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NÁLGUN VERKEFNIS

Tillögur um einföldun leyfisveitinga og málsmeðferða sem eru 
undanfarar þeirra, t.d. skipulagsgerð og mat á umhverfisáhrifum. 

Nýta kosti rafrænnar þjónustu og ólíkar stofnanir vinni í sömu gátt og 
gögn flæði á milli málsmeðferða. Nú þegar gert hjá skattur.is og 
heilsuvera.

Markmiðið er að straumlínulaga vinnuferla, skapa vinnusparnað og 
stytta málsmeðferðar tíma. Helsti ávinningur;

• Betra aðgengi ganga og rekjanleiki 
• Tímasparnaður 
• Aðhald í vinnubrögðum og skilvirkni 



 

 

VIÐFANGSEFNI

• Horft til eftirfarandi atriða: 
• Gögn sem framkvæmdaraðili 

setur fram 
• Umsagnir og athugasemdir til 

stofnana 
• Flæði upplýsinga 
• Hvaða stofnun heldur utan um 

mál 
• Hve margir aðilar koma að máli 

og hversu oft 
• Markmið viðkomandi lagabálka 
• Hvar kæruleiðir eru til staðar 

• Helstu þrep í ferlinu: 
• Rannsóknarleyfi 
• Áætlanir og stefnumörkun 
• Skipulagsáætlanir 
• Matsskyldufyrirspurn og / eða 

mat á umhverfisáhrifum 
• Framkvæmdaleyfi 
• Leyfi vegnar nýtingar og 

reksturs 
• Önnur leyfi 



 

 

STAÐAN Í DAG

Talsvert um tvíverknað og sömu gögn lögð fram ítrekað

Sömu aðilar koma oft að sama máli

Umsagnar- og kynningarferli taka mikinn tíma 

Ógagnsæi, erfitt aðgengi að gögnum og erfitt að fylgja 
málum eftir

Handavinna við að afrita og endursegja efni umsagna og 
athugasemda



 



 

 

SAMANBURÐUR Á LÖGGJÖF NÁGRANNAÞJÓÐA 

Skýrsla um samanburð á löggjöf um mat á umhverfisáhrifum í 
nokkrum nágrannalöndum * 

Þar kemur fram að matsferlið á Íslandi sé óþarflega flókið, það sé 
skortur á tengslum milli málsmeðferða og þörf sé á að skerpa á 
hlutverki þátttakenda í ferlinu. 

Dæmi um flækjustig er tvöfalt samráð um matsáætlun og 
matsskýrsla er lög fram tvisvar. Þetta tíðkast ekki í öðrum löndum. 

Mun víðtækari kæruheimildir eru á Íslandi en í nágrannalöndum.

*Samanburður á löggjöf nokkurra nágrannaþjóða um mat á umhverfisáhrifum. Aagot Vigdís Óskarsdóttir, 2019. 
  Löndin sem eru skoðuð eru Norðurlandaþjóðir, þ.e. Danmörk, Finnland, Noregur, Svíþjóð og Ísland, og einnig löggjöf Skotlands. 



 

 

AÐKOMA STOFNANA

Dæmi: Framkvæmd fer 17 
sinnum í umsagnarferli og 
hver stofnun fjallar um málið 
allt að 10 sinnum. 

Sömu upplýsingar flæða á 
milli þrepa en þó bætast við 
gögn og upplýsingar eftir því 
sem málum vindur fram. 

Aðilar koma endurtekið að 
málinu, bæði umsagnaraðilar 
og stjórnvald sem tekur 
ákvörðun. 

Heimild: Landsvirkjun



 



 

 

EINFÖLDUN MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM
Einfalt samráð um matsáætlun 

Matsskýrsla lögð fram einu sinni 

Umfjöllun um raunhæfa valkosti 

Hægt er að einfalda 
samráðsferla og útgáfu á 
skýrslum, án þess að skerða 
aðgengi almennings og 
hagsmunaaðila og án þess að 
ganga gegn Evróputilskipunum. 



