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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

     

    _______________________________________________ 

Lilja Víglundsdóttir 
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Ágrip 

Fyrstu almennu lögin um náttúruvernd voru sett árið 1956, lög nr. 48/1956. Í þeim lögum er 

fyrst talað um náttúruverndarnefndir í einhverri mynd. Þá höfðu nefndirnar mun meira vald en 

þær hafa nú og ákvörðunarvald í ýmsum málum, t.d. skipulagsmálum og friðun svæða. 

Hlutverki nefndanna var breytt með nýjum náttúruverndarlögum árið 1971 og þá var verulega 

dregið úr valdi þeirra og það fært yfir til sveitarstjórna og náttúruverndarráðs. Meginhlutverk 

nefndanna var þá orðið að stuðla að náttúruvernd hver á sínu svæði. Lögunum var svo aftur 

breytt árið 1996 en núverandi nefndir vinna samkvæmt lögum frá 1999. Stærsta hlutverk 

náttúruverndarnefnda sveitarfélaga í dag samkvæmt náttúruverndarlögum er að vera 

ráðgefandi aðili fyrir sveitarstjórn um náttúruverndarmál og að stuðla að náttúruvernd á sínu 

svæði. 

Einhverjir hafa haldið því fram að náttúruverndanefndirnar séu ekki að gæta hagsmuna 

náttúrunnar í þeim málum sem þær fjalla um og er ætlað að veita umsagnir um. Jafnvel sagt 

að þær hafi unnið gegn þeim hagsmunum sem þeim bera að gæta. Hugmyndin að gerð þessa 

verkefnis vaknaði í kjölfar umræðna um störf náttúruverndarnefnda. Markmiðið er að skoða 

vinnu náttúruverndarnefnda, niðurstöðu mála sem þar eru til umfjöllunar og hvort að þær séu 

að sinna því hlutverki sem þeim er ætlað samkvæmt lögum. 

Valin voru í verkefnið fjögur sveitarfélög, Álftanes, Árborg, Garðabær og Hafnarfjörður. 

Verkefnið er svo til eingöngu unnið út frá fundargerðum náttúruverndarnefnda þessara 

sveitarfélaga og voru fundargerðir þeirra skoðaðar yfir 12 mánaða tímabil, frá 1. september 

2006 til 31. ágúst 2007. Farið var yfir öll mál sem þar komu fram og til sérstakrar umfjöllunar 

í verkefninu voru valin 5-6 mál frá hverju sveitarfélagi. Þau voru síðan rakin frá upphafi til 

enda og meðhöndlun þeirra skoðuð. Við þessa vinnu þurfti einnig að skoða fundargerðir 

annarra nefnda á vegum bæjarins og bæjarráðs til þess að sjá feril málanna.  

Helstu niðurstöður eru þær að nefndirnar eru að mestu leyti að vinna innan þess ramma sem 

löggjöfin segir til um. Hagsmunum náttúrunnar er ekki fórnað fyrir hagsmuni annarra hópa en 

þó koma upp tilfelli þar sem náttúruverndarnefndir sýna ekki nógu mikinn vilja til að koma á 

framfæri athugasemdum sem telja mætti að ættu við út frá umhverfislegu sjónarmiði. Það á til 

dæmis við hjá tveimur nefndum þegar deiliskipulagstillaga vegna stækkunar álvers er til 

kynningar. Nefndirnar eru einnig misjafnlega virkar í starfi sínu við að stuðla að náttúruvernd 

og að hafa frumkvæði að því að efla bæjarbúa til þess að taka þátt í því að skapa vistvænna og 

hreinna umhverfi. Sóknarfæri til þess að gera samfélagið meðvitaðra um umhverfismál þarf 

að grípa og það tekst þeim ekki alltaf þó að nýtanlegar hugmyndir til þess komi fram.  
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Í skilningi laganna er erfitt að gagnrýna störf nefndanna. En miðað við þá umræðu sem hefur 

skapast um umhverfismál og náttúruvernd þá er aukinn þrýstingur á að við reynum að halda í 

það hreina loft sem við höfum, þá fallegu náttúru sem landið okkar skartar og það ómengaða 

vatn sem við höfum yfir að ráða. Því er nauðsynlegt að við eflum starf þessara nefnda og þá 

möguleika sem starf þeirra býður upp á. Ef til vill er það löggjöfin sem er helsta brotalömin í 

þessu. Líklega þarf að breyta henni til að við getum eflt náttúruverndarstarfið í heimabyggð, 

en það er að verða lífsnauðslegt vegna þess álags sem er á umhverfið t.d. vegna aukinnar 

neyslu almennings og framleiðsluaðferða fyrirtækja.  

 

Lykilorð: náttúruverndarnefnd, umhverfisnefnd, náttúru- og umhverfismál, 

Umhverfisnefnd Árborgar, Umhverfisnefnd Álftaness, Umhverfisnefnd Garðabæjar, 

Umhverfisnefnd Hafnarfjarðar, náttúruverndarlög.  
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Þakkir 

Enginn er eyland og það var reynsla mín við vinnu þessa verkefnis. Ég hafði með mér 

fámennan en frábæran hóp fólks sem studdi mig í gegnum þetta verk. Leiðbeinandinn minn 

Ragnhildur Helga Jónsdóttir var mín stoð og stytta, hún aðstoðaði mig í hugleiðingum mínum 

um verkefnið, benti mér á mögulegar leiðir og kom með athugasemdir sem voru mér hvatning 

við vinnuna og fær hún kærar þakkir frá mér fyrir það. 

Anna Guðrún Þórhallsdóttir brautarstjóri fær einnig þakkir við það að koma verkefninu af 

stað.  

Einnig vil ég þakka móður minni, Auði Sveinsdóttur, sem gaf sér tíma til yfirlestrar oftar en 

einu sinni. Eiginmaður minn Snorri Ómarsson sem einnig tók að sér að koma með 

athugasemdir fær hjartans þakkir fyrir sinn hluta.  

 

Takk kærlega fyrir öll sömul! 
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1. Inngangur 
Markmið þessa verkefnis er að skoða vinnu náttúruverndarnefnda sveitarfélaga út frá 

hlutverki þeirra eins og það er sett fram í náttúruverndarlögum. Hlutverk náttúruverndanefnda 

var fyrst skilgreint í lögum um náttúruvernd nr. 48 árið 1956. Hlutverk þeirra hefur síðan þá 

breyst með þeim lögum sem eftir það voru sett um náttúruvernd. Í náttúruverndarlögum nr. 

44/1999 kemur fram að markmið þessara nefnda er fyrst og fremst að vera sveitarstjórnum til 

ráðgjafar um náttúruverndarmál auk þess að stuðla að náttúruvernd hver á sínu svæði, m.a. 

með fræðslu og umfjöllun um framkvæmdir og starfsemi sem þykir líkleg til þess að hafa 

áhrif á náttúruna og gera tillögur um úrbætur. 

Í verkefninu er litið til þeirra verkefna sem nefndirnar vinna að og hvaða sjónarmið eru 

ráðandi í niðurstöðu mála. Horft til þess hvort þær séu með hagsmuni náttúrunnar að 

leiðarljósi við vinnu sína eða hvort að hagsmunir annarra aðila ráði þar för.  

Uppruna verkefnisins má rekja til þess að heyrst hafa raddir þar sem að starf þessara nefnda 

hefur verið gagnrýnt og telja sumir að pólitík og hagsmunir einstakra hópa ráði þar för en 

hagsmunir náttúrunnar ekki hafðir að markmiði við úrlausn mála. Það sem einnig hefur þótt 

vera gagnrýnivert er skipun aðila í nefndirnar, en sveitarstjórn skipar í þessar nefndir til 

fjögurra ára senn. Og þeir aðilar sem tilnefndir eru í nefndirnar eru í flestum tilfellum fólk 

sem hefur skipað sæti á framboðslistum stjórnmálaflokka í sveitarstjórn. Umhverfis- og 

náttúruverndarmál kalla á þekkingu og reynslu svo vel megi fara og til að nefndarfólk geti 

horft á málefni með gagnrýnni hugsun með tengingu við alla þá þætti sem skipta máli. 

Auðvelt getur verið að hafa áhrif á skoðanir fólks ef það býr ekki yfir þeirri þekking á 

málefninu til að spyrja réttra spurninga eða nálgast mál á faglegum grundvelli. 

Hagsmunir sveitarfélags geta verið gífurlegir bæði efnahagslega og samfélagslega í málum 

sem koma inn á borð náttúruverndarnefnda og þeim er ætlað að fjalla um. Og ekki eru 

hagsmunir náttúru og umhverfis síðri. Þessir hagsmunir fara ekki alltaf saman en löggilt 

hlutverk þessara nefnda ættu að vera að verja hagsmuni náttúrunnar og koma með umsagnir út 

frá náttúruverndarsjónarmiði. Náttúruverndarnefndir eru eingöngu ráðgefandi en hafa ekki 

vald í endanlegri ákvarðanatöku og því skiptir máli að þeirra sjónarmið vegi þungt í huga 

ákvörðunaraðila. Þar kemur inn sá þáttur sem tekur til þekkingar og menntunar 

nefndarmanna. Erfitt getur verið fyrir aðila í náttúruverndarnefndum að standa að faglegu áliti 

ef þeir búa ekki að þeirri þekkingu og menntun sem gerir álitið trúverðugt þó þeir hafi alltaf 

þann möguleika að leita utanaðkomandi stuðnings og aðstoðar sérfræðinga. Það gefur 
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ákvörðunarvaldinu betri möguleika á að horfa framhjá umsögn nátttúruverndarnefndar ef það 

aðhyllist aðra hagsmunahópa, ef nefndin sjálf býr ekki yfir neinni sérfræðiþekkingu á sviði 

náttúru- og umhverfismála. 

Árangur náttúruverndarnefnda má ekki bara mæla út frá því hvernig viðfangsefni þeirra eru 

meðhöndluð heldur má einnig líta til sóknarvinnu þeirra og frumkvæðis. Fræðsla og 

leiðbeiningar til íbúa er mikilvægt sóknarfæri í að breyta hugsunarhætti og viðhorfi hins 

almenna borgara og þar með stækka og efla þann hóp almennings sem fylgir 

náttúruverndarmálum. Því má spyrja sig að því hvort ekki sé æskilegt að 

náttúruverndarnefndir auki fræðslu til íbúa síns sveitarfélags um skaðleg efni, endurvinnslu, 

endurnýtingu og umhverfisvænni lífstíl. Því  það er ljóst er að daglegar athafnir okkar og 

neysla eru í auknum mæli að hafa áhrif á umhverfi og náttúru bæði í okkar nánasta umhverfi 

og í víðara samhengi. Með aukinni fræðslu er hægt að gera almenning meðvitaðri um 

umhverfismál og geta nefndirnar eflt starf sitt og vægi með styrk frá samfélaginu.  

Nauðsynlegt er að skoða bæði lögin sem um náttúruverndarnefndirnar eru sett og einnig 

umhverfið sem þeim er gert að starfa í. Er löggjöfin slík að skilvirknin er ef til vill ekki eins 

mikil og mögulegt væri? Eflaust getum við gert betur með því að nýta okkar allt það vel 

menntaða fólk á sviði náttúruvísinda og umhverfismála til starfa í náttúruverndarmálum í 

sveitarfélögum? 

Rannsóknarspurning verkefnisins er því fyrst og fremst sú hvort að náttúruverndarnefndir 

sveitarfélaga séu að uppfylla skyldur sínar með tilliti til þess hlutverks sem er skilgreint í 

náttúruverndarlögum. En einnig er horft til frumkvæðis og tilrauna þeirra til að efla vitund 

fólks um umhverfismál. 

2. Náttúruverndarnefndir 

2.1. Saga 
Árið 1956 voru fyrstu almennu lögin um náttúruvernd sett á Alþingi, Lög um náttúruvernd nr. 

48/1956. Í þessum lögum var fyrst talað um náttúruverndarnefndir í einhverri mynd. Við gerð 

þessarra laga var stuðst við erlend lög frá nágrannalöndunum og voru lög sem þá var nýlega 

búið að setja í Danmörku og Svíþjóð og svo frumvarp til náttúruverndarlaga í Noregi helsta 

fyrirmynd íslensku laganna. 

Í 3. kafla, grein 9, sem fjallar um stjórn náttúruverndarmála er sagt:  
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„Í hverju sýslufélagi skal skipa þriggja manna náttúruverndarnefnd. Sýslumaður er 

formaður nefndarinnar. Sýslunefnd kýs hina nefndarmennina, tvo til fjögurra ára í senn 

og jafnmarga varamenn. Leitast skal við að kjósa þá menn til starfa þessara, sem kunnir 

eru að áhuga og þekkingu á náttúruvernd.“ (Lög um náttúruvernd nr. 48/1956) 

 

Næsta yfirvald náttúruverndarnefnda var náttúruverndarráð sem staðsett var í Reykjavík. 

Ráðið var skipað af menntamálaráðherra og í því sátu þrír forstöðumenn Náttúrugripasafnsins, 

einn maður samkvæmt tillögu frá Búnaðarfélagi Íslands, einn frá Skógræktarfélagi Íslands, 

einn frá Verkfræðingafélagi Íslands og menntamálaráðherra skipaði svo einn lögfræðing sem 

jafnframt var formaður ráðsins.  

Aðalhlutverk náttúruverndarnefnda var að leysa úr þeim efnum sem ráða þurfti til lykta 

samkvæmt lögunum. Lögin segja einnig að náttúruverndarnefndir hafa vald til að leggja bann 

við jarðraski þar sem sérstök hætta var á því að sérkennilegu landslagi eða merkum 

náttúruminjum væri raskað eða áskilið að sérstakra leyfa yrði leitað hverju sinni. Ef ekki var 

sátt um bannið var hægt að skjóta úrlausn nefndarinnar til náttúrverndarráðs. Einnig gátu 

nefndirnar lagt á dagsektir ef úrlausn um bætur á röskuðu landi var ekki sinnt. Samkvæmt 8. 

grein laganna höfðu náttúruverndarnefndir heimild til að friða landsvæði og gera þau að 

fólkvangi ef landsvæðið þótti vel til þess fallið að veita almenningi færi á að njóta 

náttúrunnar. Þær höfðu einnig vald til að taka land eignarnámi ef ekki náðust samningar. Mál 

sem komu að skipulagi s.s. íbúðarhúsabyggingar innan kaupstaða og kauptúna og byggingar í 

sambandi við landbúnað, voru í verkahring náttúruverndarnefnda. Ef hins vegar var ráðgerð 

annars konar mannvirkjagerð þurfti að leita álits náttúruverndarráðs. Friðun landsvæða var 

einnig í höndum náttúruverndarráðs sem staðsett var í Reykjavík. Ein aðalástæða þessa 

fyrirkomulags sem þarna var haft á, að náttúruverndarnefndir önnuðust mál í héraði, var að 

hægara þótti að geta leitað til nefndar sem var nærri vettvangi en að þurfa að leita til 

Reykjavíkur um álit. Einnig var litið á það sem svo að nefndarmenn hefðu meiri 

staðarþekkingu heldur en náttúruverndarráðsmenn þó að náttúruverndarráðsmenn þyrftu að 

álykta við lausn stærri mála. Samkvæmt greinargerðinni með lögunum liggur ástæða þess í 

því að meiri kunnátta og þekking var innan ráðsins á sviði náttúrufræða og verkfræði en hjá 

nefndum heimamanna og því mætti ætla að umsagnir ráðsins vegi þyngra en álit nefndanna 

(Alþingi, 1955). Á þessum tímum eru umhverfis- og náttúruverndarmál ekki með sömu 

áherslum og þau eru í dag. Í dag er mikið horft á verndun svæða og gæða umhverfis sem og 

skipulagsmál. En á þeim dögum sem þessi lög voru sett, 1956, var starf nefndarinnar mikið til 
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að útkljá mál sem byggðust á nýtingu auðlinda náttúrunnar s.s. vatns, fiskjar og lands. 

Vissulega erum við að fást við slík mál í dag en þá á stærri kvarða. 

Árið 1971 voru sett ný lög um náttúruvernd, lög nr. 47/1971. Þau lög drógu verulega úr valdi 

og mætti náttúruverndarnefnda. Mikið af því sem áður var í verkahring náttúruverndarnefnda 

var fært til Náttúruverndarráðs eða sveitarstjórna. Í 3. grein laganna segir að í hverri sýslu, 

kaupstað og bæ skuli starfa þriggja til sjö manna náttúruverndarnefnd. Héraðsnefndir og 

bæjarstjórnir ákveði fjölda nefndarmanna og kjósi þá til fjögurra ára í senn og jafnframt 

ákveði formann. Hlutverk nefndanna var að stuðla að náttúruvernd hver á sínu svæði, m.a. 

með ábendingum og tillögugerð til sveitarstjórna, Náttúruverndarþings eða 

Náttúruverndarráðs. Í þessum lögum er það sveitarstjórn sem getur bannað jarðrask að 

fenginni umsögn frá náttúruverndarnefnd. Þetta hlutverk var í höndum náttúruverndarnefnda í 

fyrri lögum. Í fyrri lögum höfðu nefndirnar vald til að taka landsvæði undir fólkvanga en í 

lögunum frá 1971 er slíkt ekki hægt nema sveitarfélag óski eftir því og beri það svo undir 

Náttúruverndarráð sem hefur lokavaldið í slíkum málum. Sú stóra breyting varð á frá 

lögunum frá 1956 að náttúruverndarnefndir eru meira til aðstoðar og umsagnar um þau mál 

sem þykja falla undir náttúru- og umhverfismál en ákvörðunarvaldið er fært til sveitarstjórna 

og Náttúruverndarráðs. 

