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Forsaga og markmið

• Aukin skilvirkni í ákvarðanatöku vegna 

mats á umhverfisáhrifum

• Tryggja sem best aðkomu aimennings 

og annarra hagsmunaaðila að feriinu 

þannig að ákvarðanatakan samræmist 

sem best ákvæðum Árósasamnings

Sameinuðu þjóðanna um aðgang að 

upplýsingum, þátttöku a lm enn ing s í  

ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri 

málsmeðferð í umhverfismálum

Víðtækt samráð



Meginefni -  helstu nýmæli

Samein ing laga um mat á 

umhverfisáhrifum og umhverfismati 

áætiana

Einfaldari máismeðferð

Gagna- og samráðsgátt

Málskot einfaldað

Tímafrestir endurskoðaðir

Endurskoðaðir framkvæmdaflokkar

Þátttökuréttur a lmennings

Staða álits um umhverf isáhrif  

framkvæmdar gagnvart ieyfisveitanda

Endurskoðun umhverfismats



Skýr framsetning og sameining laga

Leitast er við að bæta framsetningu laganna með því að hafa ákvæði þeirra styttri 

og skýrari auk þess sem gert er ráð fyrir að efni núgildandi laga færist að

Með sameiningu laga um mat á umhverfisáhrifum og laga um umhverfismat 

áætiana er litið tiL þess að megin inntak umhverfismats er það sama hvað varðar 

framkvæmdir og áætianir auk þess sem heiidstæð löggjöf um efnið er talin 

endurspegia samsp il umhverfismats framkvæmda og áætiana.



Einfaldari málsmeðferð ogforsamráð

Lagt er tiL að faLlið verði frá fyrirkomulagi tvöfaids samráðs og tveggja

Forsamráð felur í sér vettvang fyrir framkvæmdaraðiia, leyfisveitendur og 

Skipuiagsstofnun ti l að fara yfir og samræma ferlið fram undan í þeim 

tiigangi að auka gæði og skilvirkni verkefnisins.



Gagna- og samráðsgátt

Einföldun ferla og minni þörf á endurtekningum.

ALLar umsagnir og gögn sem lögð hafa verið fram vegna umhverfismats 

framkvæmda og áætlana aðgengilegt á sama stað. ALLir hafa aðgang að 

sömu gögnunum og geta vísað í fyririiggjandi gögn og bætt við upplýsingum



Einfaldara málskot og tímafrestir

FalLið frá sérstökum kæruheimiLdum vegna athafna eða athafnaleysis. 

ísLand sker sig úr hvað þessar heim iid ir  varðar.

Tímafrestir stuttir í g ildandi iöggjöf. Elefur gengið iLLa að halda.

Lagð ir t i l  raunhæfari frestir.



Einfaldari framkvæmdaflokkar

tiLkyninningaskyldar ti l sveitarstjórnar óháð stærð og staðsetningu

FLokkarnir endurskoðaðir og mæit fyrir um þröskuLdsgiLdi fyrir f lokk B sem 

Leiðir af sér brottfall C f lokks og fækkun framkvæmda sem heyra undir iögin.



Þáttö ku réttu r almennings

Árósasamningurinn og t i lsk ipun  ESB um umhverfismat framkvæmda byggja á 

þátttöku a lmennings við ákvarðanatöku sem meginforsendu.

Skýrari framsetning.

Einfaidari ferli.

Aukið gagnsæi með rafrænni stjórnsýslu.

E infö lduð má lsmeðferð kem u rekk i  n ið u r á  þátttökurétt i a imennings.



Staða álits Skipulagsstofnunar gagnvart 

umhverfismats

Leyfisveitanda ber að gera rökstudda grein fyrir samræmi afgreiðslu Leyfis við 

áLit Skipulagsstofnunar, þ.e. tenging álits ins við ákvörðun um ieyfisveitingu.

Krafa skv. tiLskipun að umhverfismat eigi enn við þegar Leyfi er veitt

Leyfisveitanda og framkvæmdaraðiLa heimiLt að Leita álits óháð þeim tíma sem 

iiðinn er frá áliti. Að 10 árum liðnum er sLík áLitsumLeitan skyida.


