
 

 

Félagsvísinda- og lagadeild 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þarf að bæta lagaumhverfi sem snertir nýjar framkvæmdir 

í flutnings-og dreifikerfi raforku til samræmis við viðmið 

og málsmeðferð annarra leyfisveitinga? 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til Bs gráðu 

Nafn nemanda: Hafdís Jóhannsdóttir 

Leiðbeinandi: Fróði Steingrímsson 

Haust 2020 

 

 

 

  



. 

i 

 

. 

  



Titilsíða 

ii 

 

Titilsíða 

Félagsvísinda- og lagadeild 

 

 

 

 

 

 

Þarf að bæta lagaumhverfi sem snertir nýjar 

framkvæmdir í flutnings-og dreifikerfi raforku til 

samræmis við viðmið og málsmeðferð annarra 

leyfisveitinga? 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til Bs gráðu 

Nafn nemanda: Hafdís Jóhannsdóttir 

Leiðbeinandi: Fróði Steingrímsson 

Haust 2020 

 

 

 

 



Útdráttur 

i 

 

Útdráttur  

Góðir innviðir eru undirstaða nútíma samfélags. Aðgangur að rafmagni hefur fengið aukið vægi 

með ári hverju ef horft er til lífsgæða, tækifæra og öryggis með tilliti til nútíma lifnaðarhátta. 

Þetta fengum við Íslendingar að reyna á eigin skinni er fárviðri gekk yfir landið í desember 

2019 sem olli miklum truflunum á flutnings- og dreifikerfi raforku. Í kjölfarið fór af stað mikil 

umræða á opinberum vettvangi um afhendingaröryggi á rafmagni þar sem meðal annarra 

forstjóri Landsnets taldi fyrirtækið vera í vandræðum við að uppfylla lagalega skyldu 

fyrirtækisins, það er uppbygging flutningskerfis á hagkvæman hátt þegar horft er til öryggis, 

skilvikni, áreiðanleika á afhendingar, gæði raforku og stefnu stjórnvalda, sbr. raforkulögin. 

Ástæðuna taldi hann meðal annars vera að ekki væri hægt að komast nógu hratt í framkvæmdir 

þar sem leiða þurfi saman fjölmörg sjónarmið til að sem mest sátt ríki um framkvæmdir við 

uppbyggingu raforkuinnviða í landinu. Ráðherra taldi að kerfið væri einfaldlega of flókið í 

framkvæmd og ekki skilvirkt þar sem illa hefði gengið að afla tilskilinna leyfa fyrir 

framkvæmdum. Þá voru ráðherra og forsvarsmenn Landsvirkjunar gagnrýndir á sama vettvangi 

fyrir að varpa ábyrgð ríkisins og stofnana þess á rafmagnsleysinu yfir á landeigendur og 

umhverfisverndarsinna. 

Þar af leiðandi þótti höfundi áhugavert að greina það lagaumhverfi sem umleikur leyfisveitingar 

við uppbyggingu flutnings- og dreifikerfi rafmagns. Höfundur leitast við að leggja mat á hvort 

hægt sé að lágmarka hindranir og tafir í því skyni að tryggja gagnsæi og jafnræði 

afhendingaröryggis um land allt um leið og aðkoma almennings er tryggð í samræmi við ákvæði 

Árósasamkomulagsins. 
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Inngangur 

Verkefni þetta fjallar um feril og málsmeðferð umsókna Landsnets áður en nýjar framkvæmdir 

hefjast við lagningu nýrra lína í dreifikerfi raforku. Þróun laga og regluverks á 

raforkumarkaðnum hefur verið mikil undanfarna áratugi til samræmis við tilskipanir ESB og 

breyttar áherslur í samfélaginu. 

Tekið er til sameiginlegra reglna um flutning, framleiðslu, dreifingu og afhendingu rafmagns í 

Orkupökkunum (raforkutilskipanir ESB) auk ákvæða um neytendavernd, afhendingaröryggi, 

orkunýtni, eftirlits og fleira. Markmið raforkutilskipanna er að efla samkeppni og samþætta 

innri raforkumarkaðinn. Í þriðja orkupakkanum er jafnframt að finna líkt og í hinum 

raforkutilskipununum, reglur um starfsemi og skipulagningu í raforkuiðnaðinum, sem og 

markaðsaðgangs, viðmiðana og málsmeðferða við útboð, leyfisveitingar og rekstur á kerfum. 

Þar af leiðandi höfum við tiltölulega nýtt lagaumhverfi er kemur að uppbyggingu þessa 

grunninnviðar sem raforka er. Á þetta lagaumhverfi hefur þó reynt, þrátt fyrir ungan aldur  í 

dómsmálum sem tengjast framkvæmdum sem hafa verið fyrirhugaðar til að mynda 

Suðurnesjalínu 2 og Kröflulínu. Í þessum dómsmálum er tekið á helstu hindrunum sem koma 

upp í umsóknar og leyfisferlinu. Þær hindranir eru eignarnám, málsmeðferð stjórnvalda við 

leyfisveitingar, lagalegar skyldur Landsnets og aðkoma almennings sé tryggð í samræmi við 

ákvæði Árósasamkomulagsins. 

Til samræmis við markmið raforkulaganna segir í athugasemdum við frumvarpið að 

skipulagsbreytingar kalli á breytingar á lögum til að auka skilvirkni eftirlitskerfis með tilliti til 

þeirra skipulagsbreytinga sem hafa átt sér stað, þar sem áhersla er á aðhald og hagkvæmni í 

flutnings- og, dreifikerfinu. Einnig er mikilvægt að hagsmunir neytenda verði tryggðir enn 

frekar með reglum um öryggi á afhendingu og gæðum. Skerpa þarf á skyldum sérleyfishafa, 

auka skilvirkni eftirlits og einfalda kvörtunarleiðir. Rannsóknarspurningin sem höfundur stefnir 

á að svara er: 

„Þarf að bæta lagaumhverfi sem snertir nýjar framkvæmdir í 

flutnings- og dreifikerfi raforku til samræmis við viðmið og 

málsmeðferð leyfisveitinga?“ 

Markmið ritgerðarinnar er að greina lagaumhverfi leyfisveitinga sem snerta framkvæmdir í 

flutnings- og dreifikerfi raforku. Einnig verður freistast til leggja mat á hvort hægt sé að 

lágmarka hindranir og tafir við nýjar framkvæmdir um leið og aðkoma almennings er tryggð í 

samræmi við ákvæði Árósasamkomulagsins. 
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Aðferðafræðin og afmörkun viðfangsefnis 

Í greinargerðinni verður byrjað á því að líta til viðmiða og málsmeðfarðar við leyfisveitingar 

við framkvæmdir er lúta að uppbyggingu flutnings- og dreifikerfi rafmagns. Farið verður yfir 

ferlið sem framkvæmdaraðili þarf að huga að er hann hyggur á nýjar framkvæmdir á þessu 

sviði. Þá verður núverandi lagaumhverfi skoðað og gerð grein fyrir því út frá 

raforkutilskipunum Evrópusambandsins. Farið verður yfir hverja tilskipun fyrir sig og sett í 

samhengi hvaða áhrif það hafði á lagaumhverfi við nýjar framkvæmdir við flutnings- og 

dreifikerfi raforku hér á landi. Þar af leiðandi verður stefnumörkun stjórnvalda gerð skil og 

hvernig það hefur áhrif á framkvæmdir viðkomandi málaflokks. Þá verður Árósasamningurinn 

skoðaður og hvernig hefur tekist til við að innleiða markmið hans og hvort hann hefur áhrif og 

þá hvaða áhrif hann hefur á viðkomandi lagaumhverfi. 

Þetta er heimildarritgerð þar sem lög og reglugerðir eru rýndar og tengdar við feril umsóknar, 

málsmeðferðar og leyfisveitingar við nýjar framkvæmdir í flutnings- og dreifikerfi raforku. 
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1 Viðmið og málsmeðferð við leyfisveitingar 

Markmið raforkulaga er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig 

atvinnulíf og byggð í landinu. Í því skyni skal m.a. stuðla að samkeppni um vinnslu og 

viðskiptum á raforku með þeim takmörkunum að það komi ekki niður á afhendingaröryggi 

raforku eða öðrum almanna hagsmunum.1 Þá skulu hagsmunir neytenda tryggðir og stuðlað að 

nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og tillit tekið til sjónarmiða um umhverfi ásamt því að 

skilvirkni og hagkvæmni í flutningi og dreifingu raforku sé tryggð. Til þess að uppfylla 

markmið raforkulaga, fer af stað, að því virðist flókin ferli við fyrstu sýn, en eru í raun bara 

margendurtekin svipuð ferli. Ferlin eru þó tímafrek á öllum sviðum stjórnsýslunar. 

1.1 Framkvæmdaleyfi 

Það þarf framkvæmdaleyfi sveitastjórnar samkvæmt 13. gr. skipulagslaga vegna framkvæmda 

við flutningskerfi raforku. Nánari ákvæði eru í reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012.2 

Ef óvissa er um hvort fyrirhugaðar framkvæmdir hafi alvarleg eða óafturkræf áhrif á tiltekin 

vistkerfi samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd eða minjar sem skráðar eru á C-hluta 

náttúruminjaskrá samkvæmt 37. gr. sömu laga, er fyrirvari um að framkvæmdaraðili leiti 

sérfræðiálits, samkvæmt 7. mgr. 13. gr. skipulagslaga.3 Þá er sveitastjórn heimilt að binda 

framkvæmdaleyfi skilyrðum í þeim tilgangi að draga úr áhrifum ef mat fellur undir alvarleg eða 

óafturkræf áhrif samkvæmt verndarmarkmiðum 2. og 3. gr. , sbr. 9. gr. laga um náttúruvernd. 

1.1.1 Framkvæmdaleyfi og umhverfismat 

Framkvæmdaleyfi, verður að grundvallast á annmarkalausu umhverfismati og er sveitarstjórn 

skylt að sannreyna það, sbr. 2. mgr. 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 1. og 2. mgr. 10. gr. 

reglugerðar nr. 772/2012 um framkvæmdaleyfi. Á þetta reyndi í Hrd. nr. 575/2016 þar sem 

útgefið framkvæmdarleyfi fyrir Suðurnesjalínu 2 var afturkallað. Leyfið var afturkallað meðal 

annars vegna þess að Sveitarfélaginu bar að ganga úr skugga um að um sömu framkvæmd væri 

að ræða og hafði farið í umhverfismat og gefa átti framkvæmdaleyfi fyrir. 

 

1 Orkustofnun, Erla Björk Þorgeirsdóttir, Kristinn Einarsson, Skúli Thorodsen, 2016 

2 Reglugerð nr. 772/2012, um framkvæmdaleyfi 

3 Lög nr. 123/2010, skipulagslög 
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Sveitastjórn skal kynna sér matsskýrslu framkvæmdaraðila og sannreyna hvort að þetta sé sama 

framkvæmd og lýst er í skýrslunni, sbr. 2. mgr. 14. gr. skipulagslaga. Markmið greinarinnar er 

að sveitarstjórn taki upplýsta ákvörðun um útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli allra þeirra 

upplýsinga sem liggja fyrir um umhverfisáhrif umræddrar framkvæmdar. Sveitastjórn ber að 

taka afstöðu til álits Skipulagsstofnunar, álitið bindur ekki hendur þess stjórnvalds sem fer með 

útgáfu framkvæmdaleyfis.4 

1.1.2 Skipulagsstofnun 

Skipulagsstofnun aðstoðar ráðherra við yfirstjórn skipulagsmála sbr. 3. gr. skipulagslaga. Innan 

stofnunarinnar eru fjögur kjarnasvið og tvö stoðsvið. Gerð landskipulagsstefnu og 

strandasvæðisskipulag falla undir svið stefnumótunar og miðlunar, auk þróunar og 

rannsóknarstarfs sem og miðlunar og kynningarmála. Verkefni aðalskipulags sviðs eru helst að 

leiðbeina sveitarfélagi um gerð aðal- og svæðisskipulags og umhverfismats þess og afgreiðslu 

aðal- og svæðisskipulagstillagna, sbr. skipulagslög. Svið deiluskipulags gegnir sama hlutverki 

nema varðandi deiliskipulag. Eitt af helstu verkefni umhverfismats sviðs er mat á áhrifum 

framkvæmda og áætlana á umhverfi. Þá er umræddu svið ætlað að vera leiðbeinandi um þessi 

efni, sem og afgreiðslu þeirra framkvæmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum og 

þeirra áætlana annarra en skipulagsáætlana sveitarfélaga, sem háðar eru umhverfismati.5 

1.1.3 Framkvæmdaleyfi bundið skilyrðum 

Í 3. mgr. 14. gr. skipulagslaga er heimild fyrir sveitarstjórn til að binda framkvæmdaleyfi þeim 

skilyrðum er fram kunna að koma í áliti Skipulagsstofnunar. Það er þó bundið því skilyrði að 

önnur stjórnvöld, sem veita leyfir til framkvæmdanna, hafi ekki tekið afstöðu til skilyrðanna í 

áliti Skipulagsstofnunar. Þegar svo stendur á ber sveitastjórn ekki að taka upp slík skilyrði, enda 

er það í höndum annarra leyfisveitenda að fjalla um þau. Ákvæðið er í samræmi við þau 

sjónarmið að niðurstöður mats skuli teknar til athugunar við útgáfu leyfis til framkvæmda, sbr. 

8. gr. tilskipunar 85/337/EB eins og henni var breytt með 10. gr. tilskipunar 97/11/EB. 

