
Sigrún Ágústsdóttir

Samtal við samfélagið

Umhverfismatsdagurinn



Hvenær?

Kæfing eða kynning?



Hvernig?

• Aðgangur að upplýsingum 

• Upplýsingalög, lög um upplýsingarétt um umhverfismál

• Skriflegt kynningarferli

• Íbúafundir

• Ábendingar/kvartanir í gegnum vef, símtöl

• Fjölmiðlar – svörun og miðlun



Hvað?

3.2 Besta fáanlega tækni er framleiðsluaðferð 
og tækjakostur sem beitt er til að lágmarka 
mengun og myndun úrgangs. Tækni nær til 
framleiðsluaðferðar, tækjakosts, hönnunar 
mannvirkja, eftirlits og viðhalds búnaðarins 
og starfrækslu hans. Með fáanlegri tækni er 
átt við aðgengilega framleiðsluaðferð og 
tækjakost (tækni) sem þróaður hefur verið til 
að beita í viðkomandi atvinnurekstri og skal 
tekið mið af tæknilegum og efnahagslegum 
aðstæðum. Með bestu er átt við virkustu 
aðferðina til að vernda alla þætti 
umhverfisins.



„Ljósbogaofn“ ..... „Regnbogaofn“



Að draga eins og kostur er úr

neikvæðum umhverfisáhrifum 

framkvæmdar

.                  Mat á umhverfisáhrifum...markmið ferlisins



Hvenær er tækifærið?



Frá hugmynd til framkvæmdar



Frá hugmynd til framkvæmdar



Hvaða þýðingu hafa athugasemdir 

almennings?



Áhrif athugasemda/ábendinga

• Ekki bein réttaráhrif ...... sbr. málsástæður í kæruferli 

en þó

• Rannsóknarregla

• Varúðarregla

• Skyldubundið mat

• Réttur til rökstuðnings



Úrvinnsla athugasemda

• Viðbrögð við athugasemdum við skipulag o.fl.

• Starfsleyfi
• Breytingar á ákvæðum/ný ákvæði/ákvæði felld út

• Ekki dæmi um að leyfi sé synjað, enn sem komið er, ekki útilokað

• Gerð grein fyrir viðbrögðum í sérstakri greinargerð

• Kvartanir á starfstíma

• Svör

• Eftirfylgni tiltekinna ábendinga



Kísilver



Um hvað snýst málið?

Hundruð ábendinga hafa borist til Umhverfisstofnunar frá upphafi 

reksturs í nóvember vegna lyktar- og rykmengunar. 

• Fólk kvartar yfir súrri brunalykt sem ertir öndunarfæri

• Trúverðugleiki ábendinga?



Úrvinnsla ábendinga

• Borið saman við tilkynningar frá rekstraraðila 

• Borið saman við vindáttir á umræddum tíma

• Haft samband við einstaka aðila til að fá nánari upplýsingar

• Ábendingum svarað

• Ákvarðanir um þvingunarúrræði hafa að verulegu leyti 

byggst á eðli ábendinga/kvartana íbúa



Upplýsingamiðlun - aðferðir

• Kynningarferli, kynningarfundir

• Sérstakir íbúafundir

• Ábendingum svarað

• Fréttatilkynningar þ.m.t. sameiginlegar með Sóttvarnalækni

• Fundir hjá bæjarstjórn Reykjanesbæjar

• Fundur í beinni útsendingu hjá umhverfis- og samgöngunefnd 
Alþingis

• Flestir fjölmiðlar hafa óskað eftir upplýsingum



Ólíuákvæðið

• Stjórnvöldum er ævinlega skylt að hafa frumkvæði að 

upplýsingagjöf sé ástæða til að ætla að frávik vegna mengandi 

efna í umhverfi geti haft í för með sér hættu eða skaðleg áhrif á 

umhverfi eða heilsu fólks eða dýra. Ráðherra er heimilt að 

afmarka nánar í reglugerð hvað teljist skaðleg eða hættuleg 

frávik.



Hvað er nýtt?



Kynning vöktunaráætlana – mengandi starfsemi

• Ólögbundið

• Í mótun

• Samhliða kynningarferli starfsleyfis

• Vegna endurskoðunar



Til umhugsunar

• Leyfi á friðlýstum svæðum

• Natura 2000 svæði í Evrópu – regla til staðar um gegnsæi við 

leyfisveitingar

• Aðgengi að umsóknum t.d. á vef ekki til staðar

• Aðeins aðgengi að gögnum


