
Setning málþings Jarðhitafélags Íslands um virkjun jarðhita, leyfisveitingar og mat á 
umhverfisáhrifum 16.október 2002 á Grand Hóteli, Reykjavík. 
 

Ingvar Birgir Friðleifsson 
formaður Jarðhitafélags Íslands 

 
Ágætu málþingsgestir! 
 
Það er mér mikil ánægja að setja þetta málþing sem fjallar um lagaumhverfi, skipulagsmál, 
leyfisveitingar og mat á umhverfisáhrifum vegna virkjunar jarðhita. Þetta er fjórða ráðstefnan 
eða málþingið sem Jarðhitafélag Íslands gengst fyrir, en félgið var stofnað í maí árið 2000.  
 
Undanfarin ár hafa orðið verulegar breytingar á lögum og reglugerðum sem snerta virkjun 
jarðhita. Þrenn lög snerta byggingu jarðhitamannvirkja beint, þ.e. skipulagslög, lög um mat á 
umhverfisáhrifum og lög um auðlindir í jörðu. Gert er ráð fyrir að endurskoðun laga um mat á 
umhverfisáhrifum ljúki nú á haustþinginu 2002. Lög um auðlindir í jörðu eru einnig í 
endurskoðun. Tvenn lög að auki eru í smíðum sem snerta virkjun jarðhita, þ.e. raforkulög og 
lög um hitaveitur. Í ljósi þess hvað margt er að gerast á þessu sviði finnst stjórn 
Jarðhitafélagsins tímabært að fá þá sem eru að semja ný lagafrumvörp og/eða standa að 
undirbúningi breytinga á gildandi lögum til að kynna fyrirhugaðar breytingar.  Málþingið er 
haldið til að sem flestir sem vinna að virkjun og vinnslu jarðhita hafi tækifæri til að kynnast 
fyrirhuguðum breytingum, koma fram með ábendingar og taka þátt í mótun hins nýja 
lagaumhverfis. 
 
Góð sátt hefur ríkt í þjóðfélaginu um flest jarðhitamannvirki á landinu enda ótvíræður hagur 
fyrir umhverfið og mannfólkið að nýta þessa vistvænu orkulind í stað þess að brenna olíu eða 
kol. Engin þjóð fær eins stóran hluta vergrar orkunotkunar sinnar úr jarðhita og Íslendingar. 
Rúmlega 50% af vergri orkunotkun á Íslandi kemur úr jarðhita og meir en 70% úr 
endurnýjanlegum orkulindum (jarðhita og vatnsafli). Til samanburðar má nefna að 
Evrópusambandslöndin fá að meðaltali um 5% vergrar orkunotkunar úr endurnýjanlegum 
orkulindum og aðeins fjögur þeirra fá yfir 8% orkunnar frá endurnýjanlegum orkugjöfum 
(Austurríki og Svíþjóð um 22%, Portúgal og Finnland um 19%). 
 
Það er von stjórnar Jarðhitafélagsins að málþingið stuðli að því að ný lög og breytingar á 
gildandi lögum um virkjun jarðhita verði þannig að kostnaður við undirbúning og eftirlit með 
virkjun jarðhitans verði sem lægstur en árangur til verndunar umhverfisins sem mestur. Ég vil 
þakka frummælendum og stjórnendum fundarins þeirra framlag við kynna fyrir okkur hinum 
hvernig mál standa og hvernig haga megi virkjun jarðhitans í sem bestri sátt við landið í 
framtíðinni. Fyrir hönd stjórnar Jarðhitafélagsins set ég málþingið og bið Odd B. Björnsson 
að taka við fundarstjórn. 
  



Nýting jarðhita 
- löggjöf og umhverfi

Þórður Bogason hdl.
Lögmenn 
Höfðabakka 
Reykjavík



Mat á umhverfisáhrifum

Umhverfisstefna
Skipulagsmál
Sambúð manns og náttúru
Er ekki ætlað að koma í veg fyrir 
framkvæmdir
Stuðlar að opinberri umræðu
Tryggir upplýsta ákvörðunartöku



Þróun umhverfismats

National Environmental Policy Act of 1969 
(NEPA)

Efnahagsleg og tæknileg sjónarmið
Tilhlýðilegt tillit til umhverfismála
Að litið verði til annarra kosta

EIA
Environmental Impact Assessment

EIS
Environmental Impact Statement 



Evrópuréttur
Tilskipun nr. 1985/337/EBE 
Tilskipun nr. 97/11/EB

Markmiðið með tilskipun ráðsins [nr.] 
85/337/EBE … er að lögbær yfirvöld fái 
nauðsynlegar upplýsingar til að geta tekið
ákvörðun um tiltekið verkefni með fullri 
vitneskju um hvaða líkur eru á því að
verkefnið hafi veruleg áhrif á umhverfið. 
Málsmeðferðin við umhverfismat er 
grundvallaratriði umhverfismálastefnunnar...



Íslensk löggjöf
Lög nr. 63/1993

Frummat og frekara mat
Úrskurður Skipulagsstofnunar (-stjóra)

Lög nr. 106/2000
Nauðsynlegar breytingar v/ tsk. 1997
Matsferlið bætt til muna

Ákvæði um endurskoðun 2003.
Verkinu var ekki lokið



Ákvæði til bráðabirgða III

Lög þessi skulu endurskoðuð fyrir 1. janúar 2003.
Við endurskoðunina skal sérstaklega kanna hvort
ástæða sé til að sameina og samræma mat.,sbr. 11.-
13. gr. við leyfisveitingar fyrir einstökum
framkvæmdum, í hvaða mæli skipulagsáætlanir geti
komið í stað mats á umhverfisáhrifum framkvæmdar
og hvort færa beri ábyrgð á mati til
framkvæmdaraðila í ríkara mæli en gert er í lögum
þessum.





Endurskoðun laga nr. 106/2000

• Samráðsferli laganna verði styrkt og gert 
skýrara 

• Umsögn um skýrslu í stað úrskurðar
• Fjallað ítarlega um hlutverk leyfisveitanda
• Meðalhófsreglan endurspeglist í

umsögnum opinberra aðila og kröfum um
gagnaöflun og mótvægisaðgerðir



Umfang mats á
umhverfisáhrifum

Miða skal mat á umhverfisáhrifum 
við bestu fáanlegar fyrirliggjandi 
upplýsingar og/eða þær upplýsingar 
sem afla má innan þess tímaramma 
sem mati á umhverfisáhrifum er 
ætlaður
Rammi matsins er settur með 
matsáætlun



Leit og nýting jarðhita

Lög um rannsóknir og nýtingu á
auðlindum í jörðu, nr. 57/1998
Lögin hafa ekki sérstöðu gagnvart 
neinum almennum lögum er varða 
nýtingu lands og landsgæða
Framkvæmdaraðili kostar rannsóknir
á jarðhita gegn vilyrði um forgang 
að nýtingu hans - meginregla



Heimildir til leitar
og nýtingar jarðhita

Leyfi iðnaðarráðherra frumforsenda
Framkvæmdaleyfi - skipulagsskylda
Leyfi Náttúruverndar ríkisins?
Leyfi Fornleifaverndar ríkisins?
Leyfi Hollustuverndar ríkisins?
Mat á umhverfisáhrifum?
Leyfi landeigenda - þjóðlendur
Leyfi Alþingis - raforka



Skipulag - framkvæmdaleyfi

Liggur fyrir samþykkt aðalskipulag?
Breyta þarf aðalskipulagi vegna 
tilraunaborana

Hver hefur frumkvæði að 
skipulagsvinnu?
Svæðisskipulag miðhálendisins
Útgáfa framkvæmdaleyfis



Náttúruverndarlög nr. 44/1999

33. gr. Gerð skipulagsáætlana
34. gr. Meiri háttar framkvæmdir
35. gr. Hönnun mannvirkja
37. gr. Sérstök vernd
38. gr. Hætta á röskun náttúruminja
39. gr. Vernd skóga og annarra 

gróðursamfélaga.



Náttúruvernd

Greina betur milli almennrar 
náttúruverndar og mats á
umhverfisáhrifum framkvæmda 
Landgræðslulög frá 1965:

Sá, sem landspjöllum veldur með 
mannvirkjagerð eða á annan hátt, er 
skyldur til að bæta þau



Mat á umhverfisáhrifum,
lög nr. 106/2000

I. viðauki, sbr. 5. gr. - skilyrðislaust
Jarðvarmavirkjun með 50 MW varmaafl
Vegur utan þéttbýlis meira en 10 km 

II. viðauki, sbr. 6. gr. - hugsanlegt
Borun á tilraunaholum á háhitasvæðum
Iðjuver til framleiðslu á heitu vatni
Skilyrðislaus tilkynningarskylda
Matsskylda tekur mið af III. viðauka



Leyfi 

Leyfisveitandi:
hefur ákvörðunarvald um framkvæmd
ber ábyrgð á ákvörðunartöku
tekur tillit til úrskurðar um mat á
umhverfisáhrifum

Umsagnaraðili:
ráðgefandi og skoðanamyndandi

Eru allir leyfisveitendur jafnsettir?



Efnistaka - leyfi
A ð ila r

F ra m k v æ m d a ra ð i l i o g / e ð a  n á m u ré t th a f i

F o rn le if a v e rn d  r ík is in s

F o r s æ t is r á ð u n e y t ið .

H a fr a n n s ó k n a r - s to fn u n

H e i lb r ig ð is n e fn d  s v e it a r fé la g s .

H o l lu s t u v e rn d  r ík is in s

I ð n a ð a r r á ð u n e y t i

L a n d e ig a n d i

L a n d b ú n a ð a r - r á ð u n e y t ið ,  S k ó g r æ k t  r ík is in s  o g  a ð r a r  s to fn a n ir  o g  rá ð u n e y t i.

L a n d g ræ ð s la  r ík is in s

N á t tú r u v e rn d a rn e fn d  h lu ta ð e ig a n d i s v e it a r fé la g s  e ð a  h é ra ð s n e fn d a r

N á t tú r u v e rn d  r ík is in s

O rk u s to fn u n

S k ip u la g s s t o fn u n

S k ó g r æ k t  r ík is in s

S v e ita r s t jó rn

E m b æ t t i  v e ið im á la s t j ó ra

V in n u e ft ir l it  r ík is in s



Endurskoðun laga
Álit Skipulagsstofnunar í stað úrskurðar
Samráðs- og leiðbeiningarferli 
Umfang eðlilegt og sveiganleiki fyrir minni 
háttar breytingar t.d. hönnun
Gildistími mats á umhverfisáhrifum
Geta orkuvinnsla og útivist farið saman
Umhverfismat, umsagnir opinberra aðila 
og skipulagsferli mega ekki fela í sér 
tæknilegar hindranir 



Jarðhitanýting - Leyfisveitingarferli 

Leyfisveitingarferli frá fyrstu rannsókn til loka reksturs 
 

Þegar farið er að huga að nýtingu eða virkjun jarðhitasvæðis liggja yfirleitt að baki áralangar 
rannsóknir, sem sýnt hafa, að viðkomandi svæði  er áhugavert og hagkvæmt til nýtingar. Þau 
atriði, sem snúa að rekstraraðilanum má gróft séð flokka upp í þrjá þætti: orkuöflunarsvæði, 
virkjanasvæði og frárennsli frá virkjun. Í þá gömlu góðu daga þegar Svartsengissvæðið var 
undirbúið og virkjað þurfti frekar takmarkað af leyfum til þess að nýta svæðið. Iðnaðarráðherra 
veitti virkjanaleyfi (að vísu með harmkvælum á stundum) og framkvæmdarleyfi fékkst hjá 
sveitarfélögunum (sem yfirleitt var auðsótt). 

Í þessari samantekt er farið yfir þær breytingar, sem hafa orðið á leyfisveitingarferlinu frá því 
fyrsti hluti virkjunarinnar í Svartsengi var byggður og ræstur. Nú um stundir er verið að vinna 
að nýrri  fjölorkuvirkjun á Reykjanesi, rannsóknir og tilraunaboranir við Trölladyngju standa yfir 
og sótt hefur verið um rannsóknar- og nýtingarleyfi á þessum stöðum.  

Lögbundin leið frá rannsóknarleyfi til framkvæmdaleyfis 
Til þess að fá að rannsaka og /eða nýta jarðhitasvæði þarf viðkomandi framkvæmdaaðili að 
fara í gegnum flókið ferli, sem tengist ýmsum lögum en Þórður Bogason gerði því skil hér 
áðan. Þetta eru m.a. lög um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu (57/1998), lög um mat á 
umhverfisáhrifum (63/1993), skipulags- og byggingarlög (73/1997) og lög um náttúruvernd 
(44/1999).  Ekki er enn fyllilega ljóst hvernig mismunandi ákvæði ofangreindra laga 
samtvinnast í leyfisveitingaferlinu. Skoðum nú ferlið ögn nánar. Samkvæmt því eru þrír 
leyfisveitendur: Iðnaðarráðherra, Skipulagsstofnun (umhverfisráðherra ef kært er) og 
sveitarstjórnir.  

