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1

Umsagnir og athugasemdir

1.1

Yfirlit um innsendar umsagnir og athugasemdir
Í eftirfarandi töflu er yfirlit um þær umsagnir og athugasemdir sem bárust um drög að
tillögu að matsáætlun vegna Stækkunar Keflavíkurflugvallar. Í dálknum viðbrögð er vísað
til kafla hér að neðan með nánari umfjöllun eða tekið fram að ekki séu efnislegar
athugasemdir sem bregðast þarf við.
Allar umsagnir og athugasemdir eru í viðauka.
Tafla 1. Yfirlit um umsagnir og athugasemdir
Nr.

Aðili

Viðbrögð

1

Vegagerðin

Kafli 2

2

Landgræðslan

Kafli 3

3

Umhverfisstofnun

Gerir ekki athugasemdir
við drögin

4

Náttúrufræðistofnun Íslands

Gerir ekki athugasemdir
við drögin en bendir á
lagagreinar sem máli
skipta við matsvinnuna.

5

Reykjanesbær

Kafli 4

6

Veðurstofan

Gerir ekki athugsemdir við
drögin

7

Minjastofnun Íslands

Kafli 5

8

Hörður Einarsson og Reykjaprent ehf.

Kafli 6

9

Sveitarfélagið Vogar

Gerir ekki athugsemdir við
drögin

2

Vegagerðin

2.1

Ábending um samráð
Ekki eru gerðar athugsemdir við drögin en óskað eftir samráði á vinnslustigi vegna þátta
er kunna að snúa að málefnum Vegagerðarinnar.

2.1.1

Viðbrögð Isavia
Kafli 5.4 var uppfærður í tillögu að matsáætlun og tekið fram að haft verði samráð við
Vegagerðina varðandi matsskyldufyrirspurn um færslu á legu Reykjanesbrautar.

3

Landgræðslan

3.1

Ábendingar um frágang svæða
Heilt yfir telur Landgræðsla ríkisins ágætlega gert grein fyrir helstu þáttum er varða mat á
gróðri og vistgerðum, um verndargildi þeirra og mögulega mengunarhættu. Þá telur
stofnunin einnig mikilvægt að gera grein fyrir áætlunum um frágang á gróðri og jarðvegi,
svo sem við framkvæmdir sjálfar sem og efnistöku- og haugsetningarsvæði, og bendir á
að æskilegt sé að varðveita gróðurþekju sem tapast vegna framkvæmda til frágangs á
síðari stigum. Þannig megi flýta framgangi staðargróðurs og fella frágang betur að
nærumhverfi.
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3.1.1

Viðbrögð Isavia
Tillaga að matsáætlun er uppfærð og tekið fram að fjallað verði um verklag við frágang á
framkvæmdasvæðum í frummatsskýrslu.

4

Reykjanesbær

4.1

Ábending um samfélagsleg áhrif
Reykjanesbær telur að nægjanlega sé gerð grein fyrir framkvæmdinni í drögunum og ekki
er gerð athugasemd við þá umhverfisþætti sem matið á að taka til eða þá valkosti sem
lagt verður mat á.
Lögð er þó áhersla á að mat á samfélagslegum áhrifum eru sérlega mikilvæg vegna
umfangs framkvæmda og framkvæmdatíma en einnig sérstaklega vegna umfangs
starfseminnar og vaxandi mannaflaþörf flugvallarins og fyrirtækja sem starfa innan sama
áhrifasviðs.

4.1.1

Viðbrögð Isavia
Isavia þakkar ábendinguna og fjallað verður um áhrif framkvæmdanna á atvinnulíf á
Suðurnesjum, sbr. kafla 10.9 í tillögu að matsáætlun.

5

Minjastofnun Íslands

5.1

Ábending um húsakönnun á flugvallarsvæðinu

5.1.1

Viðbrögð Isavia
Í tillögu að matsáætlun er skýrslum um Húsakönnun Háleitishlaðs og Húsakönnun
Vesturhlaðs, bætt við lista yfir fyrirliggjandi gögn um menningarminjar.

3
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6

Hörður Einarsson og Reykjaprent ehf.

6.1

Athugasemd við framkvæmdina

6.1.1

Viðbrögð Isavia
Isavia mun í frummatsskýrslu gera grein fyrir framkvæmdum fyrri ára. Almennt eru
framkvæmdir sem þegar er lokið ekki hluti af því mati á umhverfisáhrifum sem nú fer
fram. Hins vegar er óhjákvæmilegt að núverandi umsvif á svæðinu verði tekin með í
matsvinnunni að einhverju marki, m.a. þegar fjallað er um hljóðvist og samfélagsáhrif.