Þegar skoðuð eru þingskjöl sem fylgja þessu frumvarpi til að sjá hvað veldur þessari 

breytingu á hlutverki nefndanna kemur fram í máli menntamálaráðherra að þátttaka 

náttúruverndarnefnda í afskiptum á náttúruspjöllum og friðlýsingum hafi verið minni en 

ætlast var til í upphafi. Það hafi verið sjaldgæft að nefndirnar hafi vakið máls á 

náttúruverndarframkvæmdum og einnig væru þess dæmi að þær hefðu leyft framkvæmdir 

sem náttúruverndarráð vildi síðar leggja bann við vegna náttúruspjalla. Því er dregið úr valdi 

náttúruverndarnefndanna en leitað leiða til að gera þær skilvirkari. Það er gert með skipun 

náttúruverndarþings þar sem koma saman þeir aðilar sem hafa sérstaka þekkingu á 

náttúruverndarmálum og sérþekkingu á sviði náttúrufræða. Á þessu þingi er ætlað að ræða öll 

mál sem varða almenna stefnumörkun í náttúrvernd. Þar á líka að verða vettvangur 

náttúruverndarnefnda og áhugamannasamtök um náttúruvernd geta þar komið hugmyndum og 

skoðunum á framfæri (Alþingi, 1979). 

Breyting var gerð á lögunum um náttúruvernd árið 1996 en greinar sem fjölluðu um 

náttúruverndanefndir stóðu þar óbreyttar frá lögunum frá 1971. Næst voru sett núverandi lög 

um náttúruvernd, lög nr. 44/1999. 
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2.2. Núverandi umhverfi 
Þau lög sem nú eru í gildi um náttúruverndarnefndir eru lög nr. 44/1999. Í 11. grein laganna 

kemur fram að á vegum hvers sveitarfélags eða héraðsnefnda skuli starfa þriggja til sjö manna 

náttúruverndarnefnd. Fjöldi nefndarmanna er ákveðinn af sveitarstjórn og héraðsnefndum sem 

einnig skuli kjósa í þær til fjögurra ára, velja formann og setja nefndinni erindisbréf. 

Nefndirnar eiga að vera sveitarstjórnum til ráðgjafar um náttúruverndarmál. Einnig skuli þær 

stuðla að náttúruvernd hver á sínu svæði, m.a. með fræðslu, umfjöllun um starfsemi og 

framkvæmdir sem líklegar eru til þess að hafa áhrif á náttúruna og gera tillögur um úrbætur til 

sveitarstjórna og Náttúruverndar ríkisins (Lög um náttúruvernd nr. 44/1999), nú 

Umhverfisstofnun. Einnig skuli náttúruverndarnefndir leita aðstoðar og ráðgjafar 

Umhverfisstofnunar þegar ástæða þykir til. 

Á vef Umhverfisstofnunar er fjallað um náttúruverndarnefndir. Þar segir að stofnun 

náttúruverndarnefnda hjá sveitarfélögum byggi á nálægðarsjónarmiðum. Það er að ákvarðanir 

eigi að taka eins nálægt vandanum og hægt er þar sem þeir sem búa á svæðinu eigi að vita 

best hvar megi bæta og hvar séu mestar líkur á að ná fram jákvæðum breytingum 

(Umhverfisstofnun, á.á.a). En ein af aðalbreytingunum sem urðu í lögunum sem sett voru 

1999, var að auka ábyrgð heimamanna á framkvæmd náttúruverndarlaga og einnig að auka 

vægi og hlutverk náttúruverndarnefnda sveitarfélaga. 

Einnig er vísað sérstaklega í hlutverk þeirra í lagagreinum nr. 33., 37., 44., 47. og 70. 

Samkvæmt þessum greinum er náttúruverndarnefndum ætlað að fara yfir skipulagsáætlanir og 

hafa eftirlit með að jarðmyndanir sem samkvæmt 37. grein laganna njóta sérstakrar verndar 

verði ekki fyrir röskun. Líka eiga þær að hafa yfirlit yfir eignir í hirðuleysi og efnistöku og 

einnig að stuðla að því að auðvelda almenningi útivist. Lögin gera ráð fyrir því að nefndirnar 

séu tengiliðir Umhverfisstofnunar við sveitarfélögin. 

Á þessarri sömu heimasíðu er einnig vikið sérstaklega að náttúruverndarnefndum og 

skipulagsáætlunum enda kemur fram stefnumörkun um nýtingu lands í skipulagi og því  

mikilvægur þáttur í náttúruvernd. Þar skulu náttúruverndarnefndir vera ráðgjafar um 

náttúruverndarmál og veita umsögn við gerð svæðis- og aðalskipulagsáætlana. Og lagt er upp 

úr því að mikilvægt sé að náttúruverndarnefndir veiti ávallt umsagnir um skipulagstillögur 

áður en þær eru settar í formlega auglýsingu svo taka megi tillit til ábendinga og athugasemda 

þeirra strax á vinnslustigi (Umhverfisstofnun, á.á.b). 

Engar kröfur eru gerðar til nefndarmanna sjálfra hvað varðar menntun eða þekkingu á þeim 

málum sem þeim er ætlað að fjalla um og vera ráðgefandi um.  
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Nú er til meðferðar nýtt frumvarp til laga um náttúruvernd. Á heimasíðu 

Umhverfisráðuneytisins er talað um að lögin séu til endurskoðunar í tveimur hlutum. Fyrri 

hluti þess hefur nú verið kynntur og felur sá hluti í sér breytingar á þremur efnisatriðum 

laganna, ákvæði um akstur utan vega, ákvæði um sérstaka vernd tiltekinna jarðmyndana og 

vistkerfa og loks um framandi lífverur (Umhverfisráðuneytið, 2010). Seinni hluti nýrra 

náttúruverndarlaga er til umfjöllunar í nefnd um endurskoðun laganna og hvort einhverjar 

breytingar verði á fyrirkomulagi náttúruverndarnefnda er ekki komið ennþá í ljós. 

3. Efni og aðferðir 
Markmið verkefnisins er að skoða meðhöndlun náttúruverndarnefnda sveitafélaga á þeim 

málum sem tekin eru fyrir á fundum og vísað er til nefndanna. Til þess að skoða ferli og 

meðhöndlun mála var stuðst við fundargerðir nefndanna og eru þær uppistaða heimilda fyrir 

sjónarmið nefndanna og niðurstöðu mála sem þar eru til umfjöllunar. Þó ætla megi að ýmis 

sjónarmið hafi komið upp í umfjöllun mála þá er það niðurstaða og lokun málsins sem er 

skoðað. 

Mörg sveitarfélög birta fundargerðir starfandi nefnda á heimasíðu sinni. Svo hægt væri að 

skoða umfjöllun nefnda á þeim málum sem til þeirra komu og þær tóku upp var fundargerðum 

náttúruverndarnefndanna safnað saman. Með þessari aðferð er hægt að rekja ferli þeirra í 

nefndinni í tímaröð. Ekki er farið í að taka viðtöl við nefndarmenn, bæði er það tímafrekt og 

auk þess má e.t.v. gera ráð fyrir að skoðanir einstakra nefndarmanna gætu komið sterkar inn í 

umfjöllunina ef ekki yrðu tekin inn sjónarmið allra þeirra sem að málinu koma. Hafa verður 

líka í huga að 4-5 ár er liðin síðan þessar fundargerðir voru skrifaðar og ekki er víst að fólk 

muni öll smáatriði sem voru til umfjöllunar. Reynt var að afla upplýsinga frá 

Umhverfisráðuneytinu og Umhverfisstofnun varðandi sögu nefnda og hver hugsanleg þróun 

þeirra gæti orðið. Sú upplýsingaöflun bar ekki af sér eins góðan árangur og vonast var til. 

Niðurstöður mála nefndanna er það sem skiptir máli. Umræða á fundum og óformlegar 

umræður á milli funda meðal fundarmanna er ekki það sem horft er til heldur hvernig málinu 

er lent. Þannig er hægt að horfa á, á nokkuð hlutlausan hátt, hvort að hagsmunum náttúru og 

umhverfis sé gætt.  

Afmörkun er sett á efnið til að koma í veg fyrir að það verði of viðamikið og einnig til að  

auðveldara sé að halda utan um það. Afmörkun var sett á fjölda náttúruverndarnefnda 

sveitarfélaga, tímabil og líka fjöldi mála svo að í verkefninu er ekki fjallað um öll þau mál 

sem voru til umfjöllunar í nefndunum.  
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3.1. Val á sveitarfélögum 
Náttúruverndarlög skylda sveitarfélög til að hafa starfandi náttúruverndarnefnd í einhverju 

formi. Við val á sveitarfélögum var helst litið til þess að þau væru innan 100 km radíusar frá 

heimabyggð höfundar. Sú forsenda var sett inn í upphafi til þess að auðvelt væri að nálgast og 

hitta aðila sem mögulega gæti þurft að leita til í upplýsingaöflun þó að síðar hafið verið horfið 

frá því að taka viðtöl. 

Horft var til þess hvort að fundargerðirnar væru aðgengilegar á netinu og hver fjöldi 

fundargerða var yfir tímabilið sem var til könnunar. Reynt var að líta frekar til sveitarfélaga 

sem ekki voru með náttúruverndarnefndir sem sameinaðar voru öðrum nefndum, heldur þær 

sem eingöngu fjölluðu um umhverfis- og náttúruverndarmál. Þó var litið framhjá því ef að 

Staðardagskrá 21 var innan málaflokks nefndarinnar þar sem að sú vinna ber oft með sér 

skylda málaflokka. 

Tvö sveitarfélög voru útilokuð á öðrum forsendum. Kópavogur var tekinn af listanum vegna 

þess að hann er heimabær höfundar og þótti betra að hafa engin slík tengsl innan verkefnisins 

og sömuleiðis Mosfellsbær sem fyrrum heimabær. Eftir stóðu um 10 sveitarfélög og þau sem 

notuð voru í verkefninu voru valin af handahófi. 

Til að afmarka umfang efnisins var ákveðið að velja fjögur sveitarfélög. Þau sveitarfélög sem 

urðu fyrir valinu voru Álftanes, Árborg, Garðabær og Hafnarfjörður. 

3.2. Val á tímabili. 
Þegar kom að því að velja það tímabil sem ætti að vera til skoðunar varð að taka tillit til þess 

að mörg stór mál eru tímafrek og sum þeirra þurfa að fara á milli margra aðila áður en þau eru 

til lykta leidd. Ráðgert var að taka 12 mánaða tímabil frá 1. september til 31. ágúst næsta árs. 

Tímabilin september 2008 til ágúst 2009 og september 2009 til ágúst 2010 þóttu ekki vænleg 

þar sem of stuttur tími væri liðin frá þeim. Vorið 2008 voru kosningar og þá fer oft meiri tími 

í framboðsmál en á öðrum tímum svo heppilegast þótti að taka fyrir tímabilið frá 1. september 

2006 til 31. ágúst 2007.  

3.3. Fjöldi fundargerða. 
Lesnar voru allar þær fundargerðir sem ritaðar voru á tímabilinu hjá þeim sveitarfélögum sem 

voru til umfjöllunar. Flest sveitarfélögin voru með fund a.m.k. einu sinni í mánuði. Fjöldi 

fundargerða hjá sveitarfélögunum var á bilinu 7 til 12. Hafnarfjörður og Garðabær héldu 12 
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fundi á tímabilinu, Álftanes 7 og Árborg 9 fundi á því tímabili sem áður var skilgreint að taka 

ætti fyrir, 1. september 2006 til 31. ágúst 2007. 

4. Efni fundargerða 
Allar fundargerðir á tímabilinu 1. september 2006 til 31. ágúst 2007 hjá sveitarfélögunum 

Árborg, Álftanesi, Garðabæ og Hafnarfirði voru yfirfarnar. Þau mál sem tekin voru fyrir á 

fundi og þóttu geta leitt til niðurstöðu sem gæti haft áhrif á náttúru- og umhverfismál í því 

samhengi sem hlutverk nefndarinnar er, eða sýndu frumkvæði og sóknarfæri hjá nefndinni, 

voru skráð til fyrstu úrvinnslu. Af þessum málum eru fjögur til sex mál tekin fyrir í 

verkefninu. Þau voru valin með tilliti til þess að þau sýndu sem mestan fjölbreytileika í starfi 

nefndanna. Ekki var skoðað í hvaða ferli hvert mál fór eða hver niðurstaða þess var áður en 

ákveðið var hvaða mál skyldi taka fyrir. Þannig var ekki alltaf hægt að sjá fyrir hver 

niðurstaðan yrði né hvenær málinu væri lokið með því að skoða eingöngu tímabilið sem til 

umfjöllunar var. Sum þeirra voru tímafrekari og fóru til umfjöllunar í öðrum nefndum þó að 

þau hafi stoppað stutt við hjá náttúruverndarnefnd sveitarfélagsins. Þá var málið rakið lengra 

og út fyrir tímabilið og skoðað hvert var upphaf málsins, hvenær málinu var lokað og hver 

niðurstaða þess var. Ef málið var eingöngu sent náttúruverndarnefnd til umsagnar þá var ekki 

bara skoðað hvernig augum er litið á það hjá náttúruverndarnefndinni, heldur líka hvort að 

umsögn nefndarinnar hafi eitthvað að segja um lokaákvörðun þeirrar nefndar eða aðila sem 

sendi málið frá sér til umsagnar til nefndarinnar. 

Mál sem alveg var litið framhjá voru m.a. umhverfisviðurkenningar, heimsóknir og 

kynningar. Sá fjöldi mála sem síðan var valið úr hjá hverju sveitarfélagi var yfirleitt um fjögur  

til sex til þess að draga úr umfangi verkefnisins. 

Sveitarfélögin eru síðan tekin fyrir eitt af öðru og málin sem völdust í verkefnið rakin. Í 

umfjöllun um hvert sveitarfélagi kemur fram stærð þess og fjöldi íbúa. Einnig er tiltekin fjöldi 

nefndarmanna og menntun þeirra. Þessar upplýsingar hafa ekki áhrif niðurstöður verkefnisins 

en eru meira til umhugsunar þegar horft er til þeirra gagnrýnisradda sem segja að 

nefndarmeðlimir búi ekki yfir þeirri menntun og reynslu sem þarf til að gefa faglegar 

umsagnir og ráðgjöf til ákvörðunaraðila.  
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4.1. Árborg 
Í Árborg bjuggu 7.818 íbúar 1. desember 2010 og flatarmál sveitarfélagsins er 157,2 km2 

(Landmælingar Íslands, á.á.). Sveitarfélagið Árborg varð til þegar Eyrarbakkahreppur, 

Sandvíkurhreppur, Selfossbær og Stokkseyrarhreppur voru sameinuð 1998. 

Í náttúruverndarnefnd sitja fimm fulltrúar stjórnmálaflokka auk þess sem starfsmaður af 

framkvæmda- og veitusviði situr fundina. Náttúruverndarnefndin ber nafnið Umhverfisnefnd. 

Í nefndinni sátu m.a. skógarverkfræðingur, einn útskrifaður úr Garðyrkjuskóla ríkisins, bóndi, 

efna- og líffræðingur og hárskeri. 

4.1.1 Tillögur að leiðum til aukningar endurvinnslu í Árborg 

18. október 2006. Tillögur að leiðum til aukningar að endurvinnslu í Árborg 

Komið er með tvær tillögur. Annars vegar að vera með tunnur undir tímarit og dagblöð við 

hvert heimili í Árborg og hins vegar að bjóða upp á jarðgerðartunnur fyrir áhugasama 

einstaklinga. Nefndarmanni og starfsmanni Umhverfissviðs falið að vinna áfram að tillögunni 

fyrir næsta fund (Sveitarfélagið Árborg, 2006a). 

Á fundi bæjarráðs 20. apríl 2007 kemur eftirtalið fram:  

„Tillaga um að umhverfisnefnd móti tillögu um söfnun og skil á pappír til 

endurvinnslu. 

Lögð var fram svohljóðandi tillaga meirihluta bæjarráðs: Bæjarráð Árborgar felur 

umhverfisnefnd að leggja fram tillögu um hvernig Sveitarfélagið Árborg geti 

auðveldað íbúum sveitarfélagsins söfnun og skil á pappír til endurvinnslu.  

Greinargerð: 

Magn pappírs sem fellur til á heimilum, s.s. dagblaða, dreifibréfa, bæklinga, 

tölvupappírs o.fl. fer sífellt vaxandi. Öllum þessum pappír fylgir mikill kostnaður fyrir 

sveitarfélögin en þau bera ábyrgð á að losa íbúana við úrgang. Ábyrgð 

sveitarfélaganna er mikil hvað varðar umhverfisþátt þessa máls. Endurvinnsla pappírs 

er ekki einungis hagkvæmari kostur heldur en urðun heldur einnig umhverfisvænni. 

Meirihluti bæjarstjórnar leggur áherslu á að sem mest af þeim pappír sem er í umferð í 

sveitarfélaginu náist til endurvinnslu. Þá þarf að vera einfalt og þægilegt fyrir íbúa að 

koma pappír frá sér til endurvinnslu. Því er hér lagt til að umhverfisnefnd verði falið 

að kanna möguleika til þessa og gera tillögu um aðferð og fyrirkomulag til bæjarráðs. 

Tillagan var borin undir atkvæði og samþykkt með tveimur atkvæðum meirihluta 

bæjarráðs. Þórunn Jóna Hauksdóttir, D-lista, sat hjá. 
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Þórunn Jóna Hauksdóttir, D-lista, bæjarfulltrúi D-lista gerir grein fyrir atkvæði sínu: 

Verið er að gera svokallaða lífsferilsgreiningu (Life cycle analysis (LCA greiningu)) á 

vegum Sorpstöðvar Suðurlands og munu niðurstöður úr henni gera sveitarfélögum 

kleift að skoða hvaða leiðir eru hagkvæmastar miðað við ólíkar aðstæður. Niðurstöður 

gefa einnig til kynna hvaða aðferðir skila mestum umhverfislegum ávinningi. Það er 

því ekki úr vegi að bíða niðurstaðna úr þeirri vinnu sem fagstofnun á vegum 

sveitarfélaganna, þ.m.t. Árborgar, lætur nú vinna að. Þess vegna sit ég hjá.“ 

(Sveitarfélagið Árborg, 2007b) 

 

25. apríl 2007. Söfnun og skil á pappír frá íbúum Árborgar. 