Fyrst í ferlinu er komið að lögunum um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu. Það verður að 
segjast eins og er, að framkvæmd þessara laga stendur í leyfisveitandanum og það þversum. 
Mörgum spurningum virðist ósvarað við afgreiðslu leyfanna. Nokkur dæmi skulu hér nefnd: 

1) Hvað á að gera þegar fleiri en einn sækir um rannsóknarleyfi á sama stað, sbr. umsóknir 
Hitaveitu Suðurnesja hf og Orkuveitu Reykjavíkur um leyfi til rannsókna á Brennisteinsfjöllum? 
Ráðuneytið svaraði seint og um síðir, svo seint í reynd, að stjórnsýslulög voru sennilega 
brotin. Á svari ráðuneytisins var að skilja, að það synjaði hvoru fyrirtæki um sig um leyfi til 
rannsókna, en tækju fyrirtækin upp samvinnu og sæktu sameiginlega um leyfi til rannsókna 
þá yrði sú umsókn vandlega gaumgæfð. 

2) Veiting rannsóknarleyfis getur stoppað vegna þess að svæðið er ekki nógu rannsakað (þið 
heyrið rétt!) 

3) Aðila sem sækir um rannsóknarleyfi er synjað um leyfi vanti rannsóknaráætlun. Hvað er 
rannsóknaráætlun, hvar er hún skilgreind, hver skilgreinir hana, á hvern hátt skarast hún við 
skipulagsvinnu og mat á umhverfisáhrifum  o.s.frv.? 

4) Landnýting svæðisins er ekki skilgreind. 

5) Leyfisveitandi hefur ekki ákveðið hvernig ætlunin er að standa að leyfisveitingum (Lögin 
hafa öðlast gildi). 

Við veitingu framkvæmdarleyfis er skilyrt að utanaðkomandi aðili annist eftirlit með nýtingu 
svæðisins, sem er með öllu óeðlilegt þar sem slíkt eftirlit er eðlilegur og sjálfsagður hluti af 
innra eftirliti viðkomandi fyrirtækisins.  

Í umsögn Orkustofnunar til iðnaðarráðuneytisins um nýtingarleyfi fyrir Grímsnesveitu, kom 
fram sú ósk Orkustofnunar, að gert væri ráð fyrir kostnaði, sem Orkustofnun hefði af eftirliti 
með svæðinu í nýtingarleyfinu. Þetta fyrikomulag er óeðlilegt, kostnaðarsamt og í reynd 
ótækt. Í hvaða lögum og/eða reglugerðum er eftirlitið skilgreint? Eigi utanaðkomandi aðili að 
hafa eftirlit með nýtingu auðlindar er þá ekki eðlilegt og sjálfsagt að sá sem nýtir auðlindina viti 
þegar í upphafi í hverju eftirlitið felist og á hvern hátt brugðist verði við breytingum á 
eðliseiginleikum lindarinnar? o.s.frv. 

Afgreiðsla leyfanna hefur til þessa tekið mjög langan tíma og virðist ráðuneytið geta tekið sér 
þann tíma, sem það telur sig þurfa til að afgreiða málið. 

Samorka: AA;GJ;SGTh 1. síða af 7 16. október 2002 



Jarðhitanýting - Leyfisveitingarferli 

Vandræðagangurinn er hins vegar ekki eins mikill við afgreiðslu mála vegna laganna um mat 
á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög.  

En þá er komið að einu kjarnavandamáli. Öll þessi lög eru hver um sig sjálfstæð og virka sem 
slík, en hvernig virka þau samana? Upp geta komið alls konar flækjur, sem  löggjafinn virðist 
ekki hafa séð fyrir. 

Nokkur dæmi má nefna um þetta: 

1) Sé skipulag svæðis ekki frágengið, þá tefur það framkvæmd og eykur óvissu. Falli 
framkvæmdasvæði undir þjóðlendur, kemur upp enn ein flækjan. Lausn þessa vanda getur 
tekið langan tíma, jafnvel nokkur ár,  ef allir ferlarnir fara á versta veg. 

2) Hvernig ber að bregðast við ef eitt eða fleiri sveitarfélag af þeim, sem í hlut eiga eru ekki 
sammál um landnýtingu?  Launsn þessa vanda liggur ekki í augum uppi. Skipa á sérstaka 
nefnd samkvæmt skipulags- og byggingalögum, en enginn veit hvernig nefndin á að ljúka 
störfum eða hver eigi að skera úr ágreiningi nefndarmanna komist þeir ekki að sameiginlegri 
niðurstöðu. Hlutaðeigandi sveitarfélögum er heimilt að leggja fram tillögur, sem þá þurfa að 
kynnast að nýju. Sé hluti svæðis eða það allt þjóðlenda, þá þarf samstarfsnefndin um skipulag 
miðhálendisins að koma að málinu og kynna breytingar á skipulagi þess, sem flækir málið 
enn frekar og lengir afgreiðslutímann. 

3) Þegar sótt er um rannóknarleyfi og rannsóknarsvæðið er utan alfaraleiðar og ekki er hægt 
að komast vel að því nema um vernduð, friðlýst svæði og/eða sé lagning vegaslóða nauðsyn 
og sé slóðinn að svæðinu lengri en 10 km þá geta rannsóknir stöðvast af völdum 
náttúruverndarlaga eða þær tefjast umtalsvert vegna laga um mat á umhverfisáhrifum. 

Ljóst er af þessari upptalningu að gangan til öflunar rannsókna- og nýtingaleyfa 
auðlindasvæða fer um grýttan og seinfarinn veg, veg með kröppum beygjum og mörgum 
blindhæðum.  

Enn sagan er ekki nema hálfsögð þar sem það eru all margar reglurgerðir, sem einnig kveða 
á um leyfisveitingar og ekki má gleyma þætti allrar umsaganarðilanna, sem ætla að aðstoða 
framkvæmdaraðilann á vegferðinni og auðvelda honum lífið.  

Þær reglugerðir, sem fela í sér einhvers konar leyfisveitingu eru: 

1) Reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem getur haft í för með sér mengun. 
Leyfisveitandi er viðkomandi heilbrigðisnefnd. 

2) Reglugerð um fráveitur og skólp, en samkvæmt skilgreiningu Hollustuverndar ríkisins 
flokkast frárennsli jarðvarmavirkjunar nú sem iðnaðarskólp og þar með fellur 
fráveitan/niðurdælingin undir leyfisveitingu viðeigandi heilbrigðisnefndar. Þetta var niðurstaða 
í úrskurði Skipulagsstofnunar um virkjun á Reykjanesi. Þetta ráðslag er vægast sagt afar 
furðulegt, varhugavert, og ekki í neinum tengslum við eðli virkjunar háhitasvæðanna.    

3) Reglugerð um varnir gegn mengun grunnvatns, heilbrigðisnefndir undir yfirumsjón 
Hollustuverndar eiga að tryggja að mengun verði ekki óhæfileg í grunnvatni. 

4) Reglugerð um varnir gegn mengun vatns, aftur eru það heilbrigðisnefndir undir yfirumsjón 
Hollustuvernd sem hafa umsjón með þessari reglugerð. 

5) Ekki má gleyma reglugerð um starfsmannabústaði og starfsmannabúðir, en leyfi til 
starfrækslu slíkrar búða þarf að sækja til  heilbrigðisnefndar eða Hollustuverndar, sem hafa 
samráð við Vinnueftirlit ríkisins. 

6) Síðast en ekki síst koma svo vatnalögin, en leyfi iðnaðarráðherra þarf til þess að fá heimild 
fyrir vatnstöku. 

Hér að framan hafa verið nefnd flest þau leyfi sem þurfa að vera í hendi svo koma megi 
framkvæmdinni á koppinn. Áhugavert er nú að skoða hverjir þeir umsagnaraðilar eru sem 
koma að málinu á þessari grýttu leið í átt til framkvæmdar. 

Helstu umsagnaraðilarnir eru: Orkustofnun, sem kemur að umsögn varðandi flesta þætti, sem 
tengjast leyfisveitingunum, Náttúruvernd ríkisins er oftast kölluð til leiks, Hollustuvernd ríkisins 
og heilbrigðisnefndir og svo að sjálfsögðu sveitarfélögin. 

Samorka: AA;GJ;SGTh 2. síða af 7 16. október 2002 



Jarðhitanýting - Leyfisveitingarferli 

Af þessum aðilum er það einkum hlutverk Orkustofnunar, sem rétt er að skoða sérstaklega. 
Orkustofnun kemur í mörgum tilvikum að flestum þáttum undirbúningsrannsóknanna. Fulltrúar 
hennar koma einnig að flestum þáttum er tengjast eftirliti með auðlindinn. Þá koma þeir að 
sem umsagnaraðlar tengdu mati á umhverfisáhrifum framkvæmda.  

 

Lög/reglur Leyfisveitandi Leyfi Umsagnaraðili 

Lög um rannsóknir og 
nýtingu auðlinda í jörðu 

Iðnaðarráðuneytið Rannsóknarleyfi Orkustofnun, 
umhverfisráðuneytið 

  Nýtingarleyfi Orkustofnun, 
umhverfisráðuneytið 

Náttúruverndarlögin Umhverfisráðherra Til framkvæmda 
innan friðlanda, 
fólkvanga o.s.frv.

Náttúruvernd ríkisins 

Skipulags og byggingarmál Sveitastjórn Byggingarleyfi Ýmsir aðilar. 

MÁU Umhverfisráðherra Úrskurður um 
MÁU 

Skipulagstofnun, 
Náttúruverndin, 
Orkustofnun, 
Sveitarfélög 

Reglugerð um starfsleyfi 
fyrir atvinnurekstur sem 
getur haft í för með sér 
mengun 

Hollustuvernd, 
Heilbrigðisnefnd 

Stafsleyfi - 

Reglugerð um fráveitur og 
skólp 

Hollustuvernd, 
Heilbrigðisnefnd 

Starfsleyfi - 

Reglugerð um varnir gegn 
mengun grunnvatns 

Hollustuvernd, 
Heilbrigðisnefnd 

Starfsleyfi - 

Reglugerð um starfsmanna-
bústaði og starfsmanna-
búðir 

Heilbrigðisnefnd, 
Hollustuvernd 

Starfsleyfi Vinnueftirlitið 

Vatnalögin Iðnaðarráðuneytið Veitingu vatns, 
vatnstaka 

Orkustofnun 

 

 

Niðurstaða. 
 
Leiðir núverandi leyfisveitingafyrirkomulag til betri framkvæmda, hagnast náttúran á öllu 
þessu brambolti, er þörf fyrir allar þessar leyfisveitingar, erum við að kaffærast í einhverju 
reglu og lagaþvargani, sem hefur þanið stjórnsýsluna út sem aldrei fyrr,......???  

 
• Af því, sem að ofan hefur verið lýst má ljóst vera að þau lög, þær reglugerðir og þau 

leyfisveitingaferli, sem jarðhitaiðnaðurinn býr nú við eru óljós, ómarkviss, mörg 
ágreiningsefni uppi, umsýslutími afar langur, kostnaður allt of hár og rannsóknir, sem 
krafist er oft ekki í takt við það stig, sem framkvæmdin er á þegar sótt er um leyfi fyrir 
einhverjum tilteknum framkvæmdaáfanga. 

• Hlutverk eftirlits- og umsagnaraðila, vald sem eftirlits- ogumsagnaraðilum er í reynd 
fengið í hendur , margþætt og oft flókið hlutverk eftirlits- og umsagnaraðila, þær 
faglegu kröfur sem gera ber til  eftirlits- og umsagnaraðila (t.d. reynsla af rekstri 
jarðhitavirkjana, ....) o.s.frv. eru þættir, sem verður að gaumgæfa og skilgreina að 
nýju með heildstætt, lipurt, “ódýrt”, og skilvirkt leyfisveitingaferli í huga. Þegar til 
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umsagnar og eftirlits kemur verður að gera ráð fyrir því að jarðhitafyrirtækin búi yfir 
öflugu sérhæfðu og faglegu innra eftirliti, enda er það oft lögbundið.  

• Það er ótækt með öllu að leyfisveitendur séu í reynd fleiri en einn eins og nú er 
raunin.  