6.2

Athugasemd við valkosti

4
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6.2.1

Viðbrögð Isavia
Fyrirliggjandi matsáætlun fjallar um tilteknar framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli sem að
nokkru leyti eru til þess gerðar að bregðast við aukinni umferð sem þegar hefur átt sér
stað.
Það er hlutverk flugvallaryfirvalda að bregðast við þróun í farþegafjölda, sem er einnig í
samræmi við þær áætlanir stjórnvalda sem liggja fyrir um samgöngur og fjölda
ferðamanna. Isavia er þjónustufyrirtæki í flugvallastarfsemi og flugleiðsögu og leggur
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grunn að flugsamgöngum Íslands. Framtíðarsýn Isavia er að Ísland verði miðstöð flugs á
Norður-Atlantshafi.
Mat á umhverfisáhrifum tekur því fyrir stækkun Keflavíkurflugvallar. Það er ekki hluti af
þessu mati að meta umhverfisáhrif af uppbyggingu annarra flugvalla.
Það að bregðast við farþegaspánni krefst verulegrar uppbyggingar á flugvallarsvæðinu,
sem hefur áhrif útfyrir skipulagsmörk flugvallarins. Því er mikilvægt að gera grein fyrir
samræmi slíkrar ákvörðunar við aðrar áætlanir stjórnvalda, og verður það gert í
frummatsskýrslu sbr. kafla 10.9 í drögum að matsáætlun.
6.3

Athugasemd varðandi hljóðvist

6.3.1

Viðbrögð Isavia
Í tillögu að matsáætlun er í kafla um hljóðvist, bætt við umfjöllun um aðgerðaráætlun
vegna hávaða, sbr. reglugerð 1000/2005.
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Hávaðakortlagning flugumferðar mun fylgja þeim leiðbeiningum og reglum sem settar
eru. Ekki er talin þörf á að leita til erlendra sérfræðinga fyrir þessa vinnu.
6.4

Ábending um sérstaka hagsmuni, umsagnaraðila og lögaðila

6.4.1

Viðbrögð Isavia
Þegar Isavia hefur skilað inn tillögu að matsáætlun til Skipulagsstofnunar mun stofnunin
auglýsa eftir umsögnum og athugasemdum við tillöguna áður en hún tekur ákvörðun um
áætlunina.
Isavia stefnir að því að halda opinn kynningarfund eða -fundi um framkvæmdir og
niðurstöður frummatsskýrslu.

6.5

Athugasemd varðandi nálgun matsvinnu og gögn

6.5.1

Viðbrögð Isavia
Í frummatsskýrslu verður fjallað um samfélagsleg áhrif framkvæmdanna og samræmi við
aðrar áætlanir stjórnvalda, sjá kafla 10.9 í drögum að matsáætlun. Isavia þakkar fyrir
ábendingu um skýrslu ráðherra um þolmörk ferðamennsku og bætir henni við lista yfir
fyrirliggjandi gögn. Jafnframt verður litið til þeirra greina sem vísað er til í athugasemd.
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6.6

Athugasemd við markmið og forsendur

6.6.1

Viðbrögð Isavia
Þakkað er fyrir ábendinguna og tilvitnunin hefur verið lagfærð til samræmis við umfjöllun
um framtíðarsýn Isavia á vefsíðu félagsins.
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7

Viðauki

9

LANDGRÆÐSLA RÍKISINS
VSÓ Ráðgjöf
Borgartúni 20
105 Reykjavík

Gunnarsholti 17. ágúst 2018

Efni: Drög að tillögu að matsáætlun vegna stækkunar Keflavíkurflugvallar
Landgræðslu ríkisins barst til umsagnar drög að tillögu að matsáætlun vegna stækkunar
Keflavíkurflugvallar, dagsettu þann 13.07 2018. Landgræðslan hefur kynnt sér drögin og byggir
umsögn sína á lögum um landgræðslu nr. 17/1965, einkum er lýtur að gróðurvernd.
Heilt yfir telur Landgræðsla ríkisins ágætlega gert grein fyrir helstu þáttum er varða mat á gróðri
og vistgerðum, um verndargildi þeirra og mögulega mengunarhættu. Þá telur stofnunin einnig
mikilvægt að gera grein fyrir áætlunum um frágang á gróðri og jarðvegi, svo sem við
framkvæmdir sjálfar sem og efnistöku- og haugsetningarsvæði, og bendir á að æskilegt sé að
varðveita gróðurþekju sem tapast vegna framkvæmda til frágangs á síðari stigum. Þannig megi
flýta framgangi staðargróðurs og fella frágang betur að nærumhverfi.
Landgræðsla ríkisins gerir ekki frekari ábendingar við drög að tillögu um matsáætlun vegna
stækkunar Keflavíkurflugvallar á þessu stigi máls en áskilur sér rétt til að koma með
athugasemdir á síðari stigum. Stofnunin er auk þess reiðubúin til að veita upplýsingar og ráðgjöf
um þá þætti er að verksviði hennar snúa, svo sem um jarðvegs- og gróðurvernd og uppgræðslu
lands.
Virðingarfyllst,
f. h. Landgræðslu ríkisins
_____________________________
Gústav M. Ásbjörnsson,
sviðsstjóri landverndarsviðs

