Stefnumörkun um nýtingu vindafls
Kynnisferð til Skotlands
16. mars til 19. mars 2015

Inngangur
Á undanförnum misserum hefur áhugi á nýtingu vindorkunnar aukist til muna. Hugmyndir
hafa vaknað um að reisa stærri vindmyllur en áður hefur þekkst hér á landi, bæði stakar
vindmyllur sem og vindmyllugarða. Þegar hafa verið reistar tvær stórar vindmyllur rétt við
Búrfell í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, tvær í Þykkvabæ í Rangárþingi ytra auk þess sem bæði
Landsvirkjun og nokkur önnur fyrirtæki hafa verið að kanna möguleikann á vindmyllugörðum
á Suðurlandi og víðar á Íslandi. Að mati sameiginlegrar skipulagsnefndar Uppsveita var talið
nauðsynlegt að áður en farið yrði í að leyfa uppsetningu vindmylla, stakar eða fleiri saman,
þyrftu sveitarfélögin sem aðild eiga að nefndinni að móta sér stefnu í þessum málaflokki. Þar
sem um er að ræða nýtt viðfangsefni sem ekki hefur verið mótuð stefna um áður hér á landi,
hvorki af ríki né sveitarfélögum, var ákveðið að leita út fyrir landssteinana að þekkingu og
reynslu hvað varðar stefnumörkun um vindmyllur.
Undirbúningur
Haustið 2014 voru Gunnar Þorgeirsson formaður skipulagsnefndar og Pétur Ingi Haraldsson
skipulagsfulltrúi skipaðir í undirbúningsnefnd til að undirbúa kynnisferð sem stefnt var að
vorið 2015. Í byrjun árs 2015 var farið á fund forstjóra Skipulagsstofnunar til að kynna
hugmyndina og fá ábendingar um mögulega tengiliði í þeim löndum sem þóttu áhugaverð,
þ.e. Skotland og Noreg. Þessi lönd voru valin þar sem landfræðilegar aðstæður þóttu
sambærilegar Íslandi. Ásdís Hlökk, forstjóri Skipulagsstofnunar, varð strax mjög áhugasöm
um málið og var haft samband við tengiliði í Noregi og Skotlandi auk þess sem ákveðið var að
Skipulagsstofnun myndi senda fulltrúa í fyrirhugaða ferð. Skotarnir brugðust fljótt og vel við
fyrirspurnum Skipulagsstofnunar og fljótlega var ákveðið að fara eingöngu til Skotlands en
sleppa því að fara til Noregs þar sem viðbrögðin voru takmarkaðri. Tengiliðir
Skipulagsstofnunar í Skotlandi voru starfsmenn Náttúruminjastofnunar Skotlands (Scottish
Natural Heritage) og tóku þeir að sér að setja saman áhugaverða þriggja daga dagskrá byggt
á punktum sem skipulagsnefnd Uppsveita og Skipulagsstofnun höfðum tekið saman.
Ákveðið var að í ferðina myndu fara nefndarmenn sameiginlegrar skipulagsnefndar
Uppsveita; Gunnar Þorgeirsson (Grímsnes- og Grafningshreppi), Ragnar Magnússon
(Hrunamannahrepps), Helgi Kjartansson (Bláskógabyggð), Björgvin Skafti Bjarnason (Skeiðaog Gnúpverjahreppi), Árni Eiríksson (Flóahreppi) og Nanna Jónsdóttir (Ásahreppi), auk Pétur
Inga Haraldssonar skipulagsfulltrúa, Helga Kjartanssonar byggingarfulltrúa, og þau Hafdís

Hafliðardóttir og Sigurður Ásbjörnsson frá Skipulagsstofnun. Síðan bættist við fulltrúi
Rangárþings Ytra, Þorgils Torfi Jónsson oddviti.
Ferðin
Dagur 1
Lagt var af stað til Skotlands snemma dags 16. mars og lentum við um kl. 11 eftir um tveggja
tíma töf í Keflavík vegna veðurs. Á flugvellinum tók Kennny Taylor frá Náttúruminjastofnun
Skotlands á móti hópnum og var þá ekið til Whitelee windfarm sem er u.þ.b 20 mínútna
fjarlægð frá Glasgow. Á þessum stað eru 215
vindmyllur með uppsett afl upp á 539 MW.
Þessi vindmyllugarður er staðsettur á
heiðarlandi í um 230 metra hæð yfir sjávarmáli
og um tíma var hann sá stærsti í Evrópu.
Landið er að stærstum hluta í eigu
sveitarfélaga á svæðinu en fyrirtækið sem
rekur vindmyllurnar er frá Spáni. Við aðkomu
að svæðinu er móttöku og upplýsingamiðstöð
og ár hvert koma um 100.000 gestir á svæðið
til að fræðast og njóta umhverfisins. Frá upphafi hefur verið lögð áhersla á að nýta svæðið til
útivistar og er frjálst aðgengi um svæðið hvort sem er fyrir gangandi, hlaupandi, ríðandi eða
hjólandi en sérstakt leyfi þarf fyrir vélknúin ökutæki.