• Leyfisveitingaferlin eru sem sé þung, oft óljós og flókin þar sem margir koma að 
ákvarðanatöku. Þar að auki eru það mikið sömu aðilarnir, sem veita umsagnir aftur og 
aftur.  

• Kostnaður framkvæmdaraðila við að sækja um leyfi, sem óvíst er hvort hann fær er 
farinn úr böndunum. Nú er svo komið að ógerlegt er fyrir einstök fyrirtæki að hafa 
yfirsýn yfir allt leyfisveitingarferlið og því þarf í æ ríkara mæli að leita til sérhæfðra 
ráðgjafa með flesta þætti. 

• Ekki er á neinn hátt tekið tillit til þess hversu ólík jarðhitafyrirtækin eru þ.e. afar smá, 
smá, meðal stór og stór, misjafnlega afskekkt, afar mismunandi auðlindir sem 
virkjaðar eru, mismunandi nýting auðlindanna o.s.frv.  

• Sem fyrr þá er einungis ein raunhæf lausn í sjónmáli, aukið samstarf, aukið samráð, 
fá alla að borðinu í upphafi vegferðar, leggja upp ferlið sameiginlega og meta strax í 
byrjun hvaða vandamál geta komið upp. Brýna nauðsyn ber nú til að allir þeir sem 
koma að leyfisveitingum með einhverjum hætti skilji hverjir aðra, skapi sér 
sameiginlegt tungutak, byggi upp gagnkvæmt traust og virðingu sín á milli, eyði 
tortryggni. 

• Að þessu sögðu er það gert að tillögu hér, að Samorka ásamt með Jarðhitafélaginu 
hafi forgöngu um að kanna hvort ekki sé unnt að stofna samstarfs- og samráðshópa í 
anda þess sem greinir hér að ofan. Hver hópur er eðli máls samkvæmt bundinn 
ákveðnu virkjanasvæði þar sem reyna má og prófa ýmsar lausnir í umhverfismálum 
og með þeim hætti væri leytast við að skapa bestu heildarlausn og bestu deililausnir, 
lausnir sem “hagsmunaaðilar” hefðu sammælst um.  

• Einn er sá hópur vitanlega, sem ekki er tengdur neinu svæði, en það er hópurinn, 
sem fengi það verkefni að gera tillögu að nýju heildstæðu, lipru, “ódýru”, og skilvirku 
leyfisveitingaferli.  

• Það er gert að tillögu hér að JHÍ og Samorka standi sameiginlega að röð 
eftirmiðdagsþinga, þing opin öllum, þing sem einungis fjölluðu um nýtt 
leyfisveitingaferli. Skipulag, val umfjöllunarefna og úrvinnsla þess sem fram kæmi á 
þingunum gæti verið í höndum samvinnu- og samráðshópsins, sem nefndur var til 
leiks hér að ofan. 

• Virkjun háhitasvæðanna á Íslandi er rétt að hefjast og því er brýnt að hefja nú þegar 
þessa umræðu og stofna til þessa samstarfs og samráðs, sem getið var um hér að 
ofan.  

Að endingu þá þakka ég Jarðhitafélaginu fyrir þetta þing um leið og ég vona að það verði til 
þess að mál taki að hreyfast. 

Við upphaf annars vinnufundar í djúpborunarverkefninu, IDDP vitnaði ég í nokkra valinkuna 
einstaklinga svona til þess að setja upp rétta sviðsmynd. Ég fæ ekki betur séð en að þessi 
sviðsmynd eigi vel við hér að lokum: 

• “If you do not think about the future, you can not have one”  
(John Galsworthy 1867-1933, novelist an playwright) 

• “Nothing in life is to be feared. It is only to be understood”  
(Marie Curie 1867-1934) 

• “Each success only buys an admission ticket to more difficult problem”  
(Henry A Kissinger 1923- )  

• “We shape our dwellings, and afterwards our dwellings shape us.  
(Sir Winston Churchill; 1874-1965) 
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Tillaga að framkvæmd

Mat á umhverfisáhrifum

Umsókn til
Iðnaðarráðherra um
ranns./nýtingarleyfi

Umsókn um
framkvæmdaleyfi

Er framkvæmdin
matsskyld?

Fallist á framkv.?

Er ranns./
nýtingarleyfi veitt?

Leyfi veitt?

Nei

Já

Já

Framkvæmd getur hafist

umhverfisráðherra

Skipulagsstofnun
*Sveitarstjórnir
*Náttúruvernd ríkisins
*Orkustofnun

IÐNAÐARRÁÐHERRA
umhverfisráðuneytið
*Skipulagsstofnun
*Náttúruvernd ríksins
Orkustofnun
Viðkomandi sveitarstjórn

Sveitarstjórn
(Skipulagsstofnun)

Já Nei

Nei

Nei

Já

Hægt að
kæra til

umhverfisr.

Framkvæmdaaðili þarf að
endurskoða fyrirhugaða
framkvæmd.  Hann hefur
ekki möguleika á að kæra
úrskurð iðnaðarráðherra

Umhverfisráðherra
Stuðst við lög nr. 63/1993 og umsagnir
lögbundinna umsagnaraðila, t.d.
Náttúruvernd ríkisins og Orkustofnun.  Auk
þess að fá álit Skipulagsstofnunar

Iðnaðarráðherra
Leitað umsagnar umhverfisráðherra og
Orkustofnunar

Hægt að
kæra til

umhverfisr.

Iðnaðarráðherra
Ákvörðun um leyfi byggist m.a. á:
*Umhverfismálum
*Hagkvæmni nýtingar
*Áhrif á aðra nýtingu

Sveitarstjórn
Sveitarstjórn kannar hvort að
framkvæmd sé í samræmi við
skipulagsáætlanir og  mat á
umhverfisáhrifum (sé hún matsskyld).

1. Umsókn um rannsóknar-/nýtingarleyfi

2. Matsskylda framkvæmdar

3. Mat á umhverfisáhrifum

Framkvæmd hafnað ef nei í
annað sinn.  Hægt að kær
úrskurðinn til
umhverfisráðherra

4. Framkvæmdaleyfi

 
Mynd 1: Ferli: frá rannsóknarleyfi að framkvæmdaleyfi 
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Yfirlit yfir hlutverk umsagnaraðila í leyfisveitingarferlinu. 

1. Rannsóknar- og nýtingarleyfi 

Rannsóknaleyfi Umsagnaraðilar (leitað álits) 

Tilgangur rannsókna Orkustofnun 

Afmörkun svæðis Orkustofnun 

Tímaáætlun rannsókna Orkustofnun 

Áhrif á nærliggjandi svæði 
(jarðhitasvæði) 

Orkustofnun 

Fyrri rannsóknir Orkustofnun 

Rannsóknir Orkustofnun 

Mannvirki Orkustofnun, umhverfisráðuneytið 
(skipulagsstofnun, náttúruvernd ríkisins) 

Hugsanleg umhverfisáhrif Umhverfisráðuneytið (skipulagsstofnun, 
náttúruvernd ríkisins) 

Öryggi Orkustofnun, umhverfisráðuneytið 
(hollustuvernd ríkisins) 

Frágangur og eftirlit Orkustofnun, umhverfisráðuneytið 
(náttúruvernd ríkisins) 

 

Nýtingarleyfi Umsagnaraðilar (leitað álits) 

Tilgangur framkvæmda Orkustofnun 

Lýsing á eðli og umfangi framkvæmda Orkustofnun, umhverfisráðuneytið, sveitarstjórn 

Lýsing á framkvæmdasvæði Orkustofnun, umhverfisráðuneytið 
(Skipulagsstofnun, Náttúruvernd ríkisins), 
sveitarstjórn 

Tímamörk Orkustofnun 

Afmörkun framkvæmdasvæðis Orkustofnun, umhverfisráðuneytið 
(skipulagsstofnun), sveitarstjórn 

Umhverfisáhrif Umhverfisráðuneytið (Skipulagsstofnun, 
Náttúruvernd ríkisins), sveitarstjórn 

Mótvægisaðgerðir Umhverfisráðuneytið (Skipulagsstofnun, 
Náttúruvernd ríkisins), sveitarstjórn 

Öryggi Orkustofnun, umhverfisráðuneytið 
(Hollustuvernd ríkisins), sveitarstjórn 

Frágangur og eftirlit Orkustofnun, umhverfisráðuneytið 
(Skipulagsstofnun, Náttúruvernd ríkisins), 
sveitarstjórn 
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2. Matsskylda framkvæmdar  

Er framkvæmd matsskyld Umsagnaraðilar (leitað álits) 

Markmið framkvæmda Umhverfisráðuneytið 

Lýsing á eðli og umfangi framkvæmda Umhverfisráðuneytið, sveitarstjórn 

Lýsing á framkvæmdasvæði Umhverfisráðuneytið (Skipulagsstofnun, 
Náttúruvernd ríkisins, Þjóðminjasafn) 

Aðrir kostir Umhverfisráðuneytið 

Framkvæmda- og rekstrartími Umhverfisráðuneytið 

Skipulag Umhverfisráðuneytið (Skipulagsstofnun) 

Hugsanleg umhverfisáhrif Umhverfisráðuneytið (Skipulagsstofnun, 
Náttúruvernd ríkisins, Þjóðminjasafn) 

Upplýsingar um mótvægisaðgerðir Umhverfisráðuneytið (Náttúruvernd ríkisins) 

Frágangur Umhverfisráðuneytið (Náttúruvernd ríkisins) 

Umsögn landeigenda, sveitarstjórnar, 
Náttúruverndar ríkisins, sveitarstjórnar  

 

3. Mat á umhverfisáhrifum 

Mat á umhverfisáhrifum Umsagnaraðilar (leitað álits) 

Lýsing á framkvæmd og umfangi Skipulagsstofnun (Orkustofnun) 

Aðrir kostir Skipulagsstofnun 

Skipulag Skipulagsstofnun 

Lýsing á grunnástandi umhverfisins Skipulagsstofnun, Náttúruvernd ríkisins, 
sveitarfélög, o.fl. 

Mat á umhverfisáhrifum Skipulagsstofnun, Náttúruvernd ríkisins, 
sveitarfélög, o.fl. 

Mótvægisaðgerðir Skipulagsstofnun, Náttúruvernd ríkisins, 
sveitarfélög, o.fl. 

Hættumat Skipulagsstofnun (hollustuvernd ríkisins, 
vinnueftirlit?) 

Umagnir: sveitarfélaga, Náttúruverndar, 
landeigenda, Þjóminjasafn o.fl. 

 

 

4. Framkvæmdaleyfi 

 Ákvörðun (umsagnir) 

Framkvæmdaleyfi (framkvæmd skv. 
staðfestu aðalskipulagi) 

Sveitarstjórn 

Breyting á staðfestu aðalskipulagi Sveitarstjórn (Skipulagsstofnun, 
umhverfisráðuneytið) 

Ekki til staðfest aðalskipulag Sveitarstjórn (Skipulagsstofnun) 
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Jarðhitafélag Íslands 
Sjónarmið Umhvefisráðuneytis, hver er tilgangur laganna?* 

Ingimar Sigurðsson 
skrifstofustjóri í umhverfisráðuneyti 

*Texti af glærum fyrirlesara 
Bakgrunnur laga um mat á umhverfisáhrifum 
  Lög nr. 63/1993 

• Ríó-yfirlýsing - regla 17 
• Tilskipun ESB 87/337/EBE 

 Lög nr. 106/2000 
• Tilskipun ESB 97/11/EB 

Alþjóðasamningar sem skipta máli 
 Líffræðileg fjölbreytni (1992) - fullgiltur. 
 Rammasamningur um verndun votlendis (Ramsar) (1971) - fullgiltur. 
 Bernarsamningurinn um verndun villtra plantna, dýra og náttúrulegra 

búsetusvæða þeirra í Evrópu (1979) - fullgiltur. 
 Verndun menningar- og náttúruarfleifðar heimsins (1972) - fullgiltur. 
 ESPOO - samningurinn (1991) um umhverfisáhrif yfir landamæri – ekki 

fullgiltur. 
Markmið laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (1. gr.) 

a. að tryggja að áður en leyfi er veitt fyrir framkvæmd, sem kann vegna 
staðsetningar, starfsemi sem henni fylgir, eðlis eða umfangs að hafa í 
för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, hafi farið fram mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdar. 

b. að stuðla að samvinnu þeirra aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða 
láta sig málið varða vegna framkvæmdar sem áhrif hefur á umhverfið. 

c. að kynna fyrir almenningi umhverfisáhrif framkvæmdar sem kann að 
hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og mótvægisaðgerðir 
vegna þeirra og að almenningur komi að athugasemdum og 
upplýsingum áður en úrskurður um mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdar er kveðinn upp. 