 

 

Kæruheimildir Innviðaframkvæmdir sem fara 
yfir mörg sveitarfélög

Slíkar framkvæmdir verði settar í 
sérstakt ferli þar sem málsmeðferð 
er samræmd og samstillt. 
Á norðurlöndum eru dæmi um 
sérlög sem sem ganga framar 
lögum um mat á umhverfisáhrifum 
og gæti verið heppilegt að nýta þá 
leið fyrir stórar innviðaframkvæmdir. 

Kæruheimildir á Íslandi eru 
víðtækari en í nágrannalöndum 



 

 

EINFÖLDUN MÁLSMEÐFERÐA MEÐ VEFGÁTT 

Markmið vefgáttarinnar er að á 
einum stað liggi fyrir gögn í 
málsmeðferð vegna leyfisveitinga 
framkvæmda og nauðsynlegra 
undanfara hennar. 
Leyfisveitingin er útgangspunktur, 
t.d. framkvæmdaleyfi, 
byggingarleyfi, nýtingarleyfi, 
rekstrarleyfi eða starfsleyfi. 



 

UPPBYGGING 
GÁTTARINNAR
Hvert mál hefur sína 
upphafssíðu og þar væri 
tímalína sem sýni stöðu 
verkefnis, hve langt ferlið mun 
verða, hvaða þrepum er lokið 
og hvaða þrep eru fyrirhuguð í 
ferlinu, hvort kynningartími sé í 
gangi og aðrar upplýsingar. 
Aðgengi almennings verður 
auðveldara og skýrara því allt 
er á einum stað.



 

MAT Á 
UMHVERFISÁHRIFUM
Nauðsynleg gögn eru sett inn 
á gáttina auk þess sem 
umsagnir og athugasemdir 
eru skráðar beint inn á gáttina 
og gerð grein fyrir því hvernig 
brugðist var við þeim. 
Skipulagsstofnun vinnur 
ákvörðun sína og álit út frá 
gátlista.



 

DEILISKIPULAG 
Í gegnum vefgáttina mætti 
samnýta kynningartíma t.d. 
skipulags og MÁU og 
draga úr tvíverknaði hvað 
varðar umsagnir og 
viðbrögð við þeim. 
Möguleiki á að senda 
umsögn eða athugasemd 
lokast sjálfkrafa þegar 
kynningartíma líkur. 



 

FRAMKVÆMDALEYFI 
Lagðar fram teikningar, 
hönnunargögn og annað 
sem bætist við frá fyrri 
málsmeðferðum. Að öðru 
leyti er vísað í fyrirliggjandi 
gögn sem eru þegar inni á 
gáttinni. 
Færri útgáfur skjala, minna 
um endurtekningar, skýrari 
framsetningar auka gangsæi 
og auðvelda þeim sem vilja 
fá upplýsingar um málið. 



 

 

ÁVINNINGUR; AÐGENGI, REKJANLEIKI, TÍMI

• Öll gögn á einum stað
• Auðveldari samskipti og 

upplýsingaflæði
• Betri yfirsýn og rekjanleiki
• Færri útgáfur skjala, minna um 

endurtekningar
• Staðlaðir gátlistar auka gagnsæi
• Auðveldara að vinna þrep 

samhliða
• Hægt að samnýta umsagnarferli
• Tímalína gefur yfirsýn og aðhald

• Matsáætlun lögð fram einu sinni 
sparar 1-2 mánuði

• Ein matsskýrsla getur sparað 
margar vikur í bið

• Minni vinna við að útbúa gögn hjá 
framkvæmdaaðila

• Minni vinna stofnana við að skrifa 
umsagnir og vinna úr þeim

• Hætta á mistökum minnkar
• Auðveldara að fylgja eftir 

tímafrestum
• Aðhald í vinnubrögðum



 


