
Hér fylgir á eftir svar undirritaðrar, sem gegndi stöðu formanns norrænu ráðherranefndarinnar um orkumál á árinu 

2019, við skriflegri fyrirspurn (E 17/2019) til ríkisstjórna Norðurlandanna um framvindu vinnunnar við græn 

orkuskipti, sem dagsett var 8. september 2019. Í svarinu eru tekin saman svör landanna hvers um sig við 

spurningunum sem lagðar voru fram. 

 
1. Með hvaða skilyrðum geta landeigendur fengið greiðslur eða bætur vegna framkvæmda við mannvirki 

á borð við háspennumöstur og vindorkuver? Í gögnum sem ég hef lesið kemur m.a. fram að þegar 

Energinet reisir háspennumöstur í Danmörku fá eigendur nærliggjandi fasteigna greiddar bætur vegna 

þess. Greiðslurnar miðast að jafnaði við ákvæði samnings sem nær til alls landsins og gerður hefur 

verið milli hagsmunasamtaka í landbúnaði (SEGES), Dansk Energi [samtaka orkufyrirtækja] og 

Energinet. Samningurinn byggist á danskri réttarvenju og eru ákvæði hans uppfærð eftir þörfum. 

Fram kemur að bætur fást ekki greiddar vegna íbúðarhúsnæðis sem stendur fjær möstrum og loftlínum 

en 280 m. Hvernig er þessum málum háttað annars staðar á Norðurlöndum? 
 

Finnland 
Í Finnlandi ráðast greiðslur til landeigenda vegna vindorkuvera af leigusamningum milli einkaaðila. Að því er 

varðar raflínur er landeigendum bætt fjárhagslegt tjón sem þeir verða fyrir þegar heimild er veitt til að taka land 

undir háspennulínur og helgunarsvæði beggja vegna við þær, en trjávöxtur er takmarkaður á því svæði. Bætur eru 

greiddar samkvæmt ákvæðum laga um innlausn fasteigna og sérstök réttindi (603/1977). 

 

Ísland 
Landnotum vegna mannvirkja má skipta í tvennt, annars vegar land undir eiginleg mannvirki eða mannvirkjahluta 

og hins vegar land undir helgunarsvæði mannvirkis. Eiginleg mannvirki tengd raflínum geta verið undirstöður, 

möstur, leiðarar, slóðar eða ljósleiðarar og þarf framkvæmdaraðili að afla heimilda fyrir landnotum vegna slíkra 

mannvirkja hjá landeiganda. Það er einkenni háspennulína í flutningskerfinu að þær liggja um langan veg og er 

ætlað að sinna hlutverki sínu um langan tíma. Því er kvöð vegna lagningar þeirra ótímabundin. Taka bætur því 

mið af kaupverði eða markaðsverði viðkomandi fasteigna á hverjum tíma, fyrst og fremst því sem telja má eðlilegt 

verð á hvern hektara. Þrátt fyrir þetta er ekki óskað eftir beinum eignarrétti enda flokkast kvöð til óbeinna 

eignarréttinda. Öll umráð og landnýting er því áfram í höndum landeigenda að teknu tilliti til þeirrar kvaðar sem 

flutningskerfið setur á þann hluta lands sem það liggur um.Endurgjald fyrir landnot ákvarðast annars vegar af 

umfangi eiginlegs lands sem fer undir mannvirki og hins vegar því hvert talið er markaðsvirði þessa eiginlega 

lands. Endurgjald vegna byggingarbanns innan helgunarsvæðis er miðað við 2/3 af verði hvers hektara sem fer 

undir möstur og slóða. Fyrir þessu liggja mörg fordæmi í úrskurðum matsnefndar eignarnámsbóta. Þessu til 

viðbótar er í úrskurðum matsnefndar eignarnámsbóta að finna dæmi um að endurgjald hafi verið ákvarðað þar sem 

lagning loftlínu var talin til þess fallin að rýra verðmæti stærra svæðis en byggingarbann nær til vegna sjónrænna 