Markmiðið með setningu slíkra skilyrða er að tryggja að framkvæmd samræmist þeim 

skipulagsákvörðunum sem sveitarfélag hefur tekið í viðkomandi skipulagsáætlun og að þeim 

sé fylgt eftir við útgáfu framkvæmdaleyfis. Sveitarstjórn er þannig veitt heimild til að setja 

 

4 Þingskjal 742, mál nr. 425. 138. löggjafaþing 2009-2010, frumvarp til skipulagslaga 
5 Skipulagsstofnun, án dags. 
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framkvæmd viðbótarskilyrði. Markmið ákvæðisins er að tryggja að framkvæmd verði í 

samræmi við gildandi skipulagsáætlun.6 

1.1.4 Framkvæmdarleyfi þvert á sveitarfélög 

Þegar sveitarfélag er búið að breyta skipulagsáætlunum sínum getur það fyrst gefið út 

framkvæmdarleyfi vegna þess hluta sem er í því sveitarfélagi. Þá skal álit Skipulagstofnunar 

um mat á umhverfisáhrifum lagt til grundvallar framkvæmdarleyfis. Þá þarf hvert sveitarfélag 

að taka saman greinargerð um afgreiðslu leyfisins, gera grein fyrir samræmi þess við álit 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum og rökstuðning ef vikið er frá niðurstöðu 

álitsins. Einnig þarf sveitarfélag að taka afstöðu til tengdra leyfisveitinga þegar fjallað er um 

slíkt í áliti Skipulagsstofnunar. 

1.1.5 Minni sveitafélög 

Hins vegar er hægt að líta til þess að lítil sveitarfélög hafa oft ekki innviði til að takast á við 

afgreiðslu mála af þessari stærðargráðu. Sérþekkingin til þess er almennt ekki til staðar. Einnig 

er aukin hætta á flækjustigi við það að þurfa að gefa út mörg framkvæmdarleyfi fyrir einni og 

sömu framkvæmdinni. Í 4. gr. a laga um mat á umhverfisáhrifum er lokapunktur ferlisins sá að 

álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum skal lagt til grundvallar við afgreiðslu 

umsóknar um leyfi til framkvæmda.7 Æskilegt er því að það stjórnvald sem fer með 

leyfisveitingavaldið sé jafnframt virkur þátttakandi í málsmeðferð mats á umhverfisáhrifum eða 

hafi að minnsta kosti góða þekkingu á því sviði. 

1.1.6 Áður en sótt er um framkvæmdaleyfi 

Framkvæmdaraðili vinnur drög að matsáætlun og kynnir fyrir almenningi og umsagnaraðilum 

í að minnsta kosti 2 vikur, sbr. 1. mgr. 8. gr. lög nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum.8 Ef 

fyrirhuguð framkvæmd er háð mati á áhrifum á umhverfið, samkvæmt lögum, þarf 

framkvæmdaraðili gera tillögu til Skipulagsstofnunar, matsáætlun, eins snemma á 

undirbúningsstigi framkvæmdar og kostur er. Þar skal vera lýsing á framkvæmdinni, 

framkvæmdarsvæði og helstu möguleikum sem til greina koma, svo sem á tilhögun og 

staðsetningu og hvernig framkvæmd samræmist skipulagsáætlunum. Einnig þarf að vera áætlun 

 

6 Þingskjal 742, mál nr. 425. 138. löggjafaþing 2009-2010, frumvarp til skipulagslaga 
7 Lög nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum. 
8 Hér eftir máu 
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um á hvaða þætti framkvæmdarinnar og umhverfis lögð verði áhersla, hvaða gögn liggi fyrir 

og áætlun um kynningu og samráð. Framkvæmdaraðila skal kynna tillögu að matsáætlun fyrir 

umsagnaraðilum9 og almenningi sem og hafa samráð við Skipulagsstofnun.10 

1.2 Matsáætlun 

Lagðar eru fram tillögu að matsáætlun, til Skipulagsstofnunar, sbr. 2. mgr. 8. gr. máu, af 

framkvæmdaraðila. Skipulagsstofnun tekur ákvörðun um matsáætlun og skal gera það innan 

fjögurra vikna frá því að tillaga berst. Á þeim tíma þarf stofnunin yfirfara hvort tillagan uppfyllir 

skilyrði laga og reglugerðar og leiðbeinir framkvæmdaraðila um úrbætur, ef með þarf, geri 

stofnunin athugasemdir skulu þær vera rökstuddar og verða hluti af nýrri matsáætlun sem 

framkvæmdaraðili leggur fram.11 Mikið er lagt upp úr samráði milli Skipulagsstofnunar og 

framkvæmdaraðila um gerð matsáætlunar til að hún verði sem best úr garði gerð. 

1.2.1 Umsagna leitað um matsáætlun 

Innan þessara fjögurra vikna, frá því að endanlega matsáætlun er lögð fram, leitar 

Skipulagsstofnun umsagna leyfisveitenda og annarra umsagnaraðila um tillögu 

framkvæmdaraðila, sbr. 2. mgr. 8. gr. máu. Markmiðið með þessari grein er að matsáætlun 

framkvæmdaraðila samkvæmt 2. mgr. 8. gr. máu verði grunnur að matsskýrslu hans. Þannig 

verði sem best komið í veg fyrir að upplýsingar skorti í matsskýrslu sem kynni að tefja 

matsferlið. Um leið er sá varnagli sleginn í 4. mgr. að lagt er til að stofnunin geti á síðari stigum 

óskað eftir frekari gögnum ef sérstakar ástæður mæla með enda rökstyðji stofnunin beiðnina 

sérstaklega.12 

1.2.2 Vinna að framkvæmdaráætlun 

Framkvæmdaraðili vinnur að umhverfismati samkvæmt lögum nr. 105/2002, (máu). Í 10. gr. 

laganna er fjallað um mat á vægi umhverfisáhrifa. Framkvæmdaraðili leggur fram 

frummatsskýrslu13 sbr. 9. gr. máu. Í 6. gr. umá. er kveðið á um hvaða upplýsingar 

 

9 Skilgreining: Opinberar stofnanir og stjórnvöld sem sinna lögbundnum verkefnum er varða matsskyldar 

framkvæmdir eða umhverfisáhrif þeirra. 
10 Þingskjal 644, mál nr. 386, 125. löggjafaþing 1999-2000, frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum 
11 Lög nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum 
12 Þingskjal 644, mál nr. 386, 125. löggjafaþing 1999-2000, frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum 
13 Skilgreining: Skýrsla framkvæmdaraðila um mat á umhverfisáhrifum sem Skipulagsstofnun auglýsir til 

kynningar. 
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umhverfisskýrslan skal innihalda sbr. niðurlag 9. gr. máu. en þar segir að í niðurstöðu 

skýrslunnar skal geta um flokkun og viðmið umhverfisáhrifa einstakra þátta framkvæmdar á 

grundvelli leiðbeininga sem Skipulagsstofnun gefur út, sbr. 20. gr. máu. 

1.3 Frummatsskýrsla 

Framkvæmdaraðili setur niðurstöður umhverfismats síns fram í frummatsskýrslu og leggur 

fram til Skipulagsstofnunarinnar sbr. 9. gr. máu. Stofnunin yfirfer hvort frummatsskýrslan 

uppfyllir skilyrði laga og reglugerðar og leiðbeinir framkvæmdaraðila um úrbætur, ef með þarf 

sbr. 10. gr. máu. Stofnunin úrskurðar um mat á umhverfisáhrifum og skal innan tveggja vikna 

meta hvort skýrsla framkvæmdaraðila uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í 9. gr. samkvæmt 

matsáætlun. Í 4. mgr. 8. gr. er kveðið á um heimildir stofnunarinnar til að fara fram á það við 

framkvæmdaraðila að hann leggi fram frekari gögn.14 – 2ja vikna frestur sbr. 10. gr. máu og 9. 

gr. umá. Framkvæmdaraðili leggur fram frummatsskýrslu að nýju, ef með þarf. 

1.3.1 Kynning og umsagna leitað á frummatsskýrslu 

Skipulagsstofnun kynnir frummatsskýrsluna opinberlega og leitar umsagnar leyfisveitenda og 

annarra umsagnaraðila um hana sbr. 2. mgr. 10 gr. máu og 7. gr. umá. Markmiðið með slíkri 

kynningu er fyrst og fremst að gefa almenningi kost á að koma að athugasemdum vegna hinnar 

fyrirhuguðu framkvæmdar og kynna framkvæmdina fyrir honum.15 Fyrirkomulagið við 

afgreiðslu áætlunar kemur fram í 9. gr. laganna, en almenningi skal veittur sex vikna frestur til 

að kynna sér tillöguna og umhverfisskýrsluna og koma á framfæri athugasemdum sínum, sbr. 

7. gr. laganna. Að örðu leyti er enginn tiltekinn tímafrestur.16 Kynningartími frummatsskýrslu 

er að minnsta kosti 6. vikur sbr. 4. gr. máu eða sbr. 21. gr. laganna í viðameiri málum. 

1.4 Matsskýrsla 

Framkvæmdaraðili bregst við framkomnum umsögnum stofnana og sveitarfélaga og 

athugasemdum almennings og endurskoðar frummatsskýrslu m.t.t. þeirra og setur fram 

matsskýrslu sem hann leggur fram til Skipulagsstofnunar sbr. 6. mgr. 10. gr. máu. 

 

14 Þingskjal 644, mál nr. 386, 125. löggjafaþing 1999-2000, frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum 
15 Sama heimild 
16 Lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana 
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Skipulagsstofnun yfirfer hvort matsskýrslan uppfyllir skilyrði laga og reglugerð og leiðbeinir 

framkvæmdaaðila um úrbætur, ef með þarf. Skýrslan þarf að uppfylli skilyrði máu sem og settra 

reglugerða á grundvelli þeirra. Þá þarf umhverfisáhrifum að vera lýst á fullnægjandi hátt sbr. 

11. gr. máu. 

Skipulagsstofnun gefur út rökstutt álit sitt um mat á áhrifum framkvæmdarinnar á viðkomandi 

umhverfi. Með þessu fyrirkomulagi var ætlunin að einfalda málsmeðferðina frá því sem var í 

eldri lögum. Markmiðið er að framkvæmdaraðili leggi fram á viðhlítandi hátt þær upplýsingar 

sem krafist er í IV. viðauka við tilskipun 97/11/EB og að Skipulagsstofnun segi til um hvaða 

upplýsingar framkvæmdaraðili skuli veita. Þá er einkum höfð til hliðsjónar 7. mgr. 1. gr. 

tilskipunar 97/11/EB og verið að uppfylla þær skyldur sem þar er kveðið á um.17 

1.4.1 Matsskýrslan í kynningarferli 

Að lokum er fjallað um réttinn til að skjóta ákvörðunum og úrskurðum Skipulagsstofnunar til 

úrskurðar ráðherra.18 Frestur stofnunar til að vinna álitið eru fjórar vikur frá því fullnægjandi 

matsskýrsla berst frá því að frestur til athugasemda rennur út, sbr. 11. gr. máu. Í 3. mgr. 

greinarinnar er settur varnagli á að telji Skipulagsstofnun að matsskýrsla framkvæmdaraðila 

víki frá frummatsskýrslu hvað varðar mikilvæga þætti málsins skal hún auglýst að nýju 

samkvæmt 10. gr. máu. Matsskýrslan fer í sama kynningarferli og frumskýrslan og 

matsáætlunin, sbr. 4. mgr. 11. gr. máu.19 

Ef framkvæmdir hefjast ekki innan tíu ára frá því að álit Skipulagsstofnunar um mat á 

umhverfisáhrifum liggur fyrir skal viðkomandi leyfisveitandi óska ákvörðunar 

Skipulagsstofnunar um hvort endurskoða þurfi, í heild eða að hluta, matsskýrsluna frá 

framkvæmdaraðila áður en leyfi til framkvæmda er veitt, sbr. 12. gr. máu. 

1.5 Aðalskipulag 

Í aðalskipulagi20 sveitafélaga er mörkuð stefna um raforkuflutningsmannvirki. 28. , 29. og 30. 

gr. skipulagslaga. Við gerð aðalskipulags skal byggt á markmiðum laga þessara, 

 

17 Þingskjal 644, mál nr. 386, 125. löggjafaþing 1999-2000, frumvarp til laga um mat á umhverfisáhrifum 
18 Sama heimild 
19 Sama heimild 
20 Skilgreining: Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitafélag þar fram kemur stefna sveitastjórnar um landnotkun, 

byggðarþróun, byggðarmunstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu, sbr. 19. tl. 2. gr. 

skipulagslaga 
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landsskipulagsstefnu, svæðisskipulagi, liggi það fyrir, og áætlunum um þróun og þarfir 

sveitarfélagsins, sbr. 28. gr. laganna. Ef raflínur í meginflutningskerfi raforku liggja um fleiri 

en eitt sveitarfélag sem getur það kallað á breytingar á aðalskipulagi hvers sveitafélags auk 

útgáfu framkvæmdarleyfis frá sveitarfélagi.21 Sveitarfélög bera þá ábyrgð að á hverjum tíma sé 

gert aðalskipulag og það sé í gildi sbr. 1. og 2. mgr. 29. gr. skipulagslaga.22 

1.6 Samantekt í mynd 

Til þess að fá yfirsýn fyrir stöðuna eins og hún er þá var umsóknar og leyfisferlinu stillt upp í 

meginferil. Útkoman er að mörgu leiti sú að myndir segja meira en mörg orð. Um er að ræða 

viðamikið ferli þar sem taka þarf tillit til laga og reglugerða ásamt því að gæta að andmælarétti 

og kæruheimildum við hverja nýja skýrslu sem gerð er áður en sótt er um leyfi til framkvæmda. 

