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MARKMIÐ SKÝRSLU

■ „Að tryggja gæði umhverfismats“

■ Hvernig er það gert með 
skýrslugerð?

■ Greina hvort öllum réttum ferlum 
sé fullnægt? Tímafrestir, kynningar 
o.s.fr.

■ Eða

■ Greina hvort matið hafi fjallað um 
það sem máli skiptir og haft þau 
áhrif sem því er ætlað?
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■ Markmið umhverfismats:

– Stuðla að sjálfbærri þróun

– Draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum

– Taka tillit til umhverfissjónarmiða við 
áætlanagerð

■ Hefur það tekist í umhverfismati og 
áætlanagerð síðustu fimm ára?
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HVERJU Á UMHVERFISMAT ÁÆTLANA AÐ SKILA?



EFNISTÖK SKÝRSLU

■ Farið yfir svæðis- , aðal- og 
deiliskipulög, auk 
framkvæmdaáætlana og 
landsskipulagsstefnu. 

■ Valdir voru nokkrir þættir til sérstakar 
skoðunar:

– valkostir

– loftslagsbreytingar

– umhverfisviðmið

– samlegðaráhrif

– vöktun/eftirfylgni

– hvernig umhverfismatið hafði áhrif á 
áætlunina og öfugt

■ Góðum dæmum safnað saman.

■ Greint verður frá þeim ásamt almennri 
umfjöllun um hvern þátt.
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NIÐURSTÖÐUR - VALKOSTIR

■ Ekki mörg dæmi en nokkur ágæt.

■ Frekar fjallað um 
staðsetningarvalkosti en valkosti um 
stefnu. 

■ Stundum skín í gegn að aðalkostur 
hefur verið fastsettur í byrjun.

■ Oft metið miðað við núllkost, en þá 
vantar oft betri umfjöllun um áhrif  
núllkostsins.
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NIÐURSTÖÐUR - LOFTSLAGSBREYTINGAR

■ Oftar fjallað um hvernig 
bregðast eigi við 
loftslagsbreytingum, t.d. 
varnargarðar, hækkun 
gólfkóta o.s.fr.

■ Síður fjallað um aðgerðir til 
að draga úr breytingum, t.d. 
með fyrirkomulagi byggðar og 
samgöngum.  Til ágæt dæmi.
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NIÐURSTÖÐUR - SAMLEGÐARÁHRIF

■ Hugtakið hefur vafist fyrir 
mönnum.

■ Sjaldan lagt mat á hvernig ólíkir 
hlutar áætlunarinnar geta haft 
áhrif á sama umhverfisþáttinn.

■ Frekar að um sé að ræða  
samantekt áhrifa.
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NIÐURSTÖÐUR - UMHVERFISVIÐMIÐ

■ Yfirleitt er greint frá 
umhverfisviðmiðum.

■ Þau þarf oft að skýra betur og 
tengja við viðkomandi áætlun.

■ Gott að leggja viðmið fram sem 
matsspurningar.

■ Þróun virðist vera í notkun 
umhverfisviðmiða og til ágæt 
dæmi.
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NIÐURSTÖÐUR – VÖKTUN/EFTIRFYLGNI

■ Almennt skilið útundan.

■ Oft vísað á eitthvert annað kerfi eða 
stig.

■ Einskorðast frekar við 
„auðmælanlega“ þætti sem mæla 
má með tækjum.

■ Skiptir máli vegna eftirfylgni 
áætlunarinnar.  Þarf að bæta.
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NIÐURSTÖÐUR – MÓTUN MATSINS Á ÁÆTLUNINA

■ Erfitt að greina hvort hafi 
verið gert.

■ Sagt að það hafi verið gert, en 
sést sjaldan hvernig.

■ Spurning hversu nákvæm 
skráning er á því hvernig 
áætlunin þróaðist.

20. júní 2016



ENDANLEG SKÝRSLA

■ Greinir almennt frá mikilvægi hvers þáttar fyrir sig í umhverfismati. 

■ Greinir frá góðum dæmum um hvern þátt.

■ Skipulagsstofnun væntir þess að dæmin geti nýst öðrum til eftirbreytni og 
skýrslan leiðbeint okkur í þá átt að bæta gæði umhverfismatsins.
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TAKK FYRIR 
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