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Reykjavík, 20. nóvember 2012 

Skipulagsstofnun 

b.t. Skipulagsstjóra 

 

 

UMSÖGN SUÐURORKU UM TILLÖGU AÐ LANDSSKIPULAGSSTEFNU 2013-2024  

 

Suðurorka fagnar því að fá tækifæri til að skila umsögn um tillögu að landsskipulagsstefnu. Suðurorku varðar 

sérstaklega skipulag miðhálendis vegna áforma félagsins um framkvæmdir við Búlandsvirkjun í Skaftártungu.  

Umsögnina var furðu erfitt að skrifa.  Augljóslega hefur mikil vinna verið lögð í stefnuna og vill maður ekki 

vanvirða gott verk. Hins vegar er sem ekki hafi náðst almennilega utanum það verkefni sem lagt var af stað með. 

Málið virðist ekki tilbúið því furðu mikil slagsíða náttúruverndar og miðstýringar er á því.  

Áhyggjur Suðurorku snúa eðlilega að því hvort landsskipulagsstefna muni hindra áform um Búlandsvirkjun að 

ósekju. Helstu athugasemdir Suðurorku eru:  

1. Suðurorka hefur efasemdir um að Skipulagsstofnun sé rétti aðilinn til að fara með skipulagsvald 

miðhálendisins. 

2. Suðurorka er ekki viss um að almennur skilningur sé á hvernig stjórnsýslu skipulagsmála t.d. á 

miðhálendi verði háttað eftir tilkomu Landsskipulagsstefnu. 

3. Suðurorka hefur áhyggjur af stjórnskipulegri sjálfheldu fyrirhugaðra framkvæmda innan miðhálendisins 

4. Suðurorka gerir alvarlega athugasemd við að lítið sé gert úr rétti núverandi mannvirkjabeltis á 

miðhálendinu t.d. á Nyrðra Fjallabaki. 

1  

Samkvæmt lögum um landsskipulagsstefnu er Skipulagsstofnun falið skipulagsvald á miðhálendinu. Suðurorka 

hefur efasemdir um að stjórnsýslustofnun eigi að fara með slík völd. Hætta er á að völd Skipulagsstofnunar verði 

of mikil gagnvart sveitarfélögunum. Verði síðan stefnumiðin jafn höll undir náttúrvernd og ferðamennsku eins og 

núverandi tillaga getur stjórnsýslustofnunin farið að vinna gegn uppbyggingu annars atvinnulífs í landinu. 

2 

Suðurorka hefur almennt áhyggjur af áhrifum landsskipulagsstefnu en umgjörð og innleiðing hennar virðist of 

flókin. Byggt er á háleitum stefnumiðum og hugtökum svo venjuleg málefni skipulags eru enn órædd. Suðurorka 

telur tillöguna að landsskipulagsstefnu ekki tilbúna og að kynning hennar sé ofangreindu marki brennd. Því til 

vitnis nefnir undirritaður mjög daufar undirtektir á kynningarfundi sem hann sótti. 

3 

Búlandsvirkjun er á aðalskipulagi Skaftárhrepps sem umhverfisráðherra hefur staðfest. Nú mun,  vegna 

fyrirhugaðra mannvirkja Búlandsvirkjunar sem liggja á mörkum hálendislínu, þurfa að breyta svæðisskipulagi 

miðhálendis. Suðurorka hefur áhyggjur af því að með landsskipulagsstefnu verði það gert erfiðara en ella að 
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koma á slíkri breytingu. Reynsla Suðurorku af rammaáætlun og aðalskipulagsbreytingum veldur áhyggjum af því 

að stjórnskipuleg sjálfhelda geti komið upp. Það er að í rammaáætlun sé ætlast til að skipulagsmálin séu þegar 

afgreidd og í svæðisskipulaginu sé ætlast til að rammaáætlun sé þegar afgreidd. Í venjulegum kringumstæðum 

gerir maður ráð fyrir að reynt sé að forðast slíkt. En í ljósi framangreindrar reynslu af vinnubrögðum með málefni 

Búlandsvirkjunar þá óttast undirritaður að þeir innan stjórnsýslunnar sem telji virkjað nóg á Íslandi líti á það sem 

kost eða sigur ef hægt er að koma á slíkri sjálfheldu.  

4 

Suðurorka mótmælir því að með  landsskipulagsstefnu verði lokað á frekari framkvæmdir í mannvirkjabelti við 

Byggðalínu innan miðhálendis s.s. um Nyrðra Fjallabak. Þarna eru mannvirki til staðar og gera þarf ráð fyrir  

eðlilegu viðhaldi þeirra og þróun. Eðlileg þróun á Byggðalínu er spennuhækkun úr 132 kV í 220 kV til að auka 

möguleika til virkjana austan við Þjórsár-Tungnaársvæðisins á Suður- og Austurlandi. Það er ekki eðlilegt að ganga 

svo langt fram í náttúruvernd án þess að langtímaáætlanir um þróun flutningskerfisins verði teknar með. 

Orkuflutningur um háspennulínur á miðhálendi getur orðið lífæð byggðarlaga og haft veruleg áhrif á 

byggðaþróun víða um land. Því er nauðsynlegt að taka tillit til framtíðarþarfa orkuflutningskerfis en leggja ekki 

steina í götu frekari uppbyggingar þess. 

Guðmundur Valsson Framkvæmdastjóri Suðurorku ehf 