Gildissvið laganna (2. gr.) 
a. Allar framkvæmdir sem kunna að hafa í för með sér umtalsverð 

umhverfisáhrif á landi, í landhelgi, lofthelgi eða í mengunarlögsögu 
Íslands. 

Umhverfi (3. gr., j. stafl.) 
Samheiti fyrir menn, dýr, plöntur og annað í lífríkinu, jarðveg, 
jarðmyndanir, vatn, loft, veðurfar og landslag, samfélag, heilbrigði, 
menningu og menningarminjar atvinnu og efnisleg verðmæti. 
Umtalsverð umhverfisáhrif (3. gr., l. stafl.) 

b. Veruleg óafturkræf umhverfisáhrif eða veruleg spjöll á umhverfinu, sem 
ekki erhægt að fyrirbyggja eða bæta úr með mótvægisaðgerðum. 

Mótvægisaðgerðir (3. gr., j. stafl.) 
a. Aðgerðir til að koma í veg fyrir, draga úr eða bæta fyrir neikvæð 

umhverfisáhrif. 



Ákvæði um jarðhita í lögum nr. 106/2000 (breytingar frá lögum nr. 63/1993) 
a. Matsskyldar framkvæmdir (1. viðauki). 
b. Jarðvarmavirkjanir og önnur varmaorkuver með 50MW uppsett 

varmaafl eða meira (áður varmaorkuver með a.m.k. 300MW 
hitaafköst). 

c. Tilkynningaskyldar framkvæmdir metnar í hverju tilviki (2. viðauki) (ekki 
í eldri lögum). 

d. Iðjuver til framleiðslu á rafmagni, gufu og heitu vatni, vatnsorkuver með 
uppsett rafafl 100 KW eða meira og varmavinnsla úr jarðhitasvæðum 
sem nemur 2.500 KW hráafli eða meira. 

e. Flutningskerfi gass, gufu eða heits vatns. 
f. Djúpborun á vinnsluholum og rannsóknarholum á háhitasvæðum, 

borun eftir jarðhita á lághitasvæðum, laugar eða hverir á yfirborði eða í 
næsta nágrenni. 

Breytingar framundan 
 Ákvæði til bráðabirgða III í lögum nr. 106/2000 um mat á 

umhverfisáhrifum. Endurskoðun skal lokið fyrir 1. janúar 2003. 
 Við endurskoðunina skal sérstaklega kanna hvort ástæða sé til að 

sameina og samræma mat við leyfisveitingar, í hvaða mæli 
skipulagsáætlanir geti komið í stað mats og hvort færa beri ábyrgð á 
mati í ríkari mæli til framkvæmdaraðila. 

 Tillaga nefndar að breyttum lögum 
 Matsferlið tengt leyfisveitingum, þ.e. endanleg ákvörðun við útgáfu 

leyfis. 
 Ábyrgðin færð meira til framkvæmdaraðila. 
 Iðjuver til framleiðslu á rafmagni, gufu og heitu vatni, vatnsorkuver með 

uppsettu rafafli 200 KW eða meira (er nú 100 KW). 
 Málsskotsréttur verði bundinn við leyfi til framkvæmda á 

sveitarstjórnarstigi og takmarkað við aðila sem eiga lögvarinna 
hagsmuna að gæta, umhverfisverndarsamtök og hagsmunasamtök 
eftir nánari reglum. 

 Mat á áætlunum - Directive 2001/42/EC (SEA) - gildistaka á miðju ári 
2004. 
 Skipulagsáætlanir (plans) og framkvæmdaáætlanir (programmes) á 

sviði landbúnaðar, skógræktar, fiskeldis, orku, iðnaðar, samgangna, 
förgunar úrgangs, vatnastjórnunar, fjarskipta, ferðaþjónustu og 
landnotkunarskipulags sem marka stefnu um framkvæmdir sem falla 
undir lög nr. 106/2000. 

 Unnið að málinu í umhverfisráðuneyti og hjá Skipulagsstofnun í 
samvinnu við hlutaðeigandi ráðuneyti. 

Nauðsyn mats á framkvæmdum, sem tengjast virkjun jarðhita 
 Mikil ásókn í rannsóknarleyfi á háhitasvæðum með tilkomu laga nr. 

57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. 
 Veitir forgang að nýtingarleyfi næstu árin. 
 Tiltölulega fá jarðhitasvæði (háhiti) sem ekki hefur verið raskað. 
 Háhitasvæði viðkvæm fyrir raski og oft svæði á náttúruminjaskrá, 

jafnvel svæði friðuð með sérlögum eða friðlýstar náttúruminjar. 
 37. gr. laga nr. 44/1999, um náttúruvernd, þar sem fjallað er um 

náttúruvernd. 



o Taldar upp landslagsgerðir sem forðast skal röskun á sem oft 
tengist rannsókn og nýtingu jarðhita, s.s. eldvörp, gervigígar, 
eldhraun, fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur. 

 Rannsóknarborunum fylgir töluvert rask og oft er um óafturkræfar 
framkvæmdir að ræða t.d. vegna veglagningar og borplans á 
viðkvæmum svæðum. 

 Veglagningu fylgir oft mikið rask og efnistaka enda þurfa vegirnir að 
þola mikinn þunga og vera breiðir. 

 Þegar að nýtingu kemur hefur þegar orðið mikið rask þ.e. við 
tilraunaboranir. 

 Mikilvægt er því að meta umhverfisáhrif tilraunaborana. 
o Gott dæmi er Grændalur. 



Jarðhitanýting - Leyfisveitingarferli 
 
 

Mat á umhverfisáhrifum við virkjun jarðhita 
Reynsla af framkvæmd 

 
Hólmfríður Sigurðardóttir 

Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. frida@skipulag.is 
 
 
Inngangur 
Í fyrsta hefti tímaritsins Time í septembermánuði sl. var kastljósinu sérstaklega beint 
að sjálfbærri þróun vegna ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í 
Jóhannesarborg. Nýting endurnýjanlegra orkulinda var meðal efnis sem tekið var fyrir 
í Time. Kom m.a. fram að einungis 2,2% þeirrar orku sem nýtt væri í heiminum verði 
til við beislun vatnsorku (litlar vatnsaflsvirkjanir), vindorku, sólarljóss og jarðhita. 
Fram kom að Evrópusambandið stefndi að því að aðildarríkin auki hlutfall nýtingar 
raforku frá endurnýjanlegum orkulindum um 22% á næstu 8 árum og að 18% 
raforkunotkunar Dana sé tilkomin vegna nýtingar vindorku. Greint var frá því að 90% 
orkunotkunar Íslendinga til húshitunar kæmi frá jarðhita, sem er í samræmi við 
upplýsingar sem fram koma í stefnumörkun stjórnvalda, „Velferð til framtíðar“, um 
sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi fram til ársins 2020. Þar kemur einnig fram að 
rúmlega 17% raforkunotkunar Íslendinga verði til við vinnslu jarðhita en einnig að 
þrátt fyrir kosti sína sé orkuvinnsla með jarðvarma ekki án neikvæðra áhrifa eða eins 
og þar segir: „Jarðhitageymar endurnýja sig oft hægar en tekið er af þeim þótt lítil 
hætta sé á því að þeir verði tæmdir miðað við núverandi notkun. Þá hafa virkjanir 
margvísleg áhrif á náttúrufar, bæði lífríki og jarðmyndanir, og geta raskað ósnortnum 
viðernum.“ 
 
Mat á umhverfisáhrifum 
Það er ljóst að mikill áhugi er fyrir hendi hjá orkufyrirtækjum á að nýta fleiri 
háhitasvæði á landinu, einkum til raforkuframleiðslu og öðru hverju er rætt um stór 
iðnfyrirtæki sem hafi í huga að nýta gufu við framleiðslu.  
 
Frá því að lög um mat á umhverfisáhrifum komu til framkvæmda fyrir rúmlega 8 
árum hefur Skipulagsstofnun fengið til meðferðar 17 erindi vegna virkjunar jarðhita á 
háhitasvæðum, 1. mynd.  

1. mynd. Skipulagsstofnun hefur fengið til meðferðar 17 erindi v. virkjunar jarðhita á háhitasvæðum. 

Krafla

Nesjavellir

Trölladyngja
HellisheiðiReykjanes

Bjarnarflag

Köldukvíslar-
botnar

Þeistareykir

Grændalur
Ölkelduháls



 
Matsferlið 
Töluverð umræða hefur átt sér stað um kosti og galla matsferlisins almennt, skilvirkni 
þess og gæði. Varpað hefur verið fram spurningum um hvort matsferlið hafi bætt 
ákvarðanatöku og hvort ávinningur þess hafi verið meiri en kostnaður.  
 
Mat á umhverfisáhrifum er ferli þar sem metin eru á kerfisbundinn hátt þau áhrif sem 
framkvæmd kann að hafa á umhverfið, áður en tekin er ákvörðun um hvort leyfa skuli 
framkvæmd. Matsferlið hefst við undirbúning og hönnun framkvæmdar á vegum 
framkvæmdaraðila, þegar kannað er hvort um matsskylda framkvæmd sé að ræða á 1. 
eða 2. viðauka við lög um mat á umhverfisáhrifum.  Skipulagsstofnun tekur ákvörðun 
um matsskyldu framkvæmdar á 2. viðauka eftir að hafa leitað umsagna leyfisveitenda 
og annarra eftir eðli máls. Sé framkvæmd matsskyld heldur ferlið áfram með því að 
framkvæmdaraðili vinnur að og leggur fram tillögu að matsáætlun til 
Skipulagstofnunar þar sem fram koma upplýsingar um hvernig staðið verði að mati á 
umhverfisáhrifum viðkomandi framkvæmdar.  Eftir að hafa leitað umsagna og 
athugasemda tekur Skipulagsstofnun ákvörðun um tillögu að matsáætlun. Geri 
Skipulagsstofnun athugasemdir við tillögu framkvæmdaraðila mynda þær, ásamt 
tillögunni, eiginlega matsáætlun.  Framkvæmdaraðili sér því næst um að 
umhverfisáhrif framkvæmdarinnar séu metin samkvæmt þeirri matsáætlun.  Að þessu 
loknu leggur framkvæmdaraðili fram matsskýrslu til formlegrar athugunar hjá 
Skipulagsstofnun.  Athuguninni  lýkur með úrskurði eftir kynningu fyrir almenningi 
og álitsumleitan til umsagnaraðila. Úrskurðurinn felur í sér niðurstöðu um það hvort 
framkvæmd teljist hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér og hvort fallist sé á 
eða lagst gegn framkvæmd.   
 
Framkvæmdaraðili hefur umsjón með mati á umhverfisáhrifum framkvæmdar.  Hann 
ber ábyrgð á öflun gagna, rannsóknum og athugunum sem gerðar eru á öllum stigum 
matsferlisins ásamt því að sjá um gerð matsskýrslu. Framkvæmdaraðili kostar einnig 
mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar og umfjöllun Skipulagsstofnunar. 
Skipulagsstofnun sér um framkvæmd laga um mat á umhverfisáhrifum og heldur utan 
um matsferlið og tímaramma þess á öllum stigum. 
 
Viðmið 
Skipulagsstofnun hefur við ákvarðanir og úrskurði m.a. haft að leiðarljósi viðmið sem 
getið er í 3. viðauka við lögin. Viðmið 3. viðauka eiga við þegar lagt er mat á hvort 
framkvæmdir sem tilgreindar eru í 2. viðauka laganna og kunna að hafa umtalsverð 
umhverfisáhrif í för með sér, skuli háðar mati á umhverfisáhrifum.  Viðmiðanirnar 
lúta að eðli, staðsetningu og eiginleikum hugsanlegra áhrifa framkvæmdar. 
Skipulagsstofnun telur að við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda sem tilgreindar 
eru í 1. viðauka, þ.e. framkvæmda sem ávallt skulu háðar mati, nýtist þessi viðmið 
með sambærilegum hætti og við framkvæmdir sem tilgreindar eru á 2. viðauka og 
teljist lögmæt sjónarmið sem leggja megi til grundvallar úrskurðum stofnunarinnar. 
 