Rík áhersla er á upplýsingarskyldu framkvæmdaraðila í ferlinu áður en leyfi til framkvæmda er 

veitt af sveitarstjórn. 

 

 

21 Undirhópur átakshóps, til Átakshóps um úrbætur á innviðum vegna óveðurs í desember 2019, 2020, bls. 6 
22 Lög nr. 123/2010, skipulagslög 
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Umsókn um nýjar framvæmdir í flutnings- og dreifikerfi raforku
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Umsókn um nýjar framvæmdir í flutnings- og dreifikerfi raforku – leyfi til framkvæmda
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2 Eignarnámið 

Landeigendur eru þeir aðilar sem að eiga beinan eignarrétt á jörð eða landsvæði.23 

Eignarrétturinn er hér á landi stjórnarskrárbundinn og friðhelgur og má sjá það í 72 gr. 

Stjórnarskrárinnar.24 Landeigendur og lögaðilar yfir jörðum og landsvæðum á Íslandi þurfa að 

lúta lögum sem gilda um eignarrétt þeirra og má þar nefna lög sbr. skipulagslög nr. 123/2010, 

vatnalög nr. 15/1923 , jarðalög nr. 65/1976 og fleiri.25 

2.1 Stjórnarskrárbundinn eignarréttur 

Í 1. mgr. 72. gr. stjskr. má segja að finna megi stefnuyfirlýsingu stjórnarskrárgjafans um að 

eignarrétturinn skuli vera friðhelgur. Greinin útskýrir þó ekki mikið nánar  í hverju sú friðhelgi 

sé fólgin. Síðari hluti greinarinnar, að engan megi skylda til að láta af hendi eign sína nema að 

uppfylltum þar til gerðum skilyrðum, tilgreinir nánar í hverju sú friðhelgi er fólgin. Þessi 

fyrirmæli eru eðlilegar lögfylgjur stefnuyfirlýsingarinnar í upphafsákvæði greinarinnar og eru 

hin raunverulega eignarréttarvernd stjórnarskrárinnar.26  Umrædd réttindi27 eru ekki af ástæðu 

lausu stað sett í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar en þau teljast til grundvallarréttinda. Með 

greininni eru settar ákveðnar skorður á löggjafann, um efni og inntak laga bæði um eignarnám 

og framkvæmd á því. Það er ekki heimilt að setja lagareglur sem gefa eignarnema sjálfdæmi er 

varða upphæð eignarnámsbóta. Lagareglur sem efnislega væru með þeim hætti að bætur 

eignanámsþola væru ótryggar er með öllu óheimilt að setja.28 

2.1.1 Almannaþörf 

Í 1. mgr. 72. gr. eru þrjú skilyrði sett fyrir eignarnámi. Fyrsta skilyrðið er að almenningsþörf 

krefjast eignarnámsins. Þess er ekki krafist að óhjákvæmileg nauðsyn sé á eignanáminu heldur 

nægir almannaþörf. Hugtakið almenningsþörf er þó teygjanlegt. Löggjafanum er almennt veitt 

töluvert svigrum til þess að meta slíka þörf sé fyrir hendi af dómstólum.29 

 

23 Ritstj. Páll Sigurðsson, 2008, bls. 238 
24 Stjórnarskrá lýðveldis Íslands nr. 33/1944. Hér eftir stskr. 
25 Sigurður Líndal, Eignarréttur á landi og orkulindum, Erindi flutt á aðalfundi SÍR 1983, 1998 bls. 4 
26 Gunnar G. Schram, 1999, bls. 544 
27 sbr. 1. mgr. 72. gr. stjskr. 
28 Björg Thorarenssen, 2008, bls. 466 
29 Gunnar G. Schram, 1999, bls. 561 
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2.1.2 Lagaheimildin 

Í öðru lagi þarf lagaheimild til að framkvæma eignarnám. Í ákvæðið felst því ekki  sjálfstæð 

heimild til eignarnáms heldur þarf að koma til löggjöf. Að öllu jöfnu kveða lög á um heimild 

til eignarnáms samkvæmt nánari ákvörðun stjórnvalda. Lög geta þó tekið til eignarnáms eða 

falið í sér eignarnám með óbeinum hætti 

2.1.3 Verðgildi 

Í þriðja og síðasta lagi þarf fullt verð að koma fyrir hið eignarnumda. Þetta ákvæði tekur aðeins 

til fjárhagslegs tjóns eignarnámsþolans. Þegar meta skal fjárhagslegt tjón eignarnámsþola er 

miðað við verðgildi eignarinnar, fyrir hann, á þeim tíma sem eignarnám fór fram. Um 

framkvæmd eignarnáms er fjallað í lögum um framkvæmd eignarnáms.30 Samkvæmt 1. mgr. 

72. gr. stjskr á að greiða fullar bætur fyrir það verðmæti sem tekið er eignarnámi. Stjórnarskráin 

geymir þó engin ákvæði þess efnis, með hvaða hætti skuli ákveða fullar bætur. Ef ekki næst 

samkomulag um bæturnar verður að ákveða þær með mati, það er að hina teknu eign eða 

verðmæti veður að meta til peningaverðs. Þarna geta mismunandi sjónarmið komið til greina, 

eins og upphaflegt kostnaðarverð eignar, söluverð hennar, kostnaðarverð tilsvarandi eignar nú, 

notagildi eignarinnar o.fl.31 Vafa skal þó alltaf túlka eignarnámsþola í hag. 

2.2 Eignarrétturinn 

Í 1. mgr. 72. gr. stjskr. segir að eignarrétturinn sé friðhelgur.32 Orðið eignarnám kemur ekki 

fyrir í greininni en hún heimilar þá takmörkun á eignarréttinum að skylda megi eiganda til að 

láta eign sína af hendi. Samkvæmt Lögfræðiorðabók er eftirfarandi skilgreining á eignarnámi: 

„Það að eigandi er skyldaður til að láta eign sína af hendi, að öllu leyti eða að hluta. Eignarréttur hans fellur þá 

niður eða takmarkast að sama skapi, og oftast nær skapast nýr réttur, samsvarandi, öðrum aðila til handa.“33 

Um framkvæmd eignarnáms gilda samnefnd lög nr. 11/197334 og þau lýsa framkvæmd 

eignanáms í þrengri merkingu. Það er ekki skilyrðislaus heimild til takmörkunar á 

eignarréttinum í 72. gr. stjskr en þar eru sett þrjú skilyrði fyrir eignarnámi, það er að 

 

30 Skýrsla stjórnlaganefnda seinna bindi, bls. 196 
31 Gunnar G. Schram, 1999, bls. 563 
32 Stjórnarskrá lýðveldis Íslands nr. 33/1944 
33 Ritstj. Páll Sigurðsson, 2008 
34 Lög um framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973 



Eignarnámið 

 

12 

 

almenningsþörf krefji, að til þess þurfi lagaheimild og að fullar bætur komi fyrir þá eign sem er 

tekin, eins og áður hefur komið fram.35  Á þetta reyndi í Hrd. nr. 193/2017, þar uppfyllti Landnet 

skilyrðin til eignarnáms. Í þessu máli kröfðust landeigendur þess að ákvörðun ráðherra yrði 

ógild sem veitti Landsneti heimild til að framkvæma eignarnám til ótímabundinnar lagningar 

tveggja 220 kV háspennulína. Línurnar voru fyrirhugaðar frá Kröflu að Þeistareykjum, 

Kröflulína 4 og 5. Hæstiréttur staðfesti dóm úr héraði með vísan til forsendna hans þar sem talið 

var að ein lína væri raunhæfur valkost miðað við þær forsendur um rekstrar og 

afhendingaröryggi sem gert var ráð fyrir í kerfisáætlun 2015-2024. Eignarnámsheimild 

Landsnets þótti ekki vafalaus og var því hafnað samkvæmt dómnum. 

2.3 Skyldur landeigenda samkvæmt VI. kafla raforkulaga 

Það er yfirlýst stefna Landsnets að byggja á hlutverki fyrirtækisins og framtíðarsýn. Þessari 

stefnu er ætlað að stuðla að því að fyrirtækið ræki hlutverk sitt af natni og í sem víðtækustu sátt 

við samfélagið og umhverfið.36 Það er heimild í lögum til svokallaðs umferðarréttar þar sem 

landeiganda og umráðamanni ber skylda, samkvæmt 21. gr. raforkulaga, að veita 

vinnslufyrirtæki, flutningsfyrirtæki og dreifiveitum óhindraðan aðgang að eignarlandi því sem 

í hlut á ef nauðsyn krefur vegna undirbúnings að starfsemi samkvæmt lögunum.37  

Landsneti er ekki heimilt samkvæmt sömu grein að leggja raflínur eða reisa önnur mannvirki á 

grundvelli leyfa samkvæmt lögunum fyrr en náðst hefur samkomulag um endurgjald fyrir 

landnot eða nýtingu auðlindar eða eignarnám hefur farið fram og umráðataka samkvæmt því. 

Þó skal þess getið að við slík afnot og nýtingu lands ber að gæta þess að framkvæmdir stofni 

engu eða engum í hættu eða valdi þeim skaða, sbr. 2. mgr. 21. gr. laganna. Framkvæmdirnar 

skulu gerðar í sátt og samlyndi við lífríki og náttúru, sbr. sömu grein.38 

2.3.1 Eignarnáms- og bótaúrræði 

Það er ekki bara samfélagsleg ábyrgð og/eða stefna hjá Landsneti að reyna ná sem víðtækastri 

sátt heldur er það líka lagaleg skylda þeirra. Eigi aðili, eins og Landsnet, rétt samkvæmt 

raforkulögum til umferðar eða framkvæmda á eignarlandi getur landeigandi krafist bóta vegna 

 

35 Björg Thorarensen, (Ritstjóri), 2017, bls. 419 
36 Landsnet, án dags. 
37 Lög nr. 65/2003, raforkulög 
38 Sama heimild 
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tjóns sem hann verður sannanlega fyrir af þeim sökum vegna röskunar eða skemmda á landi, 

mannvirkjum og öðrum eignum, sbr. 22. gr. raforkulaga. Ákveða þarf bætur með 

eignarnámsmati ef ekki næst samkomulag um þær.39 

2.3.2 Ef ekki næst samkomulag 

Ef fyrirtæki nær ekki samkomulagi við landeiganda vegna framkvæmda á grundvelli 

raforkulaga getur ráðherra þá tekið eignarnámi nauðsynlegt land, landgæði, mannvirki, aðstöðu 

og önnur réttindi landeiganda að því leyti sem nauðsyn ber til, sbr. 23. gr. raforkulaga. 

Framkvæmd eignarnáms samkvæmt lögunum fer eftir almennum reglum, það er ákvæðum laga 

um framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973.40 Ekki má leggja raflínur eða reisa önnur mannvirki á 

grundvelli leyfa fyrr en náðst hefur samkomulag um endurgjald fyrir landnot eða eignarnám 

hefur farið fram og umráðataka samkvæmt því.41 

2.3.3 Samningaviðræður 

Samningaviðræður og eftir atvikum undirbúningur eignarnáms og umráðatöku er eitt 

samráðsferlið í viðbót sem rekið er aðskilið frá öðrum ferlum í undirbúningi framkvæmda 

flutningskerfis raforku, oftast sem lokaskrefið áður en framkvæmdir geta hafist. Tafir geta 

einnig orsakast af hindrunum í þessu ferli og því mikilvægt að það verði tekið til skoðunar, án 

þess að gengið sé á eignarréttinn.42 

2.4 Heimild landeiganda - eignarnám 

Framkvæmd eignarnáms er enn eitt ferlið sem rekið er aðskilið frá öðrum ferlum, oftast loka 

skrefið áður en framkvæmdir geta hafist. Tafir geta orðið vegna hindrana í þessu ferli. Það er 

hafin undirbúningsvinna hjá dómsmálaráðuneytinu við endurskoðun laga um framkvæmd 

eignarnáms.43  

 

39 Undirhópur átakshóps, til Átakshóps um úrbætur á innviðum vegna óveðurs í desember 2019, 2020, bls. 9 
40 Sama heimild 
41 Lög nr. 65/2003, raforkulög 
42 Undirhópur átakshóps, til Átakshóps um úrbætur á innviðum vegna óveðurs í desember 2019, 2020, bls. 9 
43 Samkvæmt heimildum höfunda er þessi vinna ekki hafin. 
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3 Núverandi lagaumhverfi 

Ísland hefur á síðastliðnum tveimur áratugum innleitt tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins um 

orkumál, gjarnan vísað til þeirra sem orkupakki eitt, tvö og þrjú, í daglegu tali. Fyrsti 

orkupakkinn, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 96/92/EB um innri markað raforku (fyrsta 

raforkutilskipunin) var innleidd í íslenska löggjöf með frumvarpi til laga nr. 65/2005, 

raforkulög. Telja má að frá þeim tíma hafi raforka verið skilgreind eins og hver önnur vara á 

innri markaði ESB. Tilskipunin setti lámarkskröfur um mikilvægt skref í átt að innri 

orkumarkaði þar sem samkeppni ríkir. Var það talið sérstaklega mikilvægt til að auka skilvirkni 

í framleiðslu, flutningi og dreifingu á raforku og auka um leið öryggi orkuframboðs og 

samkeppnishæfni og taka tillit til umhverfisverndar.44 

3.1 Fyrsta raforkutilskipunin 

Í tilskipuninni voru settar sameiginlegar reglur um framleiðslu flutning og dreifingu rafmagns. 

