

net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða skipti sköpum fyrir efnahagslega og samfélags-

lega starfsemi, svo og trúverðugleika þjónustunnar sem um ræðir, innanlands sem erlendis.  

Lögin gilda um net- og upplýsingakerfi rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu hér á landi á 

sviði bankastarfsemi og innviða fjármálamarkaða, flutninga, heilbrigðisþjónustu, orku-, hita- 

og vatnsveitna, svo og stafrænna grunnvirkja. Þjónusta rekstraraðila telst nauðsynleg í skiln-

ingi laganna ef hún er nauðsynleg fyrir viðhald mikilvægrar samfélagslegrar og efnahagslegrar 

starfsemi1, veiting þjónustunnar er háð net- og upplýsingakerfum og atvik hefðu verulega 

skerðandi áhrif á veitingu þjónustu. Við mat á því hvort atvik hefðu verulega skerðandi áhrif 

á veitingu þjónustu rekstraraðila skal horft til fjölda notenda sem reiða sig á umrædda þjón-

ustu, hvort rekstraraðilar nauðsynlegrar þjónustu á öðrum sviðum reiði sig á umrædda þjón-

ustu, mögulegra áhrifa atvika á efnahagslega og samfélagslega starfsemi eða almannaöryggi, 

mögulegrar landfræðilegrar útbreiðslu markaðshlutdeildar og mikilvægis samfellu í 

þjónustustigi, að teknu tilliti til varaleiða. Þá ber að líta til sjónarmiða sem kunna að vera 

sértæk fyrir ólík svið. Eftirlitsstjórnvöld, hvert á sínu sviði, ákveða hverjir teljast skulu 

rekstraraðilar nauðsynlegrar þjónustu á grundvelli II. kafla reglugerðar nr. 866/2020. Lögin 

gilda jafnframt um net- og upplýsingakerfi veitenda stafrænnar þjónustu sem starfrækja net-

markað, leitarvél á netinu eða skýjavinnsluþjónustu, þó ekki veitendur stafrænnar þjónustu 

sem teljast örfélög í skilningi laga um ársreikninga. Að nokkru marki er greinarmunur gerður 

á kröfum til framangreindra tegunda mikilvægra innviða í lögunum. 

Starfsemi margra grunninnviða samfélagsins er háð nettækni af ýmsum toga. Netöryggi 

vinnur því þvert á alla grunninnviði. Með lögum nr. 78/2019 um öryggi net- og upplýsinga-

kerfa mikilvægra innviða er tekið á netöryggi þessara innviða með heildstæðum hætti og 

eftirlitsstjórnvöldum falið að bæta netöryggi inn í eftirlitsþætti sína. Póst- og fjarskiptastofnun 

gegnir mikilvægu samhæfandi hlutverki – og það er á verksviði netöryggissveitar hennar að 

samræma viðbrögð við „netöryggisatvikum“ og greiningu á þeim. Lögin kveða einnig á um 

 
1 Nánari viðmið hafa verið skilgreind í reglugerð, þ.e. hvaða þjónusta telst nauðsynleg á sviðum 

bankastarfsemi, innviða fjármálamarkaða, flutninga, heilbrigðisþjónustu, orku-, hita- og vatnsveitna, svo 

og stafrænna grunnvirkja. Sjá ákvæði II. kafla reglugerðar nr. 866/2020, um öryggi net- og 

upplýsingakerfa rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu. 
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Netöryggisráð, sem fylgir eftir stefnu stjórnvalda á sviði net- og upplýsingaöryggis, leggur 

mat á stöðu netöryggis á hverjum tíma og er vettvangur upplýsingamiðlunar og samhæfingar. 

Með lögum nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri er ráðherra heimilað 

að fullnægðum tilteknum skilyrðum að stöðva erlenda fjárfestingu ef hún er talin ógna öryggi 

landsins eða ganga gegn allsherjarreglu, almannaöryggi eða almannaheilbrigði. Heimildin 

tekur einnig til þess ef upp koma alvarlegir efnahagslegir, samfélagslegir eða umhverfislegir 

erfiðleikar í sérstökum atvinnugreinum eða á svæðum, sem líklegt er að verði viðvarandi. 

Ráðherra er einnig heimilað að stöðva erlenda fjárfestingu í kerfislega mikilvægum fyrir-

tækjum þegar slík fjárfesting er talin fela í sér kerfisáhættu. Ekki hefur komið til þess að fjár-

festing hafi verið stöðvuð á grundvelli framangreindra ákvæða. En hafin er athugun á því hvort 

styrkja eigi lagaumgjörð um rýni fjárfestinga í nánar tilteknum innviðum, landi og náttúru-

auðlindum með tilliti til þjóðaröryggissjónarmiða.  

Við úrvinnslu tillagna átakshópsins er einnig horft til alþjóðlegs samstarfs þar sem fjallað 

er um öryggi mikilvægra innviða og til norrænnar löggjafar á þessu sviði. Á evrópska 

efnahagssvæðinu hefur verið byggt á þeirri skilgreiningu að mikilvægir innviðir séu mann-

virki, kerfi eða hluti þess sem er starfrækt í ríki og skiptir sköpum svo að viðhalda megi 

lífsnauðsynlegri samfélagslegri starfsemi, heilbrigði, öryggi, efnahagslegri eða félagslegri 

velferð borgaranna og sem er þess eðlis að röskun þess eða eyðing hefði veruleg áhrif innan 

aðildarríkis þegar ekki yrði unnt að viðhalda slíkri starfsemi.2   

 

c. Helstu hlutar samgöngukerfisins, svo sem vegi, brýr, ferjur, flugvelli, og hvort þeir 

hlutar eigi að vera skilgreindir með tilliti til þjóðaröryggis. 

Vísað er til umfjöllunar í svari við b-lið um yfirstandandi vinnu við undirbúning tillagna 

að lögformlegri skilgreiningu og lögfestingu mikilvægra innviða með tilliti til 

þjóðaröryggishagsmuna.  

Fjallað er um mikilvægi samgöngukerfisins í stefnu almannavarna- og öryggismálum 

ríkisins fyrir árin 2015–2017, sem er hluti af þjóðaröryggisstefnunni. Þar kemur fram að mikil 

hætta geti skapast um allt land ef samgöngur rofna eða leggjast af hvort sem um er að ræða 

siglingar, landflutninga eða flug.  

Samgöngukerfið byggist í auknum mæli á samvirkni skipulags, mannvirkja og virkni og 

öryggi net- og upplýsingakerfa. Örugg fjarskipta- og upplýsingatæknikerfi skipta sköpum fyrir 

tryggan rekstur samgöngukerfisins. Samgöngukerfið og tilteknir einstakir hlutar þess teljast 

mikilvægir út frá þjóðaröryggi. 

Í greinargerð með tillögu til þingsályktunar um samgönguáætlun fyrir árin 2020–2034 er 

að finna skilgreiningu á grunnneti samgangna. Í grunnnetinu eru 5.000 km vegakerfi, 36 hafnir 

og 13 flugvellir. Í samgönguáætlun er ekki að finna flokkun á einstökum hlutum samgöngu-

kerfisins með tilliti til þjóðaröryggis.  

