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Efni: Frumvarp til laga um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur 
Keflavíkurflugvallar

Vísað er í bréf frá Samgöngunefiid Alþingis, dags. 17. mars 2008, þar sem óskað er 
eftir umsögn Umhverfisstofhunar um fiumvarp til laga um stofiiun opinbers hlutafélags um 
rekstur Keflavíkurflugvallar ofl., 471. mál.

Umhverfisstofiiun gerir ekki athugasemd við þann hluta frumvarpsins sem snýr að 
rekstri Keflavíkurflugvallar og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar og stofnun opinbers hlutafélags 
hvað það varðar enda málefnið ekki á verksviði stofiiunarinnar. Umhverfisstofiiun vill hins 
vegar benda á að í 8. gr. frumvarpsins sem fjallar um skipulagsmál er lagt til að það sé 
stofiiuð skipulagsnefhd Keflavíkurflugvallar. í nefiidinni skulu eiga sæti fulltrúar 
nærliggjandi sveitarfélaga og síðan fulltrúar bæði umhverfisráðuneytisins og 
Skipulagsstofnunar. í 8. gr. er eflirfarandi heimild: Heimilt er skipulagsnefiid 
Keflavíkurflugvallar vegna flugvallarsvœðis og utanríkisráðherra vegna öryggissvceðis að 
taka þátt í gerð svœðisskipulags ásamt nœrliggjandi sveitarfélögum í samrœmi við ákvœði 
skipulagslaga. Umhverfisstofnun vill benda á að með þessu fyrirkomulagi verða bæði 
umhverfisráðuneytið og Skipulagsstofnun aðilar að gerð skipulags sem bæði ráðuneytið og 
stofnunin eiga eftir að fjalla um á síðari stjómsýslustigum.

Umhverfisstofnun vill einnig benda á hvort ekki sé ástæða til að stofha 
umhverfisnefnd fyrir flugvöllinn sem skal vera rekstraraðilum flugvallarins til ráðgjafar um 
umhverfismál og fjalla um framkvæmdir og starfsemi sem líkleg er til þess að hafa áhrif á 
umhverfíð og gera tillögur um úrbætur.
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