Þá voru settar reglur um skipulagningu og starfsemi á sviði raforku, markaðsaðgang, viðmið og 

málsmeðferða við útboð og leyfisveitingu sem og rekstur kerfa. Meginefni tilskipunarinnar 

tekur til gildissviðs og skilgreininga, almennra reglna um skipan raforkumála, vinnslu, rekstur 

flutningskerfis, rekstur dreifikerfis, aðskilnaðar og gagnsæi reikninga, aðganga að flutnings- og 

dreifikerfi og lokaákvæða. Tilgangur tilskipunarinnar er að setja reglur um innri markað fyrir 

raforku til samræmis við sáttmála ESB til að tryggja frjálst flæði vöru, fólks, þjónustu og 

fjármagns á innri markaðinum, svo kallað fjórfrelsi.45 

Forsenda samkeppni í viðskiptum með raforku er aðskilnaður samkeppnisstarfsemi og 

einokunarþátta, það er vinnslu og sölu annars vegar og flutnings og dreifingu hins vegar. Með 

aðskilnaðinum er lagður grunnur að markaðskerfi. Í tilskipun 96/92/EB um innri markað 

raforku er þess krafist að ríki tryggi að minnsta kosti, bókhaldslegan aðskilnað milli einokunar- 

og samkeppnisþátta.46 

 

44 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 96/92/EB, um sameiginlegar reglur um innri markað á sviði raforku, 

1996 
45 Þingskjal 1428, mál nr. 462, 128. löggjafarþing 2002-2003, raforkulög(heildarlög, EES-reglur) 
46 Sama heimild 
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3.2 Raforkulögin 

Raforkulög nr. 65/2003 voru niðurstaða heildarendurskoðunar á íslenskri löggjöf um 

raforkumál, m.a. með innleiðingu fyrstu orkutilskipunar nr. 96/92/EB. Þar með var það lögfest 

að vinnsla og sala raforku skyldi rekin í markaðskerfi á samkeppnisgrundvelli, samhliða því 

sem reglur voru settar um starfsemi fyrirtækja sem önnuðust flutning og dreifingu til að vernda 

samkeppni og hagsmuni neytenda. Þegar eftir gildistöku laganna fór uppbygging íslensks 

raforkumarkaðar að taka mið að því sem gilti á EES-svæðinu og innri markaði ESB.47 

3.2.1 Markmið raforkulaganna 

Markmið raforkulaganna er að stuðla að þjóðhagslega hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig 

atvinnulíf og byggð í landinu. Í því skyni skal m.a. stuðla að samkeppni um vinnslu og 

viðskiptum á raforku með þeim takmörkunum að það komi ekki niður á afhendingaröryggi 

raforku eða öðrum almanna hagsmunum. Þá skulu hagsmunir neytenda tryggðir, stuðla að 

nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa og taka tillit til umhverfissjónarmiða ásamt því að skilvirkni 

og hagkvæmni í flutningi og dreifingu raforku sé tryggð.48 Til þess að uppfylla markmið 

raforkulaga, fer af stað, að því virðast flókin ferli, en eru í raun einungis margendurtekin svipuð 

ferli. Ferlin eru tímafrek á öllum sviðum stjórnsýslunar. 

Fram til þessa, innleiðingu tilskipunarinnar, hafði Landsvirkjun víðtækar skyldur samkvæmt 

þáverandi skipan. Landsvirkjun var stærsti raforkuframleiðandinn, sinnti framleiðslu, flutningi 

raforku og heildsölu til dreifiveitna og sölu til stórnotenda. Eignarhaldið var að langmestu leyti 

í opinberri eigu, í eigu ríkisins eða sveitarfélaga eða fyrirtæki sem voru í sameign þessara 

aðila.49 

3.2.2 Lagalegar skyldur flutningsfyrirtækis 

Flutningsfyrirtækið, Landsnet, hefur lagalegar skyldur, sbr. 9. gr. raforkulaganna, til að byggja 

flutningskerfið upp á hagkvæman hátt að teknu tilliti til öryggis, skilvirkni, áreiðanleika 

afhendingu, gæða raforku og stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku. 

Landsnet hefur eitt heimild til að reisa ný flutningsvirki.50 Því er skylt að reisa nýjar 

 

47 Birgir Tjörvi Pétursson, lögmaður, 2018, bls. 7 
48 Þingskjal 1428, mál nr. 462, 128. löggjafarþing 2002-2003, raforkulög(heildarlög, EES-reglur) 
49 Sama heimild 
50 Lög nr. 65/2003, raforkulög 
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flutningslínur, endurbyggja línur og viðhalda eigin línum ef það er nauðsynlegt til að tryggja 

áreiðanleika kerfisins og gæðum raforku.51 Í 1.-5. tl. 3. mgr. raforkulaga er nánar kveðið á um 

hvað felst í rekstri flutningsfyrirtækisins. Í 2. tl. greinarinnar segir að flutningsfyrirtækið skuli 

útvega rafmagn í stað þess sem tapast í kerfinu. Í 4. tl. er lögð sú skylda á flutningsfyrirtækið 

að tryggja afhendingaröryggi. Fyrirtækið metur á hvern hátt þessum kröfum verði mætt svo sem 

með frekari uppbyggingu flutningskerfisins eða með notkun varastöðva. Miðað er við að settar 

séu í reglugerð kröfur um afhendingaröryggi og ef þeim er ekki mætt komi það fram í gjaldtöku 

fyrir flutninginn.52 

Flutningskerfi raforku er alfarið í höndum Landsnets sbr. III. kafla raforkulaga. Dreifing á 

raforkunni frá flutningskerfinu til almennings er nú í höndum sex aðila. Flutningur og dreifing 

á raforku er háð einkaleyfi og eftirliti Orkustofnunar. Landsnet hf. hefur einkaleyfi til dreifingar 

sbr. 9. gr. raforkulaga.53  

3.2.3 Landsnet 

Landsnet hf., er opinbert fyrirtæki, sem stofnað var með lögum nr. 75/2004, um stofnun 

Landsnets hf. og starfar á grundvelli raforkulaga.54 Fyrirtækið starfar samkvæmt sérleyfi eða 

lögbundinn einokun sbr. 1. mgr. 8. gr. raforkulaga, og skal annast flutning raforku og 

kerfisstjórnun samkvæmt III. kafla raforkulaganna. Í 8. greininni er kveðið á um að Landsnet 

skuli vera hlutafélag í meirihlutaeigu ríkis sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem alfarið eru í eigu 

þessara aðila. Ráðherra veitir flutningsfyrirtækinu rekstrarleyfi þar sem kveðið er á um réttindi 

og skyldur þess. Í athugasemdum við frumvarpið segir að þótt starfsemi flutningsfyrirtækisins 

teljist ekki til opinberrar stjórnsýslu, getur hver sá sem telur flutningsfyrirtækið brjóta á rétti 

sínum með ákvörðunum, framkvæmdum eða athafnaleysi borið málið undir Orkustofnun. 

Orkustofnun tekur stjórnvaldsákvörðun, að undangengnum lögmætum undirbúningi og 

rannsókn máls, um hvort sú starfsemi flutningsfyrirtækisins, sem málið lýtur að, sé í samræmi 

við lögin, reglugerðir settar samkvæmt þeim eða skilyrðum samnings.55 

 

51 Þingskjal 700, mál nr. 462, 128. löggjafarþing 2002-2003, frumvarp til raforkulaga 
52 Sama heimild 
53 Þingskjal 405, mál nr. 311, 135. löggjafarþing 2007-2008, skýrsla um raforkumál 
54 Raforkulög nr. 65/2003 
55 Þingskjal 700, mál nr. 462, 128. löggjafarþing 2002-2003, frumvarp til raforkulaga 
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3.3 Eftirlit 

Raforkulögin byggðu því á nýjum viðhorfum í raforkumálum sem höfðu verið að ryðja sér til 

rúms víða um heim. Við þetta bættist að leggja þurfti drög að skilvirku eftirlitskerfi í ljósi 

skipulagsbreytinga til samræmis við áherslu á hagkvæmni og aðhald í flutnings- og 

dreifikerfinu.56  

Til að tryggja að markmið frumvarpsins verði náð þarf opinbert eftirlit með því að leyfishafar 

uppfylli sett skilyrði og að flutningsfyrirtækið og dreifiveitur ræki skyldur sínar og gæti 

jafnræðis. Tilskipun 96/92/EB um innri markað raforku leggur þá skyldu á ríki að þau tryggi í 

settum reglum að, til dæmis varðandi jafnan rétt til afnota af raforkukerfinu, sé fylgt. Þó ekki 

sé ítarlega kveðið á um hvernig eða með hvaða hætti þetta skuli gert, er gerð rík krafa um 

hlutlausan aðila til ákvörðunar væntanlegum eða hugsanlegum deilumálum.57 

Í ljósi aukins eftirlitshlutverks sem lagt var til í frumvarpinu að Orkustofnun fengi var talið 

brýnt að skipulag stofnunarinnar yrði ekki með þeim hætti að það dragi  hlutleysi stofnunarinnar 

í efa. Auk þess var talið mikilvægt að opinbert eftirlit væri ekki umfram það sem nauðsyn bæri 

til og sett upp með það að leiðarljósi að lámarka kostnað vegna þess.58 

3.3.1 Orkustofnun 

Orkustofnun er ríkistofnun sem heyrir undir yfirstjórn Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis 

og er sjálfstæð í ákvörðunum sínum þegar stofnunin sinnir raforkueftirliti samkvæmt 

raforkulögum sbr. 1. gr. laga um Orkustofnun.59 Orkustofnun telst sem stjórnvald þar henni er 

komið á fót með lögum eða heimild í lögum, er rekin fyrir almannafé og er í 

stjórnsýslusambandi við önnur stjórnvöld. Orkustofnun starfar í umboði ráðherra að fylgjast 

með framkvæmd opinberra leyfa sem gefin eru út til rannsókna.60 Ákvarðanir og leyfisveitingar 

stofnunarinnar fylgja stjórnsýslulögum og teljast til stjórnsýsluákvarðana. 

 

56 Þingskjal 1428, mál nr. 462, 128. löggjafarþing 2002-2003, raforkulög(heildarlög, EES-reglur) 
57 Sama heimild 
58 Sama heimild 
59 Lög nr. 87/2003, um Orkustofnun 
60 Sama heimild 
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3.4 Umhverfissjónarmið 

Við innleiðingu tilskipunarinnar var jafnframt lögð áhersla á að tekið yrði tillit til 

umhverfissjónarmiða, sem hafa fengið aukið vægi með til dæmis setningu laga um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006 sem sett voru til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2001/42/EB, um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana á 

umhverfið. Markmið tilskipunarinnar61 er að vernda umhverfið og stuðla að sjálfbærri þróun 

með því að láta fara fram umhverfismat við gerð áætlana sem eru líklegar til að hafa veruleg 

áhrif á umhverfið.62 Í 4. gr. tilskipunarinnar er kveðið á um almennar skyldur varðandi 

umhverfismatið, sem um getur í 3. gr. en það skal fara fram þegar verið er að undirbúa 

skipulags- eða framkvæmdaáætlun og áður en áætlunin er samþykkt eða lögð fram til 

löggjafameðferðar. Umræddar kröfur skal annaðhvort fella inn í málsmeðferð sem fyrir er í 

aðildarríkjunum til samþykktar á skipulags- og framkvæmdaáætlunum eða teknar upp í nýja 

málsmeðferð sem komið er á til að fara eftir tilskipuninni. Í 3. tl. greinarinnar er kveðið á um 

að þegar umræddar áætlanir eru hluti af stigskiptri áætlun skulu aðildarríkin, í því skyni að 

komast hjá endurtekningu á umhverfismati, taka tillit til þess að umhverfismatið mun fara fram, 

í samræmi við þessa tilskipun, á mismunandi stigum í stigskiptu áætluninni. Aðildarríkin skulu 

beita 2. og 3. mgr. 5. gr. til þess m.a. að komast hjá því að endurtaka matið.63 

3.4.1 Umhverfismat áætlana 

Lög um umhverfismat áætlana voru sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2001/42/EB, um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana á umhverfið.64  

Markmið laganna, sbr. 1. gr. þeirra er að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum.65 Í athugasemdum við frumvarpið segir að markmið umhverfismats á 

 

61 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/42/EB, um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og 

framkvæmdaáætlana á umhverfið., 2001 
62 Þingskjal 376, mál nr. 342. 132. löggjafarþing 2005-2006, frumvarp til laga um umhverfismat áætlana 
63 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/42/EB, um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og 

framkvæmdaáætlana á umhverfið., 2001 
64 Skilgreining: samheiti yfir samfélag, heilbrigði manna, dýr, plöntur, líffræðilega fjölbreytni, jarðveg, 

jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar, eignir, menningararfleifð, þ.m.t. byggingarsögulegar og fornleifafræðilegar 

minjar, og landslag og samspil þessara þátta. sbr. 4. tl. 2. gr. UMÁ. 
65 Skilgreining: Áhrif framkvæmdar og starfsemi sem henni fylgir á umhverfið. [þar með eru þó ekki talin 

þjóðhagsleg áhrif og arðsemi einstakra framkvæmda.] sbr. k lið 3. gr. MUÁ. 
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áætlunarstigi66 sé að huga að umhverfisáhrifum á fyrri stigum ákvörðunartöku. Í umhverfismati 