Hér á eftir er fjallað um mikilvæga hluta samgöngukerfisins með tilliti til þjóðaröryggis-

sjónarmiða. 

 
2 Sjá tilskipun Evrópusambandsins 2008/114/EB um að greina og tilnefna þýðingarmikil grunnvirki í Evrópu 

og meta þörfina á að efla vernd þeirra, en tilskipun þessi var tekin upp í EES-samninginn með samþykkt 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2012, sbr. þingsályktun nr. 6/141 sem samþykkt var 22. desember 

2012. 
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Samgöngur á landi. 

Ef mikilvægir vegakaflar lokast getur það haft mikil og alvarleg áhrif á samfélagsöryggi, 

enda yrði erfitt að viðhalda öðrum grunnvirkjum, dreifa vörum og nauðsynjum og flytja fólk 

ef neyðarástand skapast.  

Umdæmin eru háð vöruflutningum sem nær eingöngu fara um vegi landsins.  

Greiðar samgöngur eru forsenda þess að unnt sé að koma við björgunaraðgerðum, flutningi 

á fólki og helstu nauðsynjum. Vegakerfið er mikilvæg flóttaleið íbúa verði náttúruhamfarir 

svo sem eldgos.  

Lokist vegakerfið frá Reykjavík og rýma þarf borgina yrði að líta til þess að nota hafnir og 

flugvelli svæðisins til rýmingar. Áhættuþættir á borð við stór eldgos, hamfaraflóð og öskufall 

geta sett samgöngukerfið á hluta landsins í uppnám. Til eru sviðsmyndir, viðbragðsáætlanir 

og mótvægisaðgerðir um helstu rofstaði á vegakerfinu vegna flóða. Einnig má benda á að fleiri 

en ein brú er á öllum stórfljótum frá Þjórsá, vestur að Lagarfljóti. Þá getur það haft mjög mikil 

áhrif ef hringvegurinn um sandana á Suðurlandi lokaðist eða vegakerfið til og frá höfuð-

borginni.  

Loks þarf að huga sérstaklega að öryggi hringtengingar ljósleiðarakerfisins og annarra 

mikilvægra fjarskipta-, vöktunar-, flutnings- og dreifikerfa sem liggja hringinn í kringum 

landið og teljast mikilvæg vegna þjóðaröryggis.   

 

Samgöngur á sjó. 

Hafnir gegna misveigamiklu hlutverki við flutninga til og frá landinu og væri í mörgum 

tilvikum unnt að beina flutningum tímabundið um aðrar hafnir.  

Flestar hafnir á Íslandi eru fiskihafnir að stærstum hluta. Sjóflutningar vega þyngst í vöru-

flutningum til og frá landinu. Stærsti hluti vöruflutninga fer um Reykjavíkurhöfn. Hafnirnar í 

Reykjavík eru hluti Faxaflóahafna og þar eru stór gámasvæði og vöruhús. Höfnin í Hafnarfirði 

er önnur mikilvæg höfn fyrir vöruflutninga. Einnig má nefna hafnirnar á Akureyri og í 

Vestmannaeyjum sem eru með stærri höfnum landsins. Loks má nefna Seyðisfjarðarhöfn 

vegna Norrænu og hafnir sem tengjast stóriðju. 

Helguvíkurhöfn er olíuhöfn NATO og er mikilvæg vegna Keflavíkurflugvallar. Á öryggis-

svæðinu í Helguvík eru átta eldsneytisbirgðatankar sem gera mögulegt að tryggja að ávallt séu 

til nægjanlegar birgðir af eldsneyti í landinu. Þá er olíulöndunarbryggja í Helguvíkurhöfn, 

dælu- og lagnakerfi frá bryggju að birgðastöð og lagnakerfi frá birgðastöðinni til 

Keflavíkurflugvallar og tvær afgreiðslustöðvar (önnur er ekki í notkun) sem hvor um sig 

samanstendur af þremur birgðatönkum og lagnakerfi í flughlöðum. Þangað kemur reglulega 

eldsneyti flutt með skipum.  

Vaktstöð siglinga veitir skipum sem sigla um íslenska efnahagslögsögu margvíslega 

öryggisþjónustu eins og vöktun og eftirlit sjálfvirks tilkynningarkerfis skipa (STK), þ.m.t. 

sjálfvirks alþjóðlegs auðkenningarkerfis skipa (AIS), móttöku og miðlun tilkynninga frá 

skipum sem flytja hættulegan og/eða mengandi varning, móttöku og miðlun neyðarkalla til 

viðeigandi aðila auk tilkynninga um óhöpp eða slys á sjó, móttöku og miðlun tilkynninga frá 

farþegaskipum vegna talningar og skráningar farþega og vöktun alþjóðlegs neyðar- og 

öryggisfjarskiptakerfis skipa (GMDSS) og ritstjórn fyrir þjónustu alþjóðlegs viðvörunarkerfis 

skipa (NAVTEX). Markmiðið er að tryggja öruggar siglingar í íslenskri efnahagslögsögu, 

öryggi farþega og áhafna þeirra og efla varnir gegn mengun sjávar frá skipum. Vaktstöð 

siglinga rekur eftirlits- og upplýsingakerfi fyrir umferð á sjó með það að markmiði að auka 

öryggi og skilvirkni skipaumferðar og bæta viðbrögð við atvikum, slysum eða hættum sem 
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kunna að skapast á sjó og stuðla þannig að bættu öryggi sjófarenda og því að koma í veg fyrir 

eða greina mengun af völdum skipa. Vaktstöðin hefur jafnframt það hlutverk að tryggja að 

skipstjórar, rekstraraðilar eða umboðsaðilar skipa, sem og farmsendendur eða eigendur hættu-

legra eða mengandi vara, uppfylli þær kröfur sem tilgreindar eru í reglugerð um slíka 

flutninga. 

 

Samgöngur í lofti. 
Stærstur hluti vöru- og farþegaflutninga til og frá landinu með flugi fer um Keflavíkur-

flugvöll og því getur mikil truflun í flugrekstri valdið uppnámi í inn- og útflutningi og jafnvel 

neyðarástandi lokist flugvöllurinn til lengri tíma.  

Á Keflavíkurflugvelli er skilgreint öryggissvæði samkvæmt varnarmálalögum nr. 34/2008. 

Þar eru mörg mikilvæg varnarmannvirki, geta og sérþekking sem er ætlað að mæta þeim 

öryggisáskorunum sem Ísland stendur frammi fyrir. Þar er rekstrar- og gistiríkja-

skuldbindingum framfylgt í formi aðstöðu og þjónustu í tengslum við eftirlit með herskipum 

og kafbátum, loftrýmisgæslu og loftrýmiseftirlit í stjórn- og eftirlitsstöð Atlantshafs-

bandalagsins. Upplýsingar úr ratsjáreftirlitskerfinu eru einnig nýttar fyrir flugleiðsögu auk 

þess sem ratsjár- og fjarskiptastöðvarnar hýsa fjarskiptabúnað fyrir flugleiðsöguþjónustu og 

fjarskiptafyrirtækin.   