áhrifa af línunni og byggt á því mati að fólk forðist að vera nærri slíkum mannvirkjum. Hefur nefndin mótað þá 

reglu í slíkum tilvikum að á svæði í allt að 200 metra fjarlægð frá miðju til hvorrar handar frá línunni eða 400 

metra breiðu bili, að frádreginni breidd helgunarsvæðis, gæti áhrifa sem rýri verðmæti lands. Endurgjald vegna 

þessa hefur verið metin 10% af fullu verði. 

Noregur 
Vindorkuver eru að jafnaði reist eftir að samningar hafa náðst við alla landeigendur á skipulagssvæðinu 

(vindorkusvæðinu), eða þorra þeirra. Náist ekki samningar við alla landeigendur er sú leið fær að sækja um heimild 

til eignarnáms. Engar reglur gilda í Noregi um bótagreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis eða annarra fasteigna sem 

standa utan eiginlegs framkvæmdasvæðis (skipulagssvæðisins). Í meginatriðum er tilhögun mála hin sama þegar 

raflínur eru lagðar; þó er eignarnám algengara þegar um slíkar framkvæmdir er að ræða. 

 

Svíþjóð 
Þegar land er tekið undir vindorkuver eða raflínur er algengast að bótagreiðslur séu ákveðnar í frjálsum samningum 

fyrirtækjanna og landeigenda, þ.e. þeirra sem eiga landið sem fer undir raflínurnar eða vindorkuverin. Ef samningar 

nást ekki og lögð er fram beiðni um eignarnám ráðast bótagreiðslurnar af sérstökum reglum þaraðlútandi, sem taka 

að minnsta kosti til framkvæmda við raflínur og er að finna í lögum um lagnaframkvæmdir (1973:1144) og lögum 

um eignarnám (1972:719). 



 

2. Hvaða reynsla er af því að grafa rafstrengi í jörð eða koma þeim fyrir á annan hátt? Eru til aðferðir 

sem nota má til raforkuflutninga, hvort sem um riðstraum eða jafnstraum er að ræða, án þess að fjölga 

þurfi loftlínum? 
 

Finnland 

Í Finnlandi hefur safnast mikil reynsla af því að leggja rafstrengi í jörð, sérstaklega í dreifikerfum. Í stofnnetum 

(flutningsnetum) fylgja því miklir tæknilegir örðugleikar og hár kostnaður að leggja langa riðstraumsstrengi í jörð. 

Í sæstrengjum sem lagðir hafa verið frá Finnlandi til Svíþjóðar og Eistlands er notast við jafnstraumstækni en hár 

kostnaður og tæknilegar takmarkanir valda því að jafnstraumstækni hentar ekki til víðtækari notkunar í stofnnetum. 

 

Ísland 
Allar nýjar lagnir Landsnets á 66 kV og 132 kV hafa hingað til verið lagðar í jörðu. Íslenska kerfið er þó þannig 

uppbyggt að kerfisstyrkurinn er afar misjafn milli svæða svo skoða þarf hvert tilvik gaumgæfilega. Strenglagnir á 

hærri spennu (220 kV er hæsta spennustigið í íslenska flutningskerfinu) í flutningskerfinu hafa hingað til verið 

afar takmarkaðar. Nú er í undirbúningi lagning 10 km kafla af 220 kV streng sem verður hluti af nýrri flutningslínu. 