Ekki eru fyrir hendi skýr viðmið um lágmarkskröfur um hvaða gögn þarf að leggja 
fram, hvenær og hversu ítarleg þau þurfa að vera vegna mismunandi framkvæmda á 
láglendi/hálendi/verndarsvæðum/ræktuðu landi/óræktuðu landi o.s.frv. Ákvarðanir um 
lágmarkskröfur hafa því verið nokkuð matskenndar en þó hefur verið  byggt á 3. 
viðauka við lög um mat á umhverfisáhrifum, válistum og  skipulagsáætlunum. Nú er 
starfandi vinnuhópur með aðilum frá Náttúrufræðistofnun Íslands, Hollustuvernd 
ríkisins og Skipulagsstofnun sem hefur það að markmiði að skilgreina lágmarkskröfur 
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um gæði gagna vegna mats á umhverfisáhrifum framkvæmda og viðmið og 
mælikvarða sem framkvæmdaraðilar og aðrir geta stuðst við til að meta þörf á öflun 
slíkra gagna. Bundnar eru vonir við að unnt verði að fjalla um þessa vinnu hópsins á 
Skipulagsþingi sem verður haldið 8. og 9. nóvember nk. 
 
Málskot 
Öllum er heimilt að kæra ákvarðanir Skipulagsstofnunar til umhverfisráðherra.  
Úrskurður ráðherra er endanleg ákvörðun á stjórnsýslustigi. Áður en 
umhverfisráðherra kveður upp úrskurð vegna kæru þarf að leita umsagnar 
Skipulagsstofnunar, framkvæmdaraðila, leyfisveitenda og annarra aðila eftir því sem 
við á.   
 
Mat á umhverfisáhrifum og leyfi 
Ákvörðun um matsskyldu og úrskurður um mat á umhverfisáhrifum er ekki 
leyfisveiting.  Veiting leyfa, t.d. framkvæmdaleyfis, byggingarleyfis, starfsleyfis og 
rekstrarleyfis stendur utan við mat á umhverfisáhrifum og er ekki innifalin í ferlinu.  
Ákvörðun um matsskyldu og úrskurður um mat á umhverfisáhrifum tengist 
leyfisveitingu þó að því leyti að leyfisveitendur gefa umsögn um framkvæmdir. 
Ennfremur er óheimilt að veita leyfi fyrir matsskyldri framkvæmd áður en ákvörðun 
um matsskyldu og úrskurður liggur fyrir og er leyfisveitanda skylt að taka tillit til 
ákvörðunar og úrskurðar. Leyfisveitendur hafa eftirlit með því að framkvæmdir séu 
ekki hafnar án leyfis og séu í samræmi við leyfi, ákvörðun um matsskyldu og úrskurð 
um mat á umhverfisáhrifum. 
 
Kynning og samráð  
Við gerð tilkynningar um matsskyldu, tillögu að matsáætlun og matsskýrslu þarf 
framkvæmdaraðili að hafa forgöngu um að kynna, leita upplýsinga og fá fram afstöðu 
leyfisveitenda og eftir atvikum annarra umsagnaraðila og almennings um á hverju 
þurfi að taka. Þetta þarf að gera eins snemma og kostur er t.d. á fundum, með bréfum 
eða blaðagreinum.  Mikilvægt er að framkvæmdaraðili skoði vandlega og nýti sér 
upplýsingar og afstöðu þessara aðila sem vegna þekkingar sinnar geta bent á áhrif sem 
framkvæmd kann að hafa á umhverfið þ.e. hvort þau eru óljós, hvort þurfi að kanna 
þau nánar eða er óþarfi að kanna. 
  
Samkvæmt stjórnsýslulögum ber stjórnvöldum að veita nauðsynlega aðstoð og 
leiðbeiningar varðandi þau mál sem snerta starfssvið þeirra.  Þetta felur í sér að 
stjórnvöldum er skylt að leiðbeina um hvaða upplýsinga þarf að afla við undirbúning 
máls. Leiðbeiningarnar geta verið almennar, t.d. í formi útgefins efnis, en skylt er að 
veita einstaklingsbundnar leiðbeiningar ef eftir þeim er leitað.   
 
Mat á umhverfisáhrifum við virkjun jarðhita 
Maí 1994 – júní 2000 
Ákvarðanir um matsskyldu 
Frá því lögum um mat á umhverfisáhrifum komu til framkvæmda árið 1994 og þar til 
endurskoðuð lög tóku gildi í júní árið 2000 fjallaði umhverfisráðuneytið um 
matsskyldu þriggja jarðvarmavirkjana þ.e. Bjarnarflag, Orkuver V í Svartsengi og 
Nesjavallavirkjun. Ráðuneytið komst að þeirri niðurstöðu að jarðvarmavirkjun í 
Bjarnarflagi skyldi háð mati á umhverfisáhrifum en hinar framkvæmdirnar voru ekki 
taldar falla undir lögin þar sem þær hefðu leyfi gefin út fyrir 1. maí 1994.  
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Matsskýrslur og úrskurðir  
Á tímabilinu 1994-2000 voru lagðar fram til Skipulagsstofnunar matsskýrslur um 2 
framkvæmdir sem vörðuðu rannsóknaboranir þ.e. á Ölkelduhálsi og í Grændal og 2 
matsskýrslur um jarðvarmavirkjanir þ.e. í Bjarnarflagi og jarðhitanýting á Reykjanesi. 
Í úrskurði Skipulagsstofnunar var fallist á borun rannsóknarholu á Ölkelduhálsi og 
jarðhitanýtingu innan iðnaðarsvæðis á Reykjanesi en farið fram á frekara mat á 
umhverfisáhrifum jarðhitanýtingar utan iðnaðarsvæðis á Reykjanesi, rannsóknaborana 
í Grændal og jarðvarmavirkjunar í Bjarnarflagi, 1.tafla. 
 
1. tafla. Fjöldi ákvarðana um matsskyldu og úrskurða vegna virkjunar jarðhita árið 1994-júní 2000. 

Ákvörðun um matsskyldu Úrskurður 
Rannsóknaborun Virkjun Rannsóknaborun Virkjun 

 Nesjavellir Ölkelduháls Bjarnarflag 
 Bjarnarflag Grændalur Reykjanes 
 Svartsengi   

0 3 2 2 

 
 
Júní 2000 – október 2002 
Eftir að endurskoðuð lög um mat á umhverfisáhrifum tóku gildi í júní 2000 varð sú 
breyting að 1. viðauki laganna, svonefndur skyldulisti, var endurskoðaður og sett voru 
skýrari stærðarmörk á framkvæmdir í 2. viðauka  en þar eru tilgreindar framkvæmdir 
sem kunna að verða háðar mati.  

1. viðauki 
Liður 2. Jarðvarmavirkjanir og önnur varmaorkuver með 50 MW uppsett varmaafl eða meira 
og önnur orkuver með 10 MW uppsett rafafl eða meira.  
2. viðauki 
Liður 2.c.i. Borun á vinnsluholum og rannsóknarholum á háhitasvæðum. 
Liður 2 c.ii. Borun eftir jarðhita á lághitasvæðum þar sem ölkeldur, laugar eða hverir eru á 
yfirborði eða í næsta nágrenni. 
Liður 3.a. Iðjuver til framleiðslu á rafmagni, gufu og heitu vatni,…varmavinnsla úr 
jarðhitasvæðum sem nemur 2.500 kW hráafli eða meira.  
Liður 3 b. Flutningskerfi …gufu eða heits vatns…  

 
Ennfremur varð sú breyting á lögunum að Skipulagsstofnun ákvarðaði um matsskyldu 
framkvæmda í stað umhverfisráðherra. Matsferlið var gert heildstæðra þ.e. eitt ferli í 
staða frummats og frekara mats. Þannig var gert ráð fyrir að Skipulagsstofnun gæti 
lagst gegn framkvæmd án þess að krefjast ítarlegra eða frekara mats vegna 
umtalsverðra umhverfisáhrifa. Ennfremur var ein helsta nýjungin varðandi matsferlið 
sú að framkvæmdaraðila er gert að leggja fram tillögu að matsáætlun snemma á 
undirbúningsstigi framkvæmdar. Þar er lýst fyrirhugaðri framkvæmd, starfsemi sem 
henni fylgir og framkvæmdasvæði, greint frá því hvernig fyrirhugað sé að standa að 
mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, m.a. hvaða gagna verði aflað og hvernig 
staðið verði að kynningu og samráði við vinnslu matsskýrslu. Með matsáætlun er 
þannig gert ráð fyrir að almenningur og umsagnaraðilar geti snemma í matsferlinu 
komið með ábendingar um hvað beri að leggja mesta áherslu á við mat á 
umhverfisáhrifum. Þannig liggi fyrir snemma í matsferlinu hvaða upplýsinga þarf að 
afla svo unnt verði að segja til um væntanleg umhverfisáhrif framkvæmdar.  
 
Ákvarðanir um matsskyldu 
Frá því í júní 2000 hefur Skipulagsstofnun fjallað um 6 rannsóknaboranir og 1 
virkjun, 2. tafla. Það eru rannsóknaboranir við Trölladyngju á Reykjanesi, tveir 
áfangar rannsóknaborana á Hellisheiði, rannsóknaboranir á 4 svæðum við Kröflu, 
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rannsóknaborun við Þeistareyki og í Köldukvíslarbotnum við Hágöngur. 
Skipulagsstofnun komst að þeirri niðurstöðu að rannsóknaboranir á tveimur svæðum 
við Kröflu þ.e. á svonefndu vestursvæði og Leirhnjúkssvæði skyldu háðar mati á 
umhverfisáhrifum en aðrar framantaldar framkvæmdir skyldu ekki háðar mati. 
Varðandi stækkun Nesjavallavirkjunar, áfanga 6, úr 90 í 120 MW komst stofnunin að 
þeirri niðurstöðu að framkvæmdin skyldi ekki háð mati á umhverfisáhrifum, 
 
2. tafla. Fjöldi ákvarðana um matsskyldu, matsáætlana og úrskurða vegna virkjunar jarðhita frá júní 
2000-október 2002. 

Ákvörðun um matsskyldu Matsáætlun Úrskurður 
Rannsóknaboun Virkjun Rannsóknaborun Virkjun Rannsóknaborun Virkjun 

Trölladyngja Nesjavellir, áf. 6 Grændalur Krafla, stækkun Grændalur Krafla, stækkun 
Hellisheiði, áfangi 1  Krafla, vestursv. Nesjavellir, áf. 4b  Krafla, vestursv. Nesjavellir, áf 4b 
Hellisheiði, áfangi 2   Reykjanes, áf. 2 og 3  Reykjanes, áf. 2 og 3

Krafla, 4 svæði   Hellisheiði   
Þeistareykir      

Köldukvíslabotnar      
6 1 2 4 2 3 

 
Matsáætlanir 
Frá því í júní 2000 hefur Skipulagsstofnun fengið 6 matsáætlanir til meðferðar, 2. 
tafla. Þær voru vegna rannsóknaborana í Grændal og á vestursvæði Kröflu og 
stækkunar Kröflu úr 60 í 100 MWe, stækkunar Nesjavallavirkjunar, áfangi 4b, úr 76 í 
90 MWe, jarðhitanýtingar á Reykjanesi og virkjunar á Hellisheiði þ.e. rafstöð allt að 
120 MW og varmastöð allt að 400 MW.  
 
Matsskýrslur og úrskurðir 
Í kjölfar matsáætlana hafa nú þegar verið lagðar fram matsskýrslur í öllum tilvikum 
nema vegna virkjunar á Hellisheiði, 2. tafla, og hefur Skipulagsstofnun kveðið upp 
úrskurð um þær. Í úrskurðum Skipulagsstofnunar var fallist á stækkun 
Kröfluvirkjunar, Nesjavallavirkjunar og rannsóknaboranir á vestursvæði Kröflu, fallist 
var á áfanga 2 og hluta af áfanga 3 á Reykjanesi en lagst gegn borun einnar holu í 3. 
áfanga og lagst gegn rannsóknaborun í Grændal.  
 
Reynsla af framkvæmd 
Það er sjálfsagt og eðlilegt að staldra við og skoða hvað hefur áunnist með matsferlinu 
og hvernig ferlið sem verkfæri hefur gefist. Eftir skoðun á gögnum sem varða þær 
framkvæmdir sem Skipulagsstofnun hefur fengið til meðferðar vegna mats á 
umhverfisáhrifum virkjunar jarðhita vil ég leggja fram eftirfarandi ábendingar til 
umræðu og skoðunar. Þær varða þætti sem framkvæmdaraðilar og aðrir sem koma að 
matinu þurfa að mati Skipulagsstofnunar að hafa að leiðarljósi á hinum mismunandi 
stigum matsferlisins. 
 