Heimsókn frá Sorpstöð Suðurlands. Talað er um að farið er að bjóða upp á flokkunartunnur á 

höfuðborgarsvæði. Þeim samningi sem hefur verið í gildi um söfnun á pappír á svæði 

Sorpstöðvarinnar hefur verið sagt upp og því nauðsynlegt að skoða málin vel. Nokkrir 

möguleikar eru í stöðunni t.d. grenndargámar eins og eru til staðar og einnig getur fólk óskað 

eftir flokkunartunnum. Verið er að vinna heildarlausn úrgangsflokkunar á Suðvesturlandi til 

2020. Nefndin og starfsmaður Sorpstöðvarinnar eru því sammála að það eigi að vera 

valmöguleikar fyrir íbúa með flokkunartunnu og grenndargám og sveitarfélagið eigi að hafa 

frumkvæði að því (Sveitarfélagið Árborg, 2007g). 

 

23. maí 2007. Söfnun og skil á pappír frá íbúum Árborgar. 

Nefndin leggur til að íbúum verði gefinn kostur á að fá Grænar tunnur fyrir pappír til 

endurvinnslu. Lagt er til að undirbúningur hefjist nú þegar og starfsmanni nefndarinnar er 

falið að fylgja þessu eftir. Grenndargámar verði þó áfram til staðar. Gert er ráð fyrir að pappír 

skili sér frekar til endurvinnslu með þessu móti þar sem talið er að aðeins um 30% skili sér í 

grenndargáma en 70% sé að fara í almennt heimilissorp (Sveitarfélagið Árborg, 2007g). 

 

Á fundi bæjarráðs 31. maí 2007 tekur bæjarráð undir þessa tillögu umhverfisnefndar og felur 

framkvæmda- og veitusviði að leita eftir samvinnu við Sorpstöð Suðurlands um þetta verk 

(Sveitarfélagið Árborg, 2007c). 

Á fundi bæjarráðs 21. júní 2007 kemur fram erindi Sorpstöðvar Suðurlands um söfnun og skil 

á pappír frá íbúum. Leggur þá bæjarráð fram tillögu þar sem ítrekaður er sá ásetningur að 

komið verði á skilvirkri söfnun pappírs og umbúðaúrgangs og samþykkir að taka þátt í 

undirbúningi og samstarfi við Sorpstöðina (Sveitarfélagið Árborg, 2007d). 
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Núna er öllum íbúum Árborgar boðið upp á svokallaða Blátunnu endurgjaldslaust. Í 

nóvember 2009 var þessum Blátunnum dreift til allra  heimili í Árborg þeim að 

kostnaðarlausu. Í þær getur fólk safnað pappírsúrgangi eins og dagblöðum, hvítum 

prentpappír og sléttum pappa eins og fernum og morgunkornskössum (Sveitarfélagið Árborg, 

2009). 

 

Umræða: Í október 2006 kemur fram tillaga fram náttúruverndarnefndinni og hlýtur stuðning 

bæjarráðs með þessari tillögu frá upphafi. Tíminn frá því að tillaga var fyrst borin fram og þar 

til hún kemur til framkvæmda er nokkuð langur eða rúmlega þrjú ár. En huga þarf að því 

hvernig framkvæmdin skal eiga sér stað, kostnaði og skiptingu hans á milli sveitarfélagsins 

sjálfs og íbúanna. Urðun úrgangs er að verða eitt af stóru málunum í umhverfismálum og því 

mikilvægt fyrir sveitarfélög að auka endurvinnsl og draga úr því magni sem þarf að urða. 

Sveitarfélagið stígur skref í þá átt að sýna ábyrgð í umhverfismálum og eru íbúarnir sjálfir 

hvattir til að taka þátt. Árangurinn getur orðið enn meiri þegar kostnaðurinn er ekki látinn 

falla beint á íbúanna, heldur óbeint og öllum er afhent tunna.  

4.1.2 Tillögur um fjölgun ruslatunna í Árborg næst miðbæ Selfoss 

18. október 2006. Tillögur um fjölgun ruslatunna í Árborg næst miðbæ Selfoss 

Á fundinum kom fram tillaga um fjölgun ruslatunna í Árborg næst miðbæ Selfoss. 

Starfsmanni umhverfissvið sem situr fundi nefndarinnar er falið að útfæra tillöguna fyrir 

næsta fund. Nefndin telur líka nauðsynlegt að það verði breyting á umhirðuskipulagi 

(Sveitarfélagið, 2006a). 

 

8. nóvember 2006. Fjölgun ruslatunna næst miðbæ Selfoss. 

Starfsmaður umhverfissviðs, sem falið var að útfæra tillögu á síðasta fundi, leggur til að 

lítilsháttar fjölgun á ruslakössum eigi sér stað og kemur einnig með tillögu að breytingu á 

staðsetningu. Nefndin telur að eðlilegt sé að umhverfisdeild bæjarins hafi eftirlit og umsjón 

með þeim í framtíðinni þar sem hún sér um aðra umhirðu og hreinsun í sveitarfélaginu 

(Sveitarfélagið Árborg, 2006b).  

 

Umræða: Í sjálfu sér á það ekki að vera í verkahring nefndarinnar að staðsetja ruslatunnur í 

sveitarfélaginu en ef það hefur sýnt sig að vöntun er á þeim er eðlilegt að koma með tillögu 

þess efnis að þeim sé fjölgað. Fjöldi ruslatunna og staðsetning þeirra skiptir máli fyrir ásýnd 
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bæjarins og hreinleika almenningssvæða. Ef rusl safnast fyrir á gangstéttum og opnum 

svæðum skapar það fordæmi um slæma umgengni.  

4.1.3 Fuglafriðland í Flóa 

Árið 1997 undirrituðu Fuglaverndarfélagið og Eyrarbakkahreppur samning um að 

endurheimta votlendi og byggja upp friðland fyrir fugla í Flóa við Ölfusárós. 

Fuglaverndarfélagið hafði þá fengið styrk úr Umhverfissjóði verslunarinnar sem notaður var 

til þessa verkefnis. Þegar Eyrarbakkahreppur sameinaðist öðrum sveitarfélögum í 

sveitarfélagið Árborg gekk það inn í samninginn (Fuglavernd, á.á.).  

 

18. október 2006. Skipað í nefnd um Friðland í Flóa. 

Lagt var til að Elfa Dögg Þórðardóttir og Siggeir Ingólfsson sitji í nefndinni um 

fuglafriðlandið fyrir hönd sveitarfélagsins. Tillagan samþykkt (Sveitarfélagið Árborg, 2006a).  

 

1. febrúar 2007. Friðland í Flóa 

Farið er yfir gang mála þar sem lá fyrir fundargerð samráðsnefndar um Friðland í Flóa 

(Sveitarfélagið Árborg, 2007e).  

 

4. apríl 2007. Fuglafriðland í Flóa. 

Á fundinum kemur fram að unnið er að breytingu á þeim samningi sem þarna er í gildi við 

Fuglaverndarfélag Íslands. Er það gert í samræmi við nýgert aðalskipulag. Einnig kom fram 

að verið að er að setja upp skoðunarskýli á friðlandinu (Sveitarfélagið Árborg, 2007f).  

 

Umræða: Í þessum fundargerðum koma fram atriði varðandi Friðland í Flóa og virðast falla 

undir reglubundin málefni varðandi svæðið. 

Í greinargerð aðalskipulags Árborgar 2005 til 2025 kemur fram að samningur hafi verið 

gerður um Friðland í Flóa, sem er um endurheimt votlendis, skipulag á umgengni og 

göngustígum, fræðslu og rannsóknir. Samkvæmt aðalskipulagi er hægt að leyfa framkvæmdir 

sem tengjast eðli og hlutverki þessa svæðis og eru í þágu almennings en allar framkvæmdir og 

breytingar séu háðar samþykki sveitarstjórnar. Í aðalskipulagi sveitarfélagsins er svæðið 

skilgreint sem hverfisverndarsvæði og er gert ráð fyrir að þetta svæði stækki frekar í 

framtíðinni. Sveitarfélagið virðist líta á þetta svæði sem verkefni til framtíðar. Það setur 

stjórnun þess að mestu leyti í hendur sérfræðinga sem gefur því enn frekar gildi þó að 
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sveitarfélagið hafi sína fulltrúa í nefnd sem eingöngu fjallar um þetta verkefni og heldur utan 

um þetta svæði. Í greinargerð aðalskipulags sveitarfélagsins kemur einnig fram að mjög stór 

hluti sveitarfélagsins hafi verið eða sé votlendi. T.d. er talað um að þar sem að búgarðabyggð 

eigi að rísa nærri Selfoss þurfi að ræsa fram land og í stað þess sé votlendi endurheimt í 

nálægð við Friðlandið við Flóa til að efla það og stækka enn frekar. Þetta verkefni mjög 

jákvætt og er í anda náttúruverndar og vakningar sem hefur orðið um nauðsyn þess að 

endurheimta votlendi og koma í veg fyrir tap á líffræðilegri fjölbreytni. Og það lítur út fyrir 

það að fullur vilji sé hjá sveitarfélaginu til að styðja við það og uppbygging svæðisins sé orðin 

hluti af þróun á skipulagi í sveitarfélaginu.  

4.1.4 Vistvænar aðferðir við eyðingu illgresis og sníkjudýra á trjágróðri 

18. október 2006. Vistvænar aðferðir við eyðingu illgresis og sníkjudýra á trjágróðri 

Umhverfisnefnd samþykkir að beita sér fyrir vistvænum aðferðum við að eyða illgresi og 

sníkjudýrum á trjágróðri eftir því sem möguleikar væru á. Leggja á áherslu á námskeiðahald 

og almenna fræðslu um þau úrræði sem hægt er að beita og við hvaða aðstæður sé ástæða til 

að grípa til róttækra aðgerða og lyfjanotkunar.  

Nefndarmaður leggur af því tilefni fram tillögu á þessum fundi að umhverfisnefnd Árborgar 

láti gera könnun á hve mikið er notað af illgresiseyðingarlyfjum og skordýraeyðingarlyfjum á 

svæðum í umhirðu sveitarfélagsins og einnig í görðum og svæðum í einkaeign.  

Sami nefndarmaður leggur einnig til að umhverfisnefnd láti vinna áætlun um hvernig sé hægt 

að minnka notkun þessara lyfja á græn svæði og hvernig sé hægt að efla fræðslu og þekkingu 

hjá almenningi á því til hvaða annarra aðferða sé hægt að grípa í stað þess að nota lyf. 

Starfsmanni Umhverfissviðs er falið að afla tölulegra upplýsinga um notkun á þessum efnum í 

sveitarfélaginu (Sveitarfélagið Árborg, 2006a). 

 

8. nóvember 2006. Illgresis- og skordýraeyðingarlyfjanotkun í Árborg 

Lögð er fram samantekt á efnum sem sveitarfélagið er að nota og þeim efnum sem áætlað er 

að almenningur sé að nota. Nefndin telur að samantektin gefi vísbendingar um að efnanotkun 

sé vel innan ásættanlegra marka (Sveitarfélagið Árborg, 2006b). 

 

Umræða: Tillaga sem sett var fram í upphafi af nefndarmanni er metnaðarfull en e.t.v. hefðu 

niðurstöður mátt vera áreiðanlegri, þar sem samantektin sem lögð var fram sýnir hvaða efni 

sveitarfélagið er að nota en svo er eingöngu áætlað hvaða efni almenningur sé að nota. 
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Líklega er sveitarfélagið að fara eftir ströngum reglum Umhverfisstofnunar um notkun 

þessarra efna auk þess sem heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga hafa gjarnan eftirlit slíku.  

Eins og tillagan er sett fram í upphafi er verið að leita vistvænna leiða en ekki bara að draga úr 

notkun þessara eiturefna. Nefndin hefði þá líklega þurft að setja fram hvað er átt við með 

vistvænum leiðum. Mörg eiturefni hafa neikvæð áhrif á umhverfi og fólk og það er ástæðan 

fyrir því hversu strangar reglur eru settar á starfsemi þeirra sem hafa það að atvinnu að úða 

garða fyrir almenning. Almenningur er hins vegar með mun rýmri ramma, vissulega eru þessi 

efni seld með leiðbeiningum út úr verslunum en meðhöndlun þeirra getur þó orðið óæskileg 

þar sem fólk er ekki alltaf að gera sér grein fyrir virkni þeirra og áhrifum. Áhrif þeirra koma 

ekki eingöngu fram á þeim gróðri sem þau eru notuð á heldur líka á öðrum lífverum s.s. 

skordýrum og fuglum.  

E.t.v. hefði nefndin þó mátt ganga aðeins lengra með málið þar sem hún er að leita vistvænni 

leiða við eyðingu, og komið með leiðbeiningar um á hvaða hátt sé best að standa að úðun. Til 

eru umhverfisvænni aðferðir við það að halda skordýrum og illgresi í skefjum en að nota þau 

eiturefni sem eru til sölu. Í náttúruverndarlögunum kemur fram að náttúruverndarnefndum sé 

ætlað að stuðla að náttúruvernd m.a. með fræðslu. Þetta mál er þess eðlis að ætla mætti að það 

sé skylda nefndarinnar að upplýsa um áhrif þessarrar efnanotkunar og hvaða leiðir megi 

einnig nota. Þetta hefði mátt fara lengra og þá sem samstarfsverkefni 

náttúruverndarnefndarinnar og heilbrigðisnefndar þar sem þarna skarast svið þeirra. Þetta mál 

er komið upp á borð hjá þeim og því gagnrýnivert að ganga ekki alla leið með það. Í stað 

lokar nefndin því með því að draga fram niðurstöður af áætlun á notkun og telur það 

ásættanlegt.  

Þessi efni eru mörg hver eiturefni og einnig eru til umhverfisvænni aðferðir til að halda frá 

óboðnum gestum í garðinum sem mætti upplýsa íbúa um. Einnig mætti skýra út hvaða 

plöntum gæti verið skynsamlegra að planta í garða og eru síður ásóttar af óværum. Þetta er 

góð og þörf umræða en botninn dettur algjörlega úr henni á fyrstu stigum hennar. 

4.1.5 Mengunarmælingar af völdum umferðar á völdum stöðum í sveitarfélaginu 

Þjóðvegur 1 liggur í gegnum miðbæ Selfoss og  á annasömum dögum verður umferð mjög 

mikil og þá sérstaklega á sumrin. Aðstæður eru þannig að umferðin verður gjarnan hæg og 

umferðarteppa myndast í miðbæ Selfoss sem eykur ennfrekar mengun frá útblæstri bifreiða.  
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18. október 2006. Mengunarmælingar á völdum stöðum í sveitarfélaginu af völdum 

umferðar. 

Umhverfisnefnd samþykkir að láta fara fram reglulegar mælingar á mengun af völdum 

umferðar á völdum stöðum í sveitarfélaginu.  

Með þessu fylgir greinargerð þar sem kemur fram að þar sem að þjóðvegur 1 liggur gegnum 

bæinn, er á sama stað líka mikil umferð gangandi fólks. Því sé það brýnt að menn átti sig á 

þeirri mengun sem umferðin veldur og athuga hvort hún ógni heilsu fólks. Einnig að skoðað 

verði hvort úrbóta sé þörf t.d. við ákveðnar aðstæður veðurfars og umferðar sem er mismikil 

eftir dögum og árstíðum. Ef mengun reynist yfir hættumörkum kemur til álita að beita 

tímabundinni umferðastýringu til að koma í veg fyrir mengun sem sé hættuleg. Formanni 

nefndarinnar er ætlað að afla gagna um þetta mál (Sveitarfélagið Árborg, 2006a). 

 

4. apríl 2007. Mengunarmælingar á Selfossi 

Í fundargerðinni beinir umhverfisnefnd því til bæjarráðs að það verði leitað eftir samstarfi við 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands um að loftmengun verði mæld við stærstu umferðargötur á 

Selfossi (Sveitarfélagið Árborg, 2007f). 

Málið er svo tekið fyrir á fundi bæjarráðs 20. apríl 2007 þar sem yfirverkstjóra 

umhverfisdeildar er falið að leita eftir samstarfi við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands um 

mælingar á loftmengun við stærstu umferðargötur á Selfossi (Sveitarfélagið Árborg, 2007b). 

Á fundi Umhverfisnefndar Árborgar 24. október 2007 er málið tekið upp aftur sem beinir því 

til bæjarráðs að taka upp samstarf við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands um mengunarmælingar. 

Starfsmaður sveitarfélagsins sem situr fundinn segir málið í vinnslu (Sveitarfélagið Árborg, 

2007i). 

31. janúar 2008 kemur þetta mál aftur upp í fundargerð bæjarráðs þar sem koma fram 

upplýsingar um möguleika á mengunarmælingum, kostnaði og samstarfi við Heilbrigðiseftirlit 

Suðurlands (Sveitarfélagið Árborg, 2008). 

 

Umræða: Frekari umræða um mengunarmál í Árborg finnst ekki í fundargerðum 

nefndarinnar né í bæjarráði. Í janúar 2009 sameinast náttúruverndarnefndin byggingar- og 

skipulagsnefnd og við þá sameiningu hverfa allir sem sátu í náttúruverndarnefndinni og nýir 

aðilar taka við sem fulltrúar í hinni nýju nefnd.  

Þessar aðstæður sem mögulega geta skapað þessa miklu mengun eiga helst við á sumrin þegar 

mikil umferð liggur í gegnum Selfoss en þó að þetta eigi ekki við um flesta daga ársins þá 
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mætti ætla að sveitarstjórn myndi vilja vera upplýst um hvort sú mengun færi yfir 

viðmiðunarmörk. Þá vitneskju væri hægt að nýta til að vara íbúa við óhollu lofti og hvetja 

gangandi vegfarendur til að forðast það að fara um svæðið þegar þessar aðstæður eru fyrir 

hendi.  

Á teikniborðinu eru mögulegar breytingar á þjóðvegi 1 og hvernig hann fer í gegnum eða 

meðfram Selfossi. Sú breyting myndi gera það að verkum að ekki skapaðist þessi mengun 

vegna umferðar í miðbænum. En líklega verður þessi lausn í vegamálum ekki að 

raunveruleika strax svo horfast verður í augu við það að líkleg mengun sé fyrir hendi sem 

annað hvort þurfi að leita lausna á eða vara við henni. 

