Hagsmunaráð
Vinnustofa 12. nóvember 2019
Hannesarholti

Kerfisáætlun Landsnets
• Samkvæmt raforkulögum þarf að gefa út
kerfisáætlun árlega
• Langtímaáætlun (10 ára) um þróun
meginflutningskerfis
• Framkvæmdaáætlun til þriggja ára (heimilar
framkvæmdir)

• Kerfisáætlun fellur undir lög um umhverfismat
áætlana
• Umhverfisskýrsla – opið umsagnarferli
• Mat á umhverfisáhrifum valkosta byggt á fyrirliggjandi
gögnum
• Undanfari mats á umhverfisáhrifum framkvæmda

Staða kerfisáætlunar 2019-2028
• Samþykktarferli Orkustofnunar
• Umsagnarferli viðskiptavina í gangi

• Ákvörðun OS 15. desember skv.
reglugerð
• Vinna við kerfisáætlun 2020-2029
þegar hafin

Vinnustofa Hagsmunaráðs í mars 2019
Stefna stjórnvalda um uppbyggingu
flutningskerfis
Frá sjónarhorni afhendingaröryggis
Mótun kerfisáætlunar m.t.t. stefnu
•

Góðar umræður og margir góðir punktar
komu fram
•

•

Úrvinnsla
•
•

•

M.a. horfa til öryggis, íbúaþróunar, væntrar
atvinnuuppbyggingar
Innlegg í skipulagningu landshlutagreininga,
endurnýjunaráætlunar
Áhættumat fyrir landshluta

Bætt umfjöllun um svæðisbundnu
flutningskerfin í kerfisáætlun

Vinnustofa Hagsmunaráðs í mars 2019
Uppsetning vinnslu
Hvernig er best að stilla upp vinnslu á
móti sviðsmyndum um raforkunotkun?

•

Helstu niðurstöður vinnustofu
•

•

Taka tillit til nýrra orkugjafa,
vindorka,smávirkjanir

Úrvinnsla
•

Byrjað að safna upplýsingum um
smávirkjanir
•
•

•

Dreifðar upplýsingar
Heildaryfirlit ekki til staðar

Vindorka, tekin inn í greiningar í
kerfisáætlun
•

Vitneskja til staðar hjá Landsneti

Opið umsagnarferli
Tillaga að kerfisáætlun kynnt þann 13. maí
• Frestur til að skila athugasemdum til 24. júní
• Alls bárust umsagnir og athugasemdir frá 19
aðilum

Helstu viðbrögð
• Ný styrking frá Hvalfirði í Hrútarfjörð
• Skerpt á umfjöllun í framkvæmdaáætlun
og í umhverfisskýrslu

Hverjir

Fjöldi

Helstu áherslur

Orkuframleiðendur

4

Áhyggjur af offjárfestingu/vanfjárfestingu/afhendingaröryggi

Vindorkuframleiðendur

3

Óánægja með takmarkaða tengimöguleika

Dreifiveitur

1

Ánægja með framkvæmdaáætlun og umfjöllun um svæðisbundnu flutningskerfin

Hagsmunasamtök/ náttúruverndarsamtök

3

Athugasemdir við forsendur/valkosti/einstök verkefni/umhverfismat/línur um hálendi og fl.

Landeigendur

2

Athugasemdir við einstök verkefni

Notendur/stórnotendur

2

Áhyggjur af þróun flutningskostnaðar/skortur á afhendingarstað á Þórshöfn

Stjórnsýsla

4

Ánægja með áætlanir um styrkingu/ósamræmi við stefnu stjórnvalda (hálendislína)

Samtals

19

Athugasemdir við einstakar framkvæmdir
Afhendingarstaður í Ísafjarðardjúpi
• Megininntak athugasemda
• Verkefnið á ekki rétt á sér eitt og sér
• Ótímabært þar sem áform um Hvalárvirkjun eru í
uppnámi
• Rökstuðningur verkefnis ófullnægjandi
• Efasemdir um að verkefnið auki afhendingaröryggi á
Vestfjörðum

• Viðbrögð Landsnets
• Skerpt á því að tímasetning verkefnisins sé tengd
áformum um Hvalárvirkjun og fyrirvarar um samhliða
farmkvæmdir ítrekaðir
• Skerpt á því að forsendur valkostagreiningar byggja á
55 MW innmötun (frá Hvalá)
• Uppskipting verkefnisins í nýjan afhendingarstað og
tengingu virkjunar er tæknilegs eðlis og er það útskýrt
• Farið yfir áhrif verkefnisins á afhendingaröryggi á
Vestfjörðum og vísað í greiningar sem Landsnet lét
framkvæma

Suðurnesjalína 2
• Megininntak athugasemda
• Ósætti við að loftlína sé aðalvalkostur
• Efast um þörfina fyrir sterkari tengingar
til Suðurnesja „stóriðjudraumar“

• Viðbrögð Landsnets
• Skerpt á atriðum sem snúa að
umhverfismati framkvæmdarinnar
• Verkefnið hafði áður verið samþykkt af
Orkustofnun með samþykkt
kerfisáætlunar 2018-2027
• Þar var fyrirvari um að verkefni yrði
breytt ef umhverfismat
framkvæmdarinnar gæfi tilefni til
• Ekkert kom fram í umhverfismatinu sem
breytir niðurstöðunni
• Skerpt á forsendum verkefnisins og
alvarlegri stöðu á Suðurnesjum og á
höfuðborgarsvæðinu

10 ára áætlun breytt í kjölfar umsagnarferlis
Verkefni í meginflutningskerfi á 10
ára áætlun
• Samtengingar á Norður og
Austurlandi, 3 línur
• Tengingar í tengslum við
höfuðborgarsvæði, 4 verkefni
• Ný tenging frá Hvalfirði að Hrútafirði
• Liður í nýrri kynslóð byggðalínu

Ný kynslóð byggðalínu
• Leiðin að skýrast
• Samtenginga frá Hvalfirði til Austfjarða að
komast á 10 ára sjóndeildarhring

Áframhaldandi uppbygging
• Suðurstrandaleið
• Kostir
• Gallar

• Hálendisleið
• AC/DC
• Kostir
• Gallar