Tilgangur 
Tilgangur með rannsóknaborunum er sá að kanna hvort nýtanlegan jarðhita, til 
raforkuframleiðslu og eða framleiðslu heits vatns, er að finna á viðkomandi svæði og 
til að varpa ljósi á umfang og afkastagetu svæðisins. Í tilkynningum vegna matsskyldu 
og í matsskýrslum kemur yfirleitt fram að gefi rannsóknirnar jákvæðar niðurstöður 
verði þær nýttar til að gera áætlanir um t.d. áfangaskiptingu virkjunar sem gæti annað 
eftirspurn markaðarins. Á því stigi þegar verið er að fjalla um matsskyldu 
rannsóknaborana liggur því oft fyrir að frekari framkvæmdir muni koma í kjölfarið en 
hins vegar er umfang þeirra ekki alltaf jafn ljóst.  
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Tilgangur með jarðvarmavirkjun er sá að mæta aukinni eftirspurn atvinnulífs og 
almennings eftir raf- og varmaorku. 
 
Framkvæmd og starfsemi 
Helstu þættir sem felast í borun rannsóknarhola og getið er um í tilkynningum um 
matsskyldu og í matsskýrslum er nýlagning eða endurbygging vegslóða, nýtt eða 
stækkað borplan, efnistaka vegna þessa, borun og blástur. Afla þarf borvatns, farga 
affallsvatni og draga úr hávaða frá blæstri borhola. Við borun rannsóknarhola er ekki 
um að ræða lagnir, skiljustöð, gufuháfa, stöðvarhús, háspennulínur eða önnur umsvif 
sem fylgja rekstri virkjunar.  
 
Umsagnaraðilar hafa bent á að taka verði mið af því að litið sé á fyrirhuguð 
rannsóknarsvæði sem hugsanleg vinnslusvæði þegar lagt er mat á hvort fyrirhugaðar 
rannsóknaboranir kunni að hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér. 
Framkvæmdaraðilar hafa hins vegar bent á að með rannsóknaborunum sé ekki verið 
að taka svæði til nýtingar heldur verði í framhaldi af rannsóknaborunum metið hvort 
svæði séu heppileg til nýtingar.  
 
Skipulagsstofnun hefur bent á að borun rannsóknarhola miðast við að kanna 
viðkomandi svæði m.t.t. framtíðarnýtingar og því verði að líta á svæðin sem 
hugsanleg vinnslusvæði. Ég velti því upp hér hvort ekki sé eðlilegt á því stigi þegar 
verið er að fjalla um matsskyldu rannsókna að gera ráð fyrir því að virkjun verði að 
veruleika og að þá þegar verði gerð grein fyrir áhrifum hennar á umhverfið. 
 
Staðhættir/staðsetning 
Athuga þarf hversu viðkvæm þau svæði eru sem líklegt er að fyrirhuguð framkvæmd 
hafi áhrif á. Ljóst er að nokkur munur er á svæðum hvað varðar álagsþol náttúrunnar, 
verndun og landnotkun. Svæði getur t.d. verið vinsælt til útvistar þótt það beri merki 
röskunar sem m.a. kemur fram í því að fjöldi vegslóða liggur um svæðið, þar hefur 
víða verið stunduð efnistaka og raflínur liggja um það. Öðru máli gegnir t.d. um  
svæði sem er lítt raskað, nýtur verndar samkvæmt sérlögum og lögum um 
náttúruvernd, hefur mikið náttúruverndar-, vísinda- og fræðslugildi og er t.d. á 
jaðarsvæði sem er fjölsótt af ferðamönnum og útivistarfólki. Svæði geta einnig átt fáa 
sína líka vegna jarðfræðilegra minja s.s. fjölbreytilegra hvera og hveralífríkis.  
 
Þættir framkvæmdar og starfsemi sem geta haft/hafa áhrif á umhverfið 
Skoða þarf áhrif framkvæmdar og starfsemi á umhverfið í ljósi umfangs og 
staðsetningar framkvæmdar einkum m.t.t þess svæðis og fjölda fólks sem ætla má að 
verði fyrir áhrifum, stærðar og fjölbreytileika áhrifa, hverjar líkur séu á áhrifum, 
tímalengd þeirra og óafturkræfi og sammögnunar ólíkra áhrifa á tilteknu svæði. 
 
Hvað varðar lagningu vegslóða og gerð borsvæða vegna rannsóknaborana er ljóst að 
nokkur munur er á umhverfisáhrifum eftir svæðum þ.e. hvort t.d. svæðið er raskað 
fyrir t.d. vegna vegslóða og annarra mannvirkja, hvort farið er með vegslóð yfir lítt 
eða nánast ósnortin hraun, votlendi, hveri þ.e.a.s. yfir landslagsgerðir sem njóta 
sérstakrar verndar og skal forðast að raska og eru jafnvel sérstakar á lands og/eða 
heimsvísu. Óhætt er að fullyrða að lagning vegslóðar og gerð borsvæða sé varanleg og 
óafturkræf aðgerð á slíkum svæðum. Þrátt fyrir að framkvæmdaraðilar vilji gera allt til 
að forðast rask og fjarlægja mannvirki, standist niðurstöður rannsóknaborana ekki 
væntingar, þá er hæpið að unnt verið að fjarlægja öll ummerki um rask. Vil ég í þessu 
sambandi vísa í umfjöllun hér að framan um hvort ekki sé eðlilegt að líta á 
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rannsóknasvæði sem hugsanleg vinnslusvæði og að við umfjöllun um matsskyldu 
rannsóknaborana verði gerð grein fyrir líklegum áhrifum virkjunar á umhverfið ef af 
frekari framkvæmd yrði. 
 
Umhverfisáhrif 
Borun rannsóknarhola hefur óhjákvæmilega sjónræn áhrif og hávaða í för með sér. 
Þessi áhrif eru tímabundin varðandi hverja holu þar sem borun tekur um 50 daga og 
blástur stendur yfir í 3-6 mánuði. Ef fyrirhugað er að bora t.d. 2 holur á ári getur þetta 
í raun verið ástand sem stendur yfir árum saman með hléum. Gufustrókar frá holum í 
blæstri sjást langt að og ennfremur er hávaði frá holum í blæstri mjög mikill. Þar sem 
framkvæmdir eru fyrirhugaðar á vinsælum útivistar- og ferðamannastöðum leitast 
framkvæmdaraðilar yfirleitt við að láta holur blása utan aðal ferðamannatímans til að 
draga úr ónæði en athuganir skortir á því hvort þessi mótvægisaðgerð dregur úr 
áhrifum. Eflaust eru áhrifin misjöfn eftir því hvort útivist er stunduð á viðkomandi 
svæði allt árið. Hins vegar er algengt að ekki séu til aðgengilegar upplýsingar um 
ferðamennsku og útivist á þessum svæðum sem framkvæmdaraðili getur nýtt sér. 
Athuganir á fuglalífi hafa leitt til þess að eðlilegt hefur þótt að halda framkvæmdum í 
lágmarki á varptíma.  
 
Við rannsóknaboranir er borvatni, borsvarfi og affallsvatni yfirleitt fargað á yfirborði 
t.d. í hraun, sprungur og vatnsvegi lækja. Á þessu stigi framkvæmda er erfitt að segja 
til um efnainnihald og magn affallsvatns en mikilvægt er að framkvæmdaraðili geri 
sér grein fyrir staðsetningu þeirra vatnsvega og sprungusvæða sem munu taka við 
affallsvatni og hvert affallsvatnið muni renna m.a. vegna nálægra vatnsbóla, vatna 
með sérstæðu lífríki, jarðmyndana og gróðurs sem hiti, efnainnihald og útfellingar 
geta haft áhrif á.  
 
Þegar kemur að mati á umhverfisáhrifum jarðvarmavirkjana þá eru þessi áhrif yfirleitt 
meiri að umfangi eins og greint hefur verið frá hér að framan. Hins vegar liggja oft á 
tíðum fyrir ítarlegri upplýsingar eftir niðurstöður rannsóknaborana. Mikilvægt er að 
skýrar upplýsingar komi fram um grunnvatnsstreymi á fyrirhuguðu virkjunarsvæði og 
áhrifasvæði virkjunar, magn, stefna og leiðir og að áhrif affallsvatns séu metin út frá 
því. Tilraunir eru hafnar með niðurdælingu affallsvatns í jarðhitageyminn t.d. við 
Kröflu en að því ég best veit standa framkvæmdaraðilar enn frammi fyrir erfiðleikum 
og óvissu við framkvæmd slíkra tilrauna.  
 
Það er flestum þeim sem koma að mati á umhverfisáhrifum framkvæmda ljóst að 
takmarkaðar grunnupplýsingar eru til, hvað þá aðgengilegar, um náttúrufar landsins, 
ferðamennsku, útivist og fornminjar svo eitthvað sé nefnt sem gerir 
framkvæmdaraðilum, stjórnvöldum og öðrum óhægt um vik að standa skynsamlega 
að undirbúningi ákvarðanatöku um landnotkun. Framkvæmdaraðilar hafa því þurft að 
ráðast í, oft á tíðum, viðamiklar úttektir á ýmsum sviðum til að tryggja að 
lágmarksupplýsingar liggi fyrir áður en leyfi er veitt til framkvæmda. 

 
Skipulagsáætlanir og leyfi 
Framkvæmdaraðili þarf að hafa forgöngu um að leita upplýsinga og samráðs hjá 
sveitarstjórn um stöðu skipulagsmála og stefnu sveitarfélagsins á viðkomandi 
framkvæmdasvæði. Eftir að Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að 
framkvæmd sé ekki matsskyld eða fallist á framkvæmd í úrskurði um mat á 
umhverfisáhrifum veitir sveitarstjórn framkvæmdarleyfi samkvæmt 27. gr. skipulags- 
og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.b. Framkvæmdarleyfi þarf að vera í samræmi við 
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skipulag. Ef ekkert skipulag er í gildi á framkvæmdarsvæðinu þarf sveitarstjórn að 
óska eftir meðmælum Skipulagsstofnunar skv. 3. tl. bráðabirgðaákvæða skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997 áður en framkvæmdaleyfi er veitt.  
 
Lokaorð 
Lykilþáttur í mati á umhverfisáhrifum framkvæmda er vinsun þeirra þátta 
framkvæmdar, starfsemi og umhverfis sem skipta máli þannig að unnt sé að leggja 
mat á hvaða afleiðingar framkvæmd kann að hafa í för með sér og hvort þær séu 
ásættanlegar. Í flestum löndum er litið á matsferlið sem lið í að bæta undirbúning 
ákvarðanatöku, koma í veg fyrir mistök og að draga úr neikvæðum áhrifum eins og 
kostur er. Ferlið er ekki hugsað til að koma í veg fyrir framkvæmdir heldur til að 
upplýsa og meta áhrif þeirra. Í þeim tilvikum þegar ljóst er að umhverfisáhrif verða 
veruleg og óafturkræf og að ekki er unnt að fyrirbyggja eða bæta úr þeim með 
mótvægisaðgerðum er lagst gegn framkvæmdum.  
 
Skipulagsstofnun hefur verið gagnrýnd fyrir það að þau viðmið sem stofnunin notar til 
að leggja mat á það hvort framkvæmd hafi umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér 
séu svo ströng að einungis í tveimur málum af 140 hafi stofnunin lagst gegn 
framkvæmd. Gæði matsferlisins hafa verið dregin í efa og spurt hefur verið hvort 
ferlið skiptií raun máli við ákvarðanatöku. Því hefur verið slegið fram að tilgangur 
mats á umhverfisáhrifum sé einungis sá að „grænka“ framkvæmdir. Ég vil hins vegar 
benda á að mat á umhverfisáhrifum mikils meirihluta matsskyldra framkvæmda hefur 
leitt til þess að stjórnvöld hafa tekið ákvarðanir og veitt leyfi til framkvæmda sem 
hafa verið betur grundvallaðar fyrir tilstilli matsferlisins. 
 
Það er ljóst að mikill áhugi er fyrir hendi á að nýta fleiri háhitasvæði á landinu, 
einkum til raforkuframleiðslu.  Skipulagsstofnun hefur fengið til umfjöllunar, vegna 
mats á umhverfisáhrifum, rannsóknaboranir og jarðvarmavirkjanir á 7 af þeim um 20 
svæðum á Íslandi sem talin eru örugg háhitasvæði, 2. mynd. Sérstaða margra þessara 
svæða er mikil vegna jarðfræðiminja, landslags og lífríkis sem og gildi þeirra fyrir 
vísindi, fræðslu, ferðamennsku og útivist.  