4.1.6 Rýmkun veiðisvæðis fyrir dragnót fyrir Suðurlandi 

Bæjarráð fær beiðni um stuðning sveitarfélagsins við tillögu Útvegsmannafélags 

Þorlákshafnar til ráðherra um rýmkun veiðisvæðis fyrir dragnót fyrir Suðurlandi. Bæjarráð 

leitar í framhaldinu eftir umsögn umhverfisnefndar Árborgar (Sveitarfélagið Árborg, 2006c).  

 

20. desember 2006. Rýmkun veiðisvæðis fyrir dragnót fyrir Suðurlandi. 

Lagðar eru fram tvær tillögur fyrir nefndina þar sem opnun er aukin, sex mánuði í senn frá 

september til febrúar. Mismunur tillagnanna liggur í umfangi svæðanna. Starfsmanni 

umhverfisnefndar er falið að afla upplýsinga um áhrif dragnótaveiða á lífríki á umræddum 

svæðum svo að niðurstaða liggi fyrir í byrjun janúar (Sveitarfélagið Árborg, 2006d). 

 

1. febrúar 2007. Umsögn um ósk um rýmkun veiðisvæðis 

Nefndin sendir umsögn um málið til bæjarráðs: 

„Umhverfisnefnd Árborgar leggur áherslu á að við ákvörðun um veiðisvæði og 

veiðitíma fyrir veiðar með dragnót verði gætt verndunar lífríkis og mikilvægra 

hrygningarsvæða.“ (Sveitarfélagið Árborg, 2007e). 

 

Bæjarráð tekur svo málið aftur fyrir á fundi 8. febrúar 2007 þar sem umsögn 

Umhverfisnefndar kemur fram. Í fundargerð bæjarráðs kemur þetta fram: 

„bæjarráð tekur undir varnaðarorð umhverfisnefndar en leggst ekki gegn því að 

veiðisvæði fyrir dragnót fyrir Suðurlandi verði í samræmi við önnur veiðisvæði 

umhverfis landið, enda verði gætt verndunar lífríkis og mikilvægra hrygningarsvæða.“ 

(Sveitarfélagið Árborg, 2007a). 
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Umræða: Í sjálfu sér er málið ekki á borði sveitarfélagsins heldur leita aðilar þangað með það 

til að sækja sér stuðning. Nefndin og bæjarráð funda um málið. Umhverfisnefndin hefur 

ályktað um málið og bæjarráð tekur undir þá ályktun. Í þessu máli er nefndin að fara eftir því 

sem lögin segja að hún eigi að gera, taka við máli og vera umsagnaraðili. Umsögn 

náttúruverndarnefndarinnar notar bæjarráð síðan til að taka ákvörðun um málið. 

4.1.7 Samantekt 

Verkefnið um Friðland í Flóa hefur verið til síðan 1997 og góð sátt er um það. 

Umhverfisnefnd Árborgar sinnir þeim störfum sem koma til vegna friðlandsins eins og til er 

ætlast enda heyrir það undir sérstaka nefnd sem að fulltrúar úr umhverfisnefnd eiga sæti í.  

Friðland í Flóa er verðugt verkefni sem hefur bakland í sveitarfélaginu sem lítur ekki bara á 

það sem umhverfis- og náttúruverkefni heldur líka sem aðdráttarafl sem gæti styrkt 

ferðaþjónustu.  

Umræða um illgresiseiturefnin hefðu mátt komast lengra. Tillaga fólst í því að minnka notkun 

þessarra efna og leita vistvænni leiða, en hvorugt er gert. Einungis er áætlað um hversu mikið 

er notað og talið að notkunin sé innan ásættanlegra marka. Hvergi kemur þó fram hvort að 

þessi ásættanlegu mörk séu sett af nefndinni eða hvort þau séu að finna í reglum frá 

Umhverfisstofnun eða heilbrigðiseftirliti. Í þessu máli er bæði tækifæri til að draga úr efnum 

sem ekki þykja öll umhverfisvæn og auka notkun vistvænni efna. Fræðsla til íbúa gæti bæði 

verið til að gera þá meðvitaða um virkni þessarra efna og koma í veg fyrir óþarfa notkun. 

Almenningur gerir sér ekki alltaf grein fyrir því að skordýr og ýmsir aðrir skaðvaldar sækja 

meira í ákveðnar tegundir trjáa og plöntur. En með því að upplýsa fólk um hvaða plöntur 

henti betur en aðrar má minnka úðun því ef fólk er meðvitað um þessa staðreynd mun það að 

öllum líkindum velja þær plöntur sem minna umstang hlýst af. Þó það sé ekki skylda fyrir 

nefndina, þá er þetta gott sóknarfæri til að bæta umhverfið og notkun vistvænna efna. Á svona 

verkum má e.t.v. sjá hvort að nefndin er með hagsmuni náttúru og umhverfis að leiðarljósi.  

Beiðni um mengunarmælingar í miðbæ Selfoss til bæjarráðs virðist mæta einhverri stífni þar 

og málið fer fram og til baka milli umhverfisnefndarinnar og bæjarráðs. Með nýrri nefnd þar 

sem skipulags- og byggingarráð sameinast náttúruverndarnefnd deyr málið alveg út. 

Umræðan um endurvinnslu og flokkun sorp fékk mikinn stuðning hjá bæjarráði enda um 

mjög þarft málefni að ræða. Sveitarfélög þurfa að leggja land undir urðun úrgangs og vegna 

þess magns sem fellur sem úrgangur frá heimilum og fyrirtækjum er nauðsynlegt að reyna að 
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lágmarka það sem helst er kostur. Bláu tunnurnar eru góð lausn til að auka endurvinnslu og 

flokkun.  

Nefndin virðist ekki leggja mikið upp úr sóknarvinnu þ.e. að efla vitund íbúa um náttúruvernd 

og leiðir til að vernda umhverfið eins og málið um illgresisefnin ber vitni um. Kraftinn til að 

efla íbúa með sér í umhverfismálum vantar auk þess sem nefndin fær ekki nægan stuðning 

yfirvalda í málefnum sem þarf að huga að, s.s. mengunarmælingum.  

4.2. Álftanes 
Á Álftanesi bjuggu 2.479 íbúar 1. desember 2010 og flatarmál sveitarfélagsins er 5,85 km2 

(Landmælingar Íslands, á.á.). Í náttúruverndarnefnd Álftaness sitja þrír fulltrúar 

stjórnmálaflokka auk þess sem bæjartæknifræðingur situr fundina. Náttúruverndarnefndin ber 

nafnið Umhverfisnefnd. Fulltrúar nefndarinnar eru menntaðir sem hjúkrunarfræðingur, 

sálfræðingur og líffræðingur.  

4.2.1 Álftanes og líffræðileg fjölbreytni 

Verkefnið sem um er rætt er Norrænt verkefni um líffræðilega fjölbreytni sem hefur það að 

markmiði að skoða þátt sveitarfélaga í því að ná 2010 markmiðinu um að stöðva tap á 

líffræðilegum fjölbreytileika, Countdown 2010. Umhverfisstofnun bauð tveimur 

bæjarfélögum að taka þátt í verkefninu sem eru Akureyri og Álftanes. 

 

3. október 2006. Álftanes og líffræðileg fjölbreytni - norrænt verkefni. 

Málinu er vísað til umhverfisnefndar af fundi bæjarráðs. Formaður nefndarinnar kynnti 

norrænt verkefni um Álftanes og líffræðilega fjölbreytni sem hefur það að markmiði að skoða 

þátt sveitarfélaga í því að ná 2010 markmiðinu um að stöðva tap á líffræðilegum 

fjölbreytileika. Umhverfisstofnun hefur ákveðið að bjóða tveimur íslenskum bæjarfélögum að 

taka þátt í verkefninu og hafa Sveitarfélagið Álftanes og Akureyrarbær verið valin til þess. 

Því er tveimur fulltrúum Álftaness boðin þátttaka í ráðstefnu um verkefnið í Olsó seinna í 

þessum mánuði. Norræna ráðherranefndin mun standa straum af kostnaði við verkefnið. 

Umhverfisnefnd leggur til við bæjarstjórn að Sveitarfélagið Álftanes taki þátt í verkefninu og 

bæjartæknifræðingur og formaður skipulags- og byggingarnefndar taki þátt í ráðstefnu um 

verkefnið (Sveitarfélagið Álftanes, 2006a). 
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16. nóvember 2006. Álftanes og líffræðileg fjölbreytni - norrænt verkefni. 

Þátttakendur á ráðstefnunni gerðu grein fyrir ferð sinni til Oslóar á tvo norræna fundi um 

umhverfismál. Fyrri fundurinn fjallaði um þátt sveitarfélaga í að ná 2010 markmiðinu um að 

stöðva tap á líffræðilegum fjölbreytileika en sá seinni fjallaði um hvernig hægt er að láta 

Norðurlöndin þróast í sjálfbærari átt. Reiknað var með að umhverfisverkefni sveitarfélaganna 

um líffræðilegan fjölbreytileika verði tilnefnd saman inn í Countdown 2010 sem er á vegum 

IUCN-alþjóða náttúruverndarsamtakanna. Umhverfisnefnd fylgir málinu eftir (Sveitarfélagið 

Álftanes, 2006b). 

 

8. febrúar 2007. Álftanes og líffræðileg fjölbreytni - norrænt verkefni. 

Lagðar voru fram upplýsingar um athuganir sem gerðar voru af nemendum í líffræðiskor 

Háskóla Íslands á seltu, smádýralífi og gróðri í Kasthúsatjörn1972-1974, undir leiðsögn dr. 

Agnars Ingólfssonar (Sveitarfélagið Álftanes, 2007b). 
 

23. maí 2007. Álftanes og líffræðileg fjölbreytni - norrænt verkefni. 

Á fundinum var rætt  um ástand Kasthúsatjarnar og annarra ísaltra tjarna á Álftanesi m.t.t. 

seltu, smádýralífs og gróðurs. Umhverfisnefnd leggur til að hafinn verði undirbúningur að 

rannsóknarverkefni til að kanna Kasthúsatjörn og umhverfi hennar (Sveitarfélagið Álftanes, 

2007d). 
 

Aftur fóru tveir fulltrúar á ráðstefnu tengt verkefninu í Kolding í Danmörku 2007 

(Sveitarfélagið Álftanes, 2007e). 

Á fundi 12. september 2007 var umræða um þetta verkefni með skipulags- og 

byggingarnefnd. Þessar tvær nefndir hvöttu bæjarstjórn til að jarðvegsskipti við Þvottatjörnina 

á Hliði yrðu í samráði við nefndirnar tvær. Þessi framkvæmd yrði átaksverkefni 

sveitarfélagins  til verndunar líffræðilegs fjölbreytileika (Sveitarfélagið Álftanes, 2007e). Á 

heimasíðu bæjarfélagsins má svo sjá að ákveðið var að endurskapa landslag þar sem 

uppfyllingarefni hafði spillt bæði gróðri og varpi. Þessar framkvæmdir hófust haustið 2008 og 

framhaldið vorið eftir. Markmiðið er að endurheimta strandgróður og kríuvarp við 

Þvottatjörnina og væntanlega fylgja fleiri fuglategundir þá í kjölfarið og njóta góðs af hæfni 

kríu til að verja varpland sitt (Sveitarfélagið Álftanes, á.á.a). 

Á fundi nefndarinnar 12. nóvember 2008 var rætt um endurheimt votlendis við Kasthúsatjörn 

undir þessum lið. Lagt var til að unnin yrði áætlun um hvernig staðið yrði að verki 

(Sveitarfélagið Álftanes, 2008c). 
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Í framhaldi af því var haldinn fundur með Dr. Hlyni Óskarsyni vistfræðingi um endurheimt 

votlendis við Kasthúsatjörn og sagt frá því á fundi nefndarinnar 19. febrúar 2009. Leggur 

nefndin einnig til að sett verði upp fræðsluskilti við Þvottatjörn um þetta verkefni. Countdown 

2010 (Sveitarfélagið Álftanes, 2009a). 

 

Umræða: Verkefnið Countdown 2010 á að stuðla að stöðvun á tapi líffræðilegs 

fjölbreytileika. Þetta verkefni kom inn á borð til sveitarfélagsins frá Umhverfisstofnun þar 

sem þeim er boðin þátttaka í því ásamt öðru sveitarfélagi á Íslandi. Að taka þátt í svona 

verkefni má segja að sé nokkur skuldbinding þar sem bæði þarf að sækja sér sérfræðiaðstoð 

utan frá svo vel megi takast auk þess sem framkvæmdir eins og þær sem Álftanes fór í geta 

verið kostnaðarsamar. Umhverfisverkefni sem þessi færa ekki alltaf beinar tekjur til baka í 

sveitarfélagið. Því þarf að fylgja nokkur hollusta og tryggð við slíkan málstað. Nefndin virðist 

hafa gott bakland í bæjarstjórn og e.t.v. má segja að slíkur stuðningur skipti höfuðmáli þegar 

kemur að sóknarfærum í umhverfis- og náttúruverndarmálum. Þátttaka í svona verkefnum 

skipar sveitarfélagi líka í hóp þeirra sem hafa jákvæða ímynd í þessum málaflokki.   

4.2.2 Green Globe 

Green Globe 21 eru alþjóðleg samtök sem votta sjálfbær ferðaþjónustufyrirtæki út um allan 

heim en þar að auki votta þau samfélög og einstaka áfangastaði. Þessi samtök eru sprottin út 

frá Staðardagskrá 21 og vinna með neytendum, fyrirtækum og samfélögum að sjálfbærri 

þróun í anda Staðardagskrár 21 (Green Globe, 2010). 

Á fundi 31. maí 2005 samþykkti bæjarstjórn að Álftanes sæki um að gerast aðili að 

alþjóðasamtökunum Green Globe 21 (Sveitarfélagið Álftanes, 2005). Í framhaldi af því var 

farið í undirbúningsvinnu samráðshóps um verkið í samvinnu við Stefán Gíslason 

umhverfisfræðing. Á heimasíðu Sveitarfélagsins Álftanes má finna eftirfarandi frétt sem 

dagsett er 24. maí 2006:  

„Sveitarfélagið Álftanes hefur náð viðmiðum Green Globe umhverfismerkisins og er 

því eitt 9 samfélaga í heiminum sem staðist hafa viðmið samtakanna.  Unnið hefur 

verið að þessu markmiði hjá umhverfisnefnd Álftaness síðustu mánuði 

og höfuðstöðvar Green Globe í Ástralíu hafa staðfest að Álftanes hefði staðist 

grunnkröfur samtakanna. Næsta skref er að fá fullnaðarvottun Green Globe, en slík 

vottun byggir á óháðri úttekt þriðja aðila, sem staðfestir að bæjarfélagið hafi náð að 

uppfylla ýtrustu kröfur Green Globe um góða frammistöðu í umhverfis- og 
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samfélagsmálum.  Viðurkenningin gildir til eins árs í senn, en á hverju ári þarf að 

staðfesta árangurinn.“ (Sveitarfélagið Álftanes, 2006d).  

 

16. nóvember 2006 - Green Globe 

Staða málsins er rædd. Stefán Gíslason sem er ráðgjafi nefndarinnar kemur til fundar um 

framhald verkefnisins í byrjun næsta árs (Sveitarfélagið Álftanes, 2006b).  

 

8. febrúar 2007 Green Globe 

Stefán Gíslason mætti á fund nefndarinnar og fór yfir næstu skref í undirbúningi fyrir Green 

Globe vottun. Unnið verður að öflun upplýsinga fyrir næsta fund nefndarinnar (Sveitarfélagið 

Álftanes, 2007b). 

 

12. apríl 2007. Green Globe 

Stefán Gíslason mætti til fundar með nefndinni.  Vinna og umræður vegna Green Globe 

verkefnisins (Sveitarfélagið Álftanes, 2007c). 

 

23. maí 2007 Green Globe 

Stefán Gíslason, umhverfisstjórnunarfræðingur mætti á fund nefndarinnar til að ræða Green 

Globe verkefnið. Lagðar voru fram tölulegar upplýsingar vegna vöktunaráætlunar og 

endurskoðuð tillaga um sjálfbæra þróun. 

Umhverfisnefnd lagði til að bæjarstjórn samþykkti endurskoðaða tillögu, dags. 23.05.07 að 

stefnu Sveitarfélagsins Álftaness um sjálfbæra þróun og að hún yrði kynnt íbúum Álftaness. 

Líka er lagt til að bæjarstjórn styrki og styðji við almenna kynningu á meðal íbúanna og 

starfsmanna sveitarfélagsins um Green Globe verkefnið, innihald þess, framkvæmd og 

þýðingu fyrir Álftanes (Sveitarfélagið Álftanes, 2007d). 

 

Í fundargerð frá 11. júní 2008 kemur fram að í tengslum við þetta verkefni hafi verið farið yfir 

stöðu mála og að Stefán Gíslason hafi verið boðaður á næsta fund nefndarinnar 

(Sveitarfélagið Álftanes, 2008a). Í fundargerð næsta fundar sem var 20. ágúst 2008 kemur þó 

hvergi fram að Stefán hafi mætt á fundinn (Sveitarfélagið Álftanes, 2008b).  

Á fundi umhverfisnefndar 12. nóvember 2008 er sett fram eftirfarandi athugasemd: 

„Umhverfisnefnd hvetur til þess að í þeim efnahagsþrengingum sem nú eru og aðhaldi 

í rekstri sem þeim fylgja, sé áfram hugað að grænni innkaupastefnu og grænu bókhaldi 
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hjá sveitarfélaginu. Umhverfisvitund er nátengd hagkvæmum rekstri og skorar 

umhverfisnefnd á sveitarfélagið og starfsmenn þess að vinna nú ennþá frekar að því 

markmiði okkar að verða vistvænt sveitarfélag. 

Umhverfisnefnd bendir stjórnendum sveitarfélagsins á alþjóðlega ráðstefnu um 

vistvæn innkaup sem haldin verður á Íslandi 25. – 27. mars 2009 (EcoProcura 2009).“ 

(Sveitarfélagið Álftanes, 2008c).  

