
Vísað er til 712. máls á 151. löggjafarþingi, umhverfismat framkvæmda og áætlana.

Umhverfis- og samgöngunefnd hefur óskað eftir minnisblaði með viðbrögðum við þeim umsögnum 
sem nefndinni hafa borist um málið.

Hvað varðar umsagnir sem bárust umhverfis- og samgöngunefnd í umsagnarferli er fyrst og fremst 
vísað til umfjöllunar í greinargerð með frumvarpinu. Til hægðarauka er sérstaklega vísað til hvaða 
umfjöllun greinargerðar tekur á viðkomandi umsögn. Fulltrúar umhverfis- og auðlindaráðuneytisins eru 
reiðubúnir til að svara frekari spurningum nefndarinnar um málið.

Bændasamtökin

Vísað er til athugasemda í greinargerð með 1. viðauka, töluliðum 1.02, 1.03 og 1.04. Þá er vísað til 
eftirfarandi umfjöllunar í almennum athugasemdum við frumvarpið varðandi tl. 1.04:

Nýræktun skóga felur í sér breytta landnýtingu og getur haft í för með sér miklar breytingar á vistkerfi 
og landslagi. Skógrækt er ólík hefðbundinni ræktun í landbúnaði að því leyti að almennt verður að líta 
á hana sem langtímaráðstöfun á landi auk þess að hafa almennt mun meiri áhrif á landslag.

HS Orka

• C- liður 1. gr.

Ráðuneytið telur tillöguna óráðlega. Að öðru leyti er vísað til athugasemda í greinargerð með 
ákvæðinu.

• 3. mgr. 2. gr.

Bent er á að málsgreinin varðar einvörðungu áætlanir og á athugasemdin því ekki við.

• 2. mgr. 13. gr.

Tillagan felur ekki í sér efnislega breytingu en kann að vera til aukins skýrleika fallin.

• 2. mgr. 14. gr.

HS Orka telur ekki ljóst hvað átt er við með „stigskiptri áætlanagerð“ . Hugtakið er óbreytt frá því sem 
fram kemur í 1. mgr. 6. gr. gildandi laga um umhverfismat áætlana nr. 106/2006. Byggir ákvæðið á 2. 
mgr. 5. gr. tilskipunar 2001/42/EC um umhverfismat áætlana. Vísar ákvæðið til þess að í 
umhverfismatsskýrslu áætlunar skuli vera að finna upplýsingar sem má með sanngirni krefjast að teknu 
tilliti til þess hvar í ferlinu áætlunin er gerð. Á ensku orðast 2. mgr. 5. gr. tilskipunarinnar þannig: The 
environmental report prepared pursuant to paragraph 1 shall include the information that may 
reasonably be required taking into account current knowledge and methods o f  assessment, the contents 
and level o f  detail in the plan or programme, its stage in the decision-making process and the extent to 
which certain matters are more appropriately assessed at different levels in that process in order to 
avoid duplication o f  the assessment.

• e- liður 17. gr. og 27. gr.

Vísað er til kafla 3.10 í almennum athugasemdum við frumvarpið.

• 20., 21. og 24. gr.

Um tímafresti vísast til athugasemda við framangreind ákvæði í greinargerð auk kafla 3.7 í almennum 
athugasemdum við frumvarpið.

Landgræðslan

Ekki er ástæða til að bregðast sérstaklega við umsögninni.



Landsvirkjun

Í umsögn Landsvirkjunar kemur fram að samkvæmt frumvarpinu séu 10 MW orkuver eða breytingar á 
þeim matsskyldar framkvæmdir líkt og núgildandi lög geri ráð fyrir. Þær framkvæmdir falli jafnframt 
undir rammaáætlun um vernd og orkunýtingu landssvæða. Samkvæmt þeim lögum falli breyting eða 
viðbót eldri virkjana óháð stærðarviðmiðum ekki undir rammaáætlun ef slík breyting er ekki matsskyld. 
Þannig geti endurnýjun eða uppfærsla vélbúnaðar innanhúss haft í för með sér aflaukningu sem nemi 
meira en 10 MW og væri því umhverfismatsskyld samkvæmt frumvarpinu. Samkvæmt lögum um 
rammaáætlun falli breyting eða viðbót eldri virkjana óháð stærðaviðmiðum ekki undir rammaáætlun ef 
slík framkvæmd er ekki matsskyld. Ráðuneytið bendir á 24. tl. I. viðauka tilskipunar 2011/92/ESB eins 
og henni var breytt með tilskipun 2014/52/ESB þar sem fram kemur að sérhver breyting eða útvíkkun 
á framkvæmdum sem tilgreindar eru í viðaukanum, svo fremi sem slík breyting eða útvíkkun uppfylli 
hugsanleg þröksuldsgildi, skuli háðar mati á umhverfisáhrifum. Að mati ráðuneytisins eru ekki 
forsendur til að breyta þessu frumvarpi vegna þessarar athugasemdar en að það verði að skoðast á 
vettvangi rammaáætlunar.

