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Útdráttur 

Mat á umhverfisáhrifum (MÁU) er kerfisbundið ferli sem metur og upplýsir um líkleg áhrif 

framkvæmda á umhverfið. Hluti af ferlinu er að skilgreina mótvægisaðgerðir fyrir mögulegum 

umhverfisröskunum og eftirfylgni á þeim. Markmið þessarar rannsóknar er að koma með tillögur um 

hvernig megi bæta framsetningu mótvægisaðgerða og auka líkur á að eftirfylgni með þeim sé til 

staðar. Rýnt var í orðalag, inntak og tímasetningu mótvægisaðgerða í matsskýrslum og áliti 

Skipulagsstofnunar fyrir 23 framkvæmdir sem fengu framkvæmdarleyfi á árunum 2010-2018. Viðtöl 

voru tekin við 7 þátttakendur í MÁU til að fá sýn þeirra á núverandi skilvirkni og mögulegar úrbætur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að um 1/5 af 472 mótvægisaðgerðum uppfylltu ekki skilyrði 

hugtaksins, heldur voru sett fram t.d. sem almenn skynsemi eða framfylgni laga. Jafnramt var mikið 

ójafnvægi milli mismunandi skeiða á líftíma framkvæmda. 67% af mótvægisaðgerðum voru 

skilgreindar á framkvæmdatíma, en einungis 7% og 1% við frágang og að rekstrartíma loknum. 

Skilgreiningar viðmælenda á mótvægisaðgerðum voru nokkuð misjafnar. Flestir sammæltumst um að 

mótvægisaðgerðir væru of vítt hugtak og ekki nógu skýrt í lögum, sem leiðir til þess að framsetning 

verður ómarkviss. Þörf sé á að skilgreina hugtakið frekar til að samræma og bæta framsetningu 

mótvægisaðgerða.  

Jafnframt töldu viðmælendur að eftirfylgni af hálfu sveitarfélaganna væri ábótavant. Til þess að bæta 

eftirfylgni, þyrfti að draga mótvægisaðgerðir saman á skýrari hátt í lok matsskýrslna, til að auðvelda 

þeim sem ábyrgir eru fyrir eftirfylgni. Auk þess þurfa sveitarfélögin að nýta sér oftar ákvæði 

reglugerðar um framkvæmdarleyfi, sem veitir þeim heimild til að stofna eftirlitsnefnd á kostnað 

framkvæmdaraðila.  

 

 

 



 

 

Abstract 

Environmental Impact Assessment (EIA) is a process that evaluates possible environmental impacts 

from a construction. Part of the process is defining mitigation measures for certain impacts and 

following up on them. The objective with this research is to propose ways to improve the proposal of 

mitigation measures and the follow-up. Mitigation measures were analyzed in 23 evaluation reports 

and the opinion of Skipulagsstofnun for constructions that got construction permits from 2010-2018. 

Interviews were then conducted with 7 participants of the EIA-process to get their perspective on 

current status and possible improvements.  

Results show that 1/5 of the 472 mitigations measures did not fulfill the requirement of the concept. 

Instead they were proposed, for example, as proper work ethics or obeying the law. There was a big 

difference in what time during the lifespan of a construction, the mitiagation were proposed for. 67% 

were supposed to serve during construction, while only 7% and 1% during clean-up and end of 

operation. Interpretation of mitigation measures varied. Most agreed that the definition of mitigation 

measure was to broad and not defined well enough in legislations. Harmonizing everyone’s ideas of 

the concept will lead to improvements.  

Interviewees ageed that follow-up was inadequate on behalf of the manucipalities. Mitigation 

measures need to be clarified in an obvious matter at the end of evaluation reports. That way, it will 

be easier for those responsible to know what must be inspected. Also, municipalities need to use their 

right to form a follow-up committee, on the constructers dime. 
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1 Inngangur  

1.1 Kveikja að rannsókn 

Á síðastliðnum áratugum hefur vitundarvakning um umhverfismál færst í aukana og litið hefur verið 

meira til sjálfbærni og notkunar náttúruauðlinda á þann máta að umhverfið hljóti af því sem minnstan 

skaða (Glasson o.fl., 2012). Í samræmi við þessa auknu umhverfisvitund hafa nýjar löggjafir litið 

dagsins ljós, sem leitast við að stuðla að jákvæðri tengingu á milli framkvæmda og umhverfis. Lög 

um mat á umhverfisáhrifum (MÁU) er dæmi um slíka löggjöf. MÁU er kerfisbundið og stigskipt ferli 

sem var fyrst lögleitt í Bandaríkjunum árið 1969. Meginmarkmið MÁU er að greina möguleg 

umhverfisáhrif áður en ákvörðun er tekin um hvort tiltekin framkvæmd fái framkvæmdarleyfi eða 

ekki. Mikilvægur þáttur í ferlinu er að miðla upplýsingum um þau mögulegu áhrif framkvæmdar til 

framkvæmdaraðila, fagstofnana, almennings og annara hagaðila áður en framkvæmd hefst. Áhrif 

framkvæmdar eru greind, vægi þeirra metið og lagt er til hvernig bregðast megi við áhrifum sem 

kunna að koma upp (Skipulagsstofnun, 2019a; Glasson o.fl., 2012; Wood, 2003). Mat á 

umhverfisáhrifum á að þjóna ákvörðunaraðilum sem virkt tæki til umhverfisstjórnunar yfir líftíma 

framkvæmdar með því að gefa til kynna líklegar afleiðingar sem ákvörðun þeirra, varðandi ný 

verkefni, mun hafa og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum sem hún getur haft í för með sér 

(Glasson o.fl., 2012). Í dag er krafist MÁU fyrir ákveðnar framkvæmdir í meira en 100 löndum og eru 

ferlin svipuð í grunninn, þrátt fyrir að einstakir þættir ferlisins geti verið mismunandi milli landa. 

Ferlinu eru ætlað að tryggja að samvinna sé á milli hagsmunaaðila, framkvæmdaraðila og stjórnvalda 

og að auka þátttöku almennings við ákvörðunartöku sem snúa að umhverfinu (Glasson o.fl., 2012; 

Skipulagsstofnun, 2019a; Wood, 2003). 

