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Skipulagsstofnun 
Laugavegi 166 
105 Reykjavík 

 
13. nóvember 2012 

 
 

Umsögn um tillögu að landsskipulagsstefnu og umhverfisskýrslu 
 
Á vef Skipulagsstofnunar hefur verið birt tillaga að landsskipulagsstefnu 2013-2014, 
ásamt umhverfisskýrslu. Fram kemur að óskað sé eftir ábendingum og 
athugasemdum, sem berist eigi síðar en 20. nóvember. 
 
Verulegar athugasemdir við breytingar frá fyrri drögum 
Um er að ræða a.m.k. þriðju útgáfu af skjalinu (landsskipulagsstefnu) en Samorka 
skilaði síðast umsögn um drög að landsskipulagsstefnu dagsett 17. ágúst sl. 
Talsverðar breytingar hafa orðið á skjalinu frá þeim drögum og gerir Samorka 
verulegar athugasemdir við sumar þeirra, enda hefur heildartónn skjalsins vægast 
sagt tekið breytingum frá fyrrnefndum drögum dags. 17. ágúst. Einnig ítreka samtökin 
tiltekin atriði sem þau gerðu athugasemd við í fyrri umsögn (dags. 31. ágúst sl.). Rétt 
er hins vegar að taka fram að orðið hefur verið við sumum þeirra ábendinga sem 
fram komu í fyrri umsögn Samorku sem ber að þakka. Þá er rétt að ítreka að fulltrúi 
Samorku hefur tekið þátt í samráðsfundum sem Skipulagsstofnun hefur haldið í 
þessu ferli og hefur sú vinna í alla staði verið til fyrirmyndar af hálfu stofnunarinnar. Í 
fyrri umsögn Samorku kom fram það mat samtakanna að almennt séð hefði tekist 
nokkuð vel til með umrædd drög, þótt samtökin settu fram nokkrar athugasemdir. 
Sem fyrr segir gerir Samorka hins vegar verulegar athugasemdir við nokkrar þær 
breytingar sem orðið hafa á skjalinu frá umræddum drögum. 
 
Bætt innra samræmi leiðarljóss og markmiða 
Í öðrum kafla er fjallað um stefnu um skipulagsmál á miðhálendi Íslands. Þar er m.a. 
sett fram sem leiðarljós í kafla 2.1.1 að uppbygging innviða í almannaþágu h[afi] 
lágmarks áhrif á sérstöðu miðhálendisins. Í kafla 2.1.2 er fjallað um verndun náttúru, 
landslags og menningarminja á miðhálendi Íslands. Þar eru skilgreind markmið (bls. 
26) þar sem m.a. segir að á miðhálendinu verði myndaðar þrjár stórar, samfelldar 
verndarheildir. Í fyrri drögum (dags. 17. ágúst) að stefnunni segir í kjölfar 
framangreindrar setningar: Mannvirkjagerð innan þessara svæða skal vera í algjöru 
lágmarki en þar sem ráðast þarf í mannvirkjagerð verði þess gætt að hún valdi sem 
minnstu raski og neikvæðum sjónrænum áhrifum. Vandséð er hvers vegna þessa 
setningu er ekki lengur að finna í textanum. Eðlilega er það ekki trú 
Skipulagsstofnunar að algerlega verði hægt að koma í veg fyrir allar framkvæmdir 
innan þessara verndarheilda, sbr. fyrrgreint orðalag um lágmarks áhrif í leiðarljósi 
textans. Jafnframt segir enda í kjölfarið á markmiðssetningunni (í nýjum a-lið um 
leiðir) að innan verndarheilda verði viðhaldið lágu byggingarstigi og mannvirkjagerð 
haldið í lágmarki. Eðlilegt væri að í markmiðssetningunni kæmi einnig fram, líkt og í 
fyrri drögum, að horft sé til lágmörkunar framkvæmda innan verndarbelta. 
Markmiðstextinn eins og hann stendur nú í skjalinu − inni í textaboxi til undirstrikunar 
á mikilvægi − getur hæglega skilist þannig að engar framkvæmdir verði heimilaðar 
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innan verndarheildanna. Augljóst er að svo verður ekki og því rétt að áherslutextinn 
veiti skýrari upplýsingar hvað þetta varðar. Raunar er ákveðin mótsögn í texta hins 
nýja a-liðar því fyrri hluti hans segir að öll meiriháttar mannvirkjagerð á miðhálendinu 
einskorðist við mannvirkjabelti. Í kjölfarið kemur svo framangreindur texti um 
lágmörkun byggingarstigs og framkvæmda. Samorka leggur því jafnframt til að á eftir 
orðinu „einskorðist“ verði t.d. bætt við orðunum „sem kostur er“ eða álíka, til að gætt 
verði að innra samræmi og ekki gefin fyrirheit sem gangi gegn leiðarljósi textans. 
 
