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Umfjöllunarefni 



 Verkfæri til að tryggja að ákvarðanir um nýtingu landsvæða til 

orkuframleiðslu byggist á langtímasjónarmiðum og heildstæðu 

hagsmunamati 

 Á sér sögu a.m.k. aftur til ársins 1971 

 Unnin í áföngum frá því um aldamót (1999) 

 Þriðji áfangi stendur nú yfir (2013-2017) 

 Unnin eftir lögum nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun 

sem tóku að fullu gildi með samþykkt þingsályktunar 14. jan. 2013. 

 Sú þingsályktun er núgildandi „Rammaáætlun“ 

 6 manna ráðgefandi verkefnisstjórn, skipuð af umhverfisráðherra 

 4 faghópar (eins og staðan er í dag) skipaðir af verkefnisstjórn 

 Ný rammaáætlun væntanlega samþykkt á vorþingi 2017 

Verndar- og orkunýtingaráætlun 



Ferlið (samantekt) 
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Upplýs. um náttúrufar, 

aðra nýtingu o.m.fl. 

Ráðherra 

Þingsályktun um áætlun 

um vernd og orkunýtingu 

landsvæða 

= Rammaáætlun 

Lög nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun 



 25. mars 2013: Verkefnisstjórn skipuð 

 12. júlí 2013: Viðauki við erindisbréf verkefnisstjórnar („flýtimeðferð“) 

 10. desember 2013 : Drög að reglugerð tilbúin af hálfu verkefnisstj. 

 19. desember 2013: Tillaga verkefnisstj. („flýtimeðf.“) í umsagnarferli 

 20. mars 2014: Tillaga verkefnisstjórnar (Hvammsv.) afhent ráðherra 

 16. apríl 2014: Faghópar 1 og 2 skipaðir 

 5. júní 2014: Setning reglugerðar nr. 530/2014 um virkjunarkosti 

 14. nóv. 2014: Orkustofnun óskar eftir gögnum frá virkjunaraðilum 

 21. janúar 2015: Afhending fyrstu gagna frá Orkustofnun 

Dagsetningar í fyrri hluta 3. áfanga 



 2. febrúar 2015: Minnisblað um greiðslur til faghópa lagt fram 

 12. mars 2015: Lokaafhending gagna frá Orkustofnun (vindorka) 

 Apríl-júní 2015: Undirbúningur gagnaöflunar og forgangsröðun 

 Júlí-október 2015: Gagnaöflun fyrir vinnu faghópa 

 8. júlí 2015: Faghópur 3 skipaður 

 21. ágúst 2015: Lokaafhending gagna frá Orkustofnun (hagkvæmni) 

 12. okt. 2015: Faghópur 4 skipaður 

 20. okt. 2015: Fyrstu niðurstöðum úr gagnaöflun skilað 

Dagsetningar í fyrri hluta 3. áfanga 



 Okt. 2015 til feb. 2016: Úrvinnsla gagnaöflunar og vinna faghópa 

 17. febrúar 2016: Faghópar skila niðurstöðum til verkefnisstjórnar 

 17. feb. til 30. mars 2016: Drög að tillögu verkefnisstjórnar 

 30. mars til 20. apríl 2016: Kynningarfundir í landshlutum 

 20. apríl til 11. maí 2016: Frágangur tillögu fyrir samráðsferli 

 11. maí til 3. ágúst 2016: Tólf vikna lögbundið opið samráðsferli 

 4. til 31. ágúst 2016: Lokafrágangur tillögu verkefnisstjórnar 

 1. september 2016: Tillaga verkefnisstjórnar afhent ráðherra 

 11. nóvember 2016: Ráðherra mælir fyrir tillögu til þingsályktunar 

Tímaáætlun síðari hluta 3. áfanga 



 Orkustofnun lagði fram samtals 83 virkjunarkosti 

 Hvammsvirkjun færð í orkunýtingarflokk => 82 virkjunarkostir eftir 

 Verkefnisstjórn ákvað 1. október 2015 að taka 11 virkjunarkosti í 

orkunýtingarflokki ekki til endurmats => 71 virkjunarkostur eftir 

 Verkefnisstjórn ákvað 1. október 2015 að taka 16 virkjunarkosti í 

verndarflokki ekki til endurmats => 55 virkjunarkostir eftir 

 Verkefnisstjórn ákvað 1. október 2015 að taka Kjalölduveitu ekki til 

mats þar sem um væri að ræða útfærslu á Norðlingaölduveitu sem 

væri í verndarflokki vegna verndargildis svæðisins 

=> 54 virkjunarkostur eftir 

 Af þessum 54 virkjunarkostum hafa virkjunaraðilar óskað eftir að 

25 verði teknir til umfjöllunar, en Orkustofnun hefur sjálf lagt fram 

hina 29 

Virkjunarkostir 





 „Verkefnisstjórn getur að eigin frumkvæði eða samkvæmt beiðni 

endurmetið virkjunarkosti og landsvæði sem gildandi áætlun nær 

til og lagt til breytingar á henni. Það á þó ekki við ef gefið hefur 

verið út leyfi til viðkomandi virkjunar [...] eða friðlýsing [...] bannar 

framkvæmdina“. (9. gr. laga nr. 48/2011) 

 Tilgangur þessa ákvæðis er skýrður í athugasemdum með 

frumvarpi til laganna 

 Þessir virkjunarkostir eru því aðeins metnir að nýju að forsendur 

hafi breyst, svo sem ef fram hafa komið nýjar og betri upplýsingar 

 Virkjunarkostir sem ekki eru teknir til endurmats skv. 

framanskráðu halda fyrri flokkun sinni  

(í orkunýtingarflokki eða verndarflokki) 

Virkjunarkostir sem flokkaðir 
voru í orkunýtingarflokk eða 

verndarflokk í 2. áfanga 



 Orkunýtingarflokkur 

 X virkjunarkostir/landsvæði af 54 + það sem fyrir var 

 Stjórnvöldum heimilt að veita leyfi til orkurannsókna og –vinnslu 

  Verndarflokkur 

 Y virkjunarkostir/landsvæði af 54 + það sem fyrir var 

 Stjórnvöldum ekki heimilt að veita leyfi til orkurannsókna eða –vinnslu 

 Stjórnvöld skulu hefja undirbúning að friðlýsingu 

 Biðflokkur 

 Z virkjunarkostir/landsvæði af 54 + „allt annað“ 

 Virkjunarkostir sem talið er að afla þurfi frekari upplýsinga um 

 Orkurannsóknir því aðeins heimilar að þær séu ekki matsskyldar 

 

Ný rammaáætlun 2017 

4. áfangi 



Heimasíðan 

www.ramma.is 


