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YFIRLIT YFIR HVAÐA ÁÆTLANAGERÐ ER LÍKLEG TIL AÐ FALLA UNDIR ÁKVÆÐITILSKIPUNAR 2001/42/ECAlþingi 
Erindi nr. Þ /3^/ 7/3

IÐNAÐARRÁÐUNEYTI: komudagur 23 . /. 3.ÓÓ6
Málaflokkur 

(s|ásrein3(2)í 
tilskipun 2001/42/EC)

Aætlun Lýsing á áætlun Grundvöllur 
(lög, reglugerð eða 

önnurfyrirmæll)

Aðlli ábyrgður fyrir 
gerð tlllögu að 

áætiun

Aðili ábyrgur fyrir 
samþykkt/afgreiðslu 

áætlunar

Athugasemdir

Orkuvinnsla

Lög um raforfcuver 
nr. 60/1981.

Lögin fela m.a. I sér 
framkvæmdaáætlun 
eða lista yflr þær 
framkvæmdir viö 
vatnsafls-og 
jarðvarmavirkjanir 
(nafn, staðseMng og 
afl) sem rfkissflóminni 
efla iðnaðanáðherra 
er heimilt að veita leyfi 
fyrir.

Lög nr. 60/1981 um 
raforkuver.

Iðnaðarráðherra. Alþingi (lög). Ath. einrtig sériög, sbr. 
lögnr. 38/2002 um 
virkjun Jökulsár á Brú 
og JOkulsár i Fljótsdal 
ogstækkun 
Kröfluvirkjunar.

Raforkuskýrsla Skýrsla um 
rafofkumálefni, þar 
sem m.a. er Qallað um 
áætlun um orkufrekan 
Iðnaðogaðra 
starfsemi sem 
rafbrkuspá tekur ekki 
til.

Rafórkuiög nr. 
65/2003.

Iðnaðarráðherra Alþingi (skýrsla).

Idnaður
Engar áætlanir
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LANDBÚNAÐARRÁÐUNEYTI:

Máiaflokkur 
(sjé grain 3(2) í 

tilskipun 2001/42/EC)

Aatlun Lýsing á áartlun Grundvöliur
(lög, reglugerð eða 

önnur fyrirmæli)

Aðili ábyrgður fyrir 
gerð tlllðgu að 

áatlun

Aðlll ábyrgur fyrir 
samþykkt/afgraiðsiu 

áætlunar

Athugasemdlr

Landbúnaður

Landgræðsluáætlun. Tólf ána áætlun yfir 
helstu verkefni við 
landgræðslu.

Sjá athugasemdadálk. Alþingi (þingsályktun). Ekkl virðast vera bein 
fyrirmæli um slíka 
áætlanagerð í tögum 
um landgræðslu nr. 
17/1965 o/e fðgum um 
vamir landbroti nr. 
91/2002.

Skógrækt

Landshluta- 
áatlanlr/lmds- 
hlutaverkefni um 
skógrakt.

Aætlanir sem taka tH 
Qögurra 10 ára timabila 
með það almenna 
markmið að stuðia að 
skógraskt á a.m.k. 5% 
iáglendis I viðkomandi 
landshluta. Aætlanir 
sem markastefhu 
vegna styrkveitinga til 
einstakra skógræktar- 
framkvæmda.

Lögum lands- 
hlutabundin skóg- 
ræktarverkefni nr. 
56/1999 (á Suðuriandi, 
lögum
Suðurlandsskóga nr. 
93/1997).

SQóm viðkomandi 
landshlutabundins 
skógræktan/erkefnis.

Stjóm viðkomandi 
landshlutabundins 
skógræktarverkefhis.

Fiskeldi
Engar áætlanir
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SAMGÖNGURÁDUNEYTI:

Málaflokkur 
(sfá grein 3(2) í 

tilsklpun 2001/42/EC)

Aaatlun Lýsing á áætlun Grundvöllur
(lög, regiugerö eöa 

önnur fyrirmæli)

Aðill ábyrgður fyrir 
gerð tlliögu að 

áatlun

Aðiii ábyrgurfyrir 
samþykkt/afgreiðsiu 

áætiunar

Athugasemdir

Samgöngur

Samgönguáætlun. Tólf ára framkvæmda- 
áætlun m. nákvæmari 
4 ára áætlun með 
listum yfir framkvæmdir 
(nafn, staðsetning og 
kostn.) í 3 flokkum: 
VagaframkvaBmdir, 
framkv. viö flugvelli og 
firamkvæmdir við hafnir 
og sjóvamir.

Lög nr. 71/2002 um 
samgönguáætlun.

Samgönguráðuneytið i 
samiirfN viö 
Vegageröina, 
FlugmálasQóm fslands 
og Siglingastofnun.

Aiþingi (þingsályktun).