 

Næsti fundur sem þetta mál er borið upp á hjá nefndinni er rúmlega hálfu ári síðar, 3. júní 

2009. Þá er rætt um stöðu mála og nefndin leggur til að sett verði upp aðgerðaráætlun fyrir 

forstöðumenn stofnana um fræðslu og kynningu á samsvarandi verkefni í öðru sveitarfélagi, 

þ.e. flokkun sorps og innkaup á umhverfisvænum vörum (Sveitarfélagið Álftanes, 2009b). Á 

fundi 26. október 2009 leggur nefndin svo til að komið verði á grænu bókhaldi um áramótin 

2009/2010 í tengslum við vottunarferli Green Globe. Þetta er síðasti fundurinn sem þessa 

verkefnis er getið.  

 

Umræða: Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi var niðurskurður hjá sveitarstjórnum 

óhjákvæmilegur fylgifiskur og þar eru mál eins og umhverfismál ofarlega á lista málaflokka 

sem talið er að megi missa sín. Því miður eru þessi mál ekki á forgangslista, þ.e. mál sem telja 

má sem sóknarfæri í umhverfis- og náttúruverndarmálum. Þá er hætta á að aðeins 

lágmarkseftirliti sé sinnt og oft aðeins þau verkefni sem ætlast er til að sé sinnt samkvæmt 

lögum og reglum höfð inn á aðgerðalista yfirvalda. Og einnig má geta þess að haustið 2010 

var umhverfisnefnd og skipulag- og byggingarnefnd sameinuð í eina nefnd, Umhverfis- og 

skipulagsnefnd.  

Á heimasíðu sveitarfélagsins má þó finna eftirfarandi:  

„Sveitarfélagið Álftanes hefur náð viðmiðum Green Globe 21 umhverfismerkisins og 

er því eitt 9 samfélaga í heiminum sem staðist hafa viðmið samtakanna.  Unnið hefur 

verið að þessu markmiði hjá umhverfisnefnd Álftaness síðustu mánuði 

og höfuðstöðvar Green Globe í Ástralíu hafa staðfest að Álftanes hefði staðist 

grunnkröfur samtakanna. Næsta skref er að fá fullnaðarvottun Green Globe, en slík 

vottun byggir á óháðri úttekt þriðja aðila, sem staðfestir að bæjarfélagið hafi náð að 

uppfylla ýtrustu kröfur Green Globe um góða frammistöðu í umhverfis- og 

samfélagsmálum.  Viðurkenningin gildir til eins árs í senn, en á hverju ári þarf að 

staðfesta árangurinn.    
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Sveitarfélagið Álftanes hefur lagt mikla vinnu í að mæla orku- og vatnsnotkun, 

sorpmyndun, notkun umhverfisvænna hreinsiefna o.m.fl. og í að koma í framkvæmd 

samþættri umhverfis- og samfélagsstefnu.  Viðurkenningin frá Green Globe er 

mikilvægur áfangi fyrir bæjarfélagið og góð hvatning fyrir stjórn sveitarfélagins, 

starfsmenn og íbúa. Green Globe eru alþjóðleg samtök sem vinna með neytendum, 

fyrirtækjum og samfélögum að sjálfbærri þróun í anda Staðardagskrár 

21. Sveitarfélagið Álftanes er eitt af 12 samfélögum í heiminum sem byrjuð eru að 

vinna eftir staðli Green Globe fyrir samfélög.“ (Sveitarfélagið Álftanes, á.á.b). 
 

Þarna kemur fram að viðmiðunum sé náð en viðurkenningin gildir aðeins í eitt ár í einu 

þannig að í kjölfarið er ekki boðlegt að setjast með hendur í skaut  heldur þarf að vinna áfram 

í því að halda uppi þeim viðmiðunum sem þarf til að viðhalda viðurkenningunni. Þegar 

sveitarfélag er komið á þann stall að það geti flaggað stöðlum í umhverfismálum er erfitt að 

bakka nema að taka á sig álitshnekk. Á tímabilinu sem er til skoðunar, frá 1. september 2006 

til 31. ágúst 2007 hefur verkefnið stuðning bæjarstjórnar. Og það að leggja slík verkefni til 

umræðu með íbúum er til merkis um það að litið sé á það sem svo að nauðsynlegt sé að íbúar 

fái að vera þátttakendur í umræðunni og séu meðvitaðir um þá vinnu sem fer fram í 

umhverfismálum.  

Í kjölfar lægðarinnar í efnahagslífi landsins frá 2008 er mögulegt að áherslur sveitarfélagsins 

og niðurskurður hafi dregið úr krafti nefndarinnar enda byggir vinna hennar ekki bara á áhuga 

nefndarmanna heldur þarf líka að koma til fjármagn. Haustið 2009 sameinast 

umhverfisnefndin og skipulags- og byggingarnefnd sem getur leitt til þess að áhersluefni 

nefndarfólks verður ekki eingöngu verið á náttúru- og umhverfismál. Þessi tvö atriði 

fjárskortur og sameining nefnda getur mögulega skýrt það hversu hljótt fer um verkefnið frá 

sumri 2009. 

4.2.3 Stækkun álversins í Straumsvík 

Stækkun álversins í Straumsvík var tekin fyrir og kynnt hjá nágrannasveitarfélögum 

Hafnarfjarðarbæjar þar sem álverið er staðsett. Stækkunin var upp í 460.000 tonna 

ársframleiðslu og umhverfisleg áhrif hennar voru möguleg víðar en bara í Hafnarfirði. Vegna 

landfræðilegrar legu getur áhrifa gætt við strendur Álftaness og jafnvel inn að íbúabyggðinni 

auk þess sem hljóðmengun er frá álverinu (Mbl.is, 2005; Skipulagsstofnun 2002). 
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20. desember 2006.  Stækkun álversins í Straumsvík 

Formaður nefndarinnar ræddi komu Þórs Tómassonar fagstjóra hjá Umhverfisstofnun sem 

koma mun á fund með umhverfisnefnd 4. janúar 2007 og kynna áhrif stækkunar álvers í 

Straumsvík (Sveitarfélagið Álftanes, 2006c). 

 

11. janúar 2007. Stækkun álversins í Straumsvík 

Þór Tómasson efnaverkfræðingur frá Umhverfisstofnun mætti til fundar með nefndinni og 

kynnti áhrif fyrirhugaðrar stækkunar álversins í Straumsvík (Sveitarfélagið Álftanes, 2007a). 

 

Umræða: Þessi stækkun álversins í Straumsvík vakti víða mótspyrnu þó Hafnfirðingar hafi 

tekið meirihluta þeirrar umræðu sem var í kringum þessa stækkun enda álverið staðsett innan 

þeirra sveitarfélags. Álver á Íslandi hafa verið þrætuepli, ekki eingöngu vegna mengunarmála 

heldur líka vegna þess að fólki þykir stefna stjórnvalda vera einsleit í stóriðjumálum. Einnig 

voru raddir sem töldu að þetta væri ekki bara mál Hafnfirðinga þar sem áhrifa þess gæti 

einnig orðið vart í nágrannasveitarfélögum og þá sér í lagi hávaðamengun og flúor- og 

brennisteinsmengun sem gæti orðið við strendur Álftaness (Mbl.is, 2005; Skipulagsstofnun, 

2002). Hvorki í þeim fundargerðum þar sem sést að málið er rætt né í fundargerðum sem 

dagsettar eru utan athuganartímabils er að sjá ályktanir eða athugasemdir 

náttúruverndarnefndarinnar varðandi málið. Í ljósi stærðar málsins má telja það vera miður að 

ekki sé að sjá neina afstöðu nefndarinnar í opinberum fundargerðum. Mál þetta var gífurlega 

umdeilt og skiptust íbúar Hafnarfjarðar í tvær fylkingar, með og á móti stækkun. Í lok mars 

2007 gengu Hafnfirðingar til kosninga um deiliskipulagstillögu til stækkunar á Álverinu í 

Straumsvík. Bæjarstjórn hafði sagt að sú niðurstaða sem kæmi út úr kosningunum yrði 

bindandi. Hafnfirðingar felldu þessa tillögu og því kom ekki til stækkunar.  

4.2.4 Vistvernd í verki 

Vistvernd í verki er alþjóðlegt samfélagsverkefni sem stýrt er af Landvernd, þar sem 

þátttakendum sem leita að sjálfbærum lífstíl og samfélagi er leiðbeint. Vistvernd í verki er 

mjög árangursrík leið til að taka upp vistvænan lífstíl. Þátttakendur velja aðgerðir og 

breytingar sem þeim finnst áhugaverðar og eiga að leiða til einfaldra breytinga á lífstíl. Þá er 

átt við um að unnið sé að betri nýtingu auðlinda og minni mengun en einnig er horft til heilsu, 

vellíðunar, fjármála heimilisins og virkrar þátttöku í samfélaginu (Landvernd, á.á.). Álftanes 

hefur verið þátttakandi í þessu verkefni frá árinu 2003.  
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3. október 2006. Vistvernd í verki 

Gerð var grein fyrir verkefninu og fjallað um leiðir til að ná fleiri þátttakendum til liðs við 

verkefnið Vistvernd í verki. Haldið verður áfram með verkefnið og starf vetrarins undirbúið 

(Sveitarfélagið Álftanes, 2006a). 

 

8. febrúar 2007. Vistvernd í verki 

Það sem ritað er í þessa fundargerð hljómar meira eins og til upplýsinga fyrir bæjarbúa.  

„Þátttaka í Vistvernd í verki er auðveld öllum einstaklingum og fjölskyldum til að öðlast 

þekkingu og þjálfun í vistvænum heimilisrekstri. Vistvernd í verki hófst á Álftanesi árið 

2003. Til þessa hafa 14 heimili á Álftanesi tekið þátt í verkefninu.  Haldinn verður 

kynningarfundur fyrir næsta fund umhverfisnefndar.“ (Sveitarfélagið Álftanes, 2007b).  

 

12. apríl 2007. Vistvernd í verki 

Rætt var um áætlaðan fræðslufund um Eco driving, sem er síðasti fundur í Vistverndar 

verkefninu.  Stefnt er að því að fundurinn verði haldinn í Haukshúsum 24. apríl 2007 og verði 

öllum opinn. 

Lagt fram bréf frá Landvernd. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að samningur um vistvernd í 

verki GAP Ísland verði endurnýjaður, þar sem þegar er gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun 

(Sveitarfélagið Álftanes, 2007c). 

 

Umræða: Sveitarfélagið Álftanes varð þátttakandi í verkefni Landverndar Vistvernd í verki 

haustið 2003. Því hefur verið viðhaldið alveg síðan þá, fram á þennan dag. Verkefnið byggist 

á þátttöku bæjarbúa svo fyrir hendi þarf að vera drifkraftur þannig að ekki komist uppgjöf í 

málið. Sveitarfélagið er nauðsynlegur bakhjarl og stuðningsaðili því náttúruverndarnefndin 

ein og sér á erfitt með að halda uppi takti í verkefninu en hvatning hennar þarf líka að vera 

fyrir hendi. Með þessu verkefni er íbúunum sjálfum gert kleift að vinna að því að byggja upp 

jákvætt umhverfi og leggja fram sinn skerf til þessa málaflokks með þátttöku sinni. Verkefni 

sem þessi eru mjög mikilvæg því það aðstoðar hinn almenna borgara að færa lífstíl sinn í átt 

að sjálfbærni og vekur samfélagið til meðvitundar. 
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4.2.5 Samantekt 

Nefndin leggur mikið upp úr því að vinna að umhverfismálum og efla þátttöku íbúa í 

verkefnum. Hún leggur upp úr því að hagsmunum náttúrunnar sé gætt ef frá er talið lítil 

viðbrögð hjá nefndinni við stækkuninni í Straumsvík.  

Nefndunum er ætlað að hafa skoðanir og miðað við að víða koma fram athugasemdir í 

upplýsingastíl virðist vera lagt upp úr því að íbúar fái að fylgjast með því sem er verið fjalla 

um og upplýsingum um verkefnin miðlað. Það er eitt af hlutverkum náttúruverndarnefnda að 

fræða íbúa á sínu svæði til að stuðla að náttúruvernd og þetta má segja að segja eitt form þess.  

Nýting sóknarfæra er einkennandi fyrir nefndina í þessu sveitarfélagi. En hvort kemur á undan 

hænan eða eggið er ekki gott að sjá. E.t.v. eru umhverfis og náttúruverndarmál hluti af lífstíl 

þess fólk sem hefur ákveðið að búa þarna en Álftanes hefur þá ímynd að þar sértu í 

sveitarfélagi sem hafi umhverfismál og náttúruvernd að markmiði.  

Sveitarfélaginu hefur tekist að koma á fót verkefnum s.s. Green Globe, Vistvernd í verki og 

einnig kom það að Countdown 2010. Þetta er meira en mörg önnur sveitarfélög hafa komið í 

verk og er jákvætt fyrir Álftanes. Þannig getur maður spurt sig hvers vegna þessu sveitarfélagi 

var boðið að taka þátt í verkefninu um líffræðilega fjölbreytni. Hvort það hafi verið orðspor 

þess í umhverfis- og náttúrumálum eða hvort að náttúrulegt umhverfi sveitarfélagsins hafi þótt 

þurfa á því að halda. Ef til vill hafði það sýnt sig að náttúruverndarnefndin í þessu 

sveitarfélagi hafi verið það virk að hún hafi getað valdið þessu verkefni og getað hrint henni í 

framkvæmd. Nema að það hafi verið blanda af þessu tvennu, umhverfið og kröftug nefnd með 

gott bakland? 

4.3. Garðabær 
Í Garðabæ bjuggu 10.895 íbúar 1. desember 2010 og flatarmál sveitarfélagsins er 68,52 km2 

(Landmælingar Íslands, á.á.). Umhverfisnefnd Garðabæjar sem gegnir hlutverki 

náttúruverndarnefndar sveitarfélagsins er skipuð 5 nefndarmönnum og eru þeir kennari, 

læknir, hjúkrunarfræðingur, tannsmiður og rekstrarhagfræðingur. Einnig situr fundi 

nefndarinnar garðyrkjustjóri Garðabæjar.  

4.3.1 Snyrtilegasti bærinn – markmið að snyrtilegum bæ 

Íbúafundur var haldinn í Garðabæ í mars 2006. Yfirskrift þess fundar var: Garðabær 

snyrtilegasti bærinn. Á grundvelli samantektar af þessum íbúafundi var farið í ýmsar aðgerðir 

til að fegra bæinn og efla umhverfisvitund hjá bæjarbúum (Garðabær, 2006a). Þessi samantekt 
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leiddi til tveggja verkefna hjá umhverfisnefnd. Annars vegar að hún sendi frá sér fróðleik um 

umhverfismál til bæjarbúa og hins vegar að sækja fróðleik til og miðla fróðleik frá 

umhverfisfulltrúum stofnana í Garðabæ. Þessum tveimur verkefnum er skipt upp í tvo liði hér 

á eftir. 

 

19. september 2006. Hugarflug – minnispunktar um markmið að snyrtilegum bæ 

Ákveðið er m.a. að umhverfisnefnd sendi fróðlegar ábendingar um umhverfismál í 

Garðapóstinn (Garðabær, 2006b). 

 

14. nóvember 2006. Auglýsingar í Garðpóstinn 

Búið er að útbúa umgjörð fyrir auglýsingar nefndarinnar sem verða birtar í Garðapóstinum í 

tilgangi jákvæðra ábendinga. Ákveðið var að birta þær einu sinni í mánuði á næsta ári 

(Garðabær, 2006d). 

 

12. desember 2006. Jákvæðar birtingar umhverfismála 

Í desember er hvatt til þátttöku í útivistarkönnun á vef Garðabæjar (Garðabær, 2006e). 

 

6. febrúar 2007. Umhverfisauglýsingar í Garðapósti 

Kjörorð umhverfisnefndar í Garðapóstinum í febrúar 2007 voru „Tjöruþvottur heima á plani 

mengar lækina“. Ákveðið var að sama auglýsing yrði birt í blaðinu í mars (Garðabær, 2007a). 

 

Umræða: Þetta verkefni er áhugavert og þarna er nefndin að koma á framfæri einföldum 

ábendingum til íbúa um mál sem varða umhverfið í bæjarblaðinu sem fer inn á hvert heimili 

sveitarfélagsins. Þetta má flokka undir sóknarvinnu sem mögulega skilar sér í meðvitaðri 

íbúum um umhverfismál. 

4.3.2 Umhverfisfulltrúar stofnana í Garðabæ 

Þetta er hluti af verkefni bæjarins „Snyrtilegasti bærinn“ og fór af stað í kjölfar íbúafundar í 

mars 2006.  

 

19. september 2006. Hugarflug – minnispunktar um markmið að snyrtilegum bæ 

Ákveðið var að senda bréf varðandi umhverfisfulltrúa stofnana til forstöðumanna og 

sviðstjóra þeirra (Garðabær, 2006b). 
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14. nóvember 2006. 1. fundur umhverfisfulltrúa stofnana Garðabæjar 

Fjallað er um fyrsta kynningar- og fræðslufund með umhverfisfulltrúum stofnana Garðabæjar 

sem var haldinn í byrjun nóvember. Þar hélt bæjarstjóri ávarp og umhverfisfræðingur frá 

Landsskrifstofu Staðardagsskrár 21 flutti erindi. Í kjölfarið fóru fram umræður á fundinum 

(Garðabær, 2006d). 

 

12. desember 2006. 2. fundur með umhverfisfulltrúum Garðabæjar 

Fjallað um annan fund umhverfisfulltrúa. Gestur fundarins var frá Landvernd sem kynnti 

verkefnið „Vistvernd í verki“. Nefndin vonast til þess að vistverndarhópar verði stofnaðir 

meðal starfsfólks stofnana bæjarins (Garðabær, 2006e). 

 

13. mars 2007. 3. fundur umhverfisfulltrúa stofnana Garðabæjar 

Sagt frá fundi með umhverfisfulltrúum stofnana bæjarins þar sem bæjarverkfræðingur fjallaði 

um umhverfismál í Garðabæ. Þar skiluðu fulltrúarnir listum yfir umhverfisverkefni sinna 

stofnana sem nota á áfram sem efnivið umræðna (Garðabær, 2007b). 

 

Umræða: Hugmyndin að þessum fundum er mjög góð. Þarna er verið að virkja 

umhverfisfulltrúa til að deila upplýsingum og taka við upplýsingum frá utankomandi  aðilum 

þar sem fengnir eru sérfræðingar til að flytja erindi og kynna ýmis verkefni og málefni. 