Frá Whitelee var ekið svæðis (NEL test site Myers Hill) þar sem eru vindmyllur sem setja á
upp í Skotlandi og fá niðurgreiðslur frá skoska ríkinu eru prófaðar. Mikið af þeim búnaði sem

enn var uppistandi var kominn til ára sinna og
mátti sjá vindmyllur sem höfðu greinilega ekki
þolað álagið og voru hálf ónýtar. Þessi stofnun
var auðsjáanlega að berjast fyrir lífi sínu um
framtíðar fjármögnun á verkefnum sem henni
hefur verið falið undanfarin ár. Flestar
vindmyllurnar voru á bilinu 5 til 50 kw og
aðallega ætlaðar til heimaframleiðslu.
Að þessari heimsókn lokinni var hópnum
skilað á hótel í Stirling.
Dagur 2
Dagskrá næsta dags, 17. mars, byrjaði á hótelinu í Stirling þar sem haldin var ráðstefna um
endurnýjanlega orku1. Á þessari ráðstefnu voru aðilar úr orkugeiranum, fulltrúar
sveitarfélaga, framleiðslufyrirtæki, kaupendur og seljendur. Iðnaðarráðherra Skotlands var
m.a. með erindi og fór yfir stöðu mála er snúa að endurnýjanlegri orku. Þar upplýsti hann um
styrk til fyrirtækja í Skotlandi upp á 20 milljónir punda til þróunar á endurnýjanlegri orku en
stefnan er að árið 2020 verði Skotland með 100% endurnýjanlega orku. Ráðherrann
gagnrýndi síðan fjárfesta á Skotlandi og einnig stóru bankana í landinu fyrir hversu lítið þeir
kæmu að uppbyggingu í endurnýjanlegri orku en stór hluti verkefna er fjármagnaður af
erlendum bönkum.
Að loknu erindi ráðherrans var í boði að hlusta á nokkur önnur erindi og ákváðu flestir í
hópnum að hlusta á erindi sem fjallaði um uppbyggingu á þremur vindmyllum í einni af
jaðarbyggðum Skotlands. Í því erindi kom m.a. fram að leyfisferlið fyrir svona starfsemi er að
meðaltali um 7 ár og að fyrirtæki fá að jafnaði aðeins um 25 ára samning um rekstur. Að
þeim tíma loknum þarf að fjarlægja vindmyllurnar eða sækja um aftur. Þá kom líka fram að
frá upphafi er gengið út frá því að samfélögin í næsta umhverfi njóti góðs af uppbyggingunni
og fá þau ákveðin hluta af tekjum sem verða til við framleiðslu orkunnar, í því tilviki sem hér
var fjallað um var talað um 2% af tekjum, en ekki eru greidd nein fasteignagjöld af
vindmyllunum sjálfum.
Eftir hádegi var farið til Battleby þar sem Náttúruminjastofnun Skotlands hefur aðsetur og
fékk hópurinn þar fyrirlestur frá fulltrúum stofnunarinnar um hin ýmsu málefni sem viðkoma
vindmyllum. Stofnunin virðist vera einn af mikilvægari umsagnaraðilum sem koma að
málefnum er varða vindmyllur. Í fyrirlestrunum kom m.a. fram að í Skotlandi eru 32
sveitarfélög og eru u.þ.b. 5000 vindmyllur inn í landi og meðfram ströndinni. Leyfisveiting
stakra vindmylla og vindmyllugarða með uppsett afl undir 50 MW er á hendi sveitarstjórna
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en leyfi fyrir stærri svæði er á hendi ríkisins.
Unnið er samkvæmt samþykktri
landsskipulagsstefnu og í dag er 3. kynslóð
landsskipulagsstefnu í gildi. Ljóst er að mikið er
lagt upp úr vönduðum undirbúningi og
rannsóknum áður en leyfi eru veitt t.d. hvað
varðar áhrif á fugla, landslag, hávaða, ljósflökt
o.fl. Má t.d. nefna að gefnar hafa verið út
sérstaka leiðbeiningar um hvernig setja eigi
fram myndir sem sýna vindmyllur í landslagi í
umhverfismatsskýrslum. Fram kom að fjögur ár teldist vera mjög stuttur tími hvað varðar
afgreiðslu á skipulagi og öðrum leyfismálum.
Að fyrirlestri loknum þar sem okkur gafst tækifæri á að spjalla um margt sem viðkemur
vindmyllum var ekið til næsta hótels sem var í bænum Dunfermline.
Dagur 3
Á þriðja degi, 18. mars, var ekið til þróunarseturs sveitarfélagsins Fife en þar er unnið að
þróun endurnýjanlegrar orku, bæði fyrir svæðið og Skotland í heild. Þar fengum við kynningu
á starfsemi þróunarsetursins sem og því helsta sem varðaði svæðið Fife. Í þróunarsetrinu er
m.a. unnið að rannsóknum á því hvernig geyma má raforku sem framleidd er þegar þörfin er
minni t.d. á nóttunni. Kom fram að
setrið hafi fengið 2 milljóna punda
styrk frá ríkinu til að vinna að
aðferðum til að breyta
umframrafmagni í vetni sem nýta
mætti til þess að knýja farartæki
eða jafnvel breyta í raforku á ný
þegar þörf er. Ljóst er að mikill
metnaður er á svæðinu hvað varðar
rannsóknir á þessum málaflokki
miðað við hversu miklum
fjármunum er veitt í þróun lausna í
endurnýjanlegri orku enda þróunin
hröð. Í sveitarfélaginu búa tæplega
400 þúsund íbúar, það er í næsta
nágrenni við Edinborg og fram kom
að helsti styrkleiki þess væri
starfsemi sem tengist byggingu og
rekstri olíuborpalla auk þess að vera
háskólasamfélag. Þá eru uppi mikil áform uppi um að byggja allt að 500 vindmyllur á