 

Öxarfjörður

Krafla

Kerlingarfjöll

Hveravellir

Torfajökull

Mýrdalsjökull

Geysir
Hengill

Krísuvík

Svartsengi
Reykjanes

Námafjall
´Fremrinámar

Askja

Kverkfjöll
Vonarskarð

Köldukvíslar-
botnar

Grímsvötn

Þeistareykir

Háhitasvæði þar sem 
Skst. hefur fjallað 
um framkvæmir við 
virkjun jarðhita

2. mynd. Skipulagsstofnun hefur fengið til umfjöllunar, vegna mats á umhverfisáhrifum, 
rannsóknaboranir og jarðvarmavirkjanir á 7 af þeim um 20 svæðum á Íslandi sem talin eru örugg 
háhitasvæði. (Byggt á upplýsingum frá Orkusstofnun). 
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Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda tekur „einungis“ á þeirri framkvæmd sem er til 
umfjöllunar hverju sinni en ekki heildstætt á fjölda framkvæmda yfir stór svæði eða 
innan ákveðins geira. Skipulagsstofnun telur eðlilegt að kanna orku jarðhitasvæða hér 
á landi og bendir á stefnumörkun hvað það varðar sem unnið er að á vegum nefndar 
um Rammaáætlun ríkisstjórnarinnar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma. Hvorki liggur 
fyrir niðurstaða nefndarinnar né önnur skýr stefnumörkun stjórnvalda um vinnslu, 
nýtingu eða verndun einstakra háhitasvæða með langtímahagsmuni orkubúskapar og 
annarrar landnotkunar í huga s.s. jarðhitanýtingu, ferðamennsku, útivist og verndun. 
Meðan svo er er mikilvægt að fjallað sé á opinberum vettvangi, eins og á þessu 
málþingi, um hvort og þá hvernig hægt sé að ráðast í rannsóknir og virkjanir á 
einstökum háhitasvæðum á þann hátt að þær hafi ekki umtalsverð umhverfisáhrif í för 
með sér. 
 
Heimildir 
Ákvarðanir Skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmda við virkjun jarðhita frá 

upphafi til 15. október 2002. 
Lög nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 
Orkustofnun, rannsóknasvið. Yfirlit yfir háhitasvæði á Íslandi. 
Reglugerð nr. 671/2000 um mat á umhverfisáhrifum 
Skipulagsstofnun, 2002. Leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmda skv. lögum nr. 106/2000. Í prentun. 
TIME, 2002. How to Preserve the Planet and Make This a Green Century. Special 

Report. September 2. 60 bls. 
Umhverfisráðuneytið, 2002. Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. 

Stefnumörkun til 2020. 82 bls. 
Úrskurðir Skipulagsstofnunar um framkvæmdir við virkjun jarðhita frá upphafi til 15. 

október 2002. 
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Sjónarmið Orkustofnunar 
 
 

Valgarður Stefánsson 
vs@os.isT

 
 
Inngangur 
 
Um þessar mundir er mikil gerjun í lagaumhverfi orkumála á Íslandi.  Vænst er að á haustþingi verði 
lögð fram a.m.k. tvö endurskoðuð frumvörp til laga, annars vegar frumvarp til raforkulaga og hins 
vegar frumvarp um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda.  Unnið er að endurskoðun auðlindalaga og 
vatnalaga.  Auk þess er í bígerð lagasmíð um hitaveitur og um Orkustofnun. 
 
Tilgangur lagabreytinga er annars vegar að sníða lagatexta að breyttum þjóðfélagsaðstæðum og hins 
vegar að reyna að stýra þjóðfélagsþróuninni inn á þær brautir sem eru taldar æskilegar á þeim tíma 
sem lagabreytingarnar eru gerðar.  Bæði þessi sjónarmið koma glögglega fram í þeirri endurskoðun 
laga sem nú á sér stað.  Vatnalög eru frá árinu 1923 og orkulög frá 1967 þannig að brýn þörf er orðin 
á að laga þau að breyttum þjóðfélagslegum aðstæðum. 
 
Hitt sjónarmiðið að breyta starfsumhverfi orkumála í landinu er þó veigameira í þeim lagabreytingum 
sem eru núna til umræðu.  Þar er einkum stefnt að því að markaðsvæða orkuiðnaðinn, draga úr 
miðstýringu og gera verðlagningu á orku gegnsæja.  Fyrirliggjandi frumvarpi til raforkulaga er ætlað 
að koma þessum breytingum á í vinnslu og viðskiptum með raforku.  
 
Orkustofnun er mjög virkur þátttakandi í þróun orkumála á Íslandi.  Um langt skeið var stofnunin svo 
til eini aðilinn sem stundaði orkurannsóknir á Íslandi.  Árangur þeirrar starfsemi var mjög góður og er 
Orkustofnun nú ein af fremstu rannsóknarstofnunum í heimi á sviði jarðhita.  Í breyttu starfsumhverfi 
orkumála á Íslandi getur orðið breyting á þessari stöðu.  
 
Þáttur Orkustofnunar í veitingu virkjunarleyfa, nýtingarleyfa og rannsóknarleyfa er veigamikill, þó 
svo að stofnunin sé aðeins umsagnaraðili í þessum málum.  Í þessari samantekt verður fjallað um 
nokkur atriði í þessu leyfisveitingarferli.  
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Skipulag á Orkustofnun 
 
Frá árinu 1997 hefur starfsemi Orkustofnunar verið skipt í tvo meginhluta.  Annars vegar sá hluti sem 
fjallar um stjórnsýslulegt hlutverk stofnunarinnar og hins vegar sá hluti sem vinnur við 
orkurannsóknir.  Mynd 1 sýnir einfaldaða mynd af þessu fyrirkomulagi.  
  
 

Orkustofnun

• Orkumálahluti
– Auðlindadeild
– Orkubúskapardeild
– Jarðhitaskóli UNU

• Orkurannsóknarhluti
– Vatnamælingar
– Rannsóknarsvið

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 1. 
 
 
Orkumálahluta og orkurannsóknarhluta er gert að starfa sem sjálfstæðar einingar innan 
stofnunarinnar og fjárhagslega er stofnunin m.a.s. rekin sem fimm einingar. 
 
Orkumálahluti Orkustofnunar er ráðgjafi stjórnvalda í orkumálum og sinnir ýmsum skyldum sem 
stjórnvöld hafa á sviði orkumála.  Auðlindadeildin ráðstafar því takmarkaða fjármagni sem stjórnvöld 
leggja til orkurannsókna og kaupir rannsóknir af orkurannsóknarhlutanum eða öðrum.  Einnig sinnir 
Auðlindadeildin lögbundnu umsagnarhlutverki stofnunarinnar. 
 
Orkurannsóknarhluta stofnunarinnar er gert að starfa á viðskiptalegum grunni.  Tekjur 
orkurannsóknarhlutans koma að mestu leyti frá orkuiðnaðnum í landinu en að minna leyti frá 
Auðlindadeild OS. 
 
Það gefur auga leið að við leyfisveitingar eru sjónarmið orkumálahluta Orkustofnunar ekki þau sömu 
og sjónarmið orkurannsóknarhluta stofnunarinnar.  Orkurannsóknarhluti stofnunarinnar getur verið 
verktaki og ráðgjafi hjá orkufyrirtæki sem sækir um leyfi sem orkumálahluti stofnunarinnar þarf að 
meta frá sjónarhorni stjórnvalda með hæfilegu ívafi af almannaheillum o.þ.h. 
 
Í þessari samantekt er einungis fjallað um sjónarmið Orkumálahluta Orkustofnunar eða nánar tiltekið 
sjónarmið Auðlindadeildar. 
 
  
 
Núverandi lagaumhverfi 
 
Í gildandi lögum er hlutverk Orkustofnunar við leyfisveitingar að veita faglega umsögn vegna 
ákvarðana sem ráðherra orkumála tekur.  Í lögum er umsagnar Orkustofnunar krafist við: 
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♦ Veitingu virkjunarleyfis 
♦ Veitingu nýtingarleyfis 
♦ Veitingu rannsóknarleyfis 
♦ Veitingu einkaleyfis til að starfrækja hitaveitu 
♦ Ákvörðun um skyldutengingu við hitaveitu 
♦ Ákvörðun um að undanskilja jarðhitarétt frá landareign 
♦ (Veitingu ríkisábyrgðar á lánum til héraðsrafmagnsveitna) 
 
Við mat á umhverfisáhrifum framkvæmda gefur Orkustofnun einnig umsögn um orkulega þætti 
orkumannvirkja og nýtingu orkulinda. 
 
Veigamestu umsagnir stofnunarinnar eru þær sem varða veitingu virkjunarleyfis, nýtingarleyfis og 
rannsóknarleyfis.  Í þessum tilvikum gerir Auðlindadeildin faglega úttekt á viðkomandi erindi og 
metur hvort skilyrði laga eru uppfyllt í hverju tilviki.  Við leyfisveitingu getur leyfisveitandi tekið 
tillit til fleiri atriða en umsagnar Orkustofnunar.  
 
Í sumum tilvikum getur verið mjög erfitt að meta hvort skilyrði laga eru uppfyllt eða ekki.  Dæmi um 
þetta er t.d. skilyrðið um  þjóðhagsleg hagkvæmni sem er í lögum sett sem skilyrði fyrir 
virkjunarleyfi, nýtingarleyfi og einkaleyfi til hitaveitureksturs.  Miðað við þá umræðu sem farið hefur 
fram á síðustu misserum um hagkvæmni Kárahnjúkavirkjunar gefur það auga leið að ekki er einfalt 
að meta hagkvæmni einstakra virkjunarkosta áður en búið er að semja um orkuverð frá virkjuninni, 
hvað þá að meta þjóðhagslega hagkvæmni þeirra.   
 
Í auðlindalögum er ákvæði um að við veitingu nýtingarleyfa skuli þess gætt að nýting auðlindanna sé 
hagkvæm frá þjóðhagslegu sjónarmiði.  Sömu lög skilgreina nýtingarleyfi þannig:  Nýtingarleyfi 
samkvæmt lögum þessum felur í sér heimild til handa leyfishafa til að vinna úr og nýta viðkomandi 
auðlind á leyfistímanum í því magni og með þeim skilmálum öðrum sem tilgreindir eru í lögum 
þessum og ráðherra telur nauðsynlega. Þar sem nýtingarleyfi tekur aðeins til aðgengis að auðlind og 
heimildar til að vinna frumorku úr auðlindinni er spurningin um þjóðhagslega hagkvæmni utan þess 
ramma sem nýtingarleyfi fjallar um.  
 
Við mat á þjóðhagslegri hagkvæmni hitaveitna hefur Auðlindadeild sett sér þá vinnureglu að telja 
hitaveituna þjóðhagslega hagkvæma ef orkuverð frá hitaveitunni er lægra en orkuverð frá öðrum 
orkugjöfum. 
 
Virkjunarleyfi felur í sér leyfi til að reisa og reka virkjun sem vinnur raforku.  Upphaflega eru þessi 
leyfi miðuð við vatnsaflsvirkjanir, en virkjunarleyfi þarf einnig fyrir jarðgufustöðvar sem vinna 
raforku.  Hins vegar hefur aldrei þurft neitt “virkjunarleyfi” til þess að reisa og reka 
jarðvarmaorkuver sem vinnur eingöngu varma sem notaður er til upphitunar.  Með tilkomu 
auðlindalaga þarf þó nýtingarleyfi til að vinna jarðhita til framleiðslu á hitaveituvatni.  Þetta tvískipta 
leyfisveitingaferli laganna hefur skapað viss vandkvæði við framkvæmd laganna, t.d. þegar 
meðhöndla á jarðvarmaorkuver sem vinna bæði raforku og varma úr jarðhita. Sérstakt leyfi ráðherra 
þarf vegna þeirrar raforku sem orkuverið framleiðir, en ekki vegna hitaveituvatnsins sem framleitt er 
í sama orkuveri.  Vinnslan í þessum orkuverum er svo samtvinnuð að erfitt er að meta hve mikill 
hluti fjárfestingar í orkuveri er vegna raforkuvinnslu og hve mikill hluti vegna vinnslu á 
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hitaveituvatni.  Við þannig aðstæður getur verið mjög erfitt að meta hagkvæmni þess hluta 
orkuversins sem vinnur raforku og virkjunarleyfið nær til. 
 
Í gildandi löggjöf eru fyrir hendi tvenns konar leyfisferli.  Annars vegar eru virkjunarleyfi skilgreind í 
orkulögum og hins vegar eru nýtingarleyfi skilgreind í auðlindalögum.  Þetta er óheppilegt 
fyrirkomulag  og er það skoðun Orkustofnunar að æskilegt sé að aðeins eitt leyfisferli verði notað 
sem hjálpartæki við stýrihlutverk stjórnvalda í þessum efnum.  Svo sem seinna kemur fram telur 
Orkustofnun að nýtingarleyfi henti betur en virkjunarleyfi sem stjórntæki við auðlindastýringu. 
 
