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Til allra sveitarfélaga og landshlutasamtaka

Í gær áttu fulltrúar sambandsins fyrsta fund með starfshópi um nýtingu vindorku. Starfshópnum er ætlað að
eiga náið samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga og er gert ráð fyrir fundum u.þ.b. mánaðarlega á
starfstíma starfshópsins, sem á að skila tillögum í byrjun febrúar.
Sveitarfélög fengu erindi frá starfshópnum fyrir stuttu, með ósk um umsagnir um tiltekin álitaefni fyrir lok
september. Það væri mjög gagnlegt fyrir frekari vinnu okkar hjá sambandinu í þessu máli að fá virkt samtal við
okkar bakland um viðhorf sveitarstjórna og áskoranir sem þær glíma við varðandi vindorkuver. Við myndum
gjarnan þiggja afrit af umsögnum sveitarfélaga til starfshópsins og líka reynslusögur. Við vitum að
framkvæmdaaðilar eru víða að banka upp á með hugmyndir um vindorkugarða og hljóta sveitarfélögin að kalla
eftir skýrari stefnu og leikreglum um staðsetningu slíkra mannvirkja, í sem mestri sátt við umhverfi og íbúa.
Mikilvægt er að rödd sveitarfélaga fái mikið vægi í vinnu starfshópsins.
Í skipunarbréfi starfshópsins er óskað eftir að starfshópurinn hugi m.a. að eftirfarandi spurningum og
álitaefnum:
• Hvort rétt sé að virkjunarkostir í vindorku heyri áfram undir lög nr. 48/2011, um áætlun um vernd og
orkunýtingu landsvæða, eða að þeir verið undanskildir þeim lögum, en að settar verði sérreglur um
meðferð slíkra virkjunarkosta.
• Hvernig haga eigi samspili hagnýtingar vindorku og skipulags- og leyfisveitingarferli þegar í hlut eiga
viðkvæm svæði eða viðkvæmir þættir, eins og áhrif á náttúrufar og friðlýst svæði, fuglalíf,
ferðamennsku, grenndarrétt eða önnur sjónarmið.
• Hvernig ná eigi fram þeirri áherslu í stjórnarsáttmála að vindorkuver byggist helst upp á afmörkuðum
svæðum nærri tengivirkjum og flutningslínum.
• Hvernig ná megi fram sem breiðastri sátt um hagnýtingu vindorku meðal landsmanna eins og einnig er
fjallað um í stjórnarsáttmála.
• Hvort horfa eigi til þess að hið opinbera hafi með höndum einhvers konar forgangsröðun einstakra
virkjunarkosta, heildarfjölda eða heildarstærð leyfðra vindorkuvera eða setji aðrar mögulegar skorður
við vindorkunýtingu og fyrirkomulagi vindorkuvera.
• Hvernig rétt sé að haga ákvörðunar- og leyfisveitingarferli virkjunarkosta í vindorku.
• Hvernig best sé að haga gjaldtöku vegna hagnýtingar vindorku.
Umsagnir sveitarfélaga um málið geta beinst að framangreindum atriðum en þurfa vitaskuld ekki að
einskorðast við þau ein. Benda má t.d. á að það væri gagnlegt fyrir starfshópinn að fá upplýsingar um:
• Hvort stefna um vindorkunýtingu hafi verið samþykkt í aðal- eða svæðisskipulagi sveitarfélaga, svo
sem um landsvæði sem hentað geti til slíkrar landnýtingar eða almennar línur um hvaða skilyrði slík
starfsemi þurfi að uppfylla
• Hvort áform séu um að vinna eða endurskoða slíka stefnu á því kjörtímabili sem nú er hafið
• Hvort mikil ásókn sé í að virkja vindorku í viðkomandi sveitarfélagi
• Hvort afstaða íbúa hafi verið könnuð til slíkra áforma
• Hvort sveitarstjórn hafi almennt mótað sér afstöðu til vindorkunýtingar
• Önnur atriði sem sveitarstjórn telur skipta máli
Sveitarstjórnum er vitaskuld í sjálfs vald sett hve ítarlegri umsögn þau skila til starfshópsins. Líklegt má telja
að starfshópurinn muni vilja eiga samtal við sveitarstjórnir sem senda inn umsagnir og kann í slíku samtali að
gefast tækifæri til að koma að frekari sjónarmiðum eða gögnum.

F.h. sambandsins,
Guðjón Bragason og Kristín Ólafsdóttir