Óvissa um stöðu rammaáætlunar 
Í kafla 2.1.3 er fjallað um orkunýtingu og orkuflutning. Talsvert er þar byggt á 
vísunum í stöðu þingmáls, tillögu að verndar- og orkunýtingaráætlun (89. mál 141. 
löggjafarþings), betur þekkt sem rammaáætlun. Nú er það svo að afgreiðsla 
umræddrar áætlunar hefur tafist árum saman. Umrætt þingmál hlaut ekki afgreiðslu á 
140. þingi og algerlega óvíst að það muni hljóta afgreiðslu á yfirstandandi þingi, hvað 
þá að áætlunin verði afgreidd í þeirri mynd sem sett er fram í tillögunni. Að mati 
Samorku er þess vegna varhugavert að miða framsetningu landsskipulagsstefnu í 
svo ríkum mæli við óafgreitt endurflutt þingmál á Alþingi sem mikil óvissa ríkir um. 
Sem dæmi má nefna að ýmsir orkukostir sem verkefnisstjórn um gerð 
rammaáætlunar raðaði ofarlega út frá sjónarhorni nýtingar eru settir í verndarflokk í 
núverandi tillögu sem liggur fyrir Alþingi. Vandséð er að nokkur sátt geti myndast um 
þá niðurstöðu, verði hún samþykkt. Texti kaflans (á bls. 28) segir rétt að gera ráð fyrir 
tengingu virkjana sem nú er lagt til að verði í biðflokki rammaáætlunar. Að mati 
Samorku þyrfti hins vegar einnig að tiltaka þarna með skýrum hætti að óvissa ríki um 
rammaáætlun og að ekki sé hægt að útiloka að ráðist verði í orkukosti sem nú er í 
umræddu þingskjali raðað í verndarflokk − þvert gegn röðun verkefnisstjórnar um 
gerð rammaáætlunar.  
 
Staða Kerfisáætlunar Landsnets 
Í kafla 2.1.3 (og áfram á bls. 28) segir jafnframt að Kerfisáætlun Landsnets sé ekki 
staðfest af stjórnvöldum og því sé ekki hægt að taka þá stefnu með beinum hætti inn 
í landsskipulagsstefnuna. Samorka ítrekar athugasemd samtakanna við umrætt atriði 
og minnir á að Landsnet ber ríkar skyldur í þessum efnum skv. raforkulögum. Þá 
vekur þessi afstaða athygli í ljósi framangreinds um stöðu ósamþykktrar 
rammaáætlunar í skjalinu, en þar er eingöngu á ferðinni endurflutt tillaga sem alls 
óvíst er að hljóti afgreiðslu á Alþingi. 
 
Aftur um innra samræmi leiðarljóss og markmiða 
Í markmiðsákvæðum kafla 2.1.3 (bls. 29) segir í fyrsta lagi að endurnýjanlegar 
orkulindir verði nýttar með hagkvæmni og umhverfissjónarmið að leiðarljósi. Í kjölfarið 
segir hins vegar: 
 

Að orkunýting og mannvirki henni tengd séu utan verndarheilda og gangi ekki á 
óbyggðir og víddir sem ferðamenn upplifa. 
 