Svona fundi má nota til hugmyndaflugs og þar er einnig gott að fá umræðu um hlutina. 

Verkefni um umhverfismál er auðveldara að virkja í hópi en þegar einstaklingar með vilja 

koma einhverju til leiðar en vantar stuðning og skilning og er þetta góður vettvangur til að 

skoða áhuga fyrir verðug verkefni fyrir bæjarfélagið.  

Það sem kannski hefði mátt gagnrýna er að Umhverfisvernd Garðabæjar kemur 

vistverndarhópunum yfir á starfsfólk stofnana. Þessir hópar þurfa bakland og stuðning. Á 

Álftanesi hefur þetta verkefni verið í gangi og þar hefur sveitarfélagið sjálft verið bakhjarl 

þess. Frumkrafturinn þarf að vera hjá nefndinni og að koma þessu stað þó að síðar meir megi 

e.t.v. flytja þetta úr verkahring hennar. 

4.3.3 Rannsókn á náttúrutengdum útivistarsvæðum í Garðabæ 

Á fundi nefndarinnar 16. mars 2006 var lagt fram bréf frá rannsóknarsviði Hornsteina 

arkitektum um þátttöku Garðabæjar í rannsókn á náttúrutengdum útvistarsvæðum. 
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Bæjarstjóri, formaður umhverfisnefndar, garðyrkjustjóri og fulltrúar Hornsteina höfðu þá 

fundað til kynningar og undirbúnings á verkefninu. Þetta verkefni er hluti af Evrópusamstarfi 

á sviði vísinda og tæknirannsókna og Garðabæ býðst þátttaka í hluta þess sem kallað er 

Skógur til útivistar og náttúrutengdrar ferðaþjónustu (Garðabær, 2006a). 

 

3. október 2006. Rannsókn á náttúrutengdum útivistarsvæðum í Garðabæ 

Lagt er fram bréf sem er samþykkt bæjarráðs við þátttöku í verkefninu og fjárveiting til 

verkefnisins í ár og áfram til afgreiðslu við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2007 (Garðabær, 

2006c). 

 

14. nóvember 2006. Könnun á náttúrutengdri útivist 

Undirbúningur verkefnisins er á lokastigi en það er unnið af starfsmanni Hornsteina í 

samstarfi við umhverfisnefnd. Könnunin mun skiptast í þrjá hluta: Könnun á heimasíðu 

Garðabæjar, könnun innan afmarkaðra hópa í Garðabæ og svo könnun á vettvangi (Garðabær, 

2006d). 

 

12. desember 2006. Útivistarkönnun á vef Garðabæjar 

Könnun um náttúrutengda útivist er hafin á vef Garðabæjar og stendur yfir í um mánuð. 

Nefndin hvetur sem flesta bæjarbúa til að taka þátt (Garðabær, 2006e). 

 

6. febrúar 2007. Rannsókn á náttúrutengdum útivistarsvæðum – annar hluti könnunar 

Umræður. Næstu skref eru að óska eftir kynningum á félagsfundum félagasamtaka í bænum 

með umræðum um gildi útivistarsvæðanna. Þriðji liðurinn er vettvangskönnun (Garðabær, 

2007a). 

 

12. apríl 2007. Kynning á útivistarkönnun. 

Skýrt var frá kynningu á útivistarkönnuninni sem var á fundi Kvenfélags Garðabæjar. Góðar 

umræður urðu um útivistarsvæðin 15 sem eru í könnuninni. Kynning hefur átt sér stað í fleiri 

félagasamtökum og á fundi umhverfisfulltrúa stofnana í Garðabæ og í félagsstarfi eldri 

borgara (Garðabær, 2007c). 
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8. maí 2007. Rannsókn á náttúrutengdum útivistarsvæðum. 

Garðyrkjustjóri sagði frá stöðu könnunarinnar. Hafinn er þriðji liður könnunarinnar sem er 

vettvangskönnun þar sem útivistarfólk er spurt á vettvangi svæðanna. Nefndarmenn telja mjög 

mikilvægt að fá mikla svörun (Garðabær, 2007d). 

 

11. júní 2007. Vettvangskönnun 

Yfirfarin er framkvæmd vettvangskönnunarinnar sem verður í gangi fram eftir sumri 

(Garðabær, 2007e). 

 

Niðurstöður könnunar voru birtar í júlí 2008. Skýrslan gefur góða yfirsýn yfir útivistarsvæðin 

í Garðabæ og hversu vel bæjarbúar þekkja þau. Einnig kemur fram hvernig bæjarbúar nýta sér 

þau og hversu oft.  

 

Umræða: Náttúruverndarnefndin og stjórn bæjarins fá þarna gott tækifæri til að skoða hvaða 

svæði eru vinsæl og hver mætti kynna frekar fyrir íbúum og stuðla þannig að aukinni útivist í 

Garðabæ. Skýrslan og niðurstöður hennar gefa tækifæri til mikillar sóknarvinnu við að efla 

útivistarsvæðin og nýtingu þeirra. Einnig má skoða betur þau svæði sem eru illa nýtt, finna 

ástæður þess og bæta úr svo það þau verði eftirsóknarverðari. 

4.3.4 Sorphreinsun og flokkun í Garðabæ 

13. mars 2007. Sorphreinsun og flokkun í Garðabæ 

Rætt um sorphirðu og grænar tunnur (Garðabær, 2007b). 

 

12. apríl 2007. Sorpflokkunarmál 

Nefndarmaður bendir á umfjöllun um sorpmál sem birt var í Morgunblaðinu 11. apríl 2007 

(Garðabær, 2007c). 

  

11. júní 2007. Sorphirða í Garðabæ 

Fjallað um grænar tunnur og sorpflokkunarmál í Garðabæ. Ákveðið var að vinna að 

undirbúningi að tillögu til bæjarstjórnar til gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2008 (Garðabær, 

2007e). 
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Frekari erindi um grænar tunnur og sorphirðu er ekki að finna í fundargerðum nefndanna fyrr 

en 8. desember 2008. Þá er sagt frá fundi verkefnisstjóra Staðardagskrá 21 á Suðvesturhorni 

landsins þar sem fjallað um styrk sveitarfélaga við grænar tunnur (Garðabær, 2008). 

Umræða: Greinin sem nefndarmaður vísar í á fundi 12. apríl ber yfirskrifina „Kröfur um 

minni urðun munu umbylta sorphirðu“. Í greininni kemur fram að á næstu árum munu kröfur 

aukast um minni urðun lífræns úrgangs sem leiðir til þess að sérstakar tunnur verði settar upp 

við hvert heimili sem ætti að leiða til minna almenns sorps úrgangs frá heimilum. Þessar 

kröfur koma frá Evrópusambandinu og þær leiða til þess að flokkun lífræns úrgangs, sem 

ýmsir niðurbrjótanlegir sorpflokkar heyra undir, munu krefjast ólíkra lausna (Baldur 

Arnarson, 2007). 

Ekkert kemur fram á heimasíðu Garðabæjar um að í boði sé fyrir íbúa að fá grænar tunnur. 

Samkvæmt símtali 25. apríl 2011 við Sigurð Hafliðason forstöðumann Þjónustusviðs hefur 

Garðabær ekki boðið upp á þessar tunnur. Sigurður segir þó að nokkuð hafi verið rætt um 

þetta meðal stjórnenda bæjarins en skrefið hafi ekki verið stigið til fulls. Hann gat þó ekki 

sagt til um það hvað veldur þessi fyrirstöðu. Íbúum bæjarins er í staðinn bent á að hafa beint 

samband við Gámaþjónustana og Gámafélagið og fá hjá þeim Grænar tunnur við heimili sín. 

Er það álit Sigurðar að þetta fyrirkomulag sé dýrara fyrir þá sem kjósa að fá slíkar tunnur frá 

þessum fyrirtækjum en ef þjónustan væri innan sveitarfélagsins og einnig telur hann að það 

séu færri sem kjósi grænu tunnunna með þessu fyrirkomulagi en ef það væri bæjarfélagið 

sjálft sem byði upp á hana.  

4.3.5 Samantekt 

Auglýsingar nefndarinnar í Garðapóstinum sem dreift er á öll heimili í Garðabæ má teljast 

gott sóknarfæri. Gæði og innihald auglýsinganna er þó það sem skiptir máli. Með stuttum og 

kjarnyrtum leiðbeiningum er hægt að auka skilning bæjarbúa á hvað er æskilegt fyrir 

umhverfið og hvað er óæskilegt. Með slíkum leiðbeiningum þarf líka að láta fylgja með 

upplýsingar um hvaða leiðir séu mögulegar í staðinn ef ýtt er undir að íbúar láti af einhverjum 

gerðum eða athöfnum sem skaði umhverfið. Öðruvísi er erfitt að banna eða biðja um 

breytingar og ætlast til að farið sé eftir þeim ef lausnir fyrir nýjar leiðir fylgja ekki með. 

Fundir með umhverfisfulltrúum stofnana er góð hugmynd og sú leið að sækja efni til 

sérfræðinga og fyrirtækja sem starfa að verkefnum á sviði náttúru- og umhverfismála er til að 

byggja upp góðan grunn fyrir möguleg framtíðarverkefni. Þennan grunn er hægt til að nota til 

að efla umhverfisfulltrúa ef sveitarfélagið vill mögulega halda áfram að byggja samfélagið 
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með aukinni vitund í náttúru- og umhverfismálum. Annars verður þessi vinna bara ómarkverð 

og einungis sýndarmennska. 

Skýrsla Hornsteina um rannsókn á náttúrutengdum útivistarsvæðum gefur sveitarfélaginu 

frábært tækifæri til að efla græn svæði innan bæjarfélagsins. Vinnu þessarar rannsóknar ætti 

alls ekki að ljúka með útgáfu skýrslunnar. Það eru því tækifæri sem búa í svona gögnum til 

þess að efla útivistarsvæðin.  

Hvað varðar viðbrögðin við tillögu náttúruverndarnefndarinnar að bjóða upp á grænar tunnur 

þá má líta á þau sem mjög svifasein. Endurvinnsla og flokkun er oft fyrsta skref íbúa til 

sjálfbærni og hugsjóna með umhverfismál að sjónarmiði. Sorphirða og úrgangur á eftir að 

verða stórmál á komandi tímum og þá líklega í nánustu framtíð. Sveitarfélög ættu að setja upp 

þann valkost fyrir íbúa að vera með grænar tunnur. Sum sveitarfélög hafa boðið upp á slíkar 

tunnur gegn gjaldi og mætti halda að það væri lágmarksþjónusta fyrir þá sem eru meðvitaðir 

um þá þörf að skila frá sér þeim úrgangi til endurvinnslu. Sveitarfélagið Árborg hefur boðið 

upp á þessar tunnur fyrir íbúa endurgjaldslaust og þær eru settar við hvert heimili. Þannig er 

fólki auðveldað mjög að byrja að flokka úrgang og beina því endurvinnanlega á réttar brautir. 

Það kostar að urða úrgang og sá kostnaður liggur ekki bara í mannafli við að sækja úrganginn, 

flytja hann á urðunarstað og urða, heldur þarf gífurlegt land undir slíkt. Endurvinnsla og 

flokkun er því ekki bara hagkvæmt fyrir umhverfið heldur má gera ráð fyrir að það eigi líka 

við um útgjöld fyrir sveitarfélagið til lengri tíma. 

4.4. Hafnarfjörður 
Í Hafnarfirði bjuggu 25.913 íbúar 1. desember 2010 og flatarmál sveitarfélagsins er 143,33 

km2 (Landmælingar Íslands, á.á.). Í náttúruverndarnefnd Hafnarfjarðar sitja þrír fulltrúar 

stjórnmálaflokka. Náttúruverndarnefndin ber nafnið Umhverfisnefnd/Staðardagskrá 21. 

Fulltrúar nefndarinnar á þessum tíma eru menntaðir sem matreiðslumeistari, prentsmiður og 

einn er menntaður á sviði almannatengsla. 

Hafnarfjarðarbær hefur unnið að Staðardagskrá 21 og fellur það starf m.a. annars undir þessa 

nefnd. Hjá bænum vann á þessum tíma sérstakur starfsmaður fyrir Staðardagsskrá 21 en hann 

situr þó ekki í nefndinni en hefur unnið með henni og er henni til stuðnings.  

4.4.1 Mengunarmál í Hafnarfirði 

Á árinu 2005 fóru Hafnarfjörður og Kópavogur í mælingar á PAH í lofti við iðnaðarsvæði. 

PAH efni eru mörg hver krabbameinsvaldandi og víða erlendis nærri álverum og 
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iðnaðarsvæðum er magn þessara efna yfir mörkum (Tore Skjenstad, 2006). Í 

umhverfisskýrslu Aðalskipulags Hafnarfjarðar frá 2005-2025 (Hafnarfjörður 2006a), er talað 

um að mögulegar afleiðingar stækkun álvers geti verið aukið magn PAH efna í andrúmslofti 

nálægt álverinu í  

Straumsvík og iðnaðarsvæði nærri því. 

 

4. október 2006. Mengunarmál á iðnaðarsvæði við Hellnahraun  

Á fundinum er lagt fram minnisblað um mengunarmál á iðnaðarsvæði við Hellnahraun, kynnt 

af Guðjóni Inga Eggertssyni Staðardagsskrárfulltrúa. Beðið var um það af nefndinni að 

fulltrúi heilbrigðisnefndar myndi koma og kynna niðurstöðurnar (Hafnarfjörður, 2006d). 

 

18. október 2006 Mengunarmál á iðnaðarsvæði við Hellnahraun. Kynning á 

niðurstöðum.  

Á fundinn kom Tore Skjenstad heilbrigðisfulltrúi og kynnti skýrslu um mælingar á PAH 

efnum í Áslandshverfinu (Hafnarfjörður, 2006e). 

 

Umræða: Mælingar á magni PAH fóru fram í Áslandshverfi í Hafnarfirði. Mælingarnar voru 

10 á tímabilinu 13. september til 15. nóvember 2005. Mælingabúnaðurinn var staðsettur í 

neðst í Áslandshverfinu sem er ANA af álverinu í Straumsvík. Miðað við þær vindrósir sem 

finnast í skýrslunni og voru annars vegar búnar til fyrir mælingatímabilið og hins vegar fyrir 

árið 2005 eru vindáttir sem leggja frá álverinu og yfir Áslandshverfið ekki eins algengar og 

þær sem liggja frá álverinu og yfir Vallahverfið eða yfir að Álftanesi, hvorki á 

mælingatímabilinu né yfir árið 2005. Þannig að áhugavert hefði verið að fá mælingar sem 

tækju fyrir staði sem stæðu í ríkjandi vindáttum frá álverinu og einnig fyrir lengri tíma. 

Mælingar úr rannsókninni sýndu að magn PAH-efna væri yfirleitt við eða rétt yfir 

greiningarmörkum. Niðurstaðan var sú að magn þessarra efna væri mjög lítil og kom sú 

niðurstaða á óvart. Veður og landslag hafa mikil áhrif á dreifingu þeirra, opið landslag í 

kringum Straumsvík og að þar sé vindasamt hefur jákvæð áhrif. Hins vegar segir í 

niðurstöðunum:  

„Mælistöðinni var valinn staður í íbúðabyggð í um 3ja. km. fjarlægð frá álverinu en 

nýtt íbúðahverfi er nokkru nær og iðnaðarhverfi er innan þynningarsvæði þess. 

Niðurstöður úr hliðstæðum mælingum frá Noregi sýna að þar sé mengun, sem 
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íbúðabyggðir verða fyrir frá iðnaðarsvæðum og álverum, oft miklu hærri enn hér 

mældist.“ (Tore Skjenstad, 2006). 

 

Viðmið á ekki að setja við hvað mælist á öðrum iðnaðarsvæðum heldur hvað teljast eðlileg og 

heilsusamleg mörk. Þessi rannsókn er því meira vísbending fremur en niðurstaða sem á að 

taka án fyrirvara og athugasemdalaust. Engin frekari viðbrögð eru sjáanleg hjá nefndinni. 

Hins vegar kemur fram í lokaorði skýrslunnar að heilbrigðisnefnd telur nauðsynlegt að byrjað 

verði að mæla loftgæði í færanlegri mælistöð sem sé útbúin til að taka PAH sýni. Eðli málsins 

er þannig að það verkefni liggur á sviði annarrar nefndar en ætla mætti að 

náttúruverndarnefndin hefði gefið álit á niðurstöðunum og í framtíðinni ýti umhverfisnefnd 

Hafnarfjarðar undir þær mælingar. 

4.4.2 Friðlýsingar og endurskoðun á aðalskipulagi 

18. október 2006. Friðlýsingar skv. aðalskipulagi og lögum um náttúruvernd.  

Lögð er fram endurskoðun á aðalskipulagi Hafnarfjarðar og á fundinum eru til umfjöllunar 

hugmyndir um friðun og verndun svæða. Leggur Umhverfisnefnd til að eftirfarandi svæði 

verði friðlýst: Gjárnar vestan Kaldárbotna, Hvaleyrarlón, Hleinar að Langeyrarmölum, 

Stekkjarhraun og Lækjarbotnar, Kaldárhraun og Litluborgir.  

Gerð er tillaga um friðlýsingu á þessum svæðum í Aðalskipulagi 1995 – 2015. 

Umhverfisnefnd leggur það til við skipulags- og byggingarráð að taka jákvætt í tillögu 

nefndarinnar um að friðlýsa framangreind svæði (Hafnarfjörður, 2006e). 

 

Á fundi nefndarinnar 15. apríl 2002 höfðu einnig komið fram tillögur um friðlýsingu við 

endurskoðun á aðalskipulagi Hafnarfjarðar. Þau svæði sem bæði komu fram á fundunum 2002 

og 2006 eru Gjárnar vestan Kaldárbotna, Hvaleyrarlón og Hleinar að Langeyrarmölum 

(Hafnarfjörður, 2002). Á árinu 2009 voru öll þessi friðlýst svæði nema Lækjarbotnar. 