Mótvægisaðgerðir (e. mitigation) eru aðgerðir sem settar eru fram til að koma í veg fyrir, draga úr eða 

bæta fyrir neikvæð umhverfisáhrif framkvæmda. Til þess að mótvægisaðgerðir skili tilætluðum 

árangri er gerð krafa um eftirfylgni (e. follow-up). Eftirfylgnin felur í sér að fylgja framkvæmdum 

eftir og greina raunveruleg áhrif sem framkvæmd hefur á umhverfi og samfélag (Gachechiladze o.fl., 

2009; Glasson o.fl., 2012). Bæði mótvægisaðgerðir og eftirfylgni eru nauðsynlegir þættir til þess að 

MÁU nái grundvallarmarkmiðum um sem minnst óafturkræft umhverfisrask.  

Þrátt fyrir að mótvægisaðgerðir og eftirfylgni þeirra séu almennt viðurkennd sem mikilvægur þáttur af 

matsferlinu, þá eru þessir þættir oft taldir vera einn af veiku hlekkjum ferlisins, bæði á Íslandi og 

erlendis (Jalava o.fl., 2015; Glasson o.fl., 2012; Skipulagsstofnun, 2005; Wood, 2003). Rannsóknir 

benda til þess að ákveðin óvissa myndist um hvar ábyrgð liggi varðandi eftirfylgni eftir að 

framkvæmd hefur fengið framkvæmdarleyfi. Jafnframt er framsetning mótvægisaðgerða oft talin 

óskýr og ómarkviss. Af þessum sökum mun rannsóknin kanna nánar framsetningu mótvægisaðgerða 

og leita mögulegra úrbóta fyrir vanköntum sem áður hafa komið fram. Rannsóknin leitast við að bera 

saman skoðanir þátttakenda ferlisins með það að leiðarljósi að auðkenna hvað hugsanlega mætti betur 
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fara og hvernig umgjörð í kringum þessa þætti er í ferlinu hér á landi. Þá verða lagðar fram mögulegar 

úrbætur gegn hugsanlegum vanköntum til þess að reyna að tryggja að ferlið nái 

grundvallarmarkmiðum sínum. 

1.2 Mat á umhverfisáhrifum framkvæmda á Íslandi 

Lög um mat á umhverfisáhrifum voru fyrst sett á Íslandi árið 1993 með innleiðingu á tilskipun 

Evrópusambandsins. MÁU snýst um svörun og víxlverkun á mismunandi stigum ferlisins, en ferlið 

hefst á því að framkvæmdaraðili kannar hvort um matsskylda framkvæmd er að ræða (Glasson o.fl. 

2012). Framkvæmdir eru flokkaðar í þrjá tilgreinda flokka, A, B og C, eins og mynd 1 sýnir. 

Framkvæmdir sem ná yfir ákveðin þröskuld í umfangi og eru taldar hafa veruleg umhverfisáhrif falla 

undir flokk A og eru alltaf háðar umhverfismati (Skipulagsstofnun, 2019a; Skipulagsstofnun, 2019c). 

Framkvæmdir sem flokkast í B og C eru tilkynningarskyldar og er metið í hverju tilviki fyrir sig hvort 

framkvæmd sé háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulagsstofnun og sveitarfélög ákveða hvort 

tilkynningarskyldar framkvæmdir skuli háðar umhverfismati eða ekki.  

Sé framkvæmd háð umhverfismati, vinnur framkvæmdaraðili tillögu að matsáætlun og leggur til 

skoðunar hjá Skipulagsstofnun. Í tillögu er framkvæmd lýst og hvernig fyrirhugað er að standa að 

mati á umhverfisáhrifum. Tillagan er kynnt almenningi og umsagnaraðilum. Eftir að viðbrögð 

framkvæmdaraðila liggja fyrir tekur Skipulagsstofnun ákvörðun um matsáætlun, þar sem hún getur 

bætt við skilmálum fyrir áframhaldandi matsvinnu. Í kjölfar þess vinnur framkvæmdaraðili 

frummatsskýrslu í samræmi við matsáætlun. Frummatsskýrsla fjallar um umhverfisáhrif 

framkvæmdar í samræmi við matsáætlunina og er skýrslan kynnt almenningi og umsagnaraðilum. 

Því næst vinnur framkvæmdaraðili matsskýrslu, með svörum við athugasemdum og umsögnum. 

Þegar framkvæmdaraðili hefur lokið gerð matsskýrslu, vinnur Skipulagsstofnun álit um mat á 

umhverfisáhrifum. Í áliti tilgreinir stofnunin m.a. skilyrði og mótvægisaðgerðir sem hún telur að setja 

þurfi fyrir leyfum til framkvæmdar. 

Þegar mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar liggur fyrir, getur framkvæmdaraðili sótt um 

framkvæmdarleyfi til viðkomandi leyfisveitenda (Skipulagsstofnun, 2019a; Skipulagsstofnun, 2019c). 

Misjafnt er hvað matsferlið tekur langan tíma, en í flestum tilvikum tekur ferlið um 12-24 mánuði, en 

það fer eftir umfangi framkvæmdar. (Skipulagsstofnun, 2019b). Í næstu undirköflum verða fyrst 

dregnar saman skilgreiningar á mótvægisaðgerðum og eftirfylgni. Því næst verða hlutverk og ábyrgð 

helstu þátttakenda ferlisins samkvæmt lögum skýrð.  
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Mynd 1 – Ferill mats á umhverfisáhrifum  
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1.2.1 Skilgreining á mótvægisaðgerðum  

Skilgreiningar á mótvægisaðgerðum eru ekki allar eins, en orðalag þeirra í lögum og reglugerðum 

getur verið ólíkt, með tilliti til hvenær grípa þurfi til aðgerða (Glasson o.fl., 2012; Skipulagsstofnun, 

2005). Tilskipun Evrópuráðs (2014/52/EU) skilgreinir mótvægisaðgerðir sem fyrirhugaðar aðgerðir 

til að forðast, draga úr og finna úrræði gegn alvarlegum umhverfisröskunum. Í lögum um mat á 

umhverfisáhrifum (106/2000) eru mótvægisaðgerðir skilgreindar sem aðgerðir sem eiga að koma í 

veg fyrir, draga úr eða bæta fyrir neikvæð áhrif framkvæmdar. Munur á orðalagi á milli þessara 

tveggja skilgreininga liggur í hvort verið er að ræða alvarleg umhverfisáhrif eða ekki, en slík óvissa 

getur haft áhrif á niðurstöður mats. Þá hefur Skipulagsstofnun einnig skilgreint mótvægisaðgerðir sem 

aðgerðir sem eru í raun ekki nauðsynlegur þáttur af framkvæmdinni sjálfri, en er samt sem áður gripið 

til mótvægis til þess að draga úr eða koma í veg fyrir umhverfisáhrif (Skipulagsstofnun, 2005). 