ströndinni fyrir utan sveitarfélagið, vindmyllur sem geta framleitt allt að 8 MW og eru 196 m
háar.

Eftir þessa heimsókn var farið að skoða vindmyllugarð (Little Raith) með 9 vindmyllum í
þéttri byggð á svæði sem einnig var nýtt undir landbúnaðarstarfsemi. Hver vindmylla
framleiðir 2.75 mw í uppsettu afli og nýtingin er u.þ.b. 36%. Helsti vandi þessara framleiðslu
var að tengjast grunnnetinu og var það gegnumgangandi vandi á öllu svæðinu. Í upphafi var
lagt upp með að vera með vindmyllur sem væru 125 m hæð í hæstu stöðu og framleiddu 2,5
MW en í lok 5 ára leyfisferlis var ákveðið að athuga hvort að það mætti hækka vindmyllurnar
um 1 m þannig að þær yrðu 2,75 MW. Þetta virðist í fljót bragði ekki vera mikil breyting en
þessi breyting þurfti sérstaka umfjöllun og gera þurfti breytingar til að heimila þetta sem
sýnir hversu mikið aðhald er að framleiðendum orkunnar.

Nú liggur fyrir að þessir aðilar hafa óskað eftir að fjölga vindmyllum um 6 og er það mál í
ferli. Athyglisvert var að þegar leyfi fyrir fyrsta áfanga var veitt að þá gerði sveitarfélagið
kröfu um að 75% vinnuafls við að reisa vindmyllurnar kæmu úr sveitarfélaginu. Fyrirtækið
borgar ákveðið gjald fyrir hverja framleidda orkueiningu auk þess að fjármagna ákveðinn
fjölda nemanda í tækniskóla á svæðinu í námi sem viðkemur uppbyggingu og viðhaldi
vindmylla.

Helstu punktar sem vöktu athygli
•
•

•
•
•
•
•

Opinn markaður fyrir orkufyrirtæki og bæði opinber fyrirtæki og einkafyrirtæki sem
reisa og reka vindmyllur, bæði innlend og erlend.
Mikil áhersla á að nærsamfélagið njóti góðs af rekstri vindmylla bæði með því fá
beinar tekjur af starfseminni (visst gjald per orkueiningu) auk þess sem orkufyrirtækin
styrkja innviði samfélaganna t.d. með því að fjármagna menntun á svæðinu tengda
vindmyllum o.s.frv.
Þolinmæði framkvæmdaraðila en það tekur á bilinu 5-10 ár að fá leyfi fyrir
vindmyllugarði.
Mikið lagt upp úr rannsóknum á vindi, náttúru og landslagi.
Búið er að kortleggja stór svæði þar sem vindmyllur eru ekki leyfðar.
Ekki nógu gott dreifikerfi raforku er takmarkandi þáttur varðandi uppbyggingu
orkumannvirkja, sérstaklega í jaðarbyggðum.
Framkvæmdaraðilar fá eingöngu leyfi til um 25 ára til reksturs vindmyllugarða. Að
þeim tíma loknum þarf að semja upp á nýtt og fara í gegnum nýtt leyfisferli. Tíminn
virðist hafa verið ákvarðaður á grunni þess að tryggingarfélög treysta sér ekki til að
tryggja þessi mannvirki lengur. Hefur enn ekki komið að sök þar sem þróunin er það
hröð að vindmyllum er yfirleitt skipt út eftir 15 ár eða styttri tíma. Ekki er hægt að
nýta eldri undirstöður fyrir nýjar vindmyllur þar sem þær eru almennt mun stærri en
þær sem voru áður.

Meðfylgjandi eru heimasíður þeirra sem heimsóttir voru til frekari upplýsinga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.whiteleewindfarm.co.uk.
http://www.tuvnel.com
http://www.localenergyscotland.org
http://snh.gov.uk
http://fiferenewablesinnovationcentre.co.uk
http://www.kennedyrenwables.co.uk