Lokist aðrir alþjóðaflugvellir, Akureyri, Egilsstaðir og Reykjavík, til skemmri tíma ógnar 

það ekki þjóðfélagslegu öryggi þar sem umferð um þá erlendis frá er takmörkuð. Þessir flug-

vellir gegna þó mikilvægu hlutverki sem varaflugvellir. Aðrir flugvellir eru takmarkaðri hvað 

varðar innviði og búnað og eru eingöngu notaðir í innanlandsflug, þar af níu til áætlunarflugs 

innan lands en um 40 til almannaflugs (einkaflugs). Allir flugvellir landsins nema fjórir 

alþjóðaflugvellir eru með starfsleyfi í flokki skráðra lendingarstaða. Ekki er talið að það ógni 

samfélagsöryggi lokist þeir til skemmri tíma þar sem hægt væri að flytja vörur og fólk 

landleiðina eða sjóleiðis. Þeir geta engu að síður gegnt mikilvægu hlutverki komi til hópslyss. 

Ef flugleiðsögukerfi, sem notuð eru við flug til og frá landinu, yrðu trufluð með ólögmæt-

um verknaði gæti það haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, auk þess sem það kæmi niður 

á flugsamgöngum. Um mörg og ólík kerfi er að ræða sem eykur áhættuna á að slík truflun af 

ásetningi geti átt sér stað en dregur um leið úr afleiðingum truflana á kerfið í heild. Eldgos, 

öskufall og mögulega fleiri náttúruhamfarir geta einnig valdið truflunum á flugumferð til og 

frá landinu en viðbúnaðaráætlanir eru til staðar sem ætlað er tryggja öryggi við slíkar aðstæður. 

Slíkar viðbúnaðaráætlanir taka einnig til fyrirséðra bilana og skerts rekstrarástands. 

 

d. Helstu þættir raforkukerfisins, svo sem virkjanir, flutnings- og dreifikerfið, afhend-

ingaröryggi raforku, varaafl og stýringu, og hvort þeir hafi verið skilgreindir út frá 

þjóðaröryggishagsmunum.  

Vísað er til umfjöllunar í svari við b-lið um yfirstandandi vinnu við undirbúning tillagna 

að lögformlegri skilgreiningu og lögfestingu mikilvægra innviða með tilliti til þjóðaröryggis-

hagsmuna.  

Raforkukerfið byggist í auknum mæli á samvirkni skipulags, mannvirkja og á virkni og 

öryggi net- og upplýsingakerfa. 

Áhrif vegna raforkuskorts geta orðið á alla mikilvæga innviði bæði á landsvísu og svæðis-

bundið. Áhrifin yrðu misalvarleg eftir því hversu lengi skortur stæði yfir og hversu vel 

viðkomandi starfsemi væri búin varaafli. Umfangsmestu áhrifin yrðu á höfuðborgarsvæðinu 

þar sem flestir landsmenn búa og höfuðstöðvar stjórnsýslu og annarra innviða eru staðsettar.  
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Raforka er lífæð annarra mikilvægra innviða og sérstaklega er mikilvægt að unnt sé að 

halda uppi nauðsynlegri virkni raforkukerfisins á neyðartímum. Stærstu aðilarnir, sem standa 

að raforkukerfinu hafa byggt upp viðbúnað til að bregðast við slíkum aðstæðum. Þeir eiga 

aðild að neyðarsamstarfi á Íslandi ásamt fulltrúum yfirvalda og tengjast neyðarsamstarfi 

Norðurlandanna, eins og kveðið er á um í raforkulögum, nr. 65/2003.  

Raforkukerfið (og einstakir hlutar þess) telst til grunninnviða og varða því þjóðaröryggi. 

Helstu þættir raforkukerfisins eru raforkuflutningur, vinnsla og dreifing. 

Raforkukerfið byggist á flutningskerfinu sem rekið er á 33-220kV-spennu, dreifikerfinu 

sem rekið er á 380V-132kV-spennu og orkuvinnslu í vatnsafls- og jarðgufuvirkjunum. 

Raforkukerfið er eyja og ótengt kerfum annarra landa, ólíkt því sem gerist annars staðar í 

Evrópu þar sem raforkuflutningskerfi eru víða samtengd. Því er ekki unnt að grípa til innflutn-

ings á raforku komi upp tímabundinn skortur á ákveðnum svæðum.  

Meginflutningskerfið er almennt hringtengt, nema á Suðurnesjum, Vestfjörðum, Norð-

austurlandi og öðrum smærri stöðum. Svæðisflutningskerfi tengjast því en þau eru þó ekki öll 

hringtengd. Þannig er unnt að flytja raforku milli landshluta og veldur það ekki stórfelldum 

truflunum þótt einn hluti kerfisins falli úr rekstri. Flutningur er þó háður takmörkunum í 

flutningskerfinu sem kemur í veg fyrir að unnt sé að flytja umframorku frjálst á milli land-

svæða.  

Vegna uppbyggingar kerfisins (hringtengingar loftlína) geta ógnir í einum landshluta haft 

áhrif á landsvísu auk svæðisbundinna áhrifa. Atburðir sem ógna fjarskiptakerfinu þ.e. 

ljósleiðarakerfi orkustjórnkerfisins geta haft keðjuverkandi áhrif á raforkukerfið. Ekki verður 

séð að atburðir sem ógna öðrum mikilvægum innviðum hafi slík áhrif. Ógnir sem valda 

raforkuskorti hafa áhrif á aðra mikilvæga samfélagsinnviði þar sem raforka er undirstaða 

virkni allra mikilvægra samfélagsinnviða. 

Líta ber heildstætt á öryggi raforkukerfisins hér á landi og því er varasamt að skilgreina 

einstaka þætti raforkukerfisins, þ.e. raforkuflutning, vinnslu og dreifingu, út frá þjóðaröryggi 

og aðra ekki. Er þannig sérstaklega fjallað um orkukerfið í stefnu stjórnvalda í almannavarna- 

og öryggismálum ríkisins. Virkni allra þessara þátta er forsenda þess að tryggja afhendingar-

öryggi raforku hér á landi.  

Hins vegar verður ekki fram hjá því litið að stjórnkerfi raforkukerfisins hefur sérstöðu og 

er forsenda þess að unnt sé að tryggja afhendingaröryggi raforku. Misbrestur á því getur haft 

áhrif á alla samfélagsinnviði þar sem þeir eru allir háðir raforku á einhvern hátt. Þá getur 

veruleg skerðing á raforku til stórnotenda haft í för með sér mjög alvarleg áhrif á hagkerfið, 

þar sem hún getur valdið miklu fjárhagslegu tjóni fyrir samfélagið og viðkomandi fyrirtæki. 

