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Efnistök

■ Landfræðileg gagna- og samráðsgátt
■ Forsamráð
■ Samþætt málsmeðferð
■ Leyfisveitingar og endurskoðun 

umhverfismats
■Málsmeðferð á grundvelli laga nr. 

111/2021
– Umhverfismat áætlana
– Tilkynningarskyldar framkvæmdir
– Matsáætlun
– Umhverfismatsskýrsla

■ 1. viðauki - Framkvæmdaflokkar
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Gagna- og samráðsgátt (skipulagsgátt)

■ Einnig breyting á skipulagslögum 
nr. 123/2010

■ Gildistaka 1. desember 2022
– Hefur áhrif á önnur ákvæði laganna, 

sbr. bráðabirgðaákvæði 
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Hvað er forsamráð?

■ Þátttakendur:
– Framkvæmdaraðili
– Sveitarfélög og aðrir 

leyfisveitendur 
– Skipulagsstofnun 

■ Á sér stað snemma í ferlinu.
■Markmið: 

– Stuðla að samræmdu og skilvirku 
ferli umhverfismats, skipulags og 
leyfisveitinga

– Greiða fyrir miðlun upplýsinga
– Stuðla að gæðum rannsókna og 

gagna

46. september 2021

■ Dæmi um umræðuefni:
– Skipulagsmál
– Leyfismál
– Samþætting málsmeðferðar
– Tímaáætlun 
– Kynning og samráð
– Áherslur í umhverfismati
– Rannsóknir og gagnaöflun

■ Ekki skilyrði.
■ Lengir ekki ferlið.



Samþætt málsmeðferð

■ 9. gr. - Sameining skýrslugerðar og kynningar samkvæmt skipulagslöggjöf
– Samhliða breyting á skipulagslögum

■ 10. gr. - Sameining skýrslugerðar og kynningar samkvæmt öðrum lögum
■ 11. gr. - Samþætting skýrslugerðar og umsóknar um starfs- og rekstrarleyfi

– Háð samþykki leyfisveitanda
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Leyfisveitingar – endurskoðun umhverfismats

■ 26. gr. - Afgreiðsla leyfis til tilkynningarskyldra framkvæmda.
– Greining á forsendum matsskylduákvörðunar

■ 27. gr. - Afgreiðsla leyfis til matsskyldra framkvæmda.
– Greining á forsendum umhverfismats

■ 28. gr. - Endurskoðun umhverfismats
– Óska skal álits Skipulagsstofnunar séu 10 ár liðin.
– Heimilt að óska álits Skipulagsstofnunar innan 10 ára.
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Umhverfismat áætlana

■ Styttri ákvæði en í lögum nr. 105/2006
■ Breytt hugtakanotkun
■ 12. gr. - Ferli við umhverfismat áætlana

– Nýtt ákvæði en ekki efnisleg breyting
■ 13. gr. - Ábyrgð á umhverfismati áætlunar og tímasetning

– Ekki efnisleg breyting
■ 14. gr. - Umhverfismatsskýrsla áætlunar

– Umorðað en ekki efnisleg breyting
■ 15. gr. - Kynning áætlunar og umhverfismatsskýrslu

– Breyting en sjá þó bráðabirgðaákvæði
■ 16. gr. – Afgreiðsla áætlunar

– Umorðað en ekki efnisleg breyting
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Tilkynningarskyldar framkvæmdir

■ 19. gr. – Framkvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum
– Flokkur B í 1. viðauka
– „Sama á við framkvæmdir sem eru undir viðmiðunarmörkum í flokki B í 1. viðauka ef 

þær eru fyrirhugaðar á verndarsvæði, sbr. iii. lið 2. tölulið. 2. viðauka.“

■ Helstu breytingar:
– Breyting á lögbundnum fresti Skipulagsstofnunar til að taka ákvörðun.
– Lágmarksfrestur umsagnaraðila lengdur.
– Skipulagsstofnun heimilt að taka ákvörðun hafi umsögn ekki borist innan fjögurra 

vikna.
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Tilkynningarskyldar framkvæmdir

Vikur: 1 2 3 4 5 6 7

96. september 2021

Framkvæmdaraðili leggur 
fram tilkynningu

Skipulagsstofnun tekur ákvörðun 
um matsskyldu*

Umsagnir berast innan 4 
vikna

*Frestur miðast við þann dag 
sem fullnægjandi gögn 
berast. Ákvörðun getur 
dregist sem nemur þeim 
viðbótartíma sem 
framkvæmdaraðili tekur sér

Skipulagsstofnun fer yfir 
tilkynningu og sendir til 
umsagnar.