Landsvirkjun gerir tillögu um að bætt verði við 1. mgr. 22. gr. heimild Skipulagsstofnunar til að taka 
ákvörðun byggða á fyrirliggjandi gögnum ef umsögn berst ekki innan tiltekins tíma. Ráðuneytið telur 
að 3. málsl. 1. mgr. 23. gr. frumvarpsins taki á þessari tillögu.

Hvað varðar tillögu Landsvirkjunar um lögfestingu heimildar til breytingar á umhverfismati eftir að álit 
liggur fyrir bendir ráðuneytið á að aðstæður þær sem Landsvirkjun vísar til geta verið af mörgu meiði 
og óráðlegt að festa í lög hvernig brugðist er við í tilvikum þar sem minniháttar annmarkar koma í ljós 
eftir að umhverfismat liggur fyrir.

Landvernd

Talið er að tekið sé á þeim atriðum sem Landvernd fjallar um í greinargerð með frumvarpinu. 
Sérstaklega vísast til kafla 3.9 og 3.10 í almennum athugasemdum við frumvarpið auk athugasemda við 
ákvæði IV. kafla.

Minjastofnun

Að mati ráðuneytisins er ekki ráðlegt að draga menningarminjar sérstaklega fram í markmiðsákvæði 
enda er skírskotun þess ákvæðis nokkuð almenn. Hvað varðar d- lið 4. gr. er bent á að liðurinn samsvarar 
d- lið 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 2011/92/ESB sbr. tilsk. 2014/52/ESB.

Hvað varðar umfjöllun Minjastofnunar um álit Skipulagsstofnunar vísast sérstaklega til kafla 3.9. í
almennum athugasemdum við frumvarpið auk athugasemda við ákvæði IV. kafla.

Hvað varðar athugasemd Minjastofnunar um lið 10.6 í 1. viðauka bendir ráðuneytið á að plæging
jarðstrengja getur haft áhrif á fornleifar líkt og annað jarðrask, þó lítið miðað við niðurgrafna strengi. 
Vísa má til athugasemda í greinargerð með lögum nr. 138/2014 um breytingu á lögum nr. 106/2000. 
Þar kemur fram að rask vegna strengja sem plægðir eru niður sé mun minna en vegna niðurgrafinna 
strengja og því hafi hingað til ekki verið litið svo á að plægðir strengir flokkist sem niðurgrafnir. Með 
niðurgröfnum strengjum sé átt við framkvæmdir sem fela í sér að grafa þarf góðan skurð með gröfu. 
Oft þurfi að leggja vegslóða meðfram skurðinum sem þurfi að geta borið þung tæki og fá aðflutt efni til 
framkvæmdanna. Að mati ráðuneytisins er rétt að liðurinn haldist óbreyttur.

Ófeig

Með vísan í 19. gr. er ljóst að töluliður 10.08 á við óháð lengd á verndarsvæðum.

Orkuveita Reykjavíkur



• 11. töluliður 3. gr.

Við úrvinnslu umsagna í samráðsgátt stjórnvalda var hugtakinu „umsagnaraðilar“ breytt þannig að það 
næði til lögaðila sem sinna lögbundnum verkefnum sem varða framkvæmdir og/eða áætlanir sem falla 
undir lögin eða umhverfisáhrif þeirra. Verður þannig talið að þegar hafi verið brugðist við þessari 
athugasemd.

• Sameining skýrslugerðar.