áætlunar á einnig að felast mat á samlegðaráhrifum margra framkvæmda á tiltekna 

umhverfisþætti eða tiltekin svæði.67 Slíkt mat skal gert með umhverfismati tiltekinna skipulags- 

og framkvæmdaáætlana stjórnvalda sem líklegt er að hafi í för með sér veruleg áhrif á 

umhverfið.68 Í athugasemdum um 2. gr. laganna segir að umhverfisáhrif áætlana eru áhrif af 

framkvæmd skipulags- og framkvæmdaátæluna á umhverfi og geta m.a. verið bein, óbein, 

samlegðaráhrif, sammögnuð, skammtíma, langtíma, tímabundin, varanleg, jákvæð eða 

neikvæð.69 

3.4.2 Leiðbeiningar og eftirlit 

Skipulagsstofnun veitir og gefur út leiðbeiningar um umhverfismat áætlana,70 umfang og 

nákvæmni upplýsinga í umhverfisskýrslu71 og tekur ákvörðun um hvort ákvæðum laganna um 

umhverfismat áætlana þegar vafi leikur á því sbr. a-lið 2. mgr. 4. gr. umá. Í b-lið greinarinnar 

er kveðið á að stofnunin skuli fylgjast með framkvæmd umhverfismats áætlana og taka saman 

skýrslu um framkvæmdina til ráðherra á fimm ára fresti með það að markmiði að tryggja gæði 

umhverfismats.72 

3.4.2.1 Umhverfisstofnun 

Umhverfisstofnun starfar eftir lögum um umhverfisstofnun nr. 90/2002,73 er rekin af ríkinu og 

hefur margþætt hlutverk, sbr. 1. gr. laganna. Stofnunin skal stuðla að velferð almennings með 

því að gæta hagsmuna umhverfisins með náttúruvernd og standa vörð um sjálfbæra nýtingu 

náttúruauðlinda. Stofnunin fer með eftirlit, leyfisveitingar, gefur umsagnir vegna mats á 

skipulags og umhverfisáhrifum.74 

 

66 Skilgreining: Áhrif af framkvæmd skipulags- og umhverfisskýrslu, samráð og kynning fyrir almenningi á 

tillögu að áætlun og umhverfisskýrslu og því hvernig höfð var hliðsjón af framkomnum sjónarmiðum við 

afgreiðslu áætlunar. 
67 Þingskjal 376, mál nr. 342. 132. löggjafarþing 2005-2006, frumvarp til laga um umhverfismat áætlana 
68 Lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana 
69 Þingskjal 376, mál nr. 342. 132. löggjafarþing 2005-2006, frumvarp til laga um umhverfismat áætlana 
70 Skilgreining: mat á áhrif áætlan á umhverfið, gerð umhverfisskýrslu, samráð og kynning fyrir almenningi á 

tillögu að áætlun og umhverfisskýrslu og því hvernig höfð var hliðsjón af framkomnum sjónarmiðum við 

afgreiðslu áætlunar sbr. 6. tl. 2. gr. UMÁ 
71 Skilgreining: Sá hluti gagna viðkomandi áætlunar þar sem fram kemur mat á umhverfisáhrifum áætlunarinnar 

eins og mælt er fyrir um í 6. gr. sbr. 7. tl. 2. gr. UMÁ 
72 Lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana 
73 Lög nr. 90/2002, um Umhverfisstofnun 
74 Umhverfisstofnun, án dags. 
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3.4.3 Kynning áætlana og umhverfisskýrslu 

Sá sem ber ábyrgð á mati áætlunar skal kynna almenningi tillögu að áætluninni ásamt 

umhverfisskýrslu, áður en áætlunin er afgreidd af viðkomandi stjórnvaldi eða lögð fyrir 

Alþingi, sbr. 7. gr. umá. Að lágmarki skal kynning samkvæmt 1. mgr. felast í auglýsingu í 

Lögbirtingablaði og einu dagblaði sem gefið er út á landsvísu ásamt kynningu á netinu, sbr. 4. 

mgr. 7. gr. umá. 

Í 3. mgr. sömu greinar er kveðið á um að auk opinberrar kynningar fyrir almenningi.75 Sá aðili 

sem ber ábyrgð á umhverfismati áætlunarinnar skal kynna Skipulags-, Umhverfisstofnun og 

hlutaðeigandi sveitarfélögum og öðrum aðilum, eftir því sem við á, bæði tillögur að áætluninni 

og umhverfisskýrslu. Þeim skal gefinn gefa þeim kost á að koma á framfæri athugasemdum 

sínum varðandi umhverfisáhrif áætlunarinnar, áður en áætlunin er afgreidd eða lögð fyrir 

Alþingi.76 Í athugasemdum við frumvarpið segir að í tilviki skipulagsáætlana sem unnar eru á 

grundvelli skipulags- og byggingarlaga færir slík kynning fram fyrir Skipulagsstofnun, 

Umhverfisstofnun og hlutaðeigandi sveitarfélögunum, sem hluti af kynningu viðkomandi 

skipulagstillagna fyrir umræddum aðilum í samræmi við ákvæði skipulags- og byggingarlaga 

og laga um náttúruvernd, nr. 44/1999. Kynningarferlið félli þannig saman við þá kynningu sem 

nú þegar er gerð samkvæmt framangreindum lögum.77 

 

75 Skilgreining: Einn eða fleiri einstaklingar eða lögaðilar, samtök þeirra, félög eða hópar. sbr. 1. tl. 2. gr. UMÁ 
76 Lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana 
77 Þingskjal 376, mál nr. 342. 132. löggjafarþing 2005-2006, frumvarp til laga um umhverfismat áætlana 
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4 Önnur raforkutilskipunin 

Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 146/2005 var annar raforkupakkinn tekinn 

upp í EES-samninginn, þ.m.t. tilskipun nr. 2003/54/EB, um sameiginlegar reglur um innri 

markað fyrir raforku og niðurfellingu á tilskipun 96/92/EB. Tilskipunin kallaði á lítilsháttar 

breytingar á raforkulögunum sem gerðar voru m.a. með lögum nr. 58/2008, um breytingu á 

nokkrum lögum á auðlinda- og orkusviði. Helsta breytingin er varðar flutning raforku var gerð 

í 1. mgr. 8. gr. en við hann bætist nýr málaliður um að flutningsfyrirtækið skuli ávalt vera í 

meirihlutaeigu ríkis, sveitarfélaga og/eða fyrirtækja sem alfarið eru í eigu þessara aðila.78 

Tilskipunin fól einkum í sér breytingar varðandi opnun markaða og aðskilnað samkeppnis- og 

einokunarþátta í rekstri raforkufyrirtækja. Þær smávægilegu breytingar sem gera þurfti á 

raforkulögum voru lagðar til svo þær féllu innan þeirrar meginstefnu sem mörkuð var með 

tilskipun 96/92/EB en horft var til bóta í ljósi þeirrar reynslu sem fengin var af framkvæmd 

hennar.79 

4.1 Afhendingar öryggi 

Í tilskipun nr. 2003/54/EB bætist við í 4. gr. eftirlit með afhendingaröryggi. Þar voru innleiddar 

kröfur um að aðildarríkin settu upp eftirlitsaðila með málefnum er varða afhendingaröryggi. Þó 

er settur sá fyrirvari á í greininni að ef aðildarríki telji það rétt geta þau falið eftirlitsyfirvöldum 

sem getið er um í 1. mgr. 23. gr. þetta verkefni.80 Reynslan hefur þó sýnt að skortur á sjálfstæði 

eftirlitsaðila gagnvart hinu opinbera, og ófullnægjandi valdsvið og ákvörðunarvald hindra oft 

árangur af eftirliti. 

Í 23. gr. tilskipunarinnar var aðildarríkjum gert skylt að tilnefna aðila til að gegna 

eftirlitshlutverki, sem væri algerlega óháðir hagsmunum raforkuiðnaðar og bæru ábyrgð á að 

tryggja jafnræði, virka samkeppni og skilvirka starfsemi markaðarins og hafa eftirlit með 

 

78 Þingskjal 1232, 135. löggjafarþing 432. mál: breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði (opinbert eignarhald 

auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður). 
79 Þingskjal 967, 133. löggjafaþing 2006-2007, 648. mál: Tillaga til þingsályktunar um stafðfestingu 

sameiginlegu EES-nefndar nr. 146/2005, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-Samninginn 
80 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/54/EB, um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku 

og um niðurfellingu á tilskipun 96/92/EB, 2003 
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atriðum sem ítarlega eru tilgreind í greininni. Orkustofnun og Samkeppniseftirlitið fara með 

eftirlit á grundvelli VII. kafla raforkulaga. 

4.2 Reglugerð um gæði raforku og afhendingaröryggi. 

Í 28. gr. raforkulaganna er gerð krafa um að flutningsfyrirtækið skuli koma á innra eftirliti með 

gæðum raforku og afhendingaröryggi þess. Orkustofnun hefur umsjón með framkvæmd þessa 

ákvæðis, sbr. einnig 24. gr. laganna. 81 Í 2. mgr. 28. gr. raforkulaganna segir að í reglugerð skal 

kveðið á um þær kröfur sem innra eftirlit samkvæmt 1. mgr. skuli uppfylla og hvernig því skuli 

háttað, þar á meðal um eftirlit faggiltra skoðunarstofa. Þar af leiðandi er markmið sbr. 1. mgr. 

reglugerðar nr. 1048/200482 að tryggja, svo sem kostur er, fullnægjandi gæði afhendingaröryggi 

raforku í íslensku raforkukerfinu og stuðla að þjóðhagslega hagkvæmum rekstri og 

uppbyggingu raforkukerfisins að teknu tilliti til almannahagsmuna og sérstakra hagsmuna aðila. 

Í 4. gr. reglugerðarinnar er afhendingargæði83 skilgreint sem og afhendingaröryggi.84  

Í III. kafla reglugerðarinnar er fjallað um öryggi í afhendingu raforku. Í 10. gr. reglugerðarinnar 

eru staðlarnir settir sem meta skal afhendingaröryggið út frá. Þá skal flutningsfyrirtækið og hver 

dreifiveita um sig setja sér markmið hvað varðar þessa staðla, staðal um rofið álag (SRA), staðal 

um meðallengd skerðingar, straumleysismínútur (SMS), kerfismínútur (KM). Orkustofnun þarf 

að samþykkja þessi markmið og getur líka ákvarðað markmið fyrir fyrirtæki ef stofnunin telur 

mat þess óraunhæft. Flutningsfyrirtæki ber að senda Orkustofnun samantekt um 

afhendingaröryggi síðasta árs í samanburði við markmið fyrirtækisins samkvæmt stöðlum 

greinarinnar.85 

 

81 Lög nr. 65/2003, raforkulög 
82 sbr. reglugerð nr. 731/2006 um breytingar á reglugerð um gæði raforku og afhendingaröryggi nr. 1048/2004. 
83 Gæði spennu og tíni ásamt öryggi afhendingar raforku í flutnings- og dreifikerfum og vinnslufyrirtækjum auk 

upplýsingargjafar til notenda. 
84 Lýsing á áreiðanleika afhendingar raforku, sem tengist rofi á raforku. 
85 Reglugerð nr. 1048/2004, um gæði raforku og afhendingaröryggi 
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5 Þriðja raforkutilskipunin 

Hinn svokallaði þriðji orkupakki ESB var samþykktur af Evrópuþinginu og ráðinu á árinu 2009. 

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2009/72/EB, um sameiginlegar reglur um innri markað 

fyrir raforku og niðurfellingu á tilskipun 2003/54/EB. Þriðja raforkutilskipunin tekur að miklu 

leyti til sömu atriða með breytingum sem samkvæmt textanum eru taldar nauðsynlegar til að ná 

þeim markmiðum orkustefnu ESB sem mörkuð hefur verið í fyrri orkupökkum.86 

5.1 Breyting á raforkulögum 

Innleiðing 22. gr. tilskipunarinnar87 leiddi m.a. af sér breytingu á III. kafla raforkulaga, sem 

lýtur að uppbyggingu flutningskerfis raforku og skyldum flutningsfyrirtækisins Landsnets hf.88 

Breytingin tók til kerfisáætlunar, eftirlits, leyfisveitinga og reglugerðarheimildar. 

Með frumvarpinu var lagt til að bætt yrði við nýjum greinum er fjalla sérstaklega um 

kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins er við kemur undirbúningi hennar, efnislegt innihald, stöðu, 

framkvæmd og eftirfylgni. Til að auka skilvirkni og til einföldunar við leyfisveitingar 

Orkustofnunar vegna nýrra flutningsvirkja var lögð til breyting á þáverandi fyrirkomulagi 

samhliða frumvarpinu.89 

5.1.1 Innleiðing á 22. gr. þriðju raforkutilskipunar ESB 

Í 22. gr. tilskipunar 2009/72/EB eru sérákvæði um kerfisáætlun flutningsfyrirtækja. Í 

athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 26/2015 segir að markmiðið með þessu ákvæði 

tilskipunarinnar sé að stuðla að betri tengingu innri markaðarins þannig að raforkuþörf hans 

verði betur mætt með ásættanlegu afhendingaröryggi.90 Frumvarpinu var áætlað að gera þær 

breytingar á þáverandi raforkulögum til að samræmis við þær kröfur sem koma fram í 22. gr. 

tilskipunarinnar. Sérstaklega það er varðar samþættingu langtímaráætlun kerfisáætlana og því 

 

86 Birgir Tjörvi Pétursson, lögmaður, 2018, bls. 11 
87 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB, um sameiginlegar reglur um innri markað fyrir raforku og 

um niðurfellingu tilskipunar 2003/54/EB, 2009 
88 Lög nr. 26/2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum (kerfisáætlun, EES-reglur) 
89 Sama heimild 
90 Sama heimild 
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að stuðla að fjárfestingu til uppbyggingar flutningskerfisins og þörfinni fyrir aukinni þátttöku 

raforkueftirlitsaðila til að framfylgja markmiðum um ásættanlegt afhendingaröryggi.91 

5.2 Kerfisáætlun 

Sú breyting sem gerð var með frumvarpinu á 9. gr. raforkulaga var fólgin í ítarlegum ákvæðum 

um kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins þar sem kveðið er á um undirbúning hennar, efnislegt 

innihald, stöðu í stjórnkerfinu m.a. gagnvart skipulagsvaldi sveitafélaga, framkvæmd og 

eftirfylgni með henni, sérstaklega hlutverki Orkustofnunar.92 

Markmið frumvarpsins var að skapa traustan grundvöll fyrir kerfisáætlun sem hluta af 

mikilvægi grunnkerfa í landinu. Þá var það einnig markmið frumvarpsins að gera ferla 

skilvirkari og gagnsærri sem og að einfalda fyrirkomulag leyfisveitinga, þegar kemur að 

framkvæmdum við flutningskerfið.93 

5.2.1 Hvað kemur fram í kerfisáætlun? 

Í raforkulögunum kemur fram í 9. gr. a – d lið það sem koma þarf fram í kerfisáætlun og það 

sem Landsnet þarf að uppfylla til að geta sinnt lögbundnu hlutverki sínu í flutningi á orku. 

