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Reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012 

■ Markmið reglugerðarinnar er: 

 

– a) stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd landslags, 

náttúru og menningarminja og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi, 

– b) tryggja faglegan undirbúning við útgáfu framkvæmdaleyfa og koma á samræmdu ferli 

vegna umsókna um framkvæmdaleyfi, 

– c) tryggja að leyfisskyldar framkvæmdir séu í samræmi við skipulagsáætlanir og mat á 

umhverfisáhrifum, 

– d) tryggja að virkt eftirlit sé með því að framkvæmdir séu ekki hafnar án leyfis og að þær séu í 

samræmi við útgefin leyfi. 
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Framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku 

 

■ Öll efnistaka á landi, úr ám, vötnum og af eða úr hafsbotni innan netlaga er háð framkvæmdaleyfi 

hlutaðeigandi sveitarstjórnar 

 

■ Allar efnistökur, gamlar og nýjar, þurfa framkvæmdaleyfi skv. 3. mgr. IV. 

bráðabirgðaákvæðis náttúrverndarlaga nr. 44/1999 

–  Framkvæmdaleyfi vegna efnistöku skal gefið út til tiltekins tíma þar sem gerð er grein fyrir 

stærð efnistökusvæðis, vinnsludýpi, magni og gerð efnis sem heimilt er að nýta samkvæmt 

leyfinu, vinnslutíma og frágangi á efnistökusvæði. 
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Grafið í 

malarhjalla 

ofan við 

Sauðárkrók 

 

 

 
Mynd tekin af vef 

Vegagerðarinnar 



Efni framkvæmdaleyfis fyrir efnistöku 
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■ Leyfisveitandi skal sjá til þess að í framkvæmdaleyfi komi að 

lágmarki fram eftirtalin atriði: 

1. Nafn framkvæmdaaðila,  

2. nákvæm staðsetning framkvæmdar,  

3. umfang framkvæmdar,  

4. samantekt á lýsingu og frágangi framkvæmdar,  

5. tilvísun í heiti og dagsetningar þeirra gagna sem 

framkvæmdaleyfið byggir á,  

6. dagsetning samþykktar leyfisveitanda á framkvæmdaleyfinu,  

7. gildistími framkvæmdaleyfis.  

8. eftirlitsaðili framkvæmdarinnar,  

9. skilyrði leyfisveitanda skv. 4. mgr. 10. gr. reglugerðar þessarar, 

10. tekið fram að framkvæmd skuli samræmast samþykktum 

hönnunargögnum, sbr. 7. gr. reglugerðar þessarar, 

11. tekið fram að tilkynna skuli leyfisveitanda um breytingar á 

framkvæmd og einnig Skipulagsstofnun ef framkvæmd fellur 

undir lög um mat á umhverfisáhrifum.  



Niðurstaða 

■ Vönduð framkvæmdaleyfi stuðla að betri framkvæmd og auðveldara eftirliti, minni 

kostnaði til lengra tíma litið. 

 

■ Vöndum vinnubrögðin! 

Takk fyrir ! 

12 April 2013 Samráðsfundur-Hella 5 