Örugg fjarskipta- og upplýsingatæknikerfi skipta sköpum fyrir tryggan rekstur raforku-

kerfisins, bæði rekstur flutningskerfisins og við kerfisstjórnun. Orkufjarskipti hf., í eigu 

Landsnets og Landsvirkjunar (bæði í eigu íslenska ríkisins), reka sérstakt öruggt fjarskipta-

kerfi fyrir raforkukerfi fyrirtækjanna. Netvarnir og viðbúnaður til þess að bregðast við netógn-

um vegur æ þyngra í virkni raforkukerfisins.  

Landsnet gegnir lykilhlutverki í að tryggja orkuöryggi á landsvísu. Raforkuflutnings-

kerfinu er stýrt miðlægt frá stjórnstöð Landsnets. Stjórnstöðin notar orkustjórnunarkerfið og 

fjarskiptakerfi Orkufjarskipta til að fylgjast með stöðu á línum og tengivirkjum 

meginflutningskerfisins og samhæfir aðgerðir í tengslum við truflanir og viðgerðir á flutnings-

kerfinu. Þá eru flestar virkjanir Landsvirkjunar tengdar stjórnstöðinni og hægt að fjarstýra 

þeim þaðan.  

Stjórnstöðin gegnir því mikilvægu hlutverki í stýringu og viðbrögðum í vá eða þegar 

truflanir verða að halda kerfinu í jafnvægi á landsvísu. Ef stjórnstöðin yrði óstarfhæf mundi 
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það koma niður á öllum framleiðendum, stórnotendum og almennum notendum dreifiveitna 

og getur valdið miklu tjóni. Netöryggi er því eitt af meginviðfangsefnum þess að tryggja 

raforkuöryggi á landsvísu. 

Landsnet sér um flutningskerfi raforku frá virkjunum til stórnotenda og dreifiveitna. 

Dreifikerfi dreifiveitna sér síðan um dreifingu raforku áfram til almennra notenda. Samkvæmt 

lögum ber Landsneti að sjá til þess að nægjanleg flutningsgeta sé til staðar í flutningskerfi 

raforku. Landsnet hefur einnig umsjón með samræmdum viðbrögðum í vá og með gerð 

viðbragðsáætlana. Fyrirtækið fer með forystuhlutverki þegar kemur að neyðarsamstarfi 

raforkukerfisins (NSR). Það annast núverandi og langtímarekstraröryggi kerfisins, almennan 

rekstur þess, viðhald og viðgerðir. Einnig ber fyrirtækið ábyrgð á nauðsynlegum 

framkvæmdum við viðhald og uppbyggingu flutningskerfis raforku, í samræmi við áætlanir 

um framtíðarorkuþörf landsins og fyrir komandi kynslóðir. Í nýlega útgefinni Orkustefnu fyrir 

Ísland til 2050 er lögð áhersla á að tryggt orkuframboð sé grundvallarþáttur í þjóðaröryggi. 

Innviðir orkunnar teljast einnig til þjóðaröryggishagsmuna þar sem öryggi borgaranna og 

samfélags og atvinnulífs er háð þessum grunnþáttum. 

 

e. Hvort helstu fjarskiptakerfi Íslands hafa verið skilgreind með tilliti til þjóðaröryggis, 

svo sem jarðsímakerfið (AXE), ljósleiðarakerfið, Tetra-kerfið, farsímakerfið, gagna-

strengir til útlanda, langbylgjan RÚV, FM-útvarpsútsendingar.  

Vísað er til umfjöllunar í svari við b-lið um yfirstandandi vinnu við undirbúning tillagna 

að lögformlegri skilgreiningu og lögfestingu mikilvægra innviða með tilliti til þjóðaröryggis-

hagsmuna.  

Komi til mikilla truflana á fjarskiptakerfum hér á landi getur það haft alvarlegar samfélags-

legar afleiðingar á fjölmörgum sviðum, eins og orkuframleiðslu og dreifingu, heilsuvernd, 

fjármálakerfið, flugsamgöngur, löggæslu og viðbragðs- og neyðarþjónustu. Fá ef nokkur 

stærri neyðar- og öryggisfjarskiptakerfi á landinu og gagnvart umheiminum eru alveg 

sjálfstæð og óháð almennum fjarskiptakerfum. Sama gildir um fjarskiptatengingar fyrirtækja 

og stofnana. Þá ber að hafa í huga að helsta öryggistæki einstaklinga er farsíminn sem tengist 

almennum farsíma- og farnetum.  

Tækniþróun á þessu sviði er hröð og er útlit fyrir að net- og upplýsingakerfi verði æ mikil-

vægari þáttur í virkni fjarskiptakerfisins á komandi árum, t.d. vegna aukinnar notkunar hug-

búnaðarstýringa í stað vélbúnaðar.  

Ljósleiðarastrengirnir eru undirstaða flestra fjarskiptakerfa sem notuð eru á Íslandi, þar á 

meðal símkerfis, farsíma- og farnetskerfis, Tetra-neyðarfjarskiptakerfis, orkufjarskiptakerfis, 

mikilvægra gagnatenginga fyrir helstu stoðkerfi Íslands auk almennrar internettengingar 

landsmanna. Stjórn- og eftirlitsstöð Atlantshafsbandalagsins á öryggissvæðinu á Keflavíkur-

flugvelli tengist ratsjár- og fjarskiptastöðvunum um stofnljósleiðarakerfi bandalagsins sem er 

hringtengt umhverfis landið og til Bolafjalls um sunnan- og vestanverða Vestfirði. Þessi stofn-

ljósleiðari gegnir mikilvægu hlutverki í fjarskiptum á Íslandi. Flest fjarskiptakerfi, hvort sem 

um er að ræða minni ljósleiðaranet á landsbyggðinni eða farnet fjarskiptafyrirtækja, tengjast 

inn á þennan stofnljósleiðarastreng. Rof á honum getur því haft mikil áhrif á veitingu 

fjarskiptaþjónustu hér á landi.  

Stofnljósleiðarastrengurinn er að 5/8 hlutum í eigu Mílu ehf. og að 3/8 hlutum á eignaskrá 

Mannvirkjasjóðs Atlantshafsbandalagsins. Míla sér um rekstur og viðhald allra þráðanna átta 

í strengnum, sbr. sameignarsamning varnarmálasviðs Landhelgisgæslu Íslands, utanríkisráðu-

neytisins og Mílu. Þar sem því verður við komið, til styttingar leiðar, nýtir Míla einnig aðra 
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strengi í landshringnum sem eru í eigu fyrirtækisins sem og streng í eigu Orkufjarskipta, t.d. 

milli Akureyrar og Egilsstaða. 

Á öryggissvæðunum á Miðnesheiði, Gunnólfsvíkurfjalli, Stokksnesi og Bolafjalli eru 

reknar ratsjár- og fjarskiptastöðvar sem allar tengjast stjórn- og eftirlitsstöðinni á öryggissvæð-

inu á Keflavíkurflugvelli. Á stöðvunum er einnig hýstur fjarskiptabúnaður fyrir stjórnstöð 

Landhelgisgæslu Íslands, Isavia, símafyrirtækin og innlend öryggisfjarskipti. Ratsjár- og fjar-

skiptastöðvarnar eru búnar þrívíddarratsjárbúnaði og öruggum fjarskipta- og gagnasamskipta-

kerfum til samskipta við herflugvélar og herskip. Stöðvarnar eru búnar órofa rafkerfum sem 

tryggir rekstur þeirra óháð rafdreifikerfinu hér á landi. Loks hýsa stöðvarnar einnig fjarskipta-

búnað 112, viðbragðsaðila, Isavia, farsímafyrirtækjanna og Landhelgisgæslunnar. 