Það er þó ljóst að möguleikar til strenglagna á þessu spennustigi eru og verða afar takmarkaðir. Varðandi aðstæður 

til jarðstrengslagna þá ræðst flutningsgeta jarðstrengja mikið af varmaviðnámi jarðvegs umhverfis strengina og er 

því notað sérvalið efni umhverfis þá til að fá sem mesta varmaleiðni frá strengjunum. Varmaviðnám íslenskra 

jarðefna er mun meira hér á landi en víða í nágrannalöndunum vegna jarðfræðilegra aðstæðna. Af þessum sökum 

er flutningsgeta strengja sem lagðir eru á Íslandi minni en sambærilegra strengja í nágrannalöndunum. Varðandi 

samanburð t.d. á dönskum og íslenskum jarðvegsaðstæðum til strenglagna standa væntanlega tvö atriði upp úr. Í 

fyrsta lagi aðgengi að sandi með háu kvarsinnihaldi sem er til staðar í Danmörku en ekki hér á landi. Í öðru lagi 

gæði lands til graftar, þ.e. laus gröftur í berandi jarðlögum í Danmörku og víðar á meginlandinu, samanborið við 

hærra hlutfall í klöpp, hrauni eða mýri hér á landi. 

Noregur 
Jarðstrengi má nota til að flytja bæði riðstraum og jafnstraum. Í Noregi er meginreglan sú að nýir strengir í 

dreifinetinu (22 kV) eru grafnir í jörð. Í þéttbýli þarf einnig oft að leggja línur með hærri spennu (132–420 kV) 

sem jarðstrengi. Kostnaður við lagningu háspennustrengja er mikill (5–10 sinnum hærri en kostnaður við loftlínu) 

og þeirri reglu er fylgt í Noregi að takmarka notkun jarðstrengja þeim mun meira sem spennan er hærri. 

Jafnstraumur kemur helst til greina þegar strengir eru lagðir milli landa og til að sjá olíumannvirkjum á hafi úti 

fyrir rafmagni. Þá er um sæstrengi að ræða í báðum tilvikum. 

 

Svíþjóð 

Mikil reynsla er af notkun jarðstrengja í Svíþjóð, einkum þegar flytja þarf rafmagn með tiltölulega lágri spennu. 

Jarðstrengir hafa einnig verið notaðir í stofnnetinu og á það ekki síst við um jafnstraumsstrengina sem lagðir hafa 

verið til nágrannalandanna. Ríkisfyrirtækið Svenska kraftnät (Svk) stendur einnig að lagningu langrar 

jafnstraumstengingar í jörð í sunnanverðri Svíþjóð (Sydvästlänken). 

 

3. Með hvaða hætti er hugað að verðmætum sem liggja í náttúru og landslagi? Er reynsla af því að leggja 

mat á verðmæti náttúru og landslags í tengslum við skipulagsvinnuna? (Mér hefur verið sagt að í 

Noregi hafi rannsóknarverkefni á því sviði verið unnin í tengslum við uppsetningu vindorkuvera.) 
 

Finnland 

Í tengslum við vindorku- og raflínuframkvæmdir er tekið tillit til verðmæta náttúru og landslags á ýmsum stigum 

skipulagsvinnu og við útgáfu framkvæmdaleyfa í samræmi við lög um náttúruvernd (1096/1996), lög um 

landnýtingu og byggingaframkvæmdir (132/1999) og, eftir atvikum, vatnalög (587/2011). Í sumum tilvikum þarf 

einnig að sækja um leyfi samkvæmt lögum um umhverfisvernd (527/2014) þegar reisa á vindorkuver. Þá getur 

undanþága samkvæmt lögum um náttúruvernd verið nauðsynleg í sumum tilvikum. 

 

Ísland 

Þegar Landsnet metur umhverfisáhrif háspennulína er mat lagt á áhrif þeirra á landslag og gæði þess. Það mat 

byggir annars vegar á greiningu á grunnástandi svæðisins og hins vegar greiningu á því sem einkenna mun sjónræn 

áhrif framkvæmdarinnar. Greining á grunnástandi svæðis byggir á landslagsgreiningu, sem felst bæði í 



hlutbundinni flokkun landslagsheilda og einnig er reynt að fá fram greiningu á því hvaða gildi landslagið hefur 