Að háspennulínur skerði ekki sérkenni miðhálendisins, svo sem hvað varðar 
ósnortin víðerni, lífríki, landslag og fágætar jarðmyndanir. 
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Þessi texti er afar einhlýtur og vandséð að hann geti talist í samræmi við fyrrnefnt 
leiðarljós sem fram kemur í kafla 2.1.1 − að uppbygging innviða í almannaþágu hafi 
lágmarks áhrif á sérstöðu miðhálendisins. Leggur Samorka því til að í fyrri 
setningunni hér að framan verði t.d. orðunum „að sem mestu leyti“ bætt inn á eftir 
„séu“ og að inn í seinni setninguna komi t.d. orðin „sem minnst“ í stað orðsins „ekki“. 
Innra samræmi er mjög mikilvægt í skjali á borð við landsskipulagsstefnu. Ekki er þó 
síður mikilvægt að framsetningin sé með þeim hætti að ekki sé fyrirfram reynt að 
girða algerlega fyrir allar framkvæmdir tengdar t.d. grunnkerfum samfélagsins á 
stórum landsvæðum, því þótt allir geti verið sammála um mikilvægi þess að lágmarka 
þær eða útfæra á þann hátt að þær valdi sem minnstri röskun þá verða þær ekki 
alfarið umflúnar líkt og ætla mætti af lestri framangreindrar markmiðssetningar. 
 
Biðflokkur einungis tímabundin flokkun 
Í umfjöllun um leiðir að markmiðum kafla 2.1.3 (bls. 29) segir í d-lið að virkjunarkostir 
í biðflokki verði í aðalskipulagi skilgreindir sem svæði sem háð er takmörkun á 
landnotkun. Fyrr er hér getið um þá óvissu sem uppi er um stöðu rammaáætlunar. Að 
því gefnu að slík áætlun hafi hins vegar hlotið samþykki getur slík skilgreining um 
takmörkun á landnotkun þó væntanlega eingöngu verið tímabundin, eða takmörkuð 
að sinni, á meðan uppi er óvissa um hvort viðkomandi svæði verði síðar raðað í 
nýtingar- eða verndarflokk. Flokkun í biðflokk felur ekki í sér endanlegan úrskurð 
gagnvart hugsanlegri orkunýtingu. Þar af leiðandi er hér eindregið gerð tillaga um að 
þessum texta verði breytt hvað þetta varðar. 
 
Misskilningur í texta um umhverfismat 
Í kafla 3.1.5 í tillögunni er fjallað um loftslagsmál í samhengi samantektar um 
umhverfismat. Þar segir í 2. mgr. (bls. 50) að landsskipulagsstefnan ger[i] ekki ráð 
fyrir frekari orkuvinnslu vatns og jarðvarma á miðhálendinu. Þarna er augljóslega um 
einhvern misskilning að ræða sem hér er mælst til að verði leiðréttur, sbr. fyrri 
umfjöllun tillögunnar um rammaáætlun (bls. 28) svo dæmi sé tekið. Þennan sama 
misskilning er að finna í sjálfum texta umhverfisskýrslunnar (bls. 51, 4. mgr.) sem 
fylgir með tillögunni. Loks segir í texta umhverfisskýrslunnar (í kafla 5.2.1, 1. mgr. bls. 
44) að landsskipulagsstefna um orkunýtingu og orkuflutninga bygg[i] á tillögu til 
þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða sem lögð h[afi] verið 
fram á Alþingi. Sem fyrr segir ríkir mikil óvissa um stöðu þessa þingmáls. Í tillögunni 
er þess getið ásamt með ýmsum öðrum forsendum (kafli 1.2.1, bls. 9) og vill 
Samorka því benda á að ofangreindum texta þyrfti að lágmarki að breyta á þann hátt 
að bæta við orðunum „meðal annars“ á eftir orðinu „byggir“. 
 
 
Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku. 
 
 
Virðingarfyllst, 

 
Gústaf Adolf Skúlason 
aðstoðarframkvæmdastjóri 


