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Efni: Lýsing - Svæðisskipulag Suðurnesja 2020 - 2035 - endurskoðun 

 

Vísað er til erindis svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja er barst 28. september sl. þar sem 

óskað er umsagnar Umhverfisstofnunar um lýsingu á endurskoðun á svæðisskipulagi 

Suðurnesja 2008-2024.  

Í erindinu kemur fram að frá staðfestingu svæðisskipulags Suðurnesja 2008-2024 hafa 

orðið margvíslegar breytingar á mikilvægum forsendum. Því hefur svæðisskipulags-

nefndin ákveðið að endurskoða stefnu svæðisskipulagsins sem tekur til sameiginlegra 

hagsmuna sveitarfélaga á Suðurnesjum, s.s. íbúaþróunar og búsetu, atvinnulífs, auðlinda, 

innviða, loftslagsmála, náttúruvár og heimsmarkmiða. 

Fráveita 

Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að lögð sé fram stefna um fráveitumál í 

tillögunni. Mikilvægt er að fjallað sé um stöðu fráveitumála á svæðinu sem 

svæðisskipulagið nær til þar sem komi fram áætlað magn og umfang fráveitu, eðli 

hreinsivirkja og auk þess er mikilvægt að það komi fram hvert sé ástand viðtakans. 

Einnig bendir stofnunin á að þar sem þörf er á úrbótum í fráveitumálum þarf að koma 

fram hver stefna sveitarfélagana er varðandi endurbætur og hver tímarammi endurbóta er.   

Umhverfisstofnun bendir á að öll fráveita skal vera skv. reglugerð nr. 798/1999 um 

fráveitur og skólp. 

Stjórn vatnamála 

Umhverfisstofnun bendir á að nú er unnið að innleiðingu laga nr. 36/2011 um stjórn 

vatnamála. Markmið laganna er að vernda vatn og vistkerfi þess, hindra frekari rýrnun 

vatnsgæða og bæta ástand vatnavistkerfa til þess að vatn njóti heildstæðrar verndar. 

Jafnframt er lögunum ætlað að stuðla að sjálfbærri nýtingu vatns og langtímavernd 

vatnsauðlindarinnar. Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að tekið sé tillit til 

ákvæða laganna í tillögunni og vill stofnunin benda á vefsíðuna www.vatn.is.  

Lögin ná yfir grunnvatn (þar með talið jarðsjó) og allt yfirborðsvatn (þ.e. straumvötn, 

stöðuvötn, árósavatn og strandsjó, auk jökla). Þau mynda ramma utan um aðra löggjöf er 

varðar verndun vatns. Til að ná fram markmiðum laganna skal vinna vatnaáætlun, 

aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun en þessar áætlanir fóru í opinbera kynningu í desember 

2020 og er áætlað að þær verði staðfestar 2022. Settar hafa verið tvær reglugerðir, 



 

 

reglugerð nr. 935/2011 um stjórn vatnamála og reglugerð nr. 535/2011 um flokkun 

vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun. Hægt er að sjá skilgreind 

vatnshlot á vefsíðunni https://vatnshlotagatt.vedur.is/.  

Þungamiðjan í lögum um stjórn vatnamála er sú krafa að öll vatnshlot skulu vera í a.m.k. 

góðu vistfræðilegu ástandi (yfirborðsvatn), góðu efnafræðilegu ástandi (yfirborðsvatn og 

grunnvatn) og hafa góða magnstöðu (grunnvatn) ásamt þeirri kröfu að vatnsgæði rýrni 

ekki. Manngerð og mikið breytt yfirborðsvatnshlot skulu hafa gott vistmegin og 

efnafræðilegt ástand þeirra skal vera gott. Þetta eru þau umhverfismarkmið sem öll 

vatnshlot eiga að uppfylla.  

Umhverfisstofnun bendir á að í 28. gr. laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála segir, þar 

sem fjallað er um réttaráhrif vatnaáætlunar, að opinberar áætlanir á vegum stjórnvalda, 

svo sem vegna skipulagsmála, náttúruverndar, orkunýtingar og samgangna, skuli vera í 

samræmi við þá stefnumörkun um vatnsvernd sem fram kemur í vatnaáætlun. Við 

endurskoðun eða breytingu skipulagsáætlunar sveitarfélags skal, þegar við á, samræma 

skipulagsáætlunina vatnaáætlun innan sex ára frá staðfestingu vatnaáætlunar. 

Stefna í loftlagsmálum 

Umhverfisstofnun vill einnig benda á að í c. lið. 5. gr. laga nr. 70/2012 um loftslagsmál 

segir að sveitarfélög skuli setja sér loftslagsstefnu þar sem stefnan skal innihalda 

skilgreind markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjöfnun 

starfseminnar ásamt aðgerðum svo að þeim markmiðum verði náð.   

Úrgangsmál 

Umhverfisstofnun bendir á að umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur gefið út nýja 

stefnu um meðhöndlun úrgangs sem nefnist Í átt að hringrásarhagkerfi.1 

Þegar kemur að innleiðingu hringrásarhagkerfis í úrgangsmálum á Íslandi er um að ræða 

tvær stefnur ráðherra sem mynda sameiginlega heildarstefnu í úrgangsmálum. Annars 

vegar stefna um úrgangsforvarnir, sem kom út í fyrsta sinn árið 2016 undir heitinu Saman 

gegn sóun, og hins vegar stefnan um meðhöndlun úrgangs, Í átt að hringrásarhagkerfi 

sem kom út í júní 2021. 

Sú stefna, Í átt að hringrásarhagkerfi, kemur í stað Landsáætlunar um meðhöndlun 

úrgangs 2013–2024, í samræmi við breytingar sem gerðar voru árið 2014 á lögum um 

meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003. 

Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að skipulagsáætlunin taki tillit til ofangreindra 

stefna. 

Samkvæmt 8. gr. reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs kemur fram að 

sveitarstjórn, ein eða fleiri í sameiningu, skuli semja og staðfesta svæðisáætlun um 

meðhöndlun úrgangs sem gildir fyrir viðkomandi svæði til tólf ára í senn. Jafnframt 

kemur fram að svæðisáætlun skuli fylgja stefnu um meðhöndlun úrgangs og stefnu um 

úrgangsforvarnir og að þar skuli m.a. koma fram upplýsingar um stöðu úrgangsmála á 

viðkomandi svæði, aðgerðir til að bæta endurnotkun, endurnýtingu og förgun og 

 
1 https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-

skrar/Stefna%20um%20me%C3%B0h%C3%B6ndlun%20%C3%BArgangs%202021-

2032%20090621.pdf 

https://vatnshlotagatt.vedur.is/


 

 

upplýsingar um hvernig sveitarstjórn hyggst ná markmiðum stefnu um meðhöndlun 

úrgangs og stefnu um úrgangsforvarnir.  

Umhverfisstofnun bendir á að skýr skylda sveitarstjórna til að skila inn svæðisáætlun 

sveitarfélaga hefur verið í lögum frá árinu 2014, með lögum nr.  63/2014 um breytingu á 

lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, þar sem í 6. grein er kveðið á um 

svæðisáætlanir.  

Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að skipulagsáætlunin taki tillit til ofangreindra 

stefna. 
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