Vísað er til eftirfarandi texta greinargarðar með 14. gr. laga nr. 96/2019

„Samkvæmt framangreindu hefur því verið farin sú leið við innleiðingu umræddrar Evrópulöggjafar 
hér á landi að vísa til laga um mat á umhverfisáhrifum þegar um er að ræða framkvæmdir sem mögulega 
eru háðar mati á umhverfisáhrifum í stað þess að fjalla um umhverfismat framkvæmdanna í viðkomandi 
löggjöf. Í ljósi þess verður vart séð að þau tilvik muni koma upp þar sem Skipulagsstofnun þarf að taka 
afstöðu til þess hvort samræma þurfi umhverfismat á grundvelli framangreindrar löggjafar. Hins vegar 
má benda á að í annarri löggjöf en umræddri Evrópulöggjöf getur verið að finna ákvæði er varðar mat 
á áhrifum sem hentugt yrði að samræma mati á umhverfisáhrifum samkvæmt þessum lögum. Þar má 
nefna sem dæmi öflun sérfræðiálits um möguleg eða veruleg áhrif framkvæmdar á tiltekin vistkerfi eða 
jarðminjar sem njóta sérstakrar verndar eða minjar sem skráðar eru á C-hluta í náttúruminjaskrá, sbr. 7. 
mgr. 13. gr. skipulagslaga. E f framkvæmd er matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum 
og fellur jafnframt undir framangreint ákvæði 7. mgr. 13. gr. skipulagslaga mun Skipulagsstofnun, að 
höfðu samráði við viðkomandi leyfisveitendur, taka afstöðu til þess hvort unnt sé að samræma 
framangreint mat. Ekki er loku fyrir það skotið að annars staðar í íslenskri löggjöf sé einnig að finna 
ákvæði er kveða á um umhverfismat einstakra framkvæmda sem jafnframt er kveðið á um í lögum um 
mat á umhverfisáhrifum. Rétt þykir því að kveða á um skyldu til að taka afstöðu til samræmingar 
umhverfismats og að fjallað verði um nánari útfærslu hennar í reglugerð.

• 1. viðauki, töluliður 2.04.

Vísað er til eftirfarandi texta í greinargerð: Í tölul. 2.04 er fjallað um djúpborun og á 
framkvæmdaflokkurinn sér samsvörun í d-lið 2. tölul. í II. viðauka í tilskipun 2011/92/ESB sem fjallar 
um „deep drillings“ af tilteknum tegundum að frátöldum iv. lið. Litið er svo á að niðurdælingarholur 
falli undir i. lið ákvæðisins og er talið rétt að nota hér áfram hugtakið djúpborun til samræmis við 
hugtakanotkun í samsvarandi lið tilskipunarinnar.

• 1. viðauki, töluliðir 3.08 og 3.06

Vísað er til eftirfarandi texta greinargerðar:

Tölul. 3.08 tekur til leiðslna sem eru 10 km eða lengri og 50 cm í þvermál eða meira, til flutnings á gasi. 
olíu eða annars konar efnum/efnasamböndum. Með ákvæðinu eru stærðarviðmiðin rýmkuð frá 1 km í 
10 km en ekki þykja forsendur til að ganga lengra varðandi rýmkun þessara viðmiða í ljósi hérlendra 
aðstæðna með tilliti til landslags og jarðmyndana. Sömu sjónarmið eiga við stærðarmörk leiðslna 
samkvæmt tölul. 3.09.

• 1. viðauki, töluliður. 3.17.

OR hafði á fyrri stigum samráðs bent á þörf á að skilgreina nánar útreikning á uppsettu afli iðjuvera. 
Óskað var eftir tillögu OR að nánari orðalagi um útreikning á uppsettu afli. Tillaga OR skilaði sér í 
athugasemd við tölulið 3.17 í greinargerð. Að athuguðu máli er þó óhætt að endurorða lið 3.17 þannig 
að hann orðist: Jarðvarmaver eða iðjuver til framleiðslu á rafmagni, gufu og heitu vatni sem nemur 
2.500 kW  uppsettu afli eða meira, utan þess sem fellur undir töluliði 3.02. Uppsett afl varmavera skal 
reikna ú tfrá  því framrásarhitastigi sem sent er frá  varmaverinu og því bakrásarhitastigi sem notendur 
varmans skila frá  sér.

https://butar.althingi.is/efta_esb/?id=32011L0092


• 1. viðauki, töluliður 3.19.

Vísað er til eftirfarandi texta greinargerðar:

Hvað varðar tölul. 3.18 er ljóst a f tilskipuninni að hann tekur ekki til niðurdælingarsvæða fyrir CO2 í 
jörðu ef um er að ræða verkefni til rannsóknar, þróunar eða prófunar á nýrri vöru eða aðferðum þar sem 
heildargeymsla er minni en 100 kílótonn. Þá hefur verið bætt við nýjum tölulið, tölul. 3.20, sem tekur 
til mannvirkja sem hafa þann tilgang að fanga koltvísýring ( CO2) til varanlegrar geymslu í jörðu úr 
andrúmslofti eða frá verksmiðjum eða iðjuverum utan þess sem fellur undir tölul. 3.19.