Skilgreining mótvægisaðgerða er svo með öðrum hætti í lögum um umhverfismat áætlana (105/2006), 

en þar eru mótvægisaðgerðir skilgreindar sem aðgerðir sem fyrirhugaðar eru til að koma í veg fyrir, 

draga úr eða vega upp á móti verulega neikvæðum umhverfisáhrifum af framkvæmd áætlunarinnar.  

Mat á umhverfisáhrifum tekur til alls líftíma framkvæmdar. Þar af leiðandi er rík þörf á því að við 

framsetningu mótvægisaðgerða sé leitað mögulegra aðgerða til að sporna gegn umhverfisáhrifum yfir 

allan líftíma hennar. Með því að huga að umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum á líftíma 

framkvæmdar, aukast líkur á því að komið sé í veg fyrir umhverfisspjöll og grunnmarkmið matsins 

náist (Glasson, 2012). Eðli mótvægisaðgerða fer þó eftir málefnaflokki og framkvæmd, en ekki er 

hægt að setja fram mótvægisaðgerðir fyrir suma málefnaflokka á öllum tímum framkvæmdar. Sem 

dæmi, getur framkvæmd haft áhrif á landslag og ásýnd á rekstrartíma framkvæmdar, en áhrif á 

fornleifar verða eingöngu á framkvæmdatíma.  

Mótvægisaðgerðir eru þær aðgerðir sem eiga að koma í veg fyrir, draga úr eða bæta neikvæð 

umhverfisáhrif eftir að búið er að móta framkvæmd á hönnunarstigi. Eins og áður hefur komið fram 

eiga aðgerðirnar að ná yfir allan líftíma framkvæmdar. Mótvægisaðgerðir er lagðar fram fyrir; 

- Framkvæmdartíma: Aðgerðir lagðar fram við umhverfisraski sem stafar af framkvæmd. T.d. 

aðgerðir til að draga úr hljóðmengun af völdum framkvæmdar. 

- Við frágang framkvæmdar: Aðgerðir sem felast í að laga umhverfisrask þegar verið er að 

ganga frá eftir framkvæmd. T.d. uppfylling og uppgræðsla efnistökusvæða. 

- Á rekstrartíma: Umhverfisrask sem rekstur framkvæmdar veldur. T.d. aðgerðir til að draga úr 

loftmengun sem getur stafað af rekstri framkvæmdar.  

- Að rekstri loknum. Aðgerðir sem felast í að minnka umhverfisrask að rekstri loknum. T.d. 

taka niður vindmyllur og bæta upp fyrir rask sem þær ollu á framkvæmdar- og rekstrartíma. 

1.2.2 Skilgreiningar á eftirfylgni 

Eftirfylgni (e. follow-up) á við um ýmsa starfsemi sem á sér stað eftir að framkvæmdarleyfi hefur 

verið gefið. Eftirfylgni fylgir framkvæmdum eftir og greinir raunveruleg áhrif sem framkvæmd hefur 

á umhverfi og samfélag (Gachechiladze o.fl.,2009). Vöktun (e. monitoring) er hluti af eftirfylgni og 

felur í sér mælingar á þeim þáttum sem framkvæmd getur haft á náttúrulegt, félagslegt og 
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efnahagslegt umhverfi og leitast eftir því að upplýsa um þau einkenni umhverfisáhrifa sem 

framkvæmd hefur á lífsferli hennar (Glasson o.fl., 2012; Gachechiladze o.fl., 2009). Tilskipun 

Evrópuráðs (2014/52/EU) kveður á um að viðeigandi aðgerðir skuli lagðar fram til þess að vakta þá 

þætti sem gætu leitt til töluvert neikvæðra áhrifa á umhverfi, á líftíma framkvæmdar.  

Fáir hvatar eru í íslenska umhverfismatskerfinu sem tryggja eftirfylgni. Í lögum um mat á 

umhverfisáhrifum (106/2000) er hvergi minnst á hvernig vöktun skuli háttað sökum umhverfisáhrifa 

framkvæmda. Aftur á móti kveða lög um umhverfismat áætlana (105/2006) á um að í 

umhverfisskýrslu skuli tekið fram hvernig haga skuli vöktun vegna líklegra verulegra umhverfisáhrifa 

af framkvæmd áætlunar. Reglugerð um framkvæmdarleyfi (772/2012) kveður á um að sveitastjórn 

skuli hafa reglulegt eftirlit með framkvæmd og tryggja að þær séu í samræmi við útgefið 

framkvæmdarleyfi sveitarfélagsins, en framkvæmdarleyfi skal m.a. innihalda mótvægisaðgerðir sem 

lagðar eru fram við matsferli. 

Opinberar stofnanir gefa út starfsleyfi fyrir starfsleyfisskylda starfsemi. Samkvæmt reglugerð um 

losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit (550/2018) skal útgefandi starfsleyfis taka rökstudda 

afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum hvað varðar tengsl við verksvið 

útgefanda. Viðkomandi stofnun getur því sett ákvæði í starfsleyfi sem byggir á umhverfismati, sem 

efnislega eiga heima í starfsleyfi. Í þeim tilfellum sér viðkomandi stofnun um reglulegt eftirlit með 

því að framkvæmd og rekstur sé í samræmi við útgefið leyfi. Sett eru ákvæði í starfsleyfi um vöktun 

rekstraraðila og útgefandi starfsleyfis birtir niðurstöður vöktunar á vefsíðu sinni og fer fram á áætlun 

um úrbætur ef ekki er staðið við skilyrði starfsleyfis.   