(bæði m.t.t. formlegrar verndar og einnig upplifun fólks). Greining á sjónrænum áhrifum felst í að meta umfang 

sjónrænna áhrifa (þ.e. hversu langt mannvirkin eru sýnileg) og líkanmyndum (þar sem fyrirhuguð mannvirki hafa 

verið sett inn á ljósmyndir teknar frá mikilvægum sjónarhornum að línuleið). Aðferðafræðin sem Landsnet notar 

er í þróun, en byggir m.a. á aðferðarfræði GLIVA. Náttúrugæði hafa ekki verið metin til fjár, enda er slíks ekki 

krafist í lögum um mat á umhverfisáhrifum (sem byggjast á tilskipun Evrópusambandsins). Landsnet fékk 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands til þess að vinna rannsóknarverkefni með það að markmiði að freista þess að 

verðmeta umhverfisgæði. Niðurstöður þeirrar rannsóknar eru þær helstar að verðmætamat á umhverfi hafi ekki 

teljandi áhrif á val á útfærslum. 

Noregur 

Mikilvæg forsenda þess að gefa megi út leyfi til framkvæmda við vindorkuver eða raflínur er að fullnægjandi tillit 

sé tekið til náttúru og landslags. Áður en sótt er um framkvæmdavaldi þarf að fara fram áhrifamat sem tekur meðal 

annars til slíkra þátta. Í norska stjórnkerfinu er unnið að þróun betri aðferða til að taka með skipulegum hætti tillit 

til ómælanlegra þátta. 

 

Svíþjóð 

Við útgáfu leyfa til framkvæmda við raflínur og vindorkuver er ávallt tekið tillit til þeirra verðmæta sem fólgin eru 

í náttúru og landslagi með mati á grundvelli mismunandi laga um umhverfisvernd. 

 

4. Liggur fyrir þekking á grundvelli rannsókna, starfshátta eða athugana þar sem strengir hafa verið 

grafnir í jörð? Eða sýnir reynsla eða fyrirliggjandi þekking að í fyrirsjáanlegri framtíð verði unnt að 

grafa til að mynda 400 kV strengi í jörð á löngum köflum? Væri akkur í því að norrænu ríkin hefðu 

með sér nánara samstarf um ofangreind atriði: rannsóknir, starfshætti og athuganir? 
 

Danmörk 

Hjá Energinet hefur átt sér stað greiningarvinna sem leiðir í ljós að væri hlutfall strengja með 400 kV spennu í 

danska flutningsnetinu umtalsvert hærra en nú er myndi það auka mjög hættuna á alvarlegum vandkvæðum að því 

er varðar spennustöðugleika í raforkukerfinu í heild. Útreikningana má styðja með fenginni reynslu sem sýnir að 

þegar nýjum strengjum hefur verið bætt við raforkukerfið hefur það bitnað á spennustöðugleika. 

Að sögn Energinet er lítið um það á Norðurlöndum að strengir sem ætlaðir eru fyrir hæstu spennuna séu grafnir í 

jörð, að frátöldum yfirstandandi framkvæmdum á Stokkhólmssvæðinu. Energinet hefur farið þá leið að efna fyrst 

og fremst til samstarfs við þau flutningsfyrirtæki raforku sem hafa mikil umsvif á þessu sviði og hafa sjálf staðið 

að þróun aðferða við lagningu rafstrengja. Samstarfi hefur einkum verið haldið uppi við flutningsfyrirtækin í 

Hollandi, á Írlandi og í Englandi, og að nokkru leyti í Þýskalandi. Að auki á Energinet aðild að alþjóðasamtökum 

á borð við CIGRE þar sem orkufyrirtæki deila þekkingu hvert með öðru. 

