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Til ríkisstjórna Norðurlanda 

Skrifleg fyrirspurn 
um framþróun grænu umskiptanna 
Við í Norrænu sjálfbærninefndinni höfum meðal annars rætt um áframhaldandi 

stuðning við grænu umskiptin og stuðning almennings við þau. Á næstu árum mun 

vindorka að öllum líkindum verða afkastameiri. Fleiri vindmyllur verða reistar og 

margar verða stærri í sniðum. Einnig er líklegt að önnur verkefni þróist. Uppi eru 

áform um að evrópska og norræna orkunetið tengist betur. 

  

Við höfum séð að nýtt orkuskipulag og verkefni geta leitt til mikillar umræðu á 

viðkomandi stöðum. Dæmi eru um staðbundna óánægju með vindmyllur á landi og 

við strendur auk óánægju með ný háspennumöstur og loftlínur en staðhæft er að hún 

gagnist hinum grænu umskiptum. Óánægja getur haft í för með sér áskoranir 

varðandi skilning á og áframhaldandi stuðning við grænu umskiptin.   

 

Þess vegna vil ég gjarnan fá yfirlit yfir eftirfarandi: 

- Hvaða bætur geta jarðareigendur fengið og hvaða skaðabótareglur gilda 

vegna uppsetningar á til dæmis háspennumöstrum og vindmyllum? Ég get til 

dæmis fundið heimildir fyrir því að Energinet í Danmörku greiði þeim bætur 

sem eiga eignir nálægt nýreistum háspennumöstrum. Þær byggjast venjulega 

á þeim landssamningi sem landbúnaðurinn (SEGES), Dansk Energi og 

Energinet hafa gert. Samningurinn grundvallast á danskri löggjöf og er 

uppfærður reglulega. Ég get lesið mér til um að ekki eru greiddar bætur 

vegna húsa sem eru lengra en 280 metra frá möstrum og loftlínum. Hvernig 

er fyrirkomulagið annars staðar á Norðurlöndum? 

  

- Hver er reynslan í tengslum við niðurgröft rafmagnskapla og staðsetningu 

þeirra? Eru til aðferðir til að flytja rafstraum – bæði jafn- og riðstraum – án 

þess að til þess þurfi fleiri loftlínur?  

  

- Hvernig er tekið tillit til verðmæta náttúru og landslags? Hafa menn reynslu 

af að meta verðmæti náttúru og landslags við gerð skipulags? (Mér er sagt að 

í Noregi hafi verið gerð rannsóknarverkefni um þetta í sambandi við byggingu 

vindmylla). 
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- Er til vitneskja um rannsóknir, aðferðir eða kannanir, þar sem hafa verið 

grafnir kaplar í jörðu? Eða er til reynsla eða vitneskja um að í náinni framtíð 

verði hægt að grafa niður til dæmis 400 kV kapla yfir stærra svæði? Fælist 

ávinningur í að norrænu löndin ynnu nánar saman um framangreint: 

Rannsóknir, aðferðir og kannanir? 

 

 

Esbjergi, 8. september 2019 
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