Fjarskipti
Engar áætianir

Ferðaþjónusta
Engar áætlanir
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SJÁVARÚTVEGSRÁÐUNEYTI:

Mátaflokkur 
(sjá graln 3(2) ( 

tilsklpun 2001/42/EC)

Aatlun Lýslng á áætlun Grundvöllur
(lög, reglugerð eöa 

önnur fyrirmæli)

Aðlll ábyrgður fyrlr 
gerð tillögu að 

áætlun

Aðili ábyrgur fyrir 
samþykkt/afgreiðsiu 

áætlunar

Athugasemdir

Fiskeldi
Ertgar áætlanir.
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UMHVERFISRÁÐUNEYTI:

Málaflokfcur 
(sjá graln 3(2) í 

tllsklpun 2001/42/EC)

Aætlun Lýslng á áatlun Grundvöllur
(lög, regiugerð eða 

önnur fyrlrmæii)

Aðili ábyrgður fyrir 
gerð tillögu að 

áætlun

Aðill ábyrgur fyrir 
samþyfckt/afgreiðsl u 

áætlunar

Athugasemdlr

Förgun
úrgangs

Engar áætlanir

Vatnsnýting

Engar áætlanir

Skipulag 
byggðarog 

iandnotkunar

AAalskipulag. Skipulagsáætlun fyrir eitt 
sveitarfélag þar sem 
fram kemur stefha 
svettarsQómar um 
landnotkun, samgöngu- 
og þjónustukerfi, 
umhverfismál og þróun 
byggðar
f svettarfótaglnu á 
minnst 12 ára timabili.

Skipuiags- og 
byggingariög nr. 
73/1997.

Viðkomandi
sveitarféiag.

Vlðkomandi 
sveitarfélag og 
umhverfisráöherra.

Deilisldpulaa. SkipiriagsáæUun fyrir 
afmörkuð svaaði eða reiti 
innan sveitarfélags sem 
byggðerá 
afialskipulagi og 
kveður nánar á um 
útfærslu þess.

Skipulags- og 
byggingarlðg.

Viökomandi
sveitarfélag.

Viðkomandi
sveitarfélag.

Svaðisskipulag. Skipuiagsáætiun sem 
tekur yfir tvö eða fleiri 
sveitarfélðg. Hlutverk 
svasðisskipulags er að 
samræma stefnu um 
landnotkun, samgðngu- 
og þfónustukerfi, 
umhverflsmái og þróun 
byggðar á svasðinu á 
mirmst 12 ára tfmabili.

Skipulags- og 
byggingartög.

Svæðisskipulag á 
mlöhálendinu: 
Samvinnunefnd 
miðhálendis, skipuö af 
umhverflsráðherra til 
Qðgurra ára f senn. 
Svæðissklpulag 
annarsstaðará 
landinu:
Samvinnunefndir 
skipaöar fulltrúum 
viökomartdi 
sveitarfélaga sem 
starfa tfmabundiö að 
gerð svæðisskipulags.

Svasðlsskipulag á 
miðhálendinu: 
Samvinnunefnd 
miðhálendis og 
umhverfisráðherra.

Svæöisskipulag 
annarsstaöar á iandinu: 
Viðkomandi 
sveitarfélög og 
umhverfisráöherra.
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UMHVERFISRÁÐUNEYTI frh.:

Máfaflokkur 
(sjá greln 3(2) í 

tllsldpun 2001/42/EC)

Aætlun Lýsing ð áætlun Grundvöiiur
(lög, reglugerö eða 

önnur fyrirmæli)

AAili ábyrgður fyrir 
gerð tillögu að 

áætlun

Aðlll ábyrgur fyrir 
samþykkt/aifgrelðsiu 

áætlunar

Athugasemdir

Skipulag 
byggðar og 

landnotkunar

Sérstakt
svatðissklpulag.

Svæðisskipulag sem 
tekur ttl stakra 
framkvæmda eða 
áætlana, oft á vegum 
annarra aðlla en 
sveitarsUóma.

Sklpulags- og 
byggingariög.

Skipulagstillaga er 
unnin af þeim sem 
ábyrgð ber á 
viökomandi áætlun eða 
framkvæmd, I samráöl 
vlð Skipulagsstofhun.

Umhverfisráöherra.

LandnýtlngaráaBtlun. Reglugerö um 
SQómarráð íslands, 
sbr. einnfg skipulags- 
og byggingariöq.

Umhverflsráðuneytí.

Byggðaáætlun. Fjögurra ára áætlun 
þar sem lýst er 
markmlðum og stefhu 
rfklss^ómarinnar f 
byggðamálum, 
áætkmum um aðgerðir 
og tengsl byggðastefnu 
við abnenna stefiiu f 
efnahags- og 
atvlnnumálim og 
áætlunum á sviði 
oplnberrar þjónustu f 
landinu.

Lög um Byggðastofnun 
nr. 106/1999.

Iðnaöarráðuneyti 1 
samráðl við 
Byggðastofnun.

Alþingi (þingsályktun). Ath. elnnlg
svæðisbundnar
byggðaáætlanir.

Aætlanlr um 
framkvæmdir á 
svæðum sem 
njóta vemdar 
skv. Habitats 
tilskipunlnni, 

sbr. gr. 6 og 7 í 
tilskipun 

92/43/EEC

Tilskipun 92/43/EEC 
hefur ekki gildi hér é 
landi.
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