Kerfisáætlun flutningsfyrirtækisins er mikilvægt grundvallarskjal varðandi áætlanir um 

uppbyggingu flutningskerfisins.94 Í kerfisáætlun skulu markmið um afhendingaröryggi raforku 

skilgreind fyrir tímabil áætlunarinnar koma fram og hvernig þeim verði náð með fullnægjandi 

hætti.95 

5.2.1.1 Langtímaáætlun og framkvæmdaráætlun 

Landsnet hf. annast rekstur flutningskerfis raforku hér á landi, sbr. lög um stofnun Landsnets 

hf.96 Kerfisáætlun fellur undir lög um umhverfismat áætlana.97 Hún inniheldur stefnumörkun 

og áætlun um framkvæmdir sem marka stefnu um leyfisveitingar fyrir framkvæmdum sem 

 

91 Lög nr. 26/2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum (kerfisáætlun, EES-reglur) 
92 Lög nr. 26/2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum (kerfisáætlun, EES-reglur 
93 Sama heimild 
94 Þingskjal 392, mál nr. 321, 144. löggjafaþing 2014-2015, um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína 
95 Þingskjal 372, mál nr. 305, 144. löggjafarþing 2014-2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með 

síðari breytingum (kerfisáætlun). 
96 Lög nr. 75/2004, um stofnun Landsnets hf. 
97 Lög nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana 
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tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum.98 Tilgangur kerfisáætlunar er að sýna fram 

á hvernig Landsnet hyggst uppfylla lögbundin markmið á komandi árum. 

5.2.2 Samþykki Orkustofunar 

Raforkulögin setja þá kvöð á flutningsfyrirtækið á hverju ári skuli það leggja fyrir Orkustofnun 

kerfisáætlun til samþykkar um uppbyggingu flutningskerfis sem skuli innihalda annarsvegar 

langtímaáætlun, 10 ára áætlun, og hinsvegar framkvæmdaráætlun sbr., 1. og 2. gr. 9. gr. a. Til 

þess að uppfylla lagalega skyldu sína að endurskoða og leggja fyrir kerfisáætlun árlega innan 

lögbundins frests verður flutningsfyrirtækið að hefja undirbúning á kerfisáætlun næsta árs þrátt 

fyrir að áætlun ársins á undan hafi ekki enn hlotið staðfestingu,99 sbr. Hrd. 33/2016 þá fellir ný 

áætlun eldri úr gildi. Í málinu leitaði Landvernd dóms um lögmæti kerfisáætlunar Landsnets í 

samræmi við ákvæði raforkulaga. Taldi dómurinn að óháð því hvort Landvernd ætti lögvarða 

hagsmuni að gæta við ógildingu áætlunarinnar, þá væri það ljóst að þeir hagsmunir hefðu ekki 

lengur verið til staðar með samþykki á nýrri áætlun. 

 

 

5.2.3 Raunhæf sviðsmynd 

Eins og fram er komið inniheldur kerfisáætlun tvær áætlanir sem eru framkvæmdaráætlun og 

langtímaáætlun. Framkvæmdaráætlunin þarf að sýna ákvarðanir um fjárfestingar sem hafa verið 

teknar og allar þær fjárfestingar sem þarf að ráðast í á næstu þremur árum og tímaáætlun þeirra. 

 

98 Lög nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum 
99 Landsnet, 2020, bls. 2 
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Kerfisáætlun skal byggja á raunhæfum sviðsmyndum um orkumál og markmið um 

afhendingaröryggi raforku skilgreint fyrir tímabil áætlunarinnar og hvernig því verður náð með 

fullnægjandi hætti sbr. 3. og 4. gr. Koma þarf fram hvort línur eigi að fara í jörð eða loftlínu, 

en það ræðst af stefnu stjórnvalda. Í athugasemdum með frumvarpinu segir að gerðar eru ríkari 

kröfur til framkvæmdaáætlunar en langtímaáætlunar um nákvæmar upplýsingar um 

fyrirhugaðar framkvæmdir, ásamt því sem leggja skal fram valkostagreiningu og rökstuðning 

fyrir þeim kosti sem valinn er. Flutningsvirki í framkvæmdaáætlun hafa aðra stöðu en þau sem 

eru einungis í langtímaáætlun, þar sem staðfesting Orkustofnunar á framkvæmdaráætlun felur 

í sér leyfi stofnunarinnar fyrir viðkomandi flutningsvirki.100 

5.2.4 Samráð Landsnets og SÍS 

Settar eru ríkar kröfur á Landsnet að hafa samráð við Samband íslenskra sveitafélaga, 

landshlutasamtök sveitarfélaga, öll þau sveitarfélög sem kynnu að þurfa að gera breytingar á 

skipulagsáætlunum vegna kerfisáætlunar, kynna þeim fyrir og senda þeim drög að kerfisáætlun 

til sérstakrar umfjöllunar. Fá aðilar 6 vikur til að skila athugasemdum. Landsnet skal einnig 

hafa samráð við alla aðra hagsmunaaðila og skal nánar kveðið á um samráðsferlið í reglugerð. 

Með kerfisáætluninni skal svo fylgja greinargerð um athugasemdir sem bárust á kynningartíma, 

svör flutningsfyrirtækisins og rökstuðningur fyrir endanlegri áætlun sbr. 7. gr. raforkulaga.101 

5.3 Eftirlit með framkvæmd kerfisáætlunar 

Orkustofnun hefur eftirlit með framkvæmd kerfisáætlunar. Hún hefur vald til að meta hvernig 

henni er fylgt eftir og heimild til að krefjast breytinga á kerfisáætluninni telji hún þörf á því sbr. 

1. mgr. 9. gr. b. Orkustofnun fer yfir og samþykkir kerfisáætlunina með hliðsjón af markmiðum 

um öryggi, skilvirkni, áreiðanleika afhendingar, hagkvæmni, gæði raforku og stefnu stjórnvalda 

um lagningu raflína og uppbyggingu flutningskerfis. Þá þarf Orkustofnun einnig við yfirferð 

áætlunarinnar að hafa samráð við alla núverandi og væntanlega viðskiptivini 

flutningsfyrirtækisins, sbr. 2. mgr. 8. gr., og gæta þess að tillit sé tekið til þess sem kemur fram 

í samráðsferlinu. sbr. 2. mgr. 9. gr. b.102 

 

100 Þingskjal 372, mál nr. 305, 144. löggjafarþing 2014-2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með 

síðari breytingum (kerfisáætlun). 
101 Lög nr. 65/2003, raforkulög 
102 Sama heimild 
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5.3.1 Kerfisáætlun háð samþykki 

Með því að gera kerfisáætlunina háða samþykki Orkustofnunar er ákvarðanatöku 

stofnunarinnar gagnvart einstökum framkvæmdum í flutningskerfinu færð framar í ferlinu og 

komið í veg fyrir tvíverknað. Má því ætla að um ákveðna einföldun sé að ræða í 

leyfisveitingarferli framkvæmda. Gerður er greinamunur á staðfestingu langtíma- og 

framkvæmdaráætlunar kerfisáætlunar. Orkustofnun er þó ekki ætlað það hlutverk að taka 

afstöðu til umhverfisáhrifa framkvæmda, enda slíkt á hendi annarra stjórnvalda.103 

Í tilskipun 2009/72/EB eru kerfisnotendur skilgreindir sem einstaklingar eða lögaðilar sem 

afhenda rafmagn eða fá rafmagn afhent gegnum flutnings- eða dreifikerfi. Samráð 

Orkustofnunar snýr eingöngu að aðilum nefndir í 2. mgr. 8. gr. en ekki öðrum hagsmunaaðilum 

svo sem endanlegum notendum, landeigendum eða félagasamtökum.104 Ákvörðun 

Orkustofnunar um samþykkt eða synjun er kæranleg til úrskurðarnefndar raforkumála sbr. 30. 

gr. raforkulaga. 

5.3.2 Staða kerfisáætlunar gagnvart skipulagsvaldinu 

Í 9. gr. c. raforkulaga er fjallað um stöðu kerfisáætlunar gagnvart skipulagsvaldi sveitarfélaga. 

Í athugasemdum með frumvarpinu105 var talið mikilvægt að tryggja að kerfisáætlun hefði 

ákveðna stöðu gagnvart skipulagi sveitarfélaga, þannig að stjórnsýsla þessara máls væri skýr 

og tryggt að allir nauðsynlegir hagsmunaaðilar gætu komið að málunum frá upphafi. 

Sveitastjórnum ber við næstu endurskoðun aðalskipulags, og eigi síðar en innan fjögurra ára frá 

samþykkt kerfisáætlunar, að samræma skipulagsáætlanir vegna verkefna í staðfestri 10 ára 

kerfisáætlun. Sveitastjórn hefur þó heimild til að fresta ákvörðun um landnotkun samkvæmt 

kerfisáætlun í allt að átta ár séu gildar ástæður fyrir því og jákvæð umsögn 

flutningsfyrirtækisins. Sveitastjórn ber þá enn fremur að tryggja að skipulagsákvarðanir hindri 

ekki framgang þeirra verkefna sem eru í staðfestri þriggja ára framkvæmdaráætlun 

kerfisáætlunar. Lega flutningslínu í skipulagi að fenginni tillögu flutningsfyrirtækis, er ákveðin 

af sveitastjórn í samráði við skipulagsyfirvöld sbr. 1. mgr. 9. gr. c. Málsmeðferð samkvæmt 

 

103 Þingskjal 372, mál nr. 305, 144. löggjafarþing 2014-2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með 

síðari breytingum (kerfisáætlun). 
104 Þingskjal 372, mál nr. 305, 144. löggjafarþing 2014-2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með 

síðari breytingum (kerfisáætlun). 
105 Lög nr. 26/2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum (kerfisáætlun, EES-

reglur) 
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þessari grein fer að öðru leyti samkvæmt skipulagslögum sem við á, að teknu tilliti til stefnu 

stjórnvalda um lagningu raflína, markmiða kerfisáætlunar og uppbyggingu flutningskerfis 

raforku.106 

5.3.3 Reglugerðarheimild ráðherra 

Í 9. gr. d. kemur fram reglugerðarheimild ráðherra vegna ýmissa þátta er lúta að kerfisáætlun 

flutningsfyrirtækisins. Fram kemur hvaða forsendum og aðferðarfræði kerfisáætlun skuli taka 

mið af, hvernig haga skuli valkostagreiningu og hvernig standa eigi að samráðsferli Landsnets 

og Orkustofnunar.107 

Landsnet kynnti verkefnis og matslýsingu í nóvember og desember 2019 og tillaga að 

kerfisáætlun auk umhverfismats var kynnt í apríl og maí 2020. Landsnet lagði svo til 

Orkustofunnar kerfisáætlun 2020-2029 til staðfestingar fyrir 1. september 2020 til að vera innan 

lögbundins frest um að skila kerfisáætlun árlega. Sjá mynd108  

 

106 Lög nr. 65/2003, raforkulög 
107 Þingskjal 1428, mál nr. 462, 128. löggjafarþing 2002-2003, raforkulög(heildarlög, EES-reglur) 
108 Landsnet, 2020, bls. 21 
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6 Stefna stjórnvalda 

Í a-lið 9. gr. raforkulaga var það lagt til, til samræmis við tilskipun þriðja orkuskiptapakkans, 

varðandi skyldur flutningsfyrirtækisins að það skuli byggja flutningskerfið upp að teknu tilliti 

til stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. 