• 1. viðauki, töluliður 6.01

Vísað er til viðbragða við umsögn Samtaka iðnaðarins um sama tölulið.

Reykj avíkurborg

Reykjavíkurborg leggur til skilgreiningu á hugtakinu umhverfi. Í starfshópi þeim sem vann tillögu að 
frumvarpinu var rætt um skilgreiningu hugtaksins. Að mati hópsins var erfiðleikum bundið að skýra 
svo víðtækt hugtak. Niðurstaða starfshópsins var að rétt væri að skilgreina hugtakið ekki sérstaklega en 
með vísan í 4. gr. frumvarpsins liggja fyrir þau atriði sem falla undir umhverfismat.

Hvað varðar athugasemdir um 4. gr. frumvarpsins vísast til athugasemda við 4. gr. í greinargerð 
frumvarpsins. Ekki náðist samstaða í starfshópi þeim sem vann tillögu að frumvarpinu um vísun í 
samfélag. Vísar því a- liður til íbúa og heilbrigði manna.

Gert er ráð fyrir nánari fyrirmælum um forsamráð og nánar um svokallaðan „núllkost“ í reglugerð. 

Samband íslenskra sveitarfélaga

Um umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga vísast aðallega til kafla 3.10 í almennum athugasemdum 
greinargerðar auk athugasemda við ákvæði IV. kafla frumvarpsins.

Hvað varðar skógrækt vísast til eftirfarandi umfjöllunar í greinargerð:

Hvað varðar athugasemdir um nýræktun skóga er ekki talið rétt að víkja þar frá 50 ha viðmiði. Nýræktun 
skóga felur í sér breytta landnýtingu og getur haft í för með sér miklar breytingar á vistkerfi og landslagi. 
Skógrækt er ólík hefðbundinni ræktun í landbúnaði að því leyti að almennt verður að líta á hana sem 
langtímaráðstöfun á landi auk þess að hafa almennt mun meiri áhrif á landslag.

Samorka

Um skilgreiningu á umtalsverðum umhverfisáhrifum vísast aðallega til umfjöllunar um atriðið í 
athugasemdum við 3. gr. frumvarpsins.

Varðandi umfjöllun um vefgátt er bent á að gert er ráð fyrir að samráð um umhverfismat kerfisáætlunar 
eða rammaáætlunar fari fram á samráðsgáttinni. Þá er gert ráð fyrir að gáttin geti nýst í fleiri verkefni 
en þau sem sérstaklega eru tilgreind í frumvarpinu.

Hvað varðar skilgreiningu umhverfisverndarsamtaka er bent á að hugtakið er skilgreint í lögum um 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Sú breyting ein er gerð að ekki er gerð ófrávíkjanleg krafa 
um að þau hafi endurskoðað bókhald heldur geti nægt að hafa samþykkta ársreikninga til að geta átt 
aðild að máli.

Hvað varðar umfjöllun Samorku um frest Skipulagsstofnunar til að veita álit og umsögn vísast til kafla 
3.7 í almennum athugasemdum greinargerðar. Ekki er ljóst hvaða frekari kvaðir vísað er til í umsögn 
Samorku. Hvað varðar skilyrðið um „fullnægjandi gögn“ er ljóst að það er ábyrgð framkvæmdaraðila 
að skila réttum gögnum.



Varðandi athugasemdir Samorku um 24. gr. frumvarpsins vísast til kafla 3.10 í almennum 
athugasemdum auk athugasemda í greinargerð við 24. gr.

Vegna umsagnar Samorku er rétt að árétta að frumvarpið leggur ekki til óbreytta 10 ára reglu varðandi 
gildistíma umhverfismats. Til nánari upplýsingar er vísað til athugasemda við 28. gr. frumvarpsins

Samtök iðnaðarins

Töluliður 6.01 í frumvarpinu tekur til fleiri framkvæmda en samsvarandi töluliður í tilskipuninni. Að 
mati ráðuneytisins kemur til álita að þrengja hann til samræmis við ákvæðið í tilskipuninni. Það mætti 
gera með því að orða tölulið 6.01 á eftirfarandi hátt:

Í stað „Efnaverksmiðjur sem framleiða“ komi: „Efnaverksmiðjur með samþætta framleiðslu þar sem 
fram fer umfangsmikil iðnaðarframleiðsla með efnaumbreytingu og framleiða“ .