Í 15. grein reglugerðar um framkvæmdarleyfi (772/2012) kemur fram, að sé framkvæmd umfangmikil 

og hún matsskyld samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, sé leyfisveitanda heimilt að skipa 

sérstaka eftirlitsnefnd. Nefndin er skipuð í samráði við framkvæmdaraðila og aðra leyfisveitendur, en 

eftirlitsnefndinni er ætlað að hafa eftirlit með skilyrðum sem framkvæmdinni hafa verið gert að 

fylgja. Framkvæmdaraðili skal þá bera allan kostnað sem til fellur við skipun nefndarinnar. Það er því 

gert ráð fyrir ákveðinni eftirfylgni með umhverfisáhrifum framkvæmda í íslensku lagaumhverfi 

1.2.3 Hlutverk og ábyrgð þátttakenda 

Framkvæmdaraðili ber ábyrgð og kostnað við að vinna mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðra 

framkvæmda og ber kostnað af vinnu Skipulagsstofnunar við umfjöllun matsins. Þá leitar 

framkvæmdaraðili einnig eftir að ákvörðun sé tekin um það hvort tilkynningarskyldar framkvæmdir 

skuli háðar umhverfismati. Framkvæmdaraðili vinnur að og leggur fram frummatsskýrslu og 

matsskýrslu matsskyldra framkvæmda. Framkvæmdaraðili er ábyrgur fyrir því að framkvæma 

mótvægisaðgerðir, í samvinnu við tilheyrandi stofnanir ef við á, sem lagðar eru fram vegna 

fyrirhugaðra umhverfisáhrifa (Skipulagsstofnun, 2019a; Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 

660/2015). 

Skipulagsstofnun ber að sjá um framkvæmd laga og reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum og 

reglugerðar um framkvæmdarleyfi nr. 772/2012. Stofnunin sér einnig um að taka ákvarðanir um hvort 

framkvæmdir, sem eru tilkynningarskyldar, skuli háðar umhverfismati. Auk þess að tekur stofnunin 
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ákvarðanir um matsáætlanir, kynna frummatsskýrslu og gefa álit um mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda. Í áliti sínu um umhverfismat framkvæmda skal Skipulagsstofnun tilgreina skilyrði og 

mótvægisaðgerðir, telji hún þörf á að gera þurfi aðrar eða frekari mótvægisaðgerðir en fram koma í 

matsskýrslu. Einnig skal Skipulagsstofnun varðveita og miðla upplýsingum um framkvæmdir sem 

farið hafa í mat á umhverfisáhrifum (Skipulagsstofnun, 2019a; Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum 

nr. 660/2015).  

Sveitarfélög veita umsagnir um tilkynningarskyldar framkvæmdir skv. B. flokki og matsskyldar 

framkvæmdir. Það er á ábyrgð sveitarfélaga að veita byggingar- og framkvæmdarleyfi. Þau taka 

jafnframt ákvarðanir um það hvort tilkynningarskyldar framkvæmdir skv. C flokki skuli vera háðar 

umhverfismati (Skipulagsstofnun, 2019a; Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015)  

Umsagnaraðilar eru ýmsar opinberar stofnanir og geta auk þess verið leyfisveitendur, líkt og 

Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit. Þeim ber að veita umsagnir um tiltekna þætti við mat á 

umhverfisáhrifum í samræmi við lögbundin hlutverk þeirra. Umsagnaraðilar skulu gefa álit á því 

hvort fjallað sé á fullnægjandi hátt í frummatsskýrslu um það sem er á starfssviði þeirra og jafnframt 

hvort fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir séu settar fram með réttum hætti. Þeir skulu, ef tilefni er til, 

tilgreina hvað þarf að kanna frekar og benda á mögulegar mótvægisaðgerðir. (Skipulagsstofnun, 

2019a; Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015).  

Almenningur getur lagt fram athugasemdir til Skipulagsstofnunar við tillögur að matsáætlunum og 

frummatskýrslum framkvæmdaraðila (Skipulagsstofnun, 2019a; Reglugerð um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 660/2015). 
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1.3 Rannsóknir á mati á umhverfisáhrifum á Íslandi  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi sem beinast að mótvægisaðgerðum og eftirfylgni þeirra í 

mati á umhverfisáhrifum. Framsetning mótvægisaðgerða í matsskýrslum hefur verið gagnrýnd í eldri 

rannsóknum og þær þótt vera settar fram í formi almennra vinnubragða, loforðum um að fylgja lögum 

og reglum eða þótt vera óskýrar. Að fylgja tilsettum lögum og reglum í landinu, frekari rannsóknir á 

tilteknu viðfangsefni eða almennur frágangur eru ekki dæmi um mótvægisaðgerðir heldur merki um 

almenna skynsemi og góð vinnubrögð (Skipulagsstofnun, 2005). 

Katrín Sóley Bjarnadóttir (2010) kannaði hvort og hvernig skilyrðum Skipulagsstofnunar og 

umhverfisráðherra var fylgt eftir á árunum 2000-2006, en þá hafði Skipulagsstofnun úrskurðavald og 

gat sett skilyrði fyrir framkvæmdum. Skilyrði voru sannprófuð með því að framkvæmdaraðilum var 

sendur spurningalisti og sýndu niðurstöður að framkvæmdaraðilar framfylgdu í um 84% tilfella þeim 

skilyrðum sem sett voru fram. Þá áætlar höfundur að ákveðin óvissa sé hjá svarendum um hver sé 

ábyrgur fyrir eftirfylgni efnda og að e.t.v. hafi óvissa um eftirfylgni framkvæmda aukist eftir að 

Skipulagsstofnun hætti framsetningu skilyrða.  

Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á svipaða óvissu eftir að framkvæmd hefur fengið framkvæmdarleyfi. 