Ráðherra vinnur eftir stjórnsýslulögum nr. 37/1993109 og er hluti framkvæmdavaldsins sbr. 2. 

gr. Stjórnarskrár Lýðveldisins Ísland nr. 33/1944.110 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti fer 

með Orkumál og auðlindanýtingu sbr. 3. t.l., 2. gr. laga nr. 119/2018. Undir ráðuneytið fellur 

m.a. sbr. a-k lið, áður nefndrar greinar, öryggi raforkukerfisins, raforkumarkaður, dreifing 

raforku, Orkustofnun, úrskurðarnefnd raforkumála svo eitthvað sé nefnt.111 

6.1 Samþykktar stefnur stjórnvalda 

Stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis112 raforku er ákveðin á Alþingi. Ráðherra 

leggur fyrir Alþingi, á tveggja ára fresti skýrslu um raforkumálefni, sbr. 39. gr. laganna. Í 

skýrslunni er m.a. fjallað um raforkuþörf, raforkuvinnslu, rannsóknir orkulinda, styrkingu 

flutningskerfisins, flæði raforku, m.a. með hliðsjón af öryggi afhendingar og áætlaða 

uppbyggingu flutningskerfis raforku og þróun kerfisáætlunar flutningsfyrirtækisins.113 

Með breytingum á raforkulögum árið 2015 var gerð krafa um að ráðherra skuli á fjögurra ára 

fresti leggja fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfis raforku, sbr. 39. gr. a. raforkulaga.114 Alþingi samþykkir landsskipulagsstefnu 

sem getur náð til þessara framkvæmda. Í gildi eru nú þrjár þingsályktanir, sem Alþingi hefur 

samþykkt, sem gefa ákveðin fyrirmæli og viðmið fyrir ákvarðanatöku og áætlanir 

 

109 Hér eftir ssl. 
110 Hér eftir stjskr. 
111 Lög nr. 119/2018, Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands 
112 Skilgreining: Raflínur og mannvirki þeim tengd sem eru nauðsynleg til að flytja raforku frá virkjunum til 

stórnotenda og til dreifiveitna. Skil milli virkjunar og flutningsfyrirtækis eru við innkomandi rofareit í tengivirki 

flutningsfyrirtækisins. Vinnslu fyrirtæki á því vélaspenni, eldingavara og tengingu við tengivirki. Með sama 

hætti eru skil milli flutningsfyrirtækis annars vegar og dreifiveitna/stórnotenda hins vegar við útgangandi rofareit 

í tengivirki flutningsfyrirtækisins sbr. 6. tl. 3. gr. raforkulaga 
113 Lög nr. 65/2003, raforkulög 

114 Lög nr. 26/2015, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum (kerfisáætlun, EES-

reglur) 
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framkvæmdaraðila og sveitarfélaga, m.a. við valkostagreiningar og ákvarðanatöku um legu 

raflína í lofti og í jörð.115 

6.1.1 Þingsályktun, nr. 11/144 

Í þingsályktun nr. 11/144, árið 2015, samþykkti Alþingi stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu. 

Ályktunin markaði stefnu stjórnvalda varðandi þau álitamál hvenær leggja skuli raflínur í jörð 

og hvenær reisa þær sem loftlínur, auk annarra atriða, við uppbyggingu dreifi- og flutningskerfi 

raforku, þ.m.t. við gerð kerfisáætlunar.116 

Þingsályktunin er m.a. til að bregðast við markmiði 1. gr. raforkulaga að stuðla að þjóðhagslega 

hagkvæmu raforkukerfi og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu. Sett eru viðmið varðandi 

lagningu raflínu og meginreglur sem lagðar verða til grundvallar við uppbyggingu á dreifi- og 

flutningskerfi raforku í 1. gr. ályktunarinnar. Sett stefna stjórnvalda er að það skuli vera 

meginreglan að notast sé við loftlínur nema annað sé talið hagkvæmara eða æskilegra, m.a. út 

frá tæknilegum atriðum eða umhverfis- eða öryggissjónarmiðum.117 

6.1.2 Þingsályktun, nr. 26/148. 

Fyrsta þingsályktunin um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfi raforku var 

samþykkt á Alþingi þann 11. júní 2018, og er efnislega þrískipt.118 Í fyrsta hluta, A-liður, eru 

talin áhersluatriði í fimmtán töluliðum sem ber að hafa að leiðarljósi við uppbyggingu 

flutningskerfi raforku, það er almenn atriði til lengri tíma.119 Þau almennu atriði sem átt er við 

eru að gæta skuli að jafnvægi milli efnahagslegra, samfélagslegra og umhverfislegra áhrifa við 

uppbygginguna. Flutningskerfi raforku er hluti af grunninnviðum samfélagsins og við val á 

línuleið fyrir raflínu skal gæta að verndarákvæðum friðlýstra svæða samkvæmt lögum um 

náttúruvernd. Þá skal meta afhendingaröryggi raforku við valkostagreiningu, sem og kostnað 

við að tryggja það. 

Í athugasemdum við þingsályktunina kemur fram að einstakar framkvæmdir í flutningskerfinu 

taka oft til fleiri en eins sveitarfélags og eru því háðar skipulagsákvörðunum og leyfisveitingum 

 

115 Undirhópur átakshóps, til Átakshóps um úrbætur á innviðum vegna óveðurs í desember 2019, 2020, bls. 14 
116 Þingsályktun nr. 11/144 
117 Sama heimild 

118 Þingsályktun nr. 26/148, 2018 

119 Þingskjal 1244, mál nr. 179, 148. löggjafaþing 2017-2018, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfis raforku 
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fleiri en eins sveitarfélags. Þannig er til dæmis. Kröflulína 3 áformuð um þrjú sveitarfélög, 

Skútustaðahrepp, Fljótdalshérað og Fljótsdalshrepp og áformuð uppbygging flutningskerfisins 

milli Blönduvirkjunar og Fljótsdalsstöðvar fer um tíu sveitarfélög.120  

Fyrir liggur að ákvörðun um jarðstrengskafla í einu sveitafélagi getur takmarkað eða komið í 

veg fyrir möguleika á jarðstrengskafla í öðru sveitarfélagi. Komið hefur fram í kerfisáætlun 

2016-2025121 og í mati á umhverfisáhrifum Kröflulínu 3 að takmarkað svigrúm er til dæmis 

fyrir jarðstrengi við uppbyggingu flutningskerfisins milli Blönduvirkjunar og Fljótsdalsstöðvar 

og að ákvarðanir um jarðstrengskafla á þeirri leið eru innbyrðis háðar hver annarri. Af þeim 

sökum er mikilvægt að tryggja að horft sé heildstætt á viðkomandi hluta flutningskerfisins, 

þegar ákvörðun er tekin í einstökum sveitarfélögum um hvort tiltekinn kafli skuli lagður í jörð 

og þeir kaflar valdir þar sem ávinningur er mestur af lagningu í jörð umfram loftlínu.122 

6.1.2.1 Óháðar rannsóknir og greiningar 

Í öðrum hluta, B-liðar, er fjallað um aukningu á óháðum rannsóknum og greiningum á áhrif 

mismunandi tæknilegra lausna á lagningu raflína. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið skal 

láta sérfróða aðila gera þessar greiningar, meðal annars á þjóðhagslegri hagkvæmni þess að 

aukið hlutfall flutningskerfis raforku verði lagt í jörðu, með tilliti til áhrifa á raforkuverð, 

afhendingaröryggis, hagkvæmni, byggðaþróunar, tæknilegra lausna og umhverfiskostnaðar.123 

6.1.2.2 Raflínur í jörð eða loftlínur 

Þriðji hluti, C-liður, snýr að meginreglum og viðmiðum sem Alþingi ályktar að leggja ber til 

grundvallar í álitamálum um hvenær leggja skuli raflínur í jörð og hvenær skuli reisa þær sem 

loftlínur.124 

Þennan hluta þingsályktunarinnar átti að taka til endurskoðunar á haustþingi 2019 með tilliti til 

nánari viðmiða og meginreglna varðandi lagningu raflína, til lengri tíma, meðal annars með 

áherslu á að hve miklu leyti nýta skuli jarðstrengi með hagkvæmum hætti í flutningskerfi 

 

120 Þingskjal 1244, mál nr. 179, 148. löggjafaþing 2017-2018, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfis raforku 
121 Landsnet, kerfisáætlun 2016-2025, Innviðirnir okkar-Leiðin að rafvæddri framtíð 
122 Þingskjal 1244, mál nr. 179, 148. löggjafaþing 2017-2018, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu 

flutningskerfis raforku 
123 Sama heimild 
124 Sama heimild 
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raforku. Þar til þessari endurskoðun er lokið skulu gilda þau viðmið og þær meginreglur sem 

fram koma í þingsályktun nr. 11/144 um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.125 

6.1.3 Landskipulagsstefna 

Landsskipulagsstefna er skilgreind sem samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál til tólf ára 

sem ráðherra lætur vinna og leggur fyrir Alþingi, samkvæmt 14. tl. 2. gr. skipulagslaga, sbr. 10. 

gr. laganna.126 Í landsskipulagsstefnu eru samþættar áætlanir opinberra aðila um samgöngur, 

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

og vernd auðlinda haf- og strandsvæða. Stefnan er útfærð með tilliti til skipulags landnotkunar 

og haf- og strandsvæða með sjálfbæra þróun að leiðarljósi, sbr. 2. mgr. 10. gr. skipulagslaga.127 

6.1.3.1 Landskipulagsstefna almenn skipulagsstefna ríkisins 

Sveitarfélög verða að taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana eða breytinga 

á þeim, sbr. 4. gr. skipulagslaga. Í athugasemdum með frumvarpinu er áréttað að greininni sé 

ætlað að taka af allan vafa um að landsskipulagsstefna feli í sér almenna skipulagsstefnu 

ríkisins. Henni er ætlað að ramma inn skipulagsgerð sveitarfélaga og skipulagsyfirvöldum 

verða því að taka tillit til landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana.128 

Sveitastjórn þarf að gera grein fyrir ástæðum og rökstyðja tillögur sína að skipulagsáætlun, til 

Skipulagsstofnunar, ef þær eru í ósamræmi við samþykkta stefnu. Skipulagsstofnun hefur þá 

þannig yfirlit yfir þær skipulagsáætlanir sem kunna að marka aðra stefnu en fram kemur í 

landsskipulagsstefnu.129 

 

125 Þingsályktun nr. 26/148, 2018 
126 Lög nr. 123/2010, skipulagslög 
127 Sama heimild 
128 Þingskjal 742, mál nr. 425. 138. löggjafaþing 2009-2010, frumvarp til skipulagslaga 
129 Sama heimild 
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7 Árósasamkomulagið 

Árósasamningurinn var samþykktur í júní árið 1998, en undirbúningur hafði farið fram af hálfu 

aðildarríkja Efnahagsnefndar Evrópu. Hann öðlaðist síðan gildi í október árið 2001. 

Árósasamningurinn er í gruninn svæðisbundinn umhverfissamningur, um aðgengi að 

upplýsingum og réttlátri málsmeðferð sem og þátttöku almennings í ákvarðanatöku í 

umhverfismálum.130 

Réttindin sem ríkin eiga að tryggja almenningi eru þríþætt og mynda þrjár stoðir samningsins. 

Fyrsta stoðin, samkvæmt 4. og 5. gr. samningsins, mælir fyrir um skyldur ríkis til að tryggja 

það að almenningur hafi aðgang að upplýsingum um umhverfismál. Ákvæði greinanna leggja 

skyldur á ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra, svo og einstaklinga og lögpersóna sem hafa 

opinbera ábyrgð eða hlutverk eða veita opinbera þjónustu í tengslum við umhverfið til að veita 

upplýsingar. Ákvæðið byggist á tilskipun 2003/4/EB um frjálsan aðgang að upplýsingum um 

umhverfismál, en engar lagabreytingar voru gerðar vegna ákvæða 4. og 5. gr. samningsins.131 

Önnur stoðin, samkvæmt 6.-8. gr. samningsins, skyldar ríkin til að tryggja almenningi rétt til 

þátttöku í undirbúningi að ákvörðunum sem snerta umhverfið. Talið var að ákvæði laga nr. 

106/2000, um mat á umhverfisáhrifum, og reglugerðir sem settar hafa verið samkvæmt þeim 

tryggi með fullnægjandi hætti þátttökurétt almennings samkvæmt 6. gr. samningsins. Einnig 

hefur verið talið að ákvæði 7. gr. samningsins hafi verið innleidd með fullnægjandi hætti með 

lögum nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana.132 

Þriðja stoðin, samkvæmt 9. gr. samningsins, snýr svo að skyldu ríkja til að tryggja almenningi 

réttláta málsmeðferð í málum sem varða umhverfið. Skipta má ákvæðum greinarinnar í stórum 

dráttum í fjóra hluta. Í 1. mgr. er samningsaðilum gert að tryggja opinn aðgang allra að 

endurskoðunarleið fyrir dómstólum eða öðrum hlutlausum og óháðum aðila vegna ákvarðana 

stjórnvalda sem varða aðgang að upplýsingum, sbr. fyrstu stoð samningsins.  

 

130 Þingskjal nr. 1032, mál nr. 654, 126. löggjafarþing 200-2001, um fullgildingu Árósasamnings um aðgang að 

upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum. 
131 Þingskjal nr. 1227, mál nr. 708, 139. löggjafaþing 2010-2011: frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 

vegna fullgildingu Árósasamningsins. 
132 Sama heimild 
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Þá er samningsaðilum í 2. mgr. gert að tryggja aðgang almennings sem málið varðar og á einnig 

nægjanlegra hagsmuna að gæta að endurskoðunarleið fyrir dómstólum eða öðrum óháðum og 

hlutlausum aðila um lagagildi ákvarðana, aðgerða og aðgerðaleysis sem 6. gr. samningsins nær 

til.  

Í 3. mgr. er almennt ákvæði um að aðilar að samningi skuli tryggja almenningi, sem uppfyllir 

skilyrði landslaga, aðgang að stjórnsýslu eða dómstólaleiðum til að vefengja aðgerðir og 

aðgerðarleysi af hálfu einstaklinga og opinberra yfirvalda sem ekki samræmist ákvæðum 

landslaga um umhverfið. 

Að lokum er fjallað um í 4. og 5. mgr. að samningsaðilar skuli tryggja virk úrræði almennings 

til að beita rétti sínum samkvæmt framangreindum málsgreinum. Nokkurra breytinga á lögum 

var þörf vegna ákvæða 2. og 4. mgr. 9. gr. samningsins.133 

7.1 Umhverfisábyrgð 

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti fer með umhverfisábyrgð sbr. 9. t.l., 9. gr. laga nr. 119/2018, 

mat á umhverfisáhrifum áætlana og framkvæmda sbr. 15. tl. sömu greinar og skipulagsmál sbr. 