Fjarskiptaþjónusta felst einkum í talsímaþjónustu og internetsambandi fyrir fólk, óháð 

aðgangstækni annars vegar og þjónustu á fastaneti til að tengja saman tölvur og tölvunet hins 

vegar. Auknum stafrænum aðgangi og afköstum fylgja margvíslegar áskoranir eins og þær 

sem tengjast fjórðu iðnbyltingunni, 5G-væðingu samfélagsins sem og fjölgun fjarskipta-

strengja til útlanda. Í þeim tilgangi að efla öryggi mikilvægra innviða, þar á meðal 5G-farnets-

kerfa, telja mörg ríki óhjákvæmilegt að kveða á um áhættugreiningu. Varað hefur verið við 

því að þjónustan megi ekki verða of háð einum birgi eða framleiðanda búnaðar og að gera 

þurfi sérstakar öryggiskröfur vegna afmarkaðra hluta fjarskiptakerfa. Er þá annars vegar átt 

við þætti í miðlægum stjórnhluta kerfis og hins vegar þætti er varða varnar- og öryggismál. 

Skilin á milli miðlægs hluta og svokallaðs sendahluta eru þó að verða óljósari vegna örrar 

tækniþróunar þar sem meira af stjórnun færist út í sendahlutann.  

Framlag birgja við uppbyggingu 5G-farneta er sérstakt skoðunarefni þar sem hugbúnaður 

eða íhlutir í vélbúnaði kunna að gera kleift að opna bakdyr til ólöglegrar gagnaöflunar og/eða 

til að stýra eða stjórna búnaði eða netum. Hvort sem það gæti komið upp eða ekki eru gerðar 

æ harðari kröfur um öryggibúnað farneta, sérstaklega þeirra hluta sem stýra kerfum eða teljast 

mikilvægir og viðkvæmir af öðrum ástæðum. 

Nánast öll tal- og gagnafjarskipti við útlönd fara um ljósleiðaratengingar á landi og síðan 

um þrjá sæstrengi sem tengja Ísland við umheiminn. Engin önnur almenn leið er til sem vara-

leið fyrir stjórnvöld, mikilvægustu innviði landsins eða almenning. Þó má finna dæmi um að 

fyrirtæki noti gervihnattasamband. Það hefur þó takmarkaða flutningsgetu og gæti því líklega 

aðeins þjónustað mikilvægustu innviði en ekki stórnotendur eins og gagnaver eða almenna 

internetnotkun landsmanna. Sérhæft gervihnattasamband gæti þó gegnt mikilvægu hlutverki í 

öryggisfjarskiptum við umheiminn. 

Horfa verður heildstætt á fjarskiptatengingar Íslands við útlönd, þ.e. bæði sæstrengi og 

stofnljósleiðarastrengi á landi. Fjarskiptatengingar til og frá Íslandi liggja eingöngu í gegnum 

sæstrengina þrjá: FARICE-1, DANICE og Greenland Connect. Um er að ræða allt tal- og 

gagnasamband við umheiminn. Tveir strengjanna liggja frá Íslandi til Evrópu en þriðji 

strengurinn liggur til Norður-Ameríku um Grænland. Meginhluti tal- og gagnasambands við 

umheiminn fer um FARICE-1- og DANICE-strengina til Evrópu þar sem það er tengt áfram 

innan Evrópu eða til annarra heimsálfa. Alvarlegt sambandsrof sæstrengjanna getur haft alvar-

legar afleiðingar. Fjarskiptakerfið í heild sinni telst til mikilvægra innviða. Neyðarfjarskipta-

möguleikar almennings, öryggisfjarskiptakerfið sem og fjarskipti við útlönd hafa sambærilega 

stöðu í kerfinu og t.d. stjórnstöð Landsnets gagnvart raforkukerfinu og mikilvægir flugvellir 

og hafnir gagnvart samgöngukerfinu. 

Þar sem sæstrengirnir koma á land erlendis tengjast þeir ljósleiðaraneti viðkomandi lands 

og eru hringtengingar við virkan endabúnað sem getur verið í töluverðri fjarlægð frá landtöku 

sæstrengjanna. Því er ljóst að ljósleiðarastrengir á landi eru mikilvægur hlekkur fyrir allt tal- 
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og gagnasamband við útlönd og á það við bæði innan lands og erlendis. Á Íslandi er nú aðeins 

hægt að tengjast sæstrengjunum frá endabúnaði sem staðsettur er á höfuðborgarsvæðinu og á 

Suðurnesjum. Á meginlandinu er endabúnaður í London, Kaupmannahöfn, Hamborg, Frank-

furt og Amsterdam.  

Fjarskiptafyrirtæki sem veita almenna fjarskiptaþjónustu eða reka almennt fjarskiptanet 

falla undir ákvæði laga um fjarskipti, nr. 81/2003. Samkvæmt ákvæðum laganna og reglna 

sem settar hafa verið á grundvelli þeirra skulu þau viðhafa skipulega stjórn á öryggismálum 

sínum og gera sérstakar ráðstafanir til að tryggja samfelldan og órofinn rekstur þjónustu sinnar 

og neta. Gerðar eru kröfur um að fjarskiptafyrirtækin setji sér öryggisstefnu, framkvæmi 

áhættumat og velji öryggisráðstafanir á grundvelli þess. Lagaumhverfið á að tryggja að fjar-

skiptafyrirtæki verndi virkni þjónustu sinnar sem best í samræmi við viðurkennda 

aðferðafræði. Gert er ráð fyrir því í regluverki almennra fjarskipta að fyrirtækin sjálf beri 

kennsl á hættur og ógnir sem steðja að virkni þjónustu þeirra og meti þær með skipulegu 

áhættumati. Þeim er gert að hafa uppi ráðstafanir til að stýra og stjórna fjarskiptanetum með 

tilliti til hættu og ógnar. Þetta felur í sér að fjarskiptafyrirtæki, þar á meðal Farice og Míla, 

hafa lögbundnar skyldur til að framkvæma áhættumat á innviðum sínum og viðhafa sérstakar 

öryggisráðstafanir. Undir þetta falla til dæmis rými fyrir hýsingu fjarskiptainnviða, landtöku-

staðir sæstrengja, aðgengi að lagnaleiðum, þ.m.t. brunnum, o.fl. Ábyrgð á öryggi og virkni 

fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu hvílir á fjarskiptafyrirtækjum. Fyrirmæli laga skulu nánar 

útfærð í reglum, en öryggisráðstafanir, áhættustýring og viðbúnaður er á ábyrgð hvers og eins, 

eftir eðli og umfangi starfsemi, og reglubundið endurmat mikilvægt. Póst- og fjarskiptastofnun 

er lögum samkvæmt falið eftirlit með framkvæmd fjarskiptalaga, þar á meðal að fylgja því 

eftir að fjarskiptafyrirtæki viðhafi skipulegt verklag um upplýsinga- og öryggismál. 