Jafnframt komi fram í skýringum með breytingatillögunni að um sé að ræða samsvarandi ákvæði og 
fram kemur í 6. tölul. í viðauka I í tilskipun 2011/92/ESB eins og henni var breytt með tilskipun 
2014/52/ESB

Um leið er ástæða til að breyta orðalagi töluliðar 6.02 til að tryggja að efnaverksmiðjur sem falla ekki 
undir tölul. 6.01, falli þar undir. Töluliður 6.02 hljóði þá svo (viðbót undirstrikuð):

„Meðferð á hálfunnum vörum og framleiðsla kemískra efna, utan þess sem tilgreint er í tölul. 6.01, og 
þar sem gólfflötur bygginga er a.m.k. 1.000 m2.“

Skógræktarfélag Íslands og Skógræktin

Vísað er til eftirfarandi texta í almennum athugasemdum greinargerðar:

Hvað varðar athugasemdir um nýræktun skóga er ekki talið rétt að víkja þar frá 50 ha viðmiði. Nýræktun 
skóga felur í sér breytta landnýtingu og getur haft í för með sér miklar breytingar á vistkerfi og landslagi. 
Skógrækt er ólík hefðbundinni ræktun í landbúnaði að því leyti að almennt verður að líta á hana sem 
langtímaráðstöfun á landi auk þess að hafa almennt mun meiri áhrif á landslag.

Umhverfisstofnun

Varðandi ákvæði um málskot bendir Umhverfisstofnun á að leyfi Umhverfisstofnunar til framkvæmda 
á friðslýstum svæðum sé ekki kæranlegt til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, heldur til 
ráðherra. Tekið er undir þessa athugasemd Umhverfisstofnunar. Við 1. málsl. 30. gr. mætti bæta „nema 
sérlög kveði á um annað“.

Hvað varðar umfjöllun Umhverfisstofnunar um notkun á stærð gólfflatar eða framkvæmdasvæðis sem 
stærðarviðmið framkvæmdarflokka bendir ráðuneytið á að það að miða við gólfflöt bygginga er vel 
þekkt aðferð við að setja þröskuldsgildi fyrir mats- eða tilkynningarskyldu framkvæmda. Í því felst 
ákveðinn mælikvarði eða nálgun á umfang þess rasks og þeirrar starfsemi sem er fyrirhuguð. Með því 
er fyrst og fremst ætlunin að undanskilja umfangslítinn rekstur sem hefur minniháttar áhrif á umhverfið. 
Í ljósi reynslu af framkvæmd laga um mat á umhverfisáhrifum er gert ráð fyrir að framkvæmdir sem 
falla utan við stærðarviðmiðið séu ekki líklegar til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif. Skipulagsstofnun 
telur því ekki ástæðu til að breyta viðmiðunum.

Tekið er undir athugasemd Umhverfisstofnunar, rétt er að töluliður 1.09 vísi til töluliðar 1.08. 

Vegagerðin

Vegna athugasemda Vegagerðarinnar við 26. og 27. gr. frumvarpsins er vísað til kafla 3.10 í almennum 
athugasemdum auk athugasemda við ákvæði V. og VI. kafla, sérstaklega 26., 27. og 28. gr.



Vegna athugasemda um í hvaða mæli álit Skipulagsstofnunar sé bindandi er vísað til kafla 3.10 í 
almennum athugasemdum auk athugasemda við ákvæði V. kafla

Fallast má á tillögu Vegagerðarinnar um orðalag töluliðar 10.07, 1. viðauka til aukins skýrleika.

Til viðbótar

Ráðuneytið bendir á ósamræmi í tölulið 9.01 í 1. viðauka og umfjöllun í greinargerð. Rétt er að töluliður 
9.01, 1. viðauka orðist: „Framleiðsla og meðferð á vörum úr gúmmílíki þar sem stærð gólfflatar er 
a.m.k. 1000 m2.“ Slík framsetning er í samræmi við umfjöllun greinargerðar.

Ráðuneytið vinnur ásamt Skipulagsstofnun að reglugerð um umhverfismat framkvæmda og áætlana 
sem komi í stað núgildandi reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum. Heppilegast er að gildistaka nýrra 
laga og nýrrar reglugerðar beri upp á sama tíma. Er því lagt til að kveðið verði á um gildistöku laganna 
1. september nk. þar sem þá má vænta þess að ný reglugerð verði tilbúin til birtingar.

Þá hefur prentvilla ratað í 2. málsl. 1. mgr. 19. gr. frumvarpsins þar sem vísast til Iii liðar 2. tölul. 2. 
viðauka en þar á að vísast til iii- liðar.


