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Viðfangsefni verkefnis

Greina snertifleti milli umhverfismats áætlana og mats á
umhverfisáhrifum framkvæmda.
Fjalla um möguleika - kosti og galla – á því að samþætta 
umhverfismat skipulags og mat á umhverfisáhrifum 
framkvæmdar. 



Markmið verkefnis

Að skilgreina og setja fram æskilegt verklag þegar unnið er 
að mati á umhverfisáhrifum framkvæmdar og umhverfismati 
samsvarandi skipulagstillögu.

Skilvirk málsmeðferð m.t.t. tíma, fjármagns, gagnaöflunar, 
áhrifamats, kynningar gagnvart almenningi og afgreiðslu stjórnvalda.
Samþætting ferla og gagna, eftir því sem við getur átt.
Verkaskipting mili mats á umhverfisáhrifum framkvæmda og 
umhverfismats áætlana.



Aðilar að verkefninu og styrkir til verksins

Starfsfólk
Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, Tækni- og verkfræðideild HR
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Sigríður Droplaug Jónsdóttir, umhverfisfræðingur

Samráðs- og rýnihópur 
Vegagerðin, Orkuveita Reykjavíkur, Skipulagsstofnun, Alta, VSÓ, 
Akureyrarbær, Fjarðabyggð og Háskólasetrið á Hornafirði

Styrkir
Rannsóknasjóður Vegagerðarinnar
Umhverfis- og orkurannsóknasjóður OR



Lykilhugtök

Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda (MÁUF)
Lögbundið frá 1993
Á við einstakar framkvæmdir, s.s. vegi og virkjanir
Framkvæmdaraðili metur umhverfisáhrif framkvæmdar

Umhverfismat áætlana (UMÁ)
Lögbundið frá 2006
Á við skipulagsáætlanir sveitarfélaga, s.s. aðalskipulag og breytingar 
á því
Sveitarfélag metur umhverfisáhrif skipulagstillögu þegar unnið er að 
skipulaginu

MatsáætlunMÁUF:
UMÁ: Matslýsing

Frummatsskýrsla auglýst

Skipulagsstillaga og 
umhverfisskýrsla auglýst

Matsskýrsla og álit Skst

Lokaafgreiðsla skipulags 
og umhverfisskýrslu

Framkvæmdaleyfi



Aðferðir

Rýni laga, leiðbeininga stjórnvalda og fræðilegra heimilda.
Rýni valinna tilvika úr þeim framkvæmdum sem hafa verið 
til málsmeðferðar undanfarin misseri og gefa innsýn inn í
mismunandi hliðar á tengslum MÁUF og UMÁ. 



Tilvikin sem skoðuð eru:
Dalsbraut, Akureyri

Tilkynningarskyld framkvæmd og nýtt deiliskipulag

Norðfjarðarvegur um Norðfjarðargöng
Matsskyld framkvæmd og nýtt aðalskipulag

Hringvegur um Hornafjarðarfljót
Matsskyld framkvæmd og breyting á aðalskipulagi

Bitruvirkjun á Hellisheiði
Matsskyld framkvæmd og breyting á aðalskipulagi

Svínavatnsleið, Blönduósbæ og Húnavatnshreppi
Matsskyld framkvæmd og breyting á aðal- og svæðisskipulagi

Urriðaholtsstræti, Garðabæ
Tilkynningarskyld framkvæmd og nýtt deiliskipulag



Ferli

Geta ferli mats á umhverfisáhrifum framkvæmdar og umhverfismat 
skipulagstillögu verið felld saman í heild eða að hluta, hvað varðar 
opinbera kynningu, athugasemdafresti og afgreiðslu stjórnvalda?



Ferli
2006 2007 2008 2009
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Norðfjarðarvegur um Norðfjarðargöng

MÁUF

‐Mótun (matsáætlun)

‐ Kynning (frummatsskýrsla) ? ? ?

‐ Afgreiðsla (matsskýrsla og álit)

UMÁ

‐Mótun (matslýsing)

‐ Kynning (skipulagstill. og umhverfissk.)

‐ Afgreiðsla (samþ. og staðfest. skipulags) ? ?

Framkvæmdaleyfi ?

2006 2007 2008 2009

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bitruvirkjun

MÁUF

‐Mótun (matsáætlun)

‐ Kynning (frummatsskýrsla)

‐ Afgreiðsla (matsskýrsla og álit)

UMÁ

‐Mótun (matslýsing)

‐ Kynning (skipulagstill. og umhverfissk.)

‐ Afgreiðsla (samþ. og staðfest. skipulags) ? ?

Framkvæmdaleyfi ?



Áhrifamat og valkostir

Geta þær greiningar og áhrifamat sem fram þurfa að fara vegna mats á
umhverfisáhrifum framkvæmdar og umhverfismats skipulagstillögu verið 
unnin sameiginlega?



Gögn

Geta gögn (matsáætlun og matsskýrsla vegna mats á umhverfisáhrifum 
framkvæmdar og matslýsing og umhverfisskýrsla vegna umhverfismats 
skipulagstillögu) verið felld saman í heild eða að hluta?



Leiðbeiningar

Ábendingar um hvenær á við og hvers þarf að gæta 
varðandi verkaskiptingu, samþættingu og samspil ...
... áhrifamats og umfjöllunar um valkosti í MÁUF og UMÁ
... ferla MÁUF og UMÁ
... skýrslugerðar MÁUF og UMÁ