 

Umræða: Þessar friðlýsingar eru búnar að vera lengi í farvatninu. En svo virðist sem kraftur 

hafi verið settur í málið í kjölfar þess að Skipulags- og byggingarráð tók jákvætt í tillöguna á 

fundi sínum 24.10.2006 (Hafnarfjörður, 2006b). Ferli fyrir friðlýsingar taka alltaf tíma þar 

sem hafa þarf samráð við hagsmunaaðila að svæðunum, búa þarf til uppdrætti, setja inn í 

skipulag og friðlýsa. En þó má álykta að þessi dráttur sé heldur langur. Umhverfisráðuneytið 

friðlýsir svæði þegar tillögur þess efnis hafa komið frá sveitarfélagi, Umhverfisstofnun eða 
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Náttúrufræðistofnun. Í þessu tilfelli eru svæðin þess eðlis að gera má ráð fyrir að það sé 

sveitarfélagið sem helst myndi bera fram slíka tillögu. Umhverfisnefndin hefur ekki 

ákvörðunarvald til að fara fram á slíkt heldur er ákvörðunarvaldið í höndum bæjaryfirvalda. 

Umhverfisnefnd kemur fram með beiðnir um að þessi svæði séu friðlýst þegar endurskoðun 

aðalskipulags er í gangi og sendir þær yfir til skipulags- og byggingarráðs. Ekki er að sjá að 

nokkur eftirfylgni sé með þessum beiðnum þegar þær hljóta ekki hljómgrunn 2002. Ráðið 

tekur jákvætt í þessar beiðnir um að friðlýsa þessi svæði 2006 og í kjölfarið fer ferlið af stað. 

Fyrir þann tíma hafði verið mikil útþennsla á skipulögðum byggingarsvæðum fyrir íbúabyggð 

og kannski hafa bæjaryfirvöld vilja ákveða fyrst hvar möguleg íbúðabyggð væri æskileg og 

friðlýsa síðan svo ekki þyrfti að taka tillit til svæða sem nytu friðunar í skipulagsvinnunni. 

4.4.3 Stækkun álvers í Straumsvík 

Alcan áætlaði að stækka álverið í Hafnarfirði. Þessar áætlanir mættu mikilli mótspyrnu 

ákveðinna hópa innan bæjarins og líka sveitarfélaga í kring. Íbúar í sveitarfélögum eins og 

Álftanesi höfðu einnig skoðanir á þessarri framkvæmd þó ekki hafi komið skýr afstaða 

náttúruverndarnefndarinnar á Álftanesi eða bæjarráðsins þar vegna þessarar stækkunar.  

 

29. nóvember 2006. Deiliskipulagsvinna vegna lóðar Alcan í Straumsvík 

Kynning á málefnum funda sem samráðshópur um deiliskipulagið hélt 13. og 23. nóvember 

2006 í bæjarráðssal. Kynnt af Guðjóni Inga Eggertssyni Staðardagskrárfulltrúa 

(Hafnarfjörður, 2006f). 

 

13. desember 2006. Greint frá vinnu starfshóps um fyrirhugaða stækkun álvers.  

Verkefnisstjóri Staðardagskrár 21 Guðjón Ingi Eggertsson greindi frá síðasta fundi starfshóps 

um fyrirhugaða stækkun álversins.  

Vegna yfirstandandi vinnu við gerð deiliskipulags vegna fyrirhugaðrar stækkunar álvers 

Alcan í Straumsvík í 460.000 tonna ársframleiðslu, óskar fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í 

Umhverfisnefnd / Staðardagskrá 21, Bergur Ólafsson eftir að bókað sé:  

„Að Hafnarfjarðarbær fái Hagfræðistofnun Háskóla Íslands til að gera 

kostnaðar/ábatagreiningu á þeim valkostum sem landnýting á framtíðar 

byggingarlandi Hafnarfjarðar til næstu 50 ára hafi fyrir Hafnarfjörð.  Þar verði meðal 

annars skoðaðir eftirfarandi þættir málsins:  
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1. Álverið fái framkvæmdaleyfi til stækkunar í 460.000 tonna ársframleiðslu. Hvað 

þýðir það fjárhagslega fyrir bæjarfélagið (ábati/kostnaður).  

2. Álverið fái ekki framkvæmdaleyfi heldur starfi áfram óbreytt. Taka skal tillit til 

upplýsinga frá Alcan um að álverið muni að öllum líkindum leggja niður starfsemi 

sína í Straumsvík eftir 7-10 ár ef stækkun nær ekki fram að ganga.   

3. Fjárhagsleg áhrif þess að nýta þynningarsvæði álversins eftir brotthvarf álversins 

sem er álíka stórt og allt byggt land Hafnarfjarðarbæjar í dag undir aðra starfsemi svo 

sem blandaða byggð iðnaðar, verslunar, opinberrar þjónustu og íbúðabyggðar. Hver er 

ábatinn fyrir bæjarfélagið og hver er kostnaðurinn?  

Það er mjög mikilvægt að þegar Hafnfirðingar ganga að kjörborðinu liggi allar 

upplýsingar um málið fyrir. Undirritaður telur nauðsynlegt að hlutlausir sérfræðingar 

eins og t.d. hjá Hagfræðistofnun HÍ verði fengnir til þess að skoða fjárhagslega 

þýðingu ákvörðunarinnar fyrir bæjarfélagið ofan í kjölinn.“ (Hafnarfjörður, 2006g). 

 

17. janúar 2007. Deiliskipulag vegna stækkunar Alcan. Kynning frá samráðshópi.  

Verkefnastjóri Staðardagsskrár 21 gerir grein fyrir fundum samráðshóps. Kynning þökkuð 

(Hafnarfjörður, 2007a). 

 

5. febrúar 2007.  Aðalskipulag Hafnarfjarðar – raflínur og tengivirki. 

Sviðsstjóri skipulags- og byggingarsviðs kynnir matsáætlunina og tillögu að umsögn.  

Nefndin tekur undir tillögu sviðsstjóra að umsögn, en vill að að bætt verði inn að 

háspennulínur á útivistarsvæðum og í námunda við náttúruminjar og innan náttúrverndasvæða 

fari í jörð. Er í þessu sambandi m.a. vísað í Græna trefilinn, sameiginlegt útivistarsvæði 

höfuðborgarsvæðisins. Einnig að línan frá nýju tengivirki að álveri verði í jarðstreng eins og 

gert er ráð fyrir í aðalskipulagi, sem og línan sem gengur þvert á akstursíþróttasvæðið fari í 

jarðstreng. Umfang spennivirkis við Hamranes verði minnkað og útlit þess lagað að 

umhverfinu, þar sem það er nálægt íbúðarsvæði. Eins leggur nefndin til að skoðaður verði sá 

möguleiki að nýja spennivirkið verði neðanjarðar. 

Umhverfisnefndin leggur til að draga úr umfangi mannvirkja sem fylgja orkuflutningi til 

álversins og leggja eins mikið og mögulegt er af raflínum í jörð og að nýtt spennivirki fari í 

jörð (Hafnarfjörður, 2007b). 

Umræða: Umsögnin sem sviðstjóri skipulags- og byggingarsviðs inniheldur m.a. þá tillögu 

að allar línur sem eru í og við íbúabyggð verði settar í jörðu og umfang spennuvirkis minnkað 
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þannig að það aðlagist frekar umhverfinu (Hafnarfjörður, 2006c). Umhverfisnefndin leggur til 

að í þessa umsögn verði sett að það sama muni eiga við um línur á útivistarsvæðum og í 

nágrenni náttúruminja. Það má spyrja sig af hverju hvergi er að sjá umsagnir frá nefndinni 

vegna þessarar stækkunar nema vegna háspennulína og tengivirkja. Og grundvöllur þeirrar 

umsagnar byggist á sjónrænum hluta línanna þar sem talað er um að aðlaga eigi þessi 

mannvirki þurfi að aðlaga umhverfinu. Þögn má stundum túlka sem yfirlýsingu og það er ekki 

hægt að túlka slíkt á jákvæðan hátt fyrir náttúruverndarnefndina. Kannski má ekki sjálfkrafa 

gera ráð fyrir því að náttúruverndarnefndir hafi uppi mótmæli við framkvæmdum sem 

þessum. En í þeim fundargerðum þar sem málið er tekið fyrir fer ekki mikið fyrir bókunum 

eða að fram komi umræða um hagsmuni umhverfis og náttúru. En hafa má í huga að álver 

hafa yfirleitt ekki fengið jákvæða umfjöllun hjá þeim sem hafa náttúruvernd eða 

umhverfismál að sjónarmiði. Athugasemdir eru þó settar við lagningu raflína þannig að reynt 

sé að setja sem mest af þeim í jörð nærri byggð og að stærð spennivirkis verði eins 

umfangslítið og mögulegt er. Þetta mál var mjög umdeilt og endaði með því íbúar 

Hafnarfjarðar gengu til atkvæðagreiðslu stækkunina. Fyrirhuguð stækkun var felld  og var sú 

niðurstaða bindandi fyrir bæjaryfirvöld.  

Í bókun nefndarmanns á fundi 13. desember er mikið lagt upp úr því að skoða fjárhagslegan 

kostnað og ábata af stækkun álversins og óskað eftir því að hlutlaus aðili taki þann þátt út og 

skoði hann. Hins vegar kemur hvergi fram í fundargerðum hingað til að lögð sé áhersla á 

kostnað og ábata umhverfisins. Umhverfisskýrsla aðalskipulags Hafnarfjarðar (Hafnarfjörður, 

2006a) hefur verið kynnt og þar kemur fram að líta verði á það sem möguleika að með 

stækkun álvers geti mengun aukist í kjölfarið. Hins vegar hafi farið fram rannsókn og 

mælingar á magni PAH efna í andrúmslofti í byggð nærri álverinu og niðurstöður hafi sýnt að 

magn þessarra efna sé langt undir mörkum (Tove Skjenstad, 2006). Hins vegar má ekki líta 

framhjá því að umhverfisþættir eru jafn mikilvægir og þeir fjárhagslegu og leggja verði 

áherslu á að þeir verði skoðaðir með jafnmiklu vægi og aðrir þættir sem stækkunin varðar. Þar 

sem stjórnmálamenn sitja þessar nefndir má auðveldlega ætla að fjárhagslegir hagsmunir 

verði ofan á. Enda sýna PAH mælingar litla mengun og vissulega vega þungt þættir sem 

byggjast á atvinnulífi, tekjum sveitarfélagsins og samfélagslegri ábyrgð Alcan s.s. í formi 

styrkja til íþróttafélaga.   
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4.4.4 Svifryk, mengun og mælingar 

28. mars 2007.  Svifryk - umræða  

Á fundinum fara fram umræður nefndarinnar um svifryk og loftgæði. Nefndin telur ástæðu til 

að gagnasöfnun um loftgæði í bænum verði aukin. Nefndin óskar eftir samráðsfundi með 

heilbrigðisnefnd og heilbrigðiseftirliti um loftgæði og svifryk (Hafnarfjörður, 2007e). 

 

18. apríl 2007.  Svifryk, umræða 

Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis mætir á fundinn til 

samráðs. Nefndin ítrekar afstöðu sína um að auka þurfi gagnasöfnun um loftgæði í 

bæjarlandinu. Nefndin telur nauðsynlegt að gagnasöfnun um m.a. styrk svifryks í nánd við 

leik- og grunnskóla verði aukin með hagsmuni æsku bæjarins að leiðarljósi. Því hvetur 

nefndin bæjaryfirvöld, í samvinnu við heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, 

til að koma sér upp færanlegri mælistöð til mengunarmælinga hið fyrsta (Hafnarfjörður, 

2007d).  

 

Eftirfylgni þessarar umræðu má finna í fundargerð umhverfisnefndar sem er frá 15. október 

2008 þar sem segir að skipulags- og byggingarráð vísi erindi um svifryksmengun til 

Umhverfisnefndar og leggi til að nefndin komi með aðgerðaráætlun sem styðji það að dregið 

verði úr nagladekkjanotkun. Umhverfisnefndin tekur undir þessa bókun skipulags og 

byggingarráðs og felur staðardagskrárfulltrúa að afla upplýsinga um málið (Hafnarfjörður, 

2008b). 

 

Erindið sem Skipulags- og byggingarráð vísar til Umhverfisnefndar er eftirfarandi og er frá 

fundi ráðsins 7. október 2008 þar sem nefndarmaður leggur til að gerðar verði 

loftgæðamælingar við helstu stofnbrautir sem liggja nærri íbúðabyggð í Hafnarfirði.  Hann 

segir að svifryksmengun hafi mælst vel yfir heilsuverndarmörkum á ýmsum stöðum á 

höfuðborgarsvæðinu og því sé mjög mikilvægt að fylgjast með og mæla loftgæði 

(Hafnarfjörður, 2008a). 

 

Á fundi Umhverfisnefndar hinn 29. október 2008 er þessi umræða tekin fyrir að nýju. 

Staðardagsskráfulltrúi vísar í áætlun Staðardagsskrár þar sem segir meðal annars að loftgæði í 

Hafnarfirði eigi að vera með því besta sem þekkist í þéttbýli hér á landi og að vinna eigi að 

því að styrkur svifryks sé ætið undir heilsuverndarmörkum. Það er álit nefndarinnar að 
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forsendan fyrir því að hægt sé að greina vandann er að vita hversu stórt þetta vandamál sé. Og 

leggur hún til að reynt verði að koma á færanlegum mengunarmæli fyrir í Hafnarfirði og 

einnig telur hún að nauðsynlegt sé að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu beiti sér í 

sameiningu gegn notkun nagladekkja (Hafnarfjörður 2008c). 

 

Umræða: Þetta mál er ekki sent frá öðrum nefndum til umsagnar eða umfjöllunar. Þarna er 

nefndin að taka frumkvæði að gagnasöfnun. En ekki er að finna neina frekari umræðu um 

mengunarmælingar né svifryk í fundargerðum Umhverfisnefndar Hafnarfjarðar né í öðrum 

nefndum bæjarins. Hins vegar er núna hægt að fylgjast með loftgæðamælingum sem eiga sér 

stað á Hvaleyrarholti  í Hafnarfirði á mæli sem Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og 

Kópavogssvæðis hefur umsjón með. Stofnunin hefur yfir að ráða færanlegri mælistöð sem 

getur mælt m.a. svifryk. Á heimasíðu hennar http://www.heilbrigdiseftirlit.is/ er erfitt að sjá 

að mælingar hafi farið fram í einhverjum mæli í Hafnarfirði með þessari færanlegu stöð en 

mældir hafa verið nokkrir staðir í Kópavogi.  

Umhverfisnefnd Hafnarfjarðar virðist ekki hafa fjallað meira um þetta mál frá því í október 

2008, hvergi sést að hún hafi kallað eftir upplýsingum né ítrekað beiðnir um mælingar. Heldur 

er ekki að sjá þá aðgerðaráætlun sem skipulags- og byggingarráð leggur til að 

umhverfisnefndin leggi fram. En sú áætlun átti að styðja það að dregið yrði úr notkun 

nagladekkja.  

Oft er vandasamara að fylgja málum eftir en að koma með tillögur um þau. 

Svifryksmælingarnar eru verðugt verkefni að vinna að og örugglega mjög þarft enda loftgæði 

okkur mikilvæg. Vissulega er það ekki innan verkahrings náttúruverndarnefnda að standa 

fyrir slíkum mælingum heldur heilbrigðiseftirlits en ef eftirlitinu er ekki sinnt þá er 

nauðsynlegt að ýta við slíku og hafa eftirlit með eftirlitinu og það gerir nefndin með réttu. 

Heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis fer með mál er varða heilbrigðiseftirlit 

hjá Hafnarfjarðarbæ og víðar í nágrenninu. Í þessu máli skarast verksvið heilbrigðiseftirlitsins  

og umhverfisnefndar Hafnarfjarðar og það gerir málið mögulega erfiðara. Á umhverfisnefndin 

að halda þessu máli til streitu eða á hún að flytja það alfarið yfir á heilbrigðiseftirlitið? Það er 

í þágu umhverfisins og íbúa bæjarins að loftgæði séu mæld og því má ætla að það sé í 

verkahring nefndarinnar að ýta á eftir þeim mælingum. 

 



 

   40 

4.4.5 Samantekt 

Hafnarfjarðarbær er iðnaðarbær og ber þess merki í þeim málum sem inn á borð 

náttúruverndarnefndarinnar kemur og líka afstöðu hennar í ýmsum málum. Miklir 

efnahagslegir hagsmunir liggja í álverinu í Straumsvík og tengdri starfssemi og þrýstingur er 

því líklega mikill á nefndina. Umhverfisnefndin virðist hafa óvenjumikið umburðarlyndi 

gagnvart álverinu. Þegar kemur að umfjöllun og kynningu á stækkun í nefndinni þá koma 

ekki fram neinar athugasemdir eða umsagnir sem deila á áhrif þess á náttúru eða umhverfi. 

Skipulags- og byggingarsvið kemur á fund umhverfisnefndar til að kynna raflínur og 

tengivirki ásamt tillögu að umsögn um matsáætlun sem nefndin tekur undir.  

Umhverfisnefndin bætir þó við umsögnina þar sem hvatt er til þess að línur á útivistarsvæðum 

og í nágrenni náttúruminja séu lagðar í jörð auk þess sem stærð tengivirkis lágmarkað. Þessi 

umsögn er sú eina sem sést að kemur frá nefndinni tengd stækkun álvers, að undanskilinni 

bókun þar sem farið er fram á kostnaðar og ábata greiningu. Sú bókun er algjörlega á 

efnahagslegum forsendum en ekkert er rætt um umhverfisáhrif. Náttúruverndarnefndir hafa 

hlutverk og það er skilgreint í náttúruverndarlögum. Þó vissulega megi huga að 

efnahagslegum þáttum þá er er nefndunum ætla að standa vörð um náttúruna og umhverfi og 

umhverfisnefnd Hafnarfjarðar sinnir því hlutverki ekki í þessu máli eins og kröfur eru gerðar 

til. 