13. tl. 9. gr. sömu laga. Undir ráðuneytið fellur m.a. sbr. a-c lið, Landsskipulagsstefna, skipulag 

haf- og strandsvæða og Skipulagsstofnun.134  

7.1.1 Úrskurðanefnd umhverfis- og auðlindamála 

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála starfar eftir lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- 

og auðlindamála nr. 130/2011. Nefndin skal vera sjálfstæð í störfum sínum og hefur það 

hlutverk að skera úr í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana og ágreiningsmálum vegna 

annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis- og auðlindamála, sbr. 1. gr. laganna. 

Umhverfisráðherra skipar for- og varaformann í nefndina og Hæstiréttur tilnefnir aðra 

nefndarmenn. Nefndarmenn eru sérfræðingar á sínu sviði og hafa sérþekkingu á sviði 

skipulagsmála, byggingarmála, jarðvísinda, orkumála og jarðrænna auðlinda, vistfræði og 

lífríkis þurrlendis, ferskvatns og sjávar, sbr. 2. gr. laganna.135 Úrskurðir nefndarinnar eru 

fullnaðarúrskurðir á stjórnsýslustigi sbr. 6. gr. laganna. 

 

133 Þingskjal nr. 1227, mál nr. 708, 139. löggjafaþing 2010-2011: frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 

vegna fullgildingu Árósasamningsins. 
134 Lög nr. 119/2018, Forsetaúrskurður um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands 
135 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, án dags. 
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8 Niðurstöður 

Af ofangreindu má vera ljóst að ferlið við uppbyggingu flutnings- og dreifikerfi raforku kemur 

víða við í íslensku lagaumhverfinu. Áform um slíka uppbyggingu eru sett fram í kerfisáætlun. 

Þar eru framkvæmdirnar metnar út frá hinum ýmsum þáttum sem meðal annars innihalda mat 

á áhrif á viðskiptavini, umhverfi og nærsamfélag. Kerfisáætlun er háð samþykki Orkustofnunar 

en með því varð ákvarðanataka stofnunar færð framar í ferlinu, varðandi einstakar framkvæmdir 

í flutningskerfinu. Ákvörðun um samþykkt kerfisáætlunar er ekki ákvörðun um umhverfisþætti 

heldur fyrst og fremst ákvörðun um það hvort fjárfestingaráætlun flutningsfyrirtækisins tryggi 

með fullnægjandi hætti þau markmið sem stefnt er að og tilgreind eru í raforkulögum. Með 

þessu átti að einfalda leyfisveitingarferli framkvæmda, frá því fyrirkomulagi sem áður var. Til 

að auka skilvirkni og greina þörf á nauðsynlegri uppbyggingu á flutningskerfinu væri 

hugsanlegar breyting á nálgun um kröfur um markmiðasetningu afhendingaröryggis.136 Það er 

að þau mælanlegu markið sem flutningsfyrirtækið setti sér væru ekki einungis fyrir 

flutningskerfið137 í heild heldur fyrir sérhvern afhendingarstað.138 

Til að fá samþykki stofnunarinnar þurfa framlagðir valkosti Landnets að vera í samræmi við 

stefnu stjórnvalda um lagningu raflína. Þar sem línulagnir tilheyra landshlutakerfi raforku þurfa 

framlagðir aðalvalkostir að fela í sér jarðstrengslögn sem er í fullu samræmi við stefnu um 

línugerð og falla undir kostnaðarviðmið sem sett eru í stefnunni. Í tilviki þar sem línulagnir eru 

hluti af meginflutningskerfinu þarf að vera tryggt að jarðstrengslangir séu lagðar þar sem kostur 

er. Það er að segja að jarðstrengir séu lagðir innan þéttbýlis, við flugvelli og þeir hafa verulega 

jákvæð áhrif til samræmis við stefnu stjórnvalda um lagningu raflínu. Í því samhengi væri 

æskilegt að lögfesta við mat á áhrifum framkvæmda á umhverfið að tekinn sé allur vafi af um 

að tekið sé mið af stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins við matið. 

Heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum er í vinnslu. Sú vinna er flókin og tekur 

tíma þar sem regluverk ESB og ákvæði Árósasamningsins hafa áhrif á þá endurskoðun. 

Í framhaldinu vinna Landsnet drög að áætlun um hvernig á að standa að umhverfismatinu. 

Fyrstu hugmyndir um valkosti eru kynntar, sendar til skipulagsstofnunar og drögin kynnt 

 

136 í 10. gr. reglugerðar nr. 104/2004. 
137 Raflínur og mannvirki þeim tengd sem nauðsynleg eru til að flytja raforku frá virkjunum til stórnetenda og til 

dreifiveitna á þeim afhendingarstöðum sem taldir eru upp í viðauka með raforkulögum. 
138 Staður í flutnings- eða dreifikerfi þar sem innmötun eða úttekt raforku fer fram. 
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opinberlega að lágmarki í 2 vikur. Þá er unnin tillaga að matsáætlun að undangengnu samráði 

og athugasemdum sem bárust við drögin. Þá er greint frá valkostum sem ætlað er að meta. Þeir 

valkostir eru sendir til Skipulagsstofnunar sem lýkur afgreiðslu innan 4 vikna frá því að 

Landsnet leggur fram fullnægjandi gögn. Tillögur að matsáætlun er svo kynnt þar sem allir geta 

komið með athugasemdir til Skipulagsstofnunar. Landsnet vinnur umhverfismatið samkvæmt 

ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun. Matið byggir m.a. á rannsóknum sérfræðinga, 

sem verður að frummatsskýrslu. Hún er svo send til Skipulagsstofnunar og við tekur sama ferli 

og með matsáætlunina. Að því loknu vinnur Landsnet matsskýrslu, sem felur í sér uppfærða 

skýrslu þar sem brugðist hefur verið við ábendingum sem bárust við frummatsskýrslu. 

Skipulagsstofnun veitir þá álit, á grundvelli matskýrslunnar, um mat á áhrifum 

framkvæmdarinnar á umhverfið. Helstu tafir við mat á umhverfisáhrifum eru vegna 

málsmeðferðarhraða Skipulagsstofnunar sem samræmast ekki þeim frestum sem lög um mat á 

áhrifum á umhverfið áskilja. Frestirnir eru að öllum líkindum óraunhæfir m.t.t. rannsóknarreglu 

stjórnsýsluréttarins og krafna sem mótaðar hafa verið af dómstólum og úrskurðarnefndum.139 

Með því að leggja þarf ríkari áherslu á upplýsingaskyldu á undirbúningsstigi og stefnumarkandi 

stjórnsýsluákvarðanir eins snemma í ferlinu eins og unnt er, gæfist kostur á að bregðast við fyrr 

á ferlinu sem skilaði sér þá hugsanlega í nákvæmari afgreiðslu. Ef kærur kæmu fyrr fram væri 

hægt að bregðast við þeim en til þess þurfa úrskurðarnefndir að miða niðurstöður sínar við þann 

tímapunkt þegar kært er, en ekki byggja á glötuðum tækifærum málsaðila. Dæmi um slíkt er að 

samþykkt matsáætlunar þarf að vera kæranleg stjórnvaldsákvörðun svo athugasemdir og kærur 

komi fram innan ákveðinna tímamarka. Hugsanleg lausn væri að veita úrskurðarnefnd tvískipt 

hlutverk, þá leiðbeinandi og ákvarðandi. Stjórnvaldsákvarðanir verða eingöngu felldar niður 

vegna formgalla ef hægt er að rökstyðja að ónákvæm afgreiðsla hafi haft áhrif á efnislega 

niðurstöðu. Það að málsaðilar getu vísað úrskurði úrskuðarnefnda, ef aðilar telja sig geta 

rökstutt að samræmist ekki lögum, til umboðsmanns Alþingis og óskað álit hans á niðurstöðum 

gæti komið í veg fyrir að umdeildar lagatúlkanir verði sjálfkrafa fordæmisgefandi og eða skapi 

réttaróvissu fyrir viðkomandi framkvæmd. Það væri til samræmis við markmið tilskipana ESB 

og Árósarsamningsins. Það þarf að reyna að samræma verklagið og tryggja að unnið sé úr 

ágreiningi sem fyrst í ferlinu. 

 

139 Aagot Vigdís Óskarsdóttir, 2019 



Niðurstöður 

 

37 

 

Leyfisveitingar eru ekki með sama hætti á Norðurlöndunum en útgáfa framkvæmdaleyfis er 

ýmist í höndum Alþingis, ríkisstjórnar eða einstakra stofnana, en það veltur á eðli og umfangi 

framkvæmda. Tuttugu ár eru liðin síðan lagt var til að umhverfisráðherra beitti sér fyrir athugun 

á málinu, hér á landi, og að unnið yrði í samráði við önnur hlutaðeigandi ráðuneyti, fagstofnanir 

og hagsmuna aðila, jafnt framkvæmdaraðila og náttúruverndarsamtök. við innleiðingu tilskipun 

Evrópu sambandsins nr. 97/11. Í tuttugu ár hefur því á vissan hátt verið mörkuð stefna í átt að 

samræmingu mats á umhverfisáhrifum og leyfisveitingar. Í 17. gr. laganna,140 er gert ráð fyrir 

að vinna megi saman starfsleyfi og mat á áhrifum á umhverfið. Framkvæmdaaðila er heimilt, 

að fengnu samþykki Skipulagsstofnunar, að vinna matsáætlun í samráði við leyfisveitanda 

þannig að samtímis verði unnið að matsskýrslu og framkvæmdaleyfi. En í dag er það svo að 

Landsnet sækir um framkvæmdaleyfi til sveitarstjórnar að loknu ofangreindu ferli. Framkvæmd 

þarf að vera á kerfisáætlun samþykktri af Orkustofnun og í samræmi við skipulag sveitafélaga. 

Sveitafélög kynna sér matsskýrslu Landsnets og álit Skipulagsstofnunar og taka rökstudda 

ákvörðun um útgáfu leyfis á þeim grunni. Uppbygging raforkukerfisins og endurbætur hafa 

tafist undanfarin ár og hefur félagið skilgreint áhættur er snúa að leyfisveitingum. 

Undirbúnings- og framkvæmdaferlið er langt og framleiðsla íhluta og afhending í framkvæmdir 

tekur allt að átján mánuðum. Í leyfisveitingaferlinu er opin kæruleið allt til enda eða þar til 

framkvæmdaleyfi hefur verið gefið út. Sveitarfélög gefa út framkvæmdaleyfi til eins árs og er 

því ekki sótt um það fyrr en komið er að framkvæmdatíma. Eftir því sem höfundur komst næst, 

þá er Ísland eitt fárra landa á EES-svæðinu sem samræmir ekki mat á umhverfisáhrifum og 

útgáfu framkvæmda með slíkum hætti. Á Norðurlöndunum er þetta eitt og sama ferlið sem 

lýkur með útgáfu framkvæmdaleyfi eða starfsleyfi. Við upphaf málsmeðferðar er lögð áhersla 

á aðkomu almennings. Æskilegt væri að löggjöfin á þessu sviði væri sem mest samræmd 

löggjöfinni EES-svæðinu með hliðsjón af samkeppni. Landsnet tekur undir í stefnum sínum og 

telur mikilvægt að tryggja aðkoma allra hagaðila snemma og að tekist sé á um mismunandi 

viðhorf á þeim vettvangi. 

 

140 Í lögum um mat á umhverfisáhrifum 
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9 Ályktun og lokaorð 

Stjórnsýslulögin eru lágmarksreglur, stjórnvöld mega hafa málsmeðferðina vandaðri en aldrei 

lakari. Stjórnvald á frekar að vanda sig meira en minna. Markmið stjórnsýslulaganna er að 

tryggja réttaröryggi borgara í samskiptum við stjórnsýsluna. Borgarinn á að njóta vafans ef 

eitthvað er óljóst og reglurnar eiga að passa að stjórnvaldsákvarðanir verði teknar í samræmi 

við lög en ekki geðþótta stjórnvalds. Málsmeðferð og framlagning gagna á ýmsum sviðum í 

málum sem eru í umhverfismati hefur verið helsti ágalli sem dómstólar hafa bent á varðandi 

álitamál sem hafa endað á þeirra borði. Reynslan af þessum málsmeðferðum hefur leitt af sér 

að bæði framkvæmdaraðilar og stjórnvöld hafa breytt vinnulagi og vandað betur til 

undirbúnings. Hefur landsnet til að mynda breytt vinnulagi sínu mikið hvað varðar undirbúning 

á kerfisáætlun, mat á umhverfisáhrifum, kynningu og samráði við landeigendur. Nú þegar 

komin er reynsla á þetta unga ferli, við mat á áhrifum framkvæmda á umhverfið er, má ætla að 

það gangi betur fyrir sig í framtíðinni. Nýta þarf fengina reynslu til að sníða þá vankanta af sem 

valdið hafa töfum fram til þessa. Það mætti vera skýr heimild í lögum fyrir stofnunina til að 

setja samfélagslega mikilvæg mál í forgang. Þá er það alltaf umræðuefni að fjölga stöðuígildum 

hjá eftirlitsstofnunum sem hugsanlega myndi þá stytta afgreiðslutíma mála í ferlinu. 

Höfundur telur áhugavert að velta fyrir sér hvaða áhrif fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskrá 

um að staða auðlinda í þjóðareign sé skýrð í stjórnarskránni muni hafa á viðfangsefnið. 

Höfundur telur þó ekki tímabært eða fara út í þær hugleiðingar hér. 
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