Framkvæmdaraðili bregst við 
umsögnum ef tilefni er til.

Frá 1. desember 2022 fer miðlun upplýsinga fram í skipulagsgátt



Matsáætlun og álit um matsáætlun

■ Helstu breytingar:
– Breytt hugtakanotkun.
– Framkvæmdaraðila ekki lengur gert að kynna tillögu að matsáætlun.
– Álit ekki ákvörðun
– Lögbundinn frestur Skipulagsstofnunar til að ljúka við álit 7 vikur.
– Lágmarksfrestur umsagnaraðila lengdur.
– Skipulagsstofnun heimilt að ljúka við álit hafi umsögn ekki borist innan fjögurra 

vikna.
– Álit Skipulagsstofnunar um matsáætlun ekki kæranlegt.
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Matsáætlun og álit um matsáætlun 

116. september 2021

Vikur: 1 2 3 4 5 6 7

Framkvæmdaraðili leggur 
fram matsáætlun Álit um matsáætlun liggur fyrir*

Umsagnir berast innan 4 
vikna

*Frestur miðast við þann dag 
sem fullnægjandi gögn 
berast. Álit getur dregist sem 
nemur þeim viðbótartíma 
sem framkvæmdaraðili tekur 
sér

Skipulagsstofnun fer yfir 
matsáætlun og kynnir fyrir 
almenningi og 
umsagnaraðilum með 
áberandi hætti

Framkvæmdaraðili bregst við 
umsögnum ef tilefni er til.

Frá 1. desember 2022 fer miðlun upplýsinga fram í skipulagsgátt

Kynning matsáætlunar



Umhverfismatsskýrsla og álit

■ Helstu breytingar
– Breytt hugtakanotkun.
– Umhverfismatsskýrsla í stað frummatsskýrslu og matsskýrslu.
– Skipulagsstofnun heimilt að ljúka við álit hafi umsögn ekki borist innan sex vikna.
– Frestur Skipulagsstofnunar til að gefa út álit 7 vikur og miðast við lok kynningartíma. 
– Samráð og kynning

• Aukin þátttaka Skipulagsstofnunar
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Umhverfismatsskýrsla og álit

136. september 2021

Vikur: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Framkvæmdaraðili leggur 
fram 

umhverfismatsskýrslu

Álit um umhverfismatsskýrslu 
liggur fyrir*

Umsagnir berast innan 6 
vikna

*Frestur miðast við þann dag 
sem fullnægjandi gögn 
berast. Álit getur dregist sem 
nemur þeim viðbótartíma 
sem framkvæmdaraðili tekur 
sér

Skipulagsstofnun fer yfir 
umhverfismatsskýrslu og 
kynnir fyrir almenningi og 
leitar umsagna

Framkvæmdaraðili bregst við 
umsögnum

Frá 1. desember 2022 fer miðlun upplýsinga fram í skipulagsgátt

Kynning umhverfismatsskýrslu



Umsagnir um umhverfismatsskýrslu og svör

■ Lög nr. 106/2000:
– Framkvæmdaraðili gerir grein fyrir framkomnum athugasemdum og umsögnum í 

matsskýrslu og tekur afstöðu til þeirra.
■ Lög nr. 111/2021:

– Lögin taka ekki sérstaklega á hvað gera skal við umsagnir.
– „Skipulagsstofnun getur farið fram á að framkvæmdaraðili leggi fram frekari gögn 

enda sé framlagning þeirra gagna nauðsynleg til að komast megi að niðurstöðu um 
umhverfismat framkvæmdarinnar.“

– Álit Skipulagsstofnunar skal m.a. byggt á framkomnum umsögnum umsagnaraðila og 
almennings.
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1. viðauki

■ Framkvæmdaflokkar endurskoðaðir
■ C-flokkur ekki lengur til.

– Hefur áhrif á viðmið fyrir B-flokk
■ Stærðarviðmiðum breytt til samræmis við stærðarmörk í tilskipun 2011/92/EB
■Oft miðað við gólfflöt bygginga eða stærð framkvæmdasvæðis.
■ Framkvæmdir undir viðmiðunarmörkum á verndarsvæðum.

156. september 2021



■ Takk fyrir

166. september 2021
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