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• Stuðla að samvinnu hagsmunaaðila

• Kynna framkvæmdir fyrir almenningi og fá frá honum 
athugasemdir

• Mat á umhverfisáhrifum skal draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum framkvæmdar, eins og kostur er

• Ákvörðun um leyfisveitingu skal taka mið af mati á 
umhverfisáhrifa framkvæmdarinnar.





Ekki matsskyld framkvæmd

• Umsagnaraðilar fá að lágmarki 10 virka daga til að skila inn umsögn
• Mikilvægt að upplýsa Skipulagsstofnun sem fyrst ef ljóst er að tafir verða á     umsögn
• Sveitarfélagið fær eitt útprentað eintak af greinargerð. 

• Væri til bóta ef jafnframt yrði sent rafrænt eintak?
• Skipulagsstofnun sendir sveitarfélagi ljósrit af ákvörðun.  

• Hvað gerir sveitarfélagið við eintakið? Myndi rafrænt eintak duga?

• Umsagnaraðilar fá að lágmarki 10 virka daga til að skila inn umsögn
• Mikilvægt að upplýsa Skipulagsstofnun sem fyrst ef ljóst er að tafir verða á     umsögn
• Sveitarfélagið fær eitt útprentað eintak af greinargerð. 

• Væri til bóta ef jafnframt yrði sent rafrænt eintak?
• Skipulagsstofnun sendir sveitarfélagi ljósrit af ákvörðun.  

• Hvað gerir sveitarfélagið við eintakið? Myndi rafrænt eintak duga?



• Í umsögn skal meðal annars taka tillit til:

• Hvort framkvæmdaþáttum sé lýst á fullnægjandi hátt? Er fjallað um þá 
umhverfisþætti sem máli skipta?

• Stefnu sveitarfélagsins í skipulagi, t.d. hvað varðar vatn, samgöngur, efnistöku, 
verndarákvæði.

• Í umsögninni þarf að greina frá hvort og þá á hvaða forsendum fyrirhuguð 
framkvæmd skuli háð mati á umhverfisáhrifum að teknu tilliti til viðmiða í 3. viðauka.

• Viðmiðin snúa að eðli framkvæmdar, staðsetningu og eiginleikum hugsanlegra áhrifa.



• Ef Skipulagsstofnun tekur ákvörðun um að framkvæmd sé ekki matsskyld má 
sveitarstjórn gefa út framkvæmdaleyfi.

• Ef Skipulagsstofnun tekur ákvörðun um að framkvæmd sé matsskyld má ekki gefa út 
leyfi fyrr en matinu lýkur með áliti stofnunarinnar.



Umsagnaraðilar fá að lágmarki 10 
virka daga til að skila inn umsögn
Umsagnaraðilar fá að lágmarki 10 
virka daga til að skila inn umsögn

Umsagnaraðilar fá að 3 vikur til að skila 
inn umsögn
Umsagnaraðilar fá að 3 vikur til að skila 
inn umsögn



Matsáætlun er ,,yfirlýsing” framkvæmdaraðila um hvernig hann ætlar að 
meta umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. meta umhverfisáhrif framkvæmdarinnar. 

Mikilvægt að  sveitarfélag fjalli um efnisþætti matsáætlunar, t.d.

• Umfjöllun um mögulega framkvæmdakosti

• Aðra kosti

• Er ætlunin að meta áhrif á þá umhverfisþætti sem máli skipta?

• Gagnaöflun og framsetning – verður hún ásættanleg?



Frummatsskýrsla er mat framkvæmdaraðila á áhrifum framkvæmdar á umhverfið

Mikilvægt að í umsögn sveitarfélags sé m.a.

• Umfjöllun um hvort frummatsskýrsla sé fullnægjandi með tilliti matsáætlunar

• Umfjöllun um hvort  sveitarfélagið sé sammála niðurstöðum matsins

• Athuga m.a. vægiseinkunnir sem framkvæmdaraðili leggur á áhrifin

• Hvort vöktunaráætlun sé ásættanleg



• Skipulagsnefnd fjallar um umsóknir um framkvæmdaleyfi og gerir tillögu til sveitarstjórnar um 
afgreiðslu þeirra. 

• Sveitarstjórn skal taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum • Sveitarstjórn skal taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdarinnar.

• Sveitarstjórn getur bundið framkvæmdaleyfi þeim skilyrðum er fram kunna að koma í áliti 
Skipulagsstofnunar, eða skilyrðum sem sett eru í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir 
sveitarfélagsins.

• Sveitarstjórn skal auglýsa útgáfu framkvæmdaleyfis í Lögbirtingablaðinu og dagblaði sem gefið er út 
á landsvísu innan tveggja vikna frá útgáfu leyfis. 

•Senda þarf Skipulagsstofnun afrit af framkvæmdaleyfinu.



Efnistaka í sveitarfélögum 

• Eftir 1. júlí 2008 er efnistaka óheimil, nema að fengnu framkvæmdaleyfi 
sveitarstjórnar á þeim svæðum þar sem efnistaka á landi og af eða úr 
hafsbotni innan netlaga var hafin fyrir 1. júlí 1999 og eitt eða fleiri af 
eftirfarandi atriðum eiga við um efnistökuna: 

a. áætluð er stækkun efnistökusvæðis um 25.000 m2 eða meira,
b. áætluð efnistaka eftir 1. júlí 2008 er 50.000 m3 eða meiri,
c. áætluð er samanlögð stækkun tveggja eða fleiri efnistökustaða vegna sömu c. áætluð er samanlögð stækkun tveggja eða fleiri efnistökustaða vegna sömu 

framkvæmdar og á sama svæði um 25.000 m2 eða meira,
d. efnistakan fer fram á verndarsvæði, eða á svæði sem fyrirhugað er að verði 

friðlýst samkvæmt náttúruverndaráætlun sem samþykkt hefur verið á Alþingi.

• Sé um að ræða efnistöku sem uppfyllir liði a – c fellur hún undir 1. viðauka 
laga um mat á umhverfisáhrifum og er matsskyld framkvæmd.

• Skipulagsstofnun óskar eftir því að sveitarfélögin athugi stöðu 
efnistökumála heima fyrir með ofangreint í huga.



• Skipulagsstofnun ítrekar mikilvægi þess að 
gott samráð sé á milli stofnunarinnar og 
sveitarfélaga.

• Hlutverk Skipulagsstofnunar er m.a. að veita • Hlutverk Skipulagsstofnunar er m.a. að veita 
leiðbeiningar vegna mats á umhverfisáhrifum.

• Allar ábendingar vel þegnar ☺


