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UMHVERFISMAT ÁÆTLANA (lög nr. 105/2006) 

 

■ MARKMIÐ LAGA UM UMHVERFISMAT ÁÆTLANA 

Stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum og jafnframt að stuðla að því við áætlanagerð 
að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða 



 

■ GILDISSVIÐ 

Nær til skipulags- og framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim 
sem marka stefnu er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem 
tilgreindar eru  lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 

 

Áætlanirnar skulu vera undirbúnar og/eða samþykktar af 
stjórnvöldum og unnar samkvæmt lögum eða ákvörðun ráðherra. 

UMHVERFISMAT ÁÆTLANA (lög nr. 105/2006) 



UMHVERFISMAT ÁÆTLANA (lög nr. 105/2006) 

 

■ Mat á áhrifum áætlunar á umhverfið skal vinna samhliða 
áætlanagerðinni og liggja fyrir áður en hún er samþykkt af 
viðkomandi stjórnvaldi eða lögð fyrir Alþingi 

■ Umhverfismat áætlunar skal setja fram í umhverfisskýrslu, þar 
sem gerð er grein fyrir niðurstöðu matsins og forsendum þess 

■ Samráð skal haft við Skipulagsstofnun um umfang og nákvæmni 
upplýsinga í umhverfisskýrslunni (gerð „matslýsingar“) 

■ Kynning áætlunar og umhverfisskýrslu í 6 vikur eða jafnlangur og 
öðrum kynningartíma ef kveðið er á um hann, lögum samkvæmt 



Umhverfismat Rammaáætlunar - samlegðaráhrif 

■ Verndar- og orkunýtingaráætlun byggir í grunninn á viðamiklu 
mati á umhverfisáhrifum einstakra virkjanakosta 

 

■ Umhverfismat áætlunarinnar gefur tækifæri til að leggja mat á 
samlegðaráhrif virkjanakosta á helstu umhverfisþætti 

 

■ Umhverfismatið getur verið ein þeirra forsendna sem lögð er til 
grundvallar flokkunar virkjana í orkunýtingarflokk, verndarflokk 
og biðflokk 

 

 

 

 



Umhverfismat sem ein forsendna flokkunar virkjanakosta 

1. Verkefnisstjórn raðar 
virkjanakostum samkvæmt 
aðferðarfræði sinni 



2. Verkefnisstjórn notar niðurstöður 
umhverfismats með tilliti til 
samlegðaráhrifa sem eina af forsendum 
fyrir flokkun virkjanakosta  

Umhverfismat sem ein forsendna flokkunar virkjanakosta 



Kynning umhverfismats og áætlunar 

 

■ Verkefnisstjórn þarf að eiga samráð við Skipulagsstofnun um 
umfang og nákvæmni umhverfismats og leggja fram 
„matslýsingu“ 

■ Mögulega getur verkefnisstjórn kynnt „matslýsingu“ samhliða 
drögum að tillögu og óskað viðbragða 

■ Umhverfisskýrsla skal kynnt samhliða tillögu að áætlun í 12 vikur 

■ Eftir afgreiðslu áætlunar þarf að vinna greinargerð um hvernig 
umhverfissjónarmið voru felld inn í áætlunina og hvernig höfð var 
til hliðsjónar umhverfisskýrsla og athugasemdir sem bárust á 
kynningartíma 