VSÓ Ráðgjöf (2005) kannaði skilvirkni mats á umhverfisáhrifum með að senda viðhorfskönnun til 80 

aðila sem skiptust í umsagnaraðila, framkvæmdaraðila, ráðgjafa og sérfræðinga. Rannsóknin sýndi að 

um helmingur þeirra sem tóku þátt í könnuninni töldu að eftirlit með umhverfisáhrifum fari mjög eða 

frekar sjaldan fram. Einnig skiptir máli hvenær í matsferlinu mótvægisaðgerðir eru lagðar fram. Í 

rannsókn VSÓ Ráðgjafar (2003), sem sneri að mótvægisaðgerðum vegna matsskyldra framkvæmda 

Vegagerðarinnar á tímabilinu 1994-2002, voru umdæmastjórum Vegagerðarinnar víðsvegar um 

landið sendir listar yfir mótvægisaðgerðir sem settar voru fram í mati á umhverfisáhrifum fyrir ýmsar 

aðgerðir. Merktu þeir við hvort tilgreind aðgerð hafi verið framkvæmd eða ekki. Niðurstöðurnar 

sýndu fram á að eftirfylgni væri líklegri með mótvægisaðgerðum sem lagðar eru fram í matsskýrslu 

heldur en með þeim sem koma fram í athugasemdum eða frá umsagnaraðilum. Einnig var það 

niðurstaða rannsóknarinnar að eftirlit með mótvægisaðgerðum væri ábótavant. Þá sýndi rannsóknin 

að leyfisveitendur, sem í flestum tilfellum eru sveitastjórnir, eru oft á tíðum ekki meðvitaðir um 

hlutverk sitt í að framfylgja mótvægisaðgerðum og að mótvægisaðgerðir skiluðu sér illa úr ferlinu og 

yfir í framkvæmd.  

Mikilvægt er að eftirfylgni með mótvægisaðgerðum séu hafðar í huga, til að auka líkur á því að þær 

skili árangri. Í rannsókn Guðmundar Inga Guðbrandssonar og fleiri (2012), þar sem sannprófanir fóru 

fram á umhverfisáhrifum og efndum við Sultartangalínu 3, eru vöktunaráætlanir tengdar við fáar 

mótvægisaðgerðir og álykta höfundar að ekki hafi verið hugsað nógu mikið um eftirfylgni við gerð 

matsskýrslu. Þá skorti einnig nákvæmni um hvað ætti að vakta og orðalag óljóst, en einungis um 27% 

spáa voru sannprófunarhæfar sökum skorts á viðmiðum og gögnum. Mótvægisaðgerðir reyndust þá 

einnig oft óskýrar eða í formi almennrar varkárni og almennra vinnubragða, í stað mótvægisaðgerða. 
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1.4 Markmið rannsóknar og nálgun  

Framsetning mótvægisaðgerða í matsskýrslum hefur verið gagnrýnd í eldri rannsóknum og þær þótt 

vera settar fram í formi almennrar vinnubragða, loforðum um að fylgja lögum og reglum eða þótt vera 

óskýrar. Eftirfylgni með mótvægisaðgerðum hefur þótt lítil í fyrri rannsóknum og er vitneskja því um 

ágæti mótvægisaðgerða af skornum skammti. Því er markmið rannsóknarinnar að skoða nánar þessa 

vankanta og aðra sem kunna að koma fram og leita mögulegra úrbóta til að gera þennan mikilvæga 

hluta ferlisins markvissari. Með bættum vinnubrögðum og skilvirkari eftirfylgni mótvægisaðgerða, 

má bæta ferlið í heild sinni og mögulega tryggja að það nái einu af grundvallarmarkmiðum laga um 

mat á umhverfisáhrifum, sem er að draga sem kostur er úr neikvæðum umhverfisáhrifum 

framkvæmda. Auknar rannsóknir á eftirfylgni með mótvægisaðgerðum koma til með að vera ferlinu 

til umbóta með því að draga lærdóm af fyrri verkefnum og mögulegum mistökum. Markvissari 

mótvægisaðgerðir munu tvímælalaust skila sér í umfangsminni umhverfisáhrifum auk þess sem 

frekari rannsóknir á eftirfylgni með umhverfisáhrifum og virkni mótvægisaðgerða munu leggja fram 

mikilvægar upplýsingar sem hægt er að nýta við að bæta verklag í matsferlinu og stuðla að betur 

settum markmiðum. 

Rannsóknin mun leitast við að greina helstu vankanta á framsetningu mótvægisaðgerða og eftirfylgni 

með þeim á tímabilinu 2010-2018. Með því að rýna matsskýrslur og álit Skipulagsstofnunar, auk þess 

að greina upplifanir og viðhorf þátttakenda í matsferlinu, verður leitast við að svara helstu 

spurningum rannsóknarinnar;  

• Hvernig hefur framsetning mótvægisaðgerða verið á rannsóknartímabilinu, samanborið við 

skilgreiningar á mótvægisaðgerðum og hvernig hefur dreifing þeirra verið yfir líftíma 

framkvæmda?  

• Hvernig telja þátttakendur ferlisins að staðið hafi verið að framsetningu mótvægisaðgerða og 

eftirfylgni með þeim?  

• Hverja telja þátttakendur ferlisins vera helstu vankanta á mótvægisaðgerðum og eftirfylgni í 

matsferlinu á Íslandi?  

Út frá þeim niðurstöðum verður svo leitað leiða sem geta stuðlað að betrumbótum á þessum 

mikilvægu þáttum ferlisins.  
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2 Gögn og aðferðir 

Eigindlegar aðferðir voru notaðar til að svara rannsóknarspurningum verkefnisins. Spurningarnar 

leitast eftir því að kanna ákveðinn þátt af matsferlinu ítarlega, auk þess að öðlast innsýn í reynslu og 

skoðanir aðila sem taka þátt í ferlinu. Spurningarnar krefjast þess að matsskýrslur séu ígrundaðar 

ítarlega og flóknar upplýsingar flokkaðar á kerfisbundinn og skipulagðan hátt. Auk þess horfir 

rannsóknin til þess hvort unnt sé að bæta matsferlið og gefur notkun eigindlegra aðferða möguleika á 

því að kafa djúpt í viðfangsefnið og svara rannsóknarspurningum á nákvæman hátt (Berg, 2009). 