Mengunarmælingarnar á PAH efnum sem eru kynntar í nefndinni leiða ekki til neinnar 

ályktunar eða frekari umfjöllunar. Þessi niðurstaða mælinga gefur ein og sér ekki miklar 

upplýsingar um það hvert magn PAH efna er í loftinu. Það eru hverfi sem eru nær álverinu en 

þar sem mælingar fóru fram í og  liggja í ríkjandi vindáttum frá því. Er nefndin aftur að sýna 

óþarflega mikið umburðarlyndi fyrst að hún kemur ekki með neinar ályktanir eða umsagnir 

varðandi þessa skýrslu um mælingar? Nefndin kemur þó með tillögu að svifryksmælingum 

sem má þykja mjög þörf vinna en hlýtur ekki stuðning bæjarráðs og ekki tekst  að fara lengra 

með málið. En nefndin er heldur ekki að vinna þá vinnu sem lögð er fyrir hana samanber 

aðgerðaráætlun til að draga út nagladekkjanotkun. 

Eins og áður er sagt ber nefnd þessa sveitarfélags þess merki að miklir hagsmunir liggja í 

iðnaði sem þykir umdeildur en nefndin nær ekki að sýna að hún standi vörð um hagsmuni 

náttúru og umhverfis. Frumkvæði og sóknarvinna er ekki áberandi. Í samfélagi sem þessu þar 

sem stóriðjufyrirtæki er staðsett er mikilvægt fyrir náttúruverndarnefndir og bæjarstjórn að 

sækja fram þannig að þó að stóriðjan sé látin óáreitt þá sé unnið öflugt starf í umhverfismálum 

innan sveitarfélagsins. Til dæmis með því að efla útivistarsvæði og skoða gildi þeirra og 
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notkun og lágmarka alla þá neikvæðu þætti sem skapast af álverinu. Þannig má vega upp á 

móti neikvæðum áhrifum á umhverfið og ná þannig frekar jafnvægi í þessum málaflokki.  

5. Niðurstöður 
Ef horft er á lagalegt umhverfi náttúruverndarnefnda þá leggja lögin línur um það hvernig þær 

skuli starfa. Þær eiga að vera til ráðgjafar og gefa umsagnir. Þær eiga einnig að stuðla að 

náttúruvernd á sínu svæði m.a. í formi upplýsinga og fræðslu um hvað sé líklegt til að hafa 

áhrif á náttúruna og gera tillögur um bætur. En þær hafa ekki ákvörðunarvald heldur er það  

annað hvort á hendi sveitastjórnar eða Umhverfisstofnunar.   

Engar kröfur eru gerðar til nefndarmanna um þekkingu eða menntun á sviði náttúrufræða, 

skipulags- eða umhverfismála en samt er þeim ætlað að vera í hlutverki ráðgjafa um þau mál.  

Nefndunum er ekki skylt að leita til utanaðkomandi aðila eftir ráðgjöf en er það hins vegar 

frjálst ef þær telja þess þörf. Þar sem engar kröfur eru gerðar til hæfni eða menntunar á því 

sviði sem nefndarmenn eiga að vera ráðgefandi á, þá er ekki ólíklegt að utanaðkomandi 

ráðgjafar fagaðila sé þörf í sérhæfðum málum. Miðað við þá starfsmenntun aðila sem sátu í 

þeim náttúruverndarnefndum sem hér voru til umfjöllunar, og líklega sé þverskurður þeirra 

nefnda sem starfa í landinu, þá mætti ætla að nefndirnar hefðu alloft þurft að sækja sér álits 

sérfræðinga.  

Náttúruverndarnefndir eru pólítískt skipaðar af sveitar- eða bæjarstjórn sem gerir það að 

verkum að í þær raðast fólk sem ekki endilega hefur umhverfis- og náttúrumál að sjónarmiði. 

Öllu fremur eftir því hvaða áherslur þurfa að koma fram í nefndinni að mati þeirra flokka sem 

eiga þar fulltrúa. Það má þó ekki horfa framhjá því að sumir flokkar sem bjóða fram í 

sveitarstjórnarkosningum hafa umhverfis- og náttúruverndarmál í áherslumálum sínum. En 

lögunum er framfylgt með þessu formi. Hins vegar eru þau mjög opin og þegar talað er um að 

nefndirnar eigi að stuðla að náttúruvernd þá fylgja ekki mjög stífar skilgreiningar á því hvað 

það felur í sér.  

Fjögur sveitarfélög voru skoðuð í þessu verkefni. Stærð þeirra og íbúafjöldi er misjafn sem og 

gerð þeirra með tilliti til atvinnugreina, tekjustofna og sögu. Verkefni og áherslur í umfjöllun 

og vinnu nefndanna eru líka mjög mismunandi. Þegar þessi fjögur sveitarfélög hafa verið 

skoðuð má e.t.v. segja að gerð sveitarfélagsins endurspeglist í starfi nefndarinnar. Eitt þeirra 

byggir á grófari atvinnustarfsemi, s.s. útgerð og stóriðju, annað hefur fá og lítil fyrirtæki 

starfandi innan sveitarfélagsins þar sem flestir íbúanna sækja atvinnu til annarra sveitarfélaga 

og mikið lagt upp úr því að náttúra og umhverfi fái að njóta sín. Hin tvö sem liggja þarna á 
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milli hafa meðalstór fyrirtæki sem eru skilgreind innan nokkurra atvinnugreina, en þjónustu- 

og verslunarfyrirtæki eru líklega í meirihluta. 

Álftanes bar af hvað frumkvæði varðar og þar hefur farið fram mikið og öflugt starf á sviði 

náttúruverndarmála og náttúruverndarnefndin hefur nýtt sér þau sóknarfæri sem þeim hefur 

gefist. Reynt er að efla íbúa sveitarfélagsins til að taka þátt í verkefnum þar sem lagt er upp úr 

sjálfbærni og umhverfisvænum lífstíl. Staðsetning sveitarfélagsins er þannig að þar býr fólk 

nærri stóru atvinnusvæði en nær þó að búa á svæði þar sem þéttbýliskjarninn er ekki mjög stór 

og dreifbýlislegt yfirbragð er á umhverfinu. Stutt er í fallega náttúru og fjörur og tjarnir með 

miklu dýralífi. Slíkt dregur að sér fólk sem kann að meta náttúruna og þannig eflist enn frekar 

þessi umhverfisvæni lífstíll í samfélaginu á Álftanesi. 

Umhverfisnefndin virðist þó vera úr takti við önnur störf sín þegar kemur að umfjöllun um 

stækkun álversins í Straumsvík. Umhverfisnefnd Hafnarfjarðar sýnir í því máli svipaða 

afstöðu. Þar er um að ræða verkefni þar sem að hagsmunir eru gífurlega miklir fyrir atvinnu 

og efnahag í Hafnarfirði og e.t.v. á það sama við um á Álftanesi. Það virðist ríkja einhver 

þögn innan nefndarinnar á Álftanesi um þetta mál sem má telja að samræmist ekki þeirri 

vinnu sem hingað til hefur verið lagt í innan sveitarfélagsins við náttúruvernd og þátttöku í 

vistvænum verkefnum. Af þessu má mögulega álykta að þegar kemur að stórum og 

umdeildum málum þar sem fjárhagslega sterkir og valdamiklir hagsmunahópar standa á bak 

við, þá standi náttúruverndarnefndirnar sig ekki í því hlutverki að standa vörð um náttúru og 

umhverfi.  

Umhverfisnefndin í Hafnarfirði býr ekki yfir sama krafti og frumkvæði og sú sem starfar á 

Álftanesi. Áhersla á náttúru- og umhverfismál er ekki eins mikil í samfélaginu enda er 

yfirbragð áherslu á atvinnu og iðnað mun sterkari. Bæjaryfirvöld gætu með sterkri 

náttúruverndarnefnd mýkt þetta yfirbragð og aukið áhersluna í umhverfismálum til að vega 

upp á móti þeirri starfsemi sem líklega er að veikja gæði lofts og lands í Hafnarfirði. Vinna 

nefndarinnar í Garðabæ er ef til vill eitthvað sem að Hafnarfjörður gæti litið til og þá verkefni 

eins og rannsóknin sem var gerð á útivistarsvæðunum og fundir með umhverfisfulltrúum 

stofnana í bænum. Þau verkefni nefndarinnar, jákvæðar ábendingar og fundir 

umhverfisfulltrúa, eru jákvæð sóknarverkefni. En slík verkefni þarf að vinna til langs tíma og 

halda áfram að vinna úr þeim tillögum og hugmyndum sem út frá þeim vakna. 

Rannsóknarverkefnið um útivistarsvæðin er sömuleiðis einstakt tækifæri til að efla útivist og 

gefa íbúum aukin tækifæri til að njóta náttúrunnar. 
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Umhverfisnefnd Árborgar virðist róa meðalveginn í samanburði við hin sveitarfélögin. Það 

frumkvæði sem hún tekur virðist ekki ná að fá nógu mikinn kraft til það skili sér í verkefnum 

út í samfélagið. Þó er sú nefnd vel skipuð fólki sem hefur bakgrunn sem ætti að nýtast í 

náttúru- og umhverfismálum. Sum mál virðast vera stór en horfa verður til þess að verkefni 

eins og athugun á notkun illgresiseyðis og ruslatunnur á almenningssvæðum eru ekki síður 

mikilvæg því slík mál skapa grunn fyrir umhverfisvænan hugsunarhátt og fyrirmynd í 

bæjarfélaginu. Málefnin þurfa oft ekki að virðast stórvægileg til að þau geti skipt máli. Þetta 

er nokkuð sem að náttúruverndarnefndir mættu hugsa til og byggja með því grunn á litlum 

verkefnum sem þessum. Þá er mögulega auðveldara að fá hinn almenna borgara til liðs við sig 

og  að ýta undir hegðun sem hleður utan á sig og skapar leiðir til að fá fólk til hugsa þessa 

hluti í stærra samhengi með tímanum.  

Í heildina má segja að náttúruverndarnefndirnar vinni samkvæmt því hlutverki sem þeim er 

ætlað samkvæmt náttúruverndarlögum. En það sem greinir á milli þeirra er frumkvæði og 

eftirfylgni. Þeim er ætlað að stuðla að náttúruvernd, meðal annars með fræðslu og sá þáttur er 

það sem helst má gagnrýna í starfi hluta þeirra. Hvort sú vinna fer fram í nefndinni má líklega 

tengja hversu mikla áherslu sveitarfélagið leggur á umhverfismál. Hvort niðurstaða mála 

hefðu verið á annan veg ef í þeim sæti fagfólk er ekki hægt að leggja áreiðanlegt mat á eða 

hvort að frumkvæði hefði verið meira. Þetta fyrirkomulag nefnda mun ekki breytast og skipun 

áhugafólks með misgagnlega menntun fyrir þennan málaflokk ekki heldur nema lögin 

breytist. Gagnrýniraddirnar sem talað er um hér í upphafi hafa ýmist fundið að valdleysi   

nefndanna eða ófaglegum vinnubrögðum þeirra. Þær hafa eitthvað til síns máls en það þætti 

óráðlegt að leggja vald í hendur aðila sem ekki hefur þekkingu til að taka ákvörðun sem bæri 

hag náttúrunnar fyrir brjósti. 

Til þess að grundvöllur sé fyrir því að færa náttúruverndarnefndunum meira vald þá er 

nauðsynlegt að efla bakgrunn nefndarmanna með því að setja kröfur um ákveðna hæfni þeirra. 

Það mun gera nefndunum kleift að taka ákvarðanir sem byggðar eru á faglegu mati þar sem 

náttúruvernd er höfð að leiðarljósi.  

6. Umræða 
Umhverfismál og náttúruvernd eru fólki misjafnlega mikið hugleikin. Sumir telja að náttúruna 

skuli vernda og að hreint loft, land og vatn sé hluti af mannréttindum hverrar persónu. Aðrir 

er ekki á sama máli og leggja áherslu á að það sem skapi lífsgæði fólks séu auknir 

atvinnumöguleikar, stórfyrirtæki sem skila mikilli arðsemi og að geta fært nógu miklar tekjur 
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til heimilisins svo hægt sé að veita sér allt það sem hugurinn girnist. Í hinum raunverulega 

heimi erum við stöðugt að gera málamiðlanir milli hópa sem þessara. Þar skipta máli haldgóð 

og málefnaleg rök og sannfæringarkraftur svo þú fáir þínu fram. Til þess að halda uppi 

atvinnulífinu og viðhalda stöðugum efnahag þurfum við að nýta okkur náttúruauðlindir okkar, 

um það verður ekki deilt. Það sem skiptir hins vegar máli er hvernig það er gert og að það sé 

skilningur á því að á náttúruna verðum við að setja verðmiða svo að ábata- og kostnaðarmat 

taki mið af þeim verðmætum sem liggja í náttúrunni. Sveitarfélög reyna að hámarka not af 

landi sínu og náttúruauðlindum. Við ákvarðanatöku um slíkt reyna aðilar með mismunandi 

hagsmuni að hafa áhrif. 

Náttúruverndarnefndum er ætlað að stuðla að náttúruvernd og því hlýtur það að vera þeirra 

hlutverk að verja hagsmuni náttúrunnar og þeirra sem kjósa hreint og ómengað umhverfi. Ef 

til vill er ekki nauðsynlegt að breyta fyrirkomulagi þessara nefnda frá því sem það er í dag. Þó 

myndi það styrkja þessar nefndir og málstað þeirra til muna ef bakgrunnur nefndarmanna væri 

sterkari með tilliti til náttúrufræða, þekkingar á skipulagi og umhverfisfræðum. Þær eiga líka 

erfitt með að sækja sín mál ef þær þurfa að starfa sem eyland innan sveitarfélagsins.  Því 

skiptir máli að sveitarfélögin marki sér skýra og afdráttarlausa stefnu í umhverfismálum sem 

gefur nefndunum tækifæri til að vinna út frá. 

Upphaflega voru lögin á þann veg að meira vald fylgdi nefndunum en það gafst ekki vel og 

því var vald þeirra minnkað. Það er því ekki sjálfgefið að með meira valdi sé hagsmunum 

náttúru og umhverfis frekar gætt.  

Í þessu verkefni þar sem skoðuð voru fjögur sveitarfélög má sjá að náttúruverndarnefndir 

þeirra fara misjafnar leiðir í starfi sínu. Eitt þeirra hefur komist lengra í að marka samfélag sitt 

hugsunarhætti þar sem umhyggja fyrir umhverfinu er sýnileg og sveitarfélagið leitar 

vistvænna leiða í verkum sínum. Það virðist vera að til að hægt sé að fara út á slíka braut verði 

að vera starfandi afl sem færir þessa umhverfismeðvitund út á meðal íbúanna. 

Hugarfarsbreyting á sér ekki stað á einni nóttu, auk þess sem að slíkt þarf að eiga vísan 

stuðning hjá þeim aðilum sem hafa ákvörðunarvaldið. Að vera ráðgefandi um ákveðinn 

málaflokk gerir líklega þær kröfur til þín að þú hafir meiri þekkingu á þeim málaflokk en sá 

sem þiggur ráðin. Því gæti góð þekking á náttúru og umhverfismálum gefið nefndunum meira 

gildi og umsagnir þeirra og ráðgjöf vegið þyngra hjá ákvörðunarvaldinu. 

Við verðum að geta treyst stjórnsýslunni. Í fyrsta lagi að sett séu lög sem séu skýr og stuðli að 

því að í náttúrulöggunni starfi hæft og menntað fólk sem þekkir til þeirra mála sem verið er að 

taka á. Og að einnig geti það horft fram í tímann og þekki orsök og afleiðingu framkvæmda 
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og vanrækslu í umhverfinu því hvoru tveggja getur haft áhrif á þau náttúrugæði sem við 

viljum lifa við.  

Í þarfapýramída Maslows eru þarfir okkar flokkaðar og þessir þarfaflokkar raðast hver ofan á 

annan eftir mikilvægi. Þannig er sá neðsti okkur mikilvægastur. Neðst í pýramídanum eru 

grunnþarfir okkar sem við þurfum að geta uppfyllt áður en við förum ofar í pýramídann. 

Þessar þarfir okkar sem byggja grunninn er líkamlegar þarfir m.a. vatn, loft, matur, hvíld og 

hreyfing. Ofan á þetta byggjum við svo öryggi, félagslegar þarfir, fjölskyldu, kærleik, 

virðingu, traust og stöðu okkar meðal annarra. Ef við hugum að því þá er náttúran að færa 

okkur mikilvægustu þættina í grunninn. Hreint loft, vatn og fæða skiptir okkur líklega meira 

máli en við gerum okkur grein fyrir. Því má segja að það fólk sem vinnur að því að vernda 

hagsmuni okkar í umhverfis- og náttúrumálum hefur líklega meira vald en það gerir sér grein 

fyrir - og e.t.v. meira en það getur valdið ef það gerir sér ekki grein fyrir því. Það er alveg 

sama hvaða hagsmunahópi maður tilheyrir, við erum fyrst og fremst fólk með grunnþarfir og 

því mikilvægt að gæta þess að vernda þá þætti sem skapa okkur möguleika á að uppfylla þær.  

7. Lokaorð 
Áður en farið var út í þetta verkefni þá hafði maður hlustað á umræður og einræður um 

náttúruverndanefndir, störf þeirra og hvað var þeim til vansa. Margir höfðu mjög sterkar 

skoðanir á nefndunum og töldu að þær ynnu margar hverjar gegn því sem þeim var ætlað. Ef 

til vill eru störf þeirra í einhverjum málum gagnrýniverð og rangar ákvarðanir verið teknar. En 

þetta varð til þess að áhugi vaknaði á að skoða störf þessara nefnda. Vissulega er ýmislegt 

sem betur má fara en eftir að hafa farið í gegnum efnið á þann hátt sem undan er lýst í 

verkefninu, þá má sjá að gallinn liggur ekki síður í því umhverfi sem lögin skapa. Ný 

náttúruverndarlög eru nú í smíðum og vonandi fáum við að sjá betrumbætur í þeim lögum 

hvað þessar nefndir varðar. Þessar nefndir hafa mikla möguleika á að koma til skila mikilvægi 

náttúruverndar og efla umhverfisvitund, hver í sínu sveitarfélagi. Keðjan verður aldrei sterkari 

en veikasti hlekkurinn og ef til vill er löggjöfin veikasti hlekkurinn.  
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