 

f. Hverjir fari með ábyrgð á samfélagslegum innviðum, svo sem flug- og 

vegasamgöngum, afhendingaröryggi raforku og virkni fjarskiptakerfa á landsvísu.   

Ráðherrar fara með og bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum, hver á sínu málefnasviði 

samkvæmt forsetaúrskurði hverju sinni. Í lögum nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, er 

kveðið á um að stjórnarmálefni beri undir ráðuneyti eftir ákvæðum forsetaúrskurðar, sbr. 

15. gr. stjórnarskrárinnar, sem kveðinn er upp samkvæmt tillögu forsætisráðherra. Þar er 

einnig kveðið á um stjórnunar- og eftirlitsheimildir ráðherra á þeim málefnasviðum er undir 

hann heyra, enda leiði ekki af lögum að stjórnvald skuli vera sjálfstætt gagnvart ráðherra.   

Um ábyrgð á stjórnarmálefnum er varða innviði fer nú samkvæmt ákvæðum forseta-

úrskurðar nr. 119/2018 um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands svo 

sem hér segir: 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti fer með stjórnarmálefni er varða fjarskipti og net-

öryggi, þar á meðal öryggi rafrænna samskipta, netöryggi og öryggi net- og upplýsingakerfa 

mikilvægra innviða, sbr. 3. tölul. 8. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018. Utanríkisráðuneyti fer 

með ábyrgð á þeim hluta stofnljósleiðarakerfisins sem er á eignaskrá Mannvirkjasjóðs Atlants-

hafsbandalagsins. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti fer með stjórnarmálefni er varða orkumál og 

auðlindanýtingu, sbr. 3. tölul. 2. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018. 

Heilbrigðisráðuneyti fer með stjórnarmálefni er varða heilbrigðisþjónustu, lýðheilsu og 

forvarnir, sbr. 3. og 4. tölul. 6. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti fer með málefni matvæla-, fæðu- og neysluvatns-

öryggis, sbr. 6. tölul. 2. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018. Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 
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fer með stjórnarmálefni er varðar stjórn vatnamála, ráðgjöf um nýtingu vatns og fráveitur, sbr. 

7. og 8. tölul. 9. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018.  

Dómsmálaráðuneyti fer með stjórnarmálefni er varða löggæslu, viðbúnaðar og neyðar-

þjónustu, þ.m.t. almannavarnir og landhelgisgæslu, sbr. 13.og 15. tölul. 3. gr. forsetaúrskurðar 

nr. 119/2018. Félagsmálaráðuneytið fer með málefni er varða brunavarnir, sbr. 4. tölul. 4 gr. 

forsetaúrskurðar nr. 119/2018. 

Utanríkisráðuneytið fer með stjórnarmálefni er varða varnarmál ríkisins, varnarsamvinnu 

við önnur ríki og alþjóðaskuldbindingar á sviði varnarmála og varnarmannvirkja hér á landi, 

sbr. 2. tölul. 10. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018.  

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti fer með stjórnarmálefni er varða samgöngur í lofti, 

á láði og legi, sbr. 2. tölul. 8. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018 

Forsætisráðuneyti fer með stjórnarmálefni er varða stjórnskipan lýðveldisins Íslands og 

Stjórnarráð Íslands í heild, sbr. 1. tölul. 1. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið fer með stjórnarmálefni er varða fjármálamarkað, laga-

umgjörð og eftirlit, sbr. 8. tölul. 5. gr. forsetaúrskurðar nr. 119/2018. 

Dómsmálaráðuneytið fer með vöktun innviða, sbr. 14. tölul. 3. gr. forsetaúrskurðar nr. 

119/2018 um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. 

Eins og fjallað er um í svari við b-lið skýrslubeiðninnar byggist virkni mikilvægra innviða 

samfélagsins í auknum mæli á samvirkni skipulags, mannvirkja, fjarskiptaþjónustu og net- og 

upplýsingakerfa og er tengd innbyrðis á margvíslegan hátt. Kerfisbrestur á einu sviði getur 

haft alvarleg áhrif á virkni annarra kerfa og truflanir á mikilvægum innviðum í einum lands-

hluta geta haft áhrif á öðrum svæðum og jafnvel um land allt. Jafnframt geta truflanir annars 

staðar á hnettinum haft áhrif á virkni mikilvægra innviða hérlendis vegna mikils vaxtar í 

nettengingum milli landa. Aukin útvistun stafrænnar þjónustu getur gert áhættugreiningu 

flóknari vegna skorts á yfirsýn yfir hvar gögn eru og hvað geti ógnað hugbúnaðardrifinni þjón-

ustu. 

Enda þótt stefnumótun sé mikilvægur þáttur við meðferð ráðherravalds á þeim málefna-

sviðum sem hann ber ábyrgð á samkvæmt forsetaúrskurði ber ráðherrum að leitast við að 

samhæfa stefnu og aðgerðir ráðuneyta þegar málefni og málefnasvið skarast, sbr. 8. gr. laga 

nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands.3 Forsætisráðherra skal beita sér fyrir því að stefna og 

aðgerðir ráðherra á einstökum sviðum séu samhæfðar ef á þarf að halda. Hvað snertir 

netöryggi, gegnir Netöryggisráð samhæfandi hlutverki. Í niðurstöðum átakshóps um úrbætur 

á innviðum sem forsætisráðherra skipaði í kjölfar fárviðrisins í desember 2019 og kynntar 

voru í lok febrúar 2020 eru lagðar fram tillögur að aðgerðum sem eru í vinnslu og styðja 

samræmingu og samhæfingu mikilvægra innviða, sem og samræmingu viðbragða og áhættu-

mats innviða. Átakshópurinn lagði til fjölmargar aðgerðir sem snúa meðal annars að úrbótum 

á varaafli, auknum áreiðanleika raforku- og fjarskiptakerfa, skilgreiningu á hlutverki og 

mönnun fyrirtækja og stofnana, samræmingu skipulags innviða, eflingu almannavarna-

kerfisins, fræðslu og upplýsingagjöf til almennings og eflingu rannsókna og vöktunar á 

náttúruvá.  

Ef þeir atburðir hafa orðið eða eru yfirvofandi sem ætla má að hafi áhrif á þjóðaröryggi er 

nauðsynlegt að stjórnvöld hafi skýra lagaheimild til þess að gefa eiganda eða umráðamanni 

mikilvægra innviða samfélagsins fyrirmæli og grípa til sérstakra neyðarráðstafana til að 

tryggja virkni þeirra og lágmarka samfélagslegan skaða. Í því sambandi er minnt á að ráðherrar 

eru æðstu handhafar framkvæmdarvalds hver á sínu sviði. Annars vegar ber ráðherrum því að 

 
3 Sbr. lög nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, https://www.althingi.is/lagas/nuna/2011115.html 
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hrinda í framkvæmd þeim verkefnum sem löggjafinn hefur falið stjórnsýslunni og fylgja 

gildandi lögum á því sviði. Hins vegar fara ráðherrar einnig með eftirlit með framkvæmd 

gildandi laga. Í því skyni bera þeir skyldu til þess að hafa frumkvæði að stefnumótun á sínu 

málefnasviði og hafa að auki úrræði til þess að grípa til aðgerða verði þeir þess áskynja að 

lagaumgjörð sé ábótavant, svo sem með því að leggja fram tillögur á Alþingi um lagabreyt-

ingar. 

