
 

 

Rammaáætlun afgreidd í samræmi við tillögu sérfræðinganefndar 

Ljóst er að langvarandi deila hefur verið um virkjanir og virkjanakosti hér á landi, sem m.a. hefur verið 

hamlandi á fjárfestingar, einkum af þeim greinum sem vilja og geta greitt hærra verð ef orkan er græn og 

byggir á samfélagslegri sátt. Því kom rammaáætlunin inn í myndina við gerð kjarasamninga í maí 2011, 

en að henni hafði verið unnið í tæp 12 ár og samkvæmt upplýsingum stutt í að verkefnisstjórn 2. áfanga 

skilaði niðurstöðu. Hafa verður í huga að núverandi deila um vægi verkefnisstjórnarinnar var ekki kominn 

upp í maí 2011 en ASÍ lagði áherslu á tvennt. Að lögin um nýtingu fallvatna og jarðvarma yrðu afgreidd 

fyrir lok vorþings og að rammaáætlunin yrði afgreidd fyrir lok ársins 2011. Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 

segir orðrétt: 

,,Lögð er áhersla á að fjárfestingar í virkjunum og gerð raforkusamninga verði á viðskiptalegum grundvelli og taki 

tilliti til umhverfisgæða. Stefnt er að því að frumvarp til laga um verndar- og nýtingaráætlun vegna virkjunar 

fallvatna og háhitasvæða verði afgreitt á vorþingi. Rammaáætlun verður lögð fram á næstu vikum og fer í 

viðeigandi ferli. Stjórnvöld stefna að því að hún verði afgreidd á næsta haustþingi.‘‘ 

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar í tengslum við gerð kjarasamninga 5. maí 2011. Bls. 7. 

En við hvað var átt, þegar vitnað var til rammaáætlunar á þessum tíma? Verkefnisstjórn 2. hluta 

rammaáætlunar var skipuð af iðnaðarráðherra Samfylkingar haustið 2007. Í stefnuyfirlýsingu núverandi 

ríkisstjórnar segir hins vegar í kaflanum um Umhverfi og auðlindir: 

,,Lögð er rík áhersla á að ljúka gerð rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða sem allra fyrst og hún 

verði lögð fyrir Alþingi á vetri komanda og fái lögformlega stöðu í stjórnkerfinu. Engar frekari ákvarðan ir tengdar 

virkjun Neðri-hluta Þjórsár verði teknar þar til rammaáætlun liggur fyrir.‘‘ 

Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboð. Bls. 13. 

Hér gerir ríkisstjórnin vinnuna við mótun breiðrar sáttar um verndun og nýtingu náttúrusvæða að sinni. 

Aðferðafræði rammaáætlunar er sótt í m.a. norska fyrirmynd, þar sem allir aðilar skrifuðu í reynd upp á 

ákveðna aðferðafræði við mat á náttúrusvæðum. Þessa aðferðafræði má lesa sér til um á heimasíðu 

Rammaáætlunar, www.rammaaaetlun.is og þegar ASÍ lagði það til að fara þessa leið var það í góðri trú á 

því að þetta yrði unnið á faglegum forsendum rammaáætlunarinnar – sem þýðir á mannamáli að fara að 

tillögu sérfræðinganna. Sú deila sem varð fyrst milli stjórnarflokkanna og síðan við stjórnarandstöðuna 

er einfaldlega ekki í samræmi við þetta vinnulag. 

http://www.asi.is/Portaldata/1/Resources/frettaefni/yfirlysing-tengd-kjarasamningum5mai2011.pdf
http://www.stjornarrad.is/media/Skjol/rikisstjorn_8mai09.pdf
http://www.rammaaaetlun.is/