2.1 Rannsóknargögn 

2.1.1 Matsskýrslur framkvæmda á árunum 2010-2018  

Rannsóknin tók til matsskýrslna og álita Skipulagsstofnunar á framkvæmdum sem háðar voru mati á 

umhverfisáhrifum á árunum 2010-2018. Mörk rannsóknartímabilsins markast af öðrum rannsóknum, 

en ekki hafa farið fram álíkar rannsóknir síðan 2010. Mikilvægt var að nægilega margar framkvæmdir 

hefðu farið í gegnum matsferlið og líkur væru á því að eftirfylgni mótvægisaðgerða væri hafin í sem 

flestum tilfellum. Einungis voru framkvæmdir teknar fyrir í rannsókninni sem ráðist var í á tímabilinu 

(viðauki B – Yfirlit yfir rýndar matskýrslur). Matsskýrslurnar eru á íslensku og eru þær 50-250 

blaðsíður, mismunandi eftir umfangi framkvæmdar (Skipulagsstofnun 2010a-f, 2011a-d, 2012, 

2013a-d, 2014a-b, 2015, 2016, 2017, 2018a-c). Alls voru 55 framkvæmdir sem fóru í gegnum 

umhverfismat á rannsóknartímanum. Ekki fóru þó allar framkvæmdir á framkvæmdarstig. Því voru 

fyrstu skref rannsóknarvinnu að hafa samband við framkvæmdaraðila og fá úr því skorið hvaða 

framkvæmdir höfðu hafist og hverjar ekki. Ekki náðist í alla framkvæmdaraðila og voru 23 

mattskýrslur og álit greindar í heildina. Markmið greininga á matsskýrslum var að safna upplýsingum 

um hvernig framsetning mótvægisaðgerða er í matsskýrslum og í áliti Skipulagsstofnunar. 

2.1.2 Viðtöl við þátttakendur ferlisins 

Markmið viðtalanna var að fá nákvæma innsýn á viðhorfi og sýn, þeirra sem taka þátt í ferlinu, á 

mótvægisaðgerðum og eftirfylgni, sem og fá útskýringar á hugsanlegum vanköntum. Viðtöl henta vel 

þegar verið er að afla gagna um upplifanir, sýn og skoðanir fólks á tilteknu viðfangsefni. Þau gefa 

færi á afla upplýsinga um skoðanir fólks um tiltekin viðfangsefni og gefur aðferðin einnig færi á því 

að spyrja tengdra spurninga sem gerir aðferðina hentugri en aðrar aðferðir fyrir þessa rannsókn (Berg, 

2009). Með viðtölunum var ætlunin að sjá hvernig viðhorf þátttakenda, sem hafa lögbundið hlutverk í 

matsferlinu, er til eftirfylgni og mótvægisaðgerða í ljósi þess að fyrri rannsóknir hafi sýnt að 

vankantar séu þar á. Einnig sýndu viðtölin hvort samræmi væri milli viðhorfa mismunandi 
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þátttakenda til mótvægisaðgerða og eftirfylgni og hvernig mismunandi þátttakendur töldu að mætti 

bæta þessa þætti.  

Viðmælendur viðtalanna voru einstaklingar sem tekið höfðu þátt í mati á umhverfisáhrifum 

framkvæmda og leyfisveitingu á árunum 2010-2018. Nafnleyndar var gætt í rannsókninni til að síður 

væri hægt að rekja uppruna svara til viðkomandi viðmælenda, en með því var ætlunin að fá 

viðmælendur til að tjá sig nánar um viðfangsefnið. Alls voru tekin 7 viðtöl í heildina og voru 

viðmælendur frá fagstofnunum, framkvæmdaraðilum og sveitarfélagi. Til að fá álit frá fagstofnunum 

voru tekin viðtöl við starfsmenn frá Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirliti 

Suðurnesja. Starfsmenn frá Vegagerðinni, Landsvirkjun og Landsnet voru fengnir í viðtal til að fá 

skoðanir framkvæmdaraðila og að lokum starfsmann frá einu sveitarfélagi. Nafn sveitarfélagsins 

verður ekki nefnt í ljósi þess að það var eina sveitarfélagið sem gat gefið viðtal. 

Viðtölin fóru fram á íslensku og voru þau hljóðrituð. Í öllum tilfellum var talað við einn einstakling í 

senn. Viðtölin vörðu frá 28 upp í 66 mínútur. Viðmælendur voru allir hátt settir innan sinnar 

stofnunar, fyrirtækis eða sveitarfélags og höfðu tekið þátt í mati á umhverfisáhrifum á einhvern hátt á 

rannsóknartímanum. Hálfstöðluð (e. Semi-standardized) viðtöl voru tekin við viðmælendur (Berg, 

2009), en með því voru viðtöl tekin með fyrirfram ákveðnum spurningum (viðauki D - Viðtalsrammi) 

og möguleika á að spyrja tengdra spurninga. Með því var umræðan opin en miðaði samt að tilteknum 

þáttum sem þurfti svör við. Viðtölin voru tekin eftir að búið var að greina matsskýrslur, og voru 

niðurstöður greiningarinnar meðal annars notaðar sem viðfangsefni viðtalanna. Fyrsti kostur var að 

taka viðtölin við viðmælendur á vinnustað þeirra og var það gert í 5 tilfellum. Sökum landfræðilegrar 

dreifingar viðmælenda var það ekki hægt í tveimur tilfellum, og voru viðtöl við starfsmann 

Vegagerðarinnar og sveitarfélagsins tekin í gegnum síma.    

2.2 Greining gagna 

2.2.1 Greining matsskýrslna og álita Skipulagsstofnunar 

Matsskýrslurnar eru innihaldsmiklar og þarfnast greiningin því kerfisbundinnar og nákvæmrar 

nálgunar. Eigindleg innihaldsgreining (e. Qualitative content analysis) var notuð til að greina 

upprunalegan texta og búa til þemu og flokkanir innan textans, sem síðar er hægt að nýta til frekari 

samantektar (Erlingsson og Brysiewicz, 2017). Mótvægisaðgerðirnar var ýmist að finna í sérstökum 

mótvægisaðgerðarköflum eða lagðar fram í mati á tilteknum umhverfisáhrifum. Mótvægisaðgerðirnar 

voru flokkaðar eftir (sjá dæmi hér að neðan í töflu 1, heildartafla í Viðauka C – Greining á 

matskýrslum): 

- Málefnaflokkum, valdir í samræmi við helstu málefnaflokka mótvægisaðgerða í matsskýrslum 