 

g. Um stöðu helstu grunninnviða íslensks samfélags sem varða þjóðaröryggismál 

gagnvart skipulagsmálum og hvernig þeir eru tryggðir í löggjöf.   

Sveitarfélög fara með gerð skipulagsáætlana samkvæmt skipulagslögum, nr. 123/2010. 

Skipulagsáætlanir skiptast í svæðisskipulag sem unnið er fyrir tvö eða fleiri sveitarfélög 

og er valkvætt annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu, aðalskipulag sem er unnið fyrir hvert 

sveitarfélag og deiliskipulag sem er unnið fyrir einstaka reiti innan sveitarfélags. Við gerð 

skipulagsáætlana skulu sveitarstjórnir byggja á markmiðum skipulagslaga, landsskipulags-

stefnu og áætlunum um þróun og þarfir í sveitarfélaginu. Meðal markmiða skipulagslaga er 

að þróun byggðar og landnotkunar sé í samræmi við skipulagsáætlanir sem hafa efnahags-

legar, félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi að leiðar-

ljósi. Jafnframt að hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi og tryggt réttaröryggi í meðferð 

skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga og lögaðila sé ekki fyrir borð borinn. Ekki er 

sérstaklega vikið að samfélagsinnviðum sem varða þjóðaröryggi í ákvæðum skipulagslaga um 

efni eða áherslur við skipulagsgerð sveitarfélaga.  

Undantekningar frá þessu, sem svipar til heimilda í nágrannalöndum okkar, eru flugvallar-

svæði Keflavíkurflugvallar (svæði A) og öryggissvæðið (svæði B) sem afmörkuð eru í upp-

drætti sem er fylgiskjal með auglýsingu sem ráðherra, er fer með umbreytingu varnarsvæða í 

borgaraleg not, birtir á grundvelli 1. mgr. 1. gr. laga 176/2006, um ráðstafanir í kjölfar samn-

ings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Skipulagsnefnd 

Keflavíkurflugvallar sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skipar fer með skipulagsvald 

á flugvallarsvæðinu. Samþykki nefndarinnar við deili- eða aðalskipulagstillögu fyrir flug-

vallarsvæðið telst fullnaðarafgreiðsla málsins á sveitarstjórnarstigi, sbr. 2. mgr. 8. gr. laga 

nr. 76/2008, um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl. Skv. 

4. mgr. sömu greinar fer utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra með yfirstjórn skipulags- og 

mannvirkjamála á öryggissvæðinu. 

Í skipulagslögum er jafnframt kveðið á um gerð landsskipulagsstefnu sem afgreidd er sem 

þingsályktun á Alþingi. Í landsskipulagsstefnu skulu samþættar áætlanir opinberra aðila um 

samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun 

og nýtingu og vernd haf- og strandsvæða og útfærð stefna um skipulagsmál hafa sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi. Til grundvallar landsskipulagsstefnu skal leggja markmið skipulagslaga 

auk framangreindra áætlana. Ekki er sérstaklega vikið að samfélagsinnviðum sem varða 

þjóðaröryggi í ákvæðum skipulagslaga um efni eða áherslur landsskipulagsstefnu. 

Við skipulagsgerð sveitarfélaga þarf auk framangreinds að taka mið af ákvæðum ýmissa 

laga og stefnuskjala sem varða skipulagsákvarðanir sveitarfélaga. Þannig er verndar- og 

orkunýtingaráætlun (rammaáætlun) bindandi fyrir gerð skipulagsáætlana, sbr. lög nr. 48/2011. 

Með sama hætti skulu sveitarstjórnir samræma skipulagsáætlanir sínar kerfisáætlun, sbr. lög 

nr. 65/2003. Þá eru ákvæði í vegalögum, nr. 80/2007, sem takmarka svigrúm sveitarfélaga til 

ákvarðana um legu og útfærslu vega og landnotkun nærri vegum og í lögum um loftferðir, nr. 

60/1998, sem heimila ráðherra að setja skipulagsreglur fyrir flugvelli sem ætlaðir eru til 
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almennrar notkunar, sem meðal annars geta sett hæðartakmarkanir á mannvirki utan 

flugvallarsvæðisins enda séu slíkar kvaðir nauðsynlegar í þágu almenns öryggis. 

Um landsskipulagsstefnu og verndar- og orkunýtingaráætlun og kerfisáætlun gildir að 

sveitarfélög hafa tilgreindan tímafrest til að samræma skipulagsáætlanir sínar viðkomandi 

stefnu eða áætlun. 

Forræði á skipulagsgerð, svo sem ákvörðun um að hefja skipulagsgerð og ákvörðun um að 

taka skipulagsáætlun til endanlegrar afgreiðslu, er engu að síður hjá viðkomandi sveitarfélagi. 

Ólíkar ástæður geta leitt til þess að sveitarfélag gengur ekki frá skipulagi í samræmi við 

viðkomandi stefnu eða áætlun. Leyfi til framkvæmda við uppbyggingu innviða verða ekki 

veitt nema fyrir liggi skipulagsáætlun sveitarfélags sem gerir ráð fyrir viðkomandi uppbygg-

ingu. 

Samkvæmt eldri skipulagslögum (lögum nr. 19/1964 sem leyst voru af hólmi af skipulags- 

og byggingarlögum, nr. 73/1997) fór ríkið með ábyrgð á gerð skipulagsáætlana. Meðal verk-

efna skipulagsstjórnar ríkisins var að eiga frumkvæði að skipulagsgerð þar sem hún taldi þess 

þörf. Á grundvelli skipulagslaga, nr. 19/1964, voru staðfestir skipulagsuppdrættir af virkjun-

um, raflínum og vegum. Skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997, komu til framkvæmda í 

ársbyrjun 1998. Með þeim var forræði á skipulagsmálum í öllum aðalatriðum fært frá ríki til 

sveitarfélaga. Þó var í þeim skilgreind sérstök málsmeðferð vegna „mannvirkja og áætlana 

sem ná til fleiri en eins sveitarfélags, svo sem þjóðvega, orkumannvirkja, fjarskiptalína og 

áætlana um framkvæmdir eða aðra ráðstöfun lands til nýtingar eða verndar“ sem kallaðist 

sérstök svæðisskipulagsmeðferð, sbr. 15. gr. laga nr. 73/1997. Var frumkvæði að slíkri 

skipulagsgerð hjá þeim aðila sem ábyrgð bar á viðkomandi áætlun eða framkvæmd.  