LANDGRÆÐSLA RÍKISINS
Gunnarsholti 851 Hella
Sími: 488 3000
land@land.is www.land.is

SOIL CONSERVATION SERVICE OF ICELAND
Gunnarsholt 851 Hella Iceland
Tel.: +354 488 3000
land@land.is www.land.is

VSÓ Ráðgjöf
Stefán Gunnar Thors
Borgartúni 20
105 Reykjavík

Reykjavík 13. ágúst 2018
UST201807-112/B.S.
10.05.03

Efni: Drög - Mat á umhverfisáhrifum - Keflavíkurflugvöllur – stækkun. Umsögn
Vísað er til bréfs VSÓ Ráðgjafar dags. 16. júlí sl. þar sem óskað er umsagnar
Umhverfisstofnunar um ofangreind drög.
Umhverfisstofnun telur að í drögunum sé gerð ítarleg grein fyrir þeim vinnubrögðum og
áherslum sem ætlunin er að viðhafa við gerð umhverfismatsins.
Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemdir við umrædd drög.

Virðingarfyllst

Björn Stefánsson
Sérfræðingur

Agnar Bragi Bragason
Teymisstjóri

From:
To:
Cc:
Subject:
Date:
Attachments:

Trausti Baldursson
Bryndís Skúladóttir
Stefán Gunnar Thors
Re: Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun vegna stækkunar Keflavíkurflugvallar
miðvikudagur, 22. ágúst 2018 10:06:16
Matsáætlun_Drög_09072018.pdf

Tilvísun í mál: 2018070013
Náttúrufræðistofnun vill vekja athygli á því að umsagnir um matsáætlanir er ekki eitt af lögbundnum hlutverkum stofnunarinnar og hefur fjárveitingarvaldið því ekki gert ráð fyrir því að
Náttúrufræðistofnun hafi starfsfólk til að sinna þessum þætti. Vegna forgangsröðunar á verkefnum starfsmanna Náttúrufræðistofnunar hefur stofnunin því almennt ekki tök á því að yfirfara
drög að matsáætlunum frá einstökum framkvæmdaaðilum. Stofnunin hefur hins vegar sinnt því að gefa umsagnir um tillögu að matsáætlunum framkvæmda þegar Skipulagsstofnun sendir
þær út til umsagnar. Náttúrufræðistofnun mun því koma að athugasemdum á síðari stigum ef þörf verður á.
Almennt vill Náttúrufræðistofnun benda á að í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013 er að finna ýmis ákvæði sem eru leiðbeinandi um hvernig ber að nálgast vernd náttúruminja (s.s. lífríkis,
jarðminja og landslags). Náttúrufræðistofnun leggur áherslu á að í allri matsvinnu/skipulagsvinnu sé skoðað hvernig framkvæmdir/skipulag samræmast almennum markmiðum laganna sem
koma fram í 1., 2. og 3. gr. þeirra, 1. gr. (Markmið laganna), 2. gr. (Verndarmarkmið fyrir vistgerðir, vistkerfi og tegundir) og 3. gr. (Verndarmarkmið fyrir jarðminjar, vatnasvæði, landslag og
víðerni). Einnig þarf að skoða einstakar greinar sem geta átt við. Hér má t.d. nefna greinar 6. til 12. um meginreglur hvað varðar náttúru- og umhverfisvernd, 14. gr. um hlutverk
náttúruverndarnefnda, kafla IV um almannarétt, útivist og umgengni, kafla IX um friðun vistkerfa, vistgerða og tegunda, 61. gr. um sérstaka vernd vistkerfa, jarðminja o.fl., 63. grein um
framandi lífverur og svo auðvitað kafla XII um skipulagsgerð, framkvæmdir og fleira, greinar 68. til 73., þar sem komið er inn á gerð skipulagsáætlana, hönnun mannvirkja og ræktun.
Við gerð frummatsskýrslna og skipulagsáætlana er mikilvægt að skoða áhrif þeirra m.t.t. allra framangreindra lagagreina sem ýmist geta átt við eða ekki.
Náttúrufræðistofnun leggur áherslu á að allar ákvarðanir í mats- eða skipulagsvinnu byggi á sem bestum þekkingargrunni hvað varðar náttúrufar og að alltaf sé leitað leiða til að koma í veg
fyrir neikvæð áhrif á náttúruna.
Virðingarfyllst,
Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
Pósthólf 125 (P.O. Box 125)
212 Garðabær
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is