- Hvort mótvægisaðgerð kom fram í matsskýrslu eða í áliti Skipulagsstofnunar 

- Hvenær á líftíma framkvæmdar aðgerð á að vera til mótvægis  
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Þá var lagt mat á framsetningu mótvægisaðgerða. Hver mótvægisaðgerð var borin saman við 

skilgreiningar mótvægisaðgerða í lögum og reglugerðum. Mótvægisaðgerðir sem ekki þóttu vera 

settar fram til varnar gegn alvarlegum umhverfisáhrifum, voru flokkaðar í flokkana „Almenn 

vinnubrögð/skynsemi“, „Lög og reglur“ og „Óskýr og/eða ófullnægjandi framsetning“. Þessir flokkar 

voru valdir sökum þess að aðgerðir í fyrri rannsóknum hafa þótt falla í þessa flokka, eins og komið 

hefur verið inn á í fyrri köflum. Dæmi um mótvægisaðgerð sem flokkast sem almenn vinnubrögð er: 

„Áhersla verður lögð á góða umgengni á framkvæmdartíma“. Aðgerð sem færi undir lög og reglu er: 

„Markmiðsbundinni bruna hönnum verður beitt ásamt áhættumati fyrir viðeigandi byggingar í 

samræmi við grein 9.2.4 byggingareglugerðar nr. 112/2012“ og dæmi um óskýra framsetningu er: 

„Hluti innkomu vegna efnistöku fer í að bæta svæðið til framtíðar með uppgræðslu“. 

Haldið var utan um hver var framkvæmdaraðili, hvaða sveitarstjórn var leyfisveitandi og hvaða 

öðrum leyfum framkvæmdin var háð.  Að gagnaöflun lokinni og búið var að flokka 

mótvægisaðgerðir, voru gögnin nýtt til þess að draga saman mynstur og niðurstöður úr matsskýrslum. 

 

 Tafla 1 - Venslatafla notuð til að fylla inn í við greiningar á mótvægisaðgerðum 
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2.2.2 Greining viðtalsgagna 

Við greiningu viðtalanna var stuðst við aðferðir innihalds greininga (e. content analysis), en aðferðin 

hentar vel til að greina viðtöl og finna ákveðin þemu, mynstur og merkingar innan gagnanna (Berg, 

2009; Cresswell, 2013). Innihaldsgreiningin ber kennsl á og flokkar ákveðin atriði í gögnunum, sem 

auðveldar túlkun á þeim (Berg, 2009). Að loknum viðtölum, voru þau afrituð, lesin og endurlesin. Í 

fyrstu voru viðtölin greind í ákveðin þemu með opinni kóðun (e. open coding), en opin kóðun felur í 

sér að hluta innihald gagnanna niður í ákveðna flokka (Merriam, 2009). Til að svara 

rannsóknarspurningum var innihaldi viðtalanna skipt í þrjá yfirmálefnaflokka, eins og sjá má á mynd 

2. Því næst var hver yfirmálefnaflokkur greindur í undirflokka, eða kóða, eftir því hvað átti við um 

tilfallandi málefni. Með þessu móti var búið að skipta innihaldi viðtalanna niður og draga saman 

upplifanir, sýn og skoðanir viðmælenda á tilteknum þáttum í ferlinu. Einnig var stuðst við markvissa 

kóðun (e. selective coding) til þess að draga saman ákveðnar áherslur sem fram komu í viðtölunum og 

voru mikilvægar fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Almennar niðurstöður voru dregnar saman eftir  

mynstrum sem kóðun sýndi, auk þess sem vitnað var í ákveðin atriði sem þóttu styrkja niðurstöður. 

Niðurstöður viðtalanna voru þá sýndar í samantektartöflu þar sem hægt er að bera saman viðhorf og 

svör fagstofnana, framkvæmdaraðila og sveitarfélaga, til ferlisins. Í viðauki E – Samantekt úr 

viðtölum, má sjá helstu atriði viðtalanna. Aðalatriðin voru dregin saman í kafla fyrir upplifanir 

fagstofnanna, framkvæmdaraðila og sveitarfélagsins. Viðaukinn sýnir því atriði úr viðtölum sem síðar 

voru nýtt við gerð samantektartöflu.   
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Mynd 2 - Greiningaferli viðtalanna 
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3 Niðurstöður rannsóknar 

3.1 Niðurstöður flokkunar mótvægisaðgerða 

Af 55 framkvæmdum sem fóru í gegnum mat á umhverfisáhrifum á tímabilinu 2010-2018, voru 23 

matsskýrslur og álit rýndar fyrir framkvæmdir sem höfðu fengið framkvæmdarleyfi og voru hafnar. 

Heildarfjöldi mótvægisaðgerða sem lagðar voru fram á rannsóknartímanum voru 472, en dreifing 

mótvægisaðgerða má sjá á mynd 3. Þar sést að mesta áhersla hefur verið lögð á málefnaflokkinn 

„Lífríki“, með 131 mótvægisaðgerðir. Þar á eftir koma málefnaflokkarnir „Landslag og sjónrænir 

hættir“, „Fornleifar“ og „Vatn“ með 72-75 aðgerðir. Einungis 2 mótvægisaðgerðir voru lagðar fram 

fyrir málefnaflokkinn „Umferð“, sem inniheldur fæstar aðgerðirnar. Þessar niðurstöður bera ágætlega 

saman við nýlega rannsókn sem segir að oftast sé litið til umhverfisáhrifa á landslag, fugla/dýra og 

vatnsfalla þegar verið er að meta umhverfisáhrifum við framkvæmd á litlum vatnsafslvirkjunum 

(Hrafnhildur Jónsdóttir, 2019). Þá sýna niðurstöður hennar einnig að sjaldnast eru áhrif á útivist og 

samfélag skoðuð.  

