
Rammaáætlun um vernd og nýtingu 

náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og 

jarðhitasvæði
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Markmið rammaáætlunar

• Að ná sátt um vernd og nýtingu.

• Með því að leggja mat á og flokka 

virkjunarkosti, jafnt vatnsafl og háhita, og 

áhrif þeirra á náttúru- og menningarminjar, 

m.a. með tilliti til orkugetu, hagkvæmni og 

annars þjóðhagslegs gildis.



Aðdragandi og markmið

• Unnið hefur verið að Rammaáætlun um 

nýtingu vatnsafls og jarðvarma frá árinu 

1999 í samræmi við framkvæmdaáætlun 

ríkisstjórnarinnar Sjálfbær þróun í íslensku 

samfélagi frá árinu 1997.



Saga rammaáætlunar

Skil 1. áfanga í nóvember 2003
– Niðurstöðuskýrsla nóv. 2003

Undirbúningur 2. áfanga 2004 til 2007
– Framvinduskýrsla maí 2007

2. áfangi 2007 til 2010

– Niðurstöður faghópa í kynningarferli í mars 

2010

Lokamat 2. áfanga 2010



Framhald og formleg staða

• Alþingi setur lög um meðferð niðustaðna 

verkefnisstjórnar, farvegur fyrir vernd og 

nýtingu.

• Lokamati verkefnisstjórnar skilað sem 

tillögutexta í þingsályktunartillögu sem 

lögð verður fyrir alþingi.



Hverjir eru að vinna?

Verkefnisstjórn frá september 2007

• Skipuð 12 fulltrúum:  Samtaka 

ferðaþjónustunnar, Umhverfisstofnunar, 

náttúruverndarsamtaka,OS, Sambands 

íslenskra sveitarfélaga, Samorku, 

menntamálaráðherra vegna minjaverndar, 

umhverfisráðherra, iðnðarráðherra, 

forsætisráðherra og landbúnaðarráðherra.



Faghópar sérfræðinga

Faghópar I og II meta m.a. áhrif 
framkvæmda á:

I Náttúru og menningarminjar 

II  Ferðaþjónustu, útivist, landbúnað og        
hlunnindi

Faghópar III og IV meta m.a.:

III Möguleika til breytinga á félagsgerð og 
efnahagsgerð samfélaga

IV  Stofnkostnað virkjunar og hagkvæmni



Kynningarfundir og samráð

• Frá upphafi verkefnisins árið 1999 hafa 

margir fundir verið haldnir með ýmsum 

hagsmunaaðilum. Einnig kynningarfundir 

vegna aðferðafræði o.fl.

• Nú er að fara af stað kynning á 

niðurstöðum faghópa sem skapa grunn 

fyrir lokamat verkefnisstjórnar. Fundir víða 

um land og með hagsmunaaðilum.



Kynning á niðurstöðum faghópa og 

umsagnir ykkar

• Á www.rammaáætlun.is liggur 

kynningarefni, niðurstöður faghópa og 

ítarefni af ýmsum toga.

• Þið getið sent inn umsögn um niðurstöður 

faghópa á umsogn@rammaaaetlun.is

Takk fyrir!                                          

http://www.ramma��tlun.is/
mailto:umsogn@rammaaaetlun.is