Ráðherra orkumála veitir virkjunarleyfi, nýtingarleyfi og rannsóknarleyfi.  Af ýmsum ástæðum gæti 
það verið heppilegra að lægra sett stjórnvald (t.d. Orkustofnun) væri leyfisveitandi.  Þá mundi skapast 
málskotsréttur í leyfisferlinu sem ætti að vera til bóta fyrir umsækjendur.  
 
 
 
Auðlindastýring 
 
Með auðlindalögum nr. 57/1998 er ríkinu falið að gefa út leyfi til rannsókna og nýtingar á  auðlindum 
í jörðu.  Þessi umsjón ríkisins nær til allra auðlinda í jörðu óháð eignarrétti á auðlindunum.  Hægt er 
að bera þetta fyrirkomulag í auðlindalögum saman við forræði stjórnvalda á nýtingu fiskistofnanna í 
hafinu umhverfis landið og stýringu stjórnvalda á fjarskiptum með úthlutun tíðnisviða til þeirrar 
starfsemi.  Auðlindalögin hafa þó sérstöðu að tvennu leyti.  Annars vegar er það atriði að forræði 
ríkisins nær bæði til auðlinda í eigu ríkisins (þjóðarinnar) og auðlinda í einkaeign.  Hin sérstaða 
auðlindalaganna er sú að forræði ríkisins nær einnig til rannsókna á auðlindunum og að ríkið veitir 
leyfi til rannsókna sem leyfishafi kostar. 
 
Auðlindalögin veita ríkinu vald til þess að hafa stjórn á nýtingu auðlinda í jörðu, en jafnframt verður 
að gera ráð fyrir að fyrirkomulagið leggi þær skyldur á ríkið að auðlindastýringin sé gerð á 
markvissan og skynsamlegan hátt þannig að úthlutun nýtingarleyfa sé gerð á jafnræðisgrundvelli og 
að hagsmunir heildarinnar (þjóðarinnar) ráði langtímastefnumörkun á þessu sviði. 
 
Forsenda skynsamlegrar auðlindastýringar er að fyrir liggi nægilegar upplýsingar um auðlindirnar til 
þess að stjórnandinn geti metið áhrif þeirra aðgerða sem völ er á við stýringuna. Ef þekkingin á 
auðlindunum er svo takmörkuð að ekki er hægt að sjá fyrir árangur stjórnunaraðgerða verður 
stjórnunin handahófskennd.  Að öllum líkindum er það farsælla að sleppa öllum stjórnunaraðgerðum 
frekar en að byggja stjórnunaraðgerðirnar á fölskum eða engum forsendum.  
 
Upplýsingar um auðlindirnar fást með rannsóknum, og með kröfunni um virka auðlindastýringu 
ríkisins fylgir sá böggull skammrifi að ríkið kosti og sinni nægilegum auðlindarannsóknum til þess að 
auðlindastýringin geti verið fagleg og markviss.  Það er rétt að auðlindalögin gera ráð fyrir því að 
aðrir en ríkið fái leyfi til að rannsaka vissar auðlindir á eigin kostnað og að rannsóknaraðili skili 
niðurstöðum þeirra rannsókna til ríkisins.  Á þann hátt eykst vissulega þekking ríkisins á 
auðlindunum, en þessar rannsóknir eru auðvitað háðar áhuga og markmiði rannsóknaraðilans frekar 
en áhuga og þörfum þess sem stjórnar auðlindanýtingunni.  Til þess að geta sinnt markvissri 
auðlindastýringu verður ríkið þannig að sinna vissum auðlindarannsóknum til viðbótar þeim 
rannsóknum sem aðrir aðilar gera á auðlindum lanndsins.  
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Til þess að orkufyrirtæki eða aðrir leggi fram af frjálsum vilja fjármagn til orkurannsókna vilja 
orkufyrirtækin fá einhverja tryggingu fyrir því að þau njóti þessarar fjárfestingar þegar fram líða 
stundir.  Helsta aðferðin í þessum málum er sú að sá sem kostar rannsóknir á vissri orkulind fái 
fyrirheit um nýtingarleyfi á þeirri orkulind sem viðkomandi hefur rannsakað.  Þessar aðstæður hafa 
orðið til þess að umsóknir orkufyrirtækjanna um rannsóknarleyfi á háhitasvæðum eru fyrst og fremst 
gerðar til þess helga sér viðkomandi svæði. 
 
Í auðlindalögum eru engin ákvæði um hvernig skuli velja á milli umsækjanda ef fleiri en einn sækja 
um leyfi.  Þetta hefur valdið erfiðleikum við framkvæmd laganna. 
    
 
 
 
 
 
Lagavefur framtíðar  
 
Mynd 2 er gerð til að einfalda umræðu um lagavef orkumála á Íslandi og til þess að skýra sjónarmið 
Auðlindadeildar Orkustofnunar í þeim efnum.   
 
 

Orkulindir  Vinnsla  Flutningur  Dreifing  Nýting 
         
Jarðhiti  Raforka    Rafveitur   
Vatnsorka         
Kolvetni  Varmi    Hitaveitur   
Surtarbrandur         
Mór  Vetni       
Vindur  Bensín    Eldsneytisstöðvar   
Sólarorka  Dísill       
Sjávarföll         
  Gas    Gasveitur   
         
Mynd 2. 
 
Stefna stjórnvalda virðist vera sú  að ríkið sé með virka auðlindastýringu á öllum orkulindum 
landsins en að afskipti ríkisins eigi að vera sem minnst á öðrum sviðum orkumála.  Þó ber að geta 
þess að forsenda þess að hægt sé að markaðsvæða vinnslu og viðskipti með raforku er sú að sá aðili 
sem annast flutning á raforku sé algjörlega óháður þeim aðilum sem annast vinnslu annars vegar og 
þeim sem annast dreifingu hins vegar.  Ég fæ ekki séð að það náist á annan hátt en að ríkið eigi og 
reki flutningskerfi raforku. 
 
Það væri mjög æskilegt að auðlindalög næðu til allra orkulinda landsins eins og reynt er að sýna með 
kassanum lengst til vinstri á mynd 2.  Gildandi auðlindalög (nr. 57/1998) ná aðeins til jarðhita og 
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kolvetna.  Sérstaklega mikilvægt er að jarðhiti og vatnsorka verði meðhöndluð á sama hátt í lögum.  
Stýring ríkisins á nýtingu orkulindanna færi þá fram með útgáfu nýtingarleyfa (á auðlind) en hætt 
yrði útgáfu virkjunarleyfa í núverandi mynd.  Nýtingarleyfið tekur til hve mikil frumorka er unnin úr 
auðlindinni, en nýtingarleyfið á ekki að fjalla um hvort frumorkan er notuð til raforkuvinnslu, til 
vinnslu á hitaveituvatni, til fiskeldis eða í ferðamannaiðnaði. 
 
Efsti kassinn á mynd 2 (Raforka – Rafveitur) á að tákna lagabálk sem fjallar um vinnslu og viðskipti 
með raforku eins og gert er í fyrirliggjandi raforkulagafrumvarpi.  Hér er hins vegar ekki gert ráð 
fyrir að það þurfi sérstakt virkjunarleyfi fyrir hvert orkuver sem framleiðir raforku heldur nái stýring 
ríkisins einungis til nýtingar auðlindar en ekki til innviða virkjunarinnar sjálfrar.  Að vísu gæti þurft 
að takmarka svona starfsemi með því að veita aðeins völdum aðilum leyfi til að hanna og reisa 
virkjanir, en að mínu mati ættu slík leyfi að vera almenns eðlis og ekki bundin við sérstaka virkjun.  
Eins og áður er sagt verður að finna raunhæfa lausn á því hvaða aðili á að eiga og reka flutningskerfi 
raforku. 
 
Næsti kassi neðan við raforkukassann (Varmi – Hitaveitur) á að tákna lagabálk sem fjallar um 
vinnslu og viðskipti með varmaorku.  Þessi lög ættu að vera nokkuð sambærileg við raforkulögin en 
vegna eðlismunar á markaðslegum aðstæðum fyrir varmaorku og raforku verður veigamikill munur á 
lögunum.  Við upphitun húsa er hægt að velja á milli mismunandi aðferða og mismunandi orkugjafa.  
Koma þar t.d. til greina: bein rafhitun, varmadælur, brennsla eldsneytis og hitaveita.  Húseigendur 
geta valið þann orkugjafa eða þá upphitunaraðferð sem þeir telja hagkvæmasta.  Það er því ekki þörf 
á að vera með opinbert verðlagseftirlit á hitaveituvatni.  Ef hitaveita er dýrari en aðrir kostir við 
upphitun er ólíklegt að neytendur vilji tengjast hitaveitunni.  Ég fæ ekki betur séð en að 
markaðslögmálið um framboð og eftirspurn sé í gildi á húshitunarmarkaði. 
 
Ekki eru fyrir hendi nein sérstök lög sem fjalla um vinnslu og viðskipti með eldsneyti.  Stafar það 
líklega af því að fram að þessu hefur ekki verið unnið eldsneyti í landinu ef frá er talin mótekja 
bænda og surtarbrandstaka.  Með auknum áhuga á vinnslu vetnis sem eldsneytis má þó gera ráð fyrir 
að þörf verði á að setja löggjöf um þessa starfsemi í náinni framtíð. 
 
Ekki er fyrirsjáanlegt að þörf verði á sérstakri löggjöf um gasveitur á Íslandi, en rétt er að hafa í huga  
að gasveita var á sínum tíma rekin í Reykjavík og að í mörgum löndum er gas mikilvægur orkugjafi. 
 
 
 
 
Fjármögnun auðlindastýringar og orkurannsókna 
 
Mynd 3 sýnir fjárveitingar ríkisins til Orkustofnunar frá upphafi.  Þar kemur m.a. fram að 
fjárveitingar nú eru þær sömu og þær voru við stofnun Orkustofnunar árið 1967.  Á árunum 1975-
1980  þegar Alþingi stóð í virkjunarframkvæmdum í Kröflu, sá Orkustofnun um boranir og lagningu 
gufuveitu á svæðinu og kom fjármögnun á þeim hluta virkjunarframkvæmda sem fjárveiting til 
stofnunarinnar.  Skýrir það háa fjárveitingu til stofnunarinnar á því tímabili.  
 
Eftir 1980 hafa fjárveitingar til stofnunarinnar minnkað jafnt og þétt. 
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Í upphaflegum orkulögum frá 1967 var ákvæði um að þegar kæmi til virkjunar orkulinda sem 
Orkustofnun hefði rannsakað skyldi líta á rannsóknarkostnaðinn sem hluta af stofnkostnaði virkjunar 
og skyldi virkjunaraðili endurgreiða rannsóknarkostnaðinn í sérstakan sjóð, Orkusjóð.  Fjármunum 
Orkusjóðs mátti svo verja til aðgerða í orkumálum, m.a. til orkurannsókna.  Lögum um Orkusjóð var 
breytt á árinu 2000 og skerpt á ákvæðum um að verja fjármunum sjóðsins til orkurannsókna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 3 
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essi ákvæði laga hefur endurgreiðsla rannsóknarkostnaðar ekki runnið í Orkusjóð heldur 
 notað endurgreiðslurnar sem stofnframlag í tveimur orkufyrirtækjum, Landsvirkjun og 
uðurnesja.  Eina endurgreiðslan sem runnið hefur í Orkusjóð var greidd á árinu 1998 og 
sla samtals 250 miljónir.  Þeir fjármunir hafa runnið til rammaáætlunar, 50 miljónir á ári í 

áttum er fjármögnun orkurannsókna á Íslandi í uppnámi og hefur verið það í meira en 
kið hefur verið rætt um að orkuiðnaðurinn ætti að standa undir fjármögnun 
kna, en ekkert raunhæft fyrirkomulag hefur komið út úr þeim vangaveltum.  Ríkið hefur  
ftir þeim leikreglum sem í gildi hafa verið um endurgreiðslur rannsóknarkostnaðar og 
kin fjárfesta ekki af frjálsum vilja í orkurannsóknum nema fyrirtækin hafi tryggingu fyrir 
 notfært sér fjárfestinguna í rekstri sínum. 

verðmætasköpun íslenska orkuiðnaðsins er um 20 miljarðar króna.  Það þarf því mjög lágt 
eim fjármunum til þess að standa undir auðlindastýringu ríkisins og þeim 
knum sem nauðsynlegar eru vegna forræðis ríkisins við nýtingu orkulinda landsins. 
il þessarar starfsemi er forsenda þess að lagabreytingarnar beri einhvern árangur.  
n væntir þess að stjórnvöld og orkuiðnaðurinn finni farsæla lausn á þessum málum.   
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