Skipulagsstofnun annaðist málsmeðferð og afgreiðslu skipulagstillögunnar til staðfest-

ingar ráðherra. Aðkoma sveitarfélaga var takmörkuð við tækifæri til að taka afstöðu til 

skipulagstillögunnar, áður en hún var afgreidd til staðfestingar ráðherra. Nokkrar áætlanir um 

uppbyggingu hlutu afgreiðslu samkvæmt þessu ákvæði; um Kárahnjúkavirkjun, raflínur frá 

Fljótsdalsstöð til álversins á Reyðarfirði og ljósleiðara yfir Sprengisand. Skipulagslög, nr. 

123/2010, leystu skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997, af hólmi í ársbyrjun 2011. 

Meðal niðurstaðna átakshóps um úrbætur á innviðum er að einfalda þurfi ferli vegna 

undirbúnings framkvæmda við flutningskerfi raforku, þar sem einstaka þjóðhagslega mikil-

vægar framkvæmdir hafi tekið langan tíma í stjórnsýslumeðferð. Í því skyni leggur átaks-

hópurinn til að lögfest verði heimild til að taka sameiginlega skipulagsákvörðun þvert á 

sveitarfélagamörk vegna framkvæmda í flutningskerfi raforku. Það verði gert þannig að 

lögfest verði heimild til að skipa sérstaka stjórnsýslunefnd, sjálfstætt stjórnvald, með meðal 

annars fulltrúum þeirra sveitarfélaga sem viðkomandi raflína mun liggja um. Unnið er að 

samningu frumvarps á grunni þessara tillagna.  

Í skipulagslöggjöf nágrannalanda okkar er að finna málsmeðferð fyrir skipulagsákvarðanir 

á vegum ríkisins þegar um er að ræða landnotkun eða innviði sem varða stærri samfélagshags-

muni. Þannig er í dönsku skipulagslögunum heimild til ráðherra til að setja reglur (d. lands-

plandirektiv) til að tryggja landsskipulagslega hagsmuni (d. landsplanmæssige interesser), sbr. 

3. gr. laganna. Slíkar reglur geta komið í stað skipulagsáætlana sveitarfélaga. Þá er í norsku 

skipulags- og byggingarlögunum heimild fyrir ráðherra til að láta sveitarfélag vinna, eða taka 

yfir hlutverk sveitarfélags og vinna sjálfur skipulagsáætlun (n. statlig arealplan) í þeim 

tilvikum þegar það er nauðsynlegt vegna mikilvægra lands- eða svæðisbundinna 

uppbyggingar- eða verndaráforma eða þegar önnur samfélagsleg sjónarmið kalla á það (sjá gr. 

6-4 í norsku skipulags- og byggingarlögunum). Þá getur ráðherra ákveðið í einstökum 

tilfellum að endanlegt leyfi til orkuframleiðslu og vatnsvinnslu á grundvelli viðkomandi laga 
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gildi sem slík skipulagsáætlun. Þannig eru heimildir fyrir ráðherra til að grípa inn í hlutverk 

sveitarfélaga varðandi gerð skipulagsáætlana í dönskum og norskum skipulagslögum á 

grundvelli tilgreindra hagsmuna eða sjónarmiða í tilfelli samfélagsinnviða sem varða 

þjóðarhagsmuni. 

 

h. Ætti íslenska ríkið með almennum hætti að fara með skipulagsvald vegna helstu 

grunninnviða landsins á grundvelli þjóðaröryggis.  

Eins og rakið er í svari við g-lið að framan hafði ríkið forræði á skipulagsmálum hér á landi 

allt til ársins 1998, þegar skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997, leystu af hólmi eldri skipu-

lagslög. Með lögum nr. 73/1997 færðist forræði á skipulagsmálum í öllum aðalatriðum frá ríki 

til sveitarfélaga. Þó var í þeim lögum áfram gert ráð fyrir mögulegri málsmeðferð á vegum 

ríkisins fyrir skipulagsafgreiðslu „mannvirkja og áætlana sem ná til fleiri en eins sveitarfélags, 

svo sem þjóðvega, orkumannvirkja, fjarskiptalína og áætlana um framkvæmdir eða aðra 

ráðstöfun lands til nýtingar eða verndar“. Með gildistöku nýrra skipulagslaga, nr. 123/2010, í 

ársbyrjun 2011 var sú málsmeðferð lögð af án þess að önnur kæmi í staðinn. Rétt er þó að 

halda til haga að samkvæmt skipulagslögum, nr. 123/2010, skal ríkið setja fram stefnu í 

skipulagsmálum. Hún er sett fram í landsskipulagsstefnu sem hlýtur afgreiðslu sem þings-

ályktun frá Alþingi. Sveitarfélög skulu taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð skipulags-

áætlana og, eftir því sem við á, samræma þær landsskipulagsstefnu. Verkaskipting ríkis og 

sveitarfélaga hér á landi í skipulagsmálum er sambærileg skipulagslöggjöf annars staðar á 

Norðurlöndum og almennt í okkar nágrannalöndum. Höfuðábyrgð á framkvæmd 

skipulagsmála liggur almennt hjá sveitarfélögum. Ríkisvaldið, ýmist miðlægt og/eða í gegnum 

svæðisbundin stjórnvöld, fer með almenna stefnumótun í skipulagsmálum og eftir atvikum 

ábyrgð á skipulagsgerð fyrir landshluta. Almennt hafa skipulagsyfirvöld á landsvísu í okkar 

nágrannalöndum einnig einhvers konar inngripsúrræði í staðbundna skipulagsgerð þannig að 

þau geti ýmist haft frumkvæði að tiltekinni skipulagsgerð og/eða tekið skipulagsákvarðanir 

um tiltekna landnýtingu eða uppbyggingu. Vísast í það sem fjallað er um í svari við g-lið 

varðandi landsplandirektiv í danskri skipulagslöggjöf og statlig arealplan í norskri 

skipulagslöggjöf í þessu tilliti.  

Niðurstöður átakshóps um úrbætur á innviðum, sem vísað er til í svari við g-lið, sýnir að 

þörf þykir á að sníða sérstaka málsmeðferð fyrir skipulagsákvarðanir um raforkuflutn-

ingsmannvirki hér á landi. Þótt þar sé eingöngu horft til raforkuflutningsmannvirkja er ástæða 

til að ætla að tilefni sé til að hafa möguleika á sambærilegri málsmeðferð fyrir annars konar 

innviðauppbyggingu sem varðar stærri samfélagshagsmuni, svo sem á sviði samgöngumála 

og raforkuframleiðslu, líkt og þekkist í nágrannalöndunum. Vísast í því sambandi til 

framangreindra stjórntækja í danskri og norskri skipulagslöggjöf sem fjallað er um í svari við 

g-lið. 

Grunninnviðir lands og þjóðar eru ýmist á forræði einkaaðila, ríkis eða sveitarfélaga. Þau 

sjónarmið hafa komið fram að ríkið fari með skipulagsvald vegna grunninnviða sem varða 

þjóðaröryggi og landið í heild.   