Energinet stendur um þessar mundir að allmiklum framkvæmdum við riðstraumsjarðstrengi, m.a. verður 400 kV 

jarðstrengur lagður í einu lagi 104 km vegalengd á vesturströnd Danmerkur. Á árinu 2019 hleypti Energinet af 

stokkunum rannsóknaverkefni um lagningu jarðstrengja undir heitinu DANPAC 2020. Hversu góður sem 

árangurinn af DANPAC-verkefninu verður er erfitt að áætla möguleikana á lagningu jarðstrengja að 5–10 árum 

liðnum, en óraunhæft verður að teljast að mjög langar riðstraumstengingar geti orðið til með jarðstrengjum 

eingöngu. 

 

Finnland 
Lagning jarðstrengja til að koma upp 400 kV riðstraumstengingum er dýrari og tæknilega flóknari lausn en 

loftlínur og því er hún nær eingöngu notuð í næsta nágrenni við spennistöðvar. 

 

Ísland 
Landsnet hefur, m.a., gefið út tvær skýrslur sem fjalla um jarðstrengslagnir í meginflutningskerfinu. Önnur 

skýrslan var gefin út árið 2015 og hin 2017. Fyrri skýrslan lýsir ýmsum þáttum sem hafa þarf í huga við lagningu 

strengja á hærri spennum en í þeirri síðari er varpað ljósi á kerfislegar takmarkanir á lagningu jarðstrengja á hærri 

spennum (132 kV og 220 kV) í íslenska flutningskerfinu. Landsnet hefur þar að auki bent á þessar kerfislegu 



takmarkanir í tengslum við einstök verkefni. Niðurstöður Landsnets hafa ætíð verið þær að í flestum tilvikum, utan 

sterka kerfisins á SV-horninu, sé svigrúm til lagningar jarðstrengja á 220 kV afar takmarkað. Þar að auki getur 

svigrúm til jarðstrengslagna á lægri spennustigum (t.a.m. 66 kV) verið takmarkað, t.d. á Vestfjörðum. Þessar 

takmarkanir á lagningu jarðstrengja á hærri spennu eru staðfestar í skýrslu Hjartar Jóhannssonar, sem unnin var 

fyrir Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Jarðstrengsmöguleikar verða 

því frekar nýttir á lægri spennustigum, þ.e. á 66 kV og 132 kV.Við teljum að gagn sé í samstarfi og upplýsingaflæði 

milli flutningsfyrirtækja. Verkefnið sem greint er frá hér að ofan (skýrslan frá 2015) var t.a.m. unnið með aðkomu 

danska flutningsfyrirtækisins Energinet. Landsnet er í góðu samstarfi almennt við flutningsfyrirtækin á 

Norðurlöndum. 

 

Noregur 

Í Noregi eru á ýmsum stöðum sæstrengir, jarðstrengir og gangastrengir með hárri spennu (300–420 kV). Ef notkun 

slíkra strengja í kerfinu væri aukin til muna myndi það skapa þörf á mótvægisaðgerðum, en ástæður þess að 

jarðstrengir með hárri spennu eru lítið notaðir í Noregi eru fyrst og fremst fjárhagslegar. 

 

Svíþjóð 

Að áliti Svk er notkun jarðstrengja í 400 kV riðstraumstengingum um þessar mundir dýrari og flóknari lausn en 

loftlínur. Svk bendir jafnframt á að miklu erfiðara sé að komast að jarðstrengjum en loftlínum og að í lögn með 

400 kV strengjum þurfi að koma upp sérstökum stöðvum með jöfnu millibili á flutningsleiðinni til að jafna út 

launafl. Af þeim sökum notar Svk ekki 400 kV jarðstrengi nema í undantekningartilvikum. 

 

Almennt 

Góð samvinna er á þessu sviði innan Norrænu ráðherranefndarinnar og þar er m.a. lögð áhersla á það í nýrri 

stefnumörkun að uppbygging raforkukerfa eigi sér stað í framhaldi af uppbyggilegu samráði við almenning. 

 

 

Erla Sigríður Gestsdóttir, formaður í Norrænu ráðherranefndinni um orkumál á árinu 2019 