From: Bryndís Skúladóttir <bryndis@vso.is>
Date: 13.07.2018 16:00:18
To: Stefán Gunnar Thors <stefan@vso.is>
Subject: Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun vegna stækkunar Keflavíkurflugvallar
---------------------------------------------------------

Varðar: Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun vegna stækkunar Keflavíkurflugvallar

Isavia kynnir hér með drög að tillögu að matsáætlun vegna stækkunar Keflavíkurflugvallar í samræmi við reglugerð um mat á umhverfisáhrifum. Í drögum er m.a. gerð
grein fyrir:

·         Framkvæmdum til ársins 2025.
·         Helstu áhrifaþáttum framkvæmda.
·         Hvernig staðið verði að mati á umhverfisáhrifum: Matsspurningar, gögn sem verður stuðst við og nýjar rannsóknir sem verður aflað.
·         Fyrirkomulagi kynninga og samráðs.
·         Framsetningu gagna í frummatsskýrslu.

Drögin eru aðgengileg á vefsíðu Isavia, www.isavia.is/matsaaetlun, á sérstöku svæði sem nefnist „Uppbyggingaráætlun Keflavíkurflugvallar“. Senda skal skriflegar
athugasemdir eða ábendingar um drögin á netfangið stefan@vso.is eða VSÓ Ráðgjöf, Borgartún 20, 105 Reykjavík.

Frestur til að senda inn ábendingar er til og með 31. ágúst n.k. Ef óskað er frekari upplýsinga, vinsamlegast hafið samband við undirritaðan.

Virðingarfyllst, f.h. Isavia
Stefán Gunnar Thors
VSÓ Ráðgjöf

Kveðja,
Stefán Gunnar Thors
Umhverfishagfræðingur M.Sc
Sviðsstjóri Umhverfis og skipulags
VSÓ RÁÐGJÖF
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Borgartúni 20, IS-105 Reykjavík, Ísland
sími:              585 9180
símbréf:          585 9010
gsm:              660 9980
netfang:          stefan@vso.is
heimasíða:     www.vso.is
_____________________________________
Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst.
Þessi tölvupóstur og viðhengi hans getur innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.

Ef póstur þessi berst fyrir mistök þá vinsamlegast gerið sendanda viðvart og eyðið póstsendingunni.
_____________________________________

Bryndís Skúladóttir
From:
Sent:
To:
Subject:

Skrifstofa Vogar <skrifstofa@vogar.is>
mánudagur, 3. september 2018 15:12
Bryndís Skúladóttir
Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun vegna stækkunar Keflavíkurflugvallar

Sæl Bryndís.
Eftirfarandi var bókað á 102 fundi Umhverfis-og skipulagsnefndar Sveitarfélagsins Voga þann
21.08.2018

Inngangur :
Kynning á drögum að tillögu að matsáætlun vegna stækkunar Keflavíkurflugvallar, dags. júli 2018.
Niðurstaða:
Afgreiðsla umhverfis- og skipulagsnefndar: Engar athugasemdir eru gerðar við drögin.
Staðfest á 147. fundi bæjarstjórnar þann 30 ágúst 2018.
Þetta tilkynnist hér með.
Með kveðju.
Jóna Guðmundsdóttir
Sveitarfélagið Vogar
Iðndal 2
190 Vogar
Sími: 440-6200
www.vogar.is

Tölvupóstur þessi og viðhengi hans kunna að innihalda trúnaðarupplýsingar. Ef þú ert ekki réttur viðtakandi, er þess óskað að þú gætir fyllsta
trúnaðar og leyndar, hvorki lesir, skráir, afritir né notfærir þér tölvupóstinn á nokkurn hátt, eins og þér er skylt skv. 5. mgr. 47. gr. laga nr
81/2003 um fjarskipti.

1