 

Mynd 3 – Fjöldi og skipting mótvægisaðgerða eftir málefnaflokkum fyrir mótvægisaðgerðir úr matsskýrslum 

og áliti Skipulagsstofnunar 2010-2018. 
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Við rýni á framsetningu mótvægisaðgerða kom í ljós að alls voru 93 mótvægisaðgerðir, af þeim 472 

aðgerðum sem lagðar voru fram á rannsóknartímanum (mynd 4), sem ekki þóttu vera settar fram til 

varnar gegn alvarlegum umhverfisáhrifum og þar af leiðandi ekki taldar uppfylla skilgreiningar á 

mótvægisaðgerðum. Fjöldi þeirra mótvægisaðgerða sem þóttu uppfylla skilyrði eru 379 talsins. Því 

eru 19,7% af mótvægisaðgerðum sem lagðar eru fram, í matsskýrslum og áliti á meðan 

rannsóknartíma stóð, sem ekki teljast fullnægjandi.  

 

Mynd 4 - Fjöldi mótvægisaðgerða sem ekki uppfylltu skilyrði borið saman við heildarfjölda mótvægisaðgerða 
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Niðurstaða rýni leiðir í ljós að algengast er að mótvægisaðgerðir séu lagðar fram vegna 

umhverfisraskana á framkvæmdartíma. Eins og mynd númer 5 sýnir, þá er afgerandi meirihluti 

mótvægisaðgerða sem ætlaður er til mótvægis á meðan framkvæmd stendur yfir. 67% 

mótvægisaðgerða eru lagðar fram á framkvæmdartíma, eða 344 aðgerðir. Því næst koma aðgerðir sem 

ætlaðar eru til mótvægis á rekstrartíma með 25%, eða um 129 aðgerðir. Á rannsóknartímanum voru 

7% mótvægisaðgerðir lagðar fram sem ætlaðar voru til mótvægis við frágang framkvæmdar, 35 

talsins, en fæstar aðgerðir voru lagðar fram til mótvægis að rekstrartíma loknum. Einungis um 1% 

aðgerða var lagður fram, eða 5 aðgerðir. Vert er að nefna að sumar aðgerðir sem lagðar voru fram 

voru ætlaðar til mótvægis á fleiri en einum tíma í lífsferli framkvæmdar.  

 

Mynd 5 – Hlutfall mótvægisaðgerða eftir líftíma framkvæmdar 
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Þegar þær mótvægisaðgerðir, sem ekki uppfylla skilyrði, eru skoðaðar má sjá að helsta ástæða þess að 

þær uppfylla ekki skilyrði er sökum þess að þær eru settar fram í formi almennra vinnubragða eða 

skynsemi, líkt og mynd númer 6 sýnir. Alls voru 48 mótvægisaðgerðir sem töldust ekki til 

mótvægisaðgerða heldur almennra vinnubragða eða skynsemi, en dæmi um slíka aðgerð er: „Öllu 

jarðvegsraski og raski á mosa verður haldið í lágmarki“. 26 aðgerðir voru lagðar fram sem ekki þóttu 

fullnægja skilgreiningum mótvægisaðgerða, heldur lúta að því að fylgja lögum og reglum. Dæmi um 

slíka aðgerð er: „Markmiðsbundinni brunahönnun verður beitt ásamt áhættumati fyrir viðeigandi 

byggingar í samræmi við grein 9.2.4 byggingareglugerðar nr. 112/2012“. Þá voru 19 aðgerðir sem 

ekki uppfylltu skilyrði mótvægisaðgerða vegna þess að framsetning þeirra var óskýr og/eða 

ófullnægjandi. Dæmi um slíka aðgerð er: „Hluti innkomu vegna efnistöku fer í að bæta svæðið til 

framtíðar með uppgræðslu.“ 

 

 

Mynd 6 - Ástæður og dreifing aðgerða sem ekki uppfylla skilyrði mótvægisaðgerða 
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3.2 Niðurstöður viðtala 

Helstu niðurstöður greiningar viðtala má sjá í töflu 2 hér að neðan, en taflan sýnir samantekt og 

samanburð á skoðunum viðmælenda. Taflan byggir á greiningu viðtala, en frekari útlistun má finna í 

viðauka E - Samantekt úr viðtölum.  

Skoðanir og upplifanir viðmælenda á matsferlinu sjálfu voru heilt yfir jákvæðar og töldu að ferlið 

skilaði af sér betri framkvæmdum. Þó töldu viðmælendur að hægt væri að gera betur að vissu leyti. 

Sýn viðmælenda á hvað telst til mótvægisaðgerða er misjöfn. Fagstofnanir töldu mikilvægt að 

framkvæmdaraðili leggi fram fórnarkostnað til að hljóta umhverfislegan ávinning ef aðgerð á að 

flokkast sem mótvægisaðgerð. Það gætti ósamræmis milli framkvæmdaraðila á því hvað flokkaðist til 

mótvægisaðgerða, en sumir töldu mikilvægt að framkvæmdaraðili þyrfti að leggja til fórnarkostnað, á 

meðan aðrir töldu að allar aðgerðir sem væru jákvæðar fyrir umhverfið væru mótvægisaðgerðir. 

Starfsmaður sveitarfélagsins taldi aftur á móti að mótvægisaðgerðir væru þær aðgerðir sem lagðar 

væru fram til þess að skila umhverfinu í eins góðu ástandi og unnt væri eftir að framkvæmd hefst. 

Viðmælendur voru sammála um að mest væri um möguleika til að setja fram mótvægisaðgerðir á 

framkvæmdartíma af því þá væri mest um rask á umhverfi og að framkvæmdaraðilar væru lítið að 

hugsa um allan líftíma framkvæmdar 

Helstu vankantar varðandi mótvægisaðgerðir liggja í óskýrri skilgreiningu á hugtakinu og að ákveðin 

óvissa virðist vera á því hvað fellur til mótvægisaðgerða og hvað ekki. Hugtakið er ekki nógu lýsandi 

til þess að framkvæmdaraðilar geti kynnt sér það í lögum og unnið sambærilega vinnu út frá því. Þá 

segir starfsmaður Vegagerðarinnar;  

„Skilgreiningin er rosalega opin í lögum. Þar er talað um aðgerðir til að koma í veg fyrir, 

draga úr eða bæta fyrir neikvæð áhrif, sem er rosalega opið. Þannig að við héldum að allar 

aðgerðir sem drægi úr umhverfisáhrifum féllu þarna undir. Svo fór Skipulagsstofnun að benda 

okkur á að svo væri ekki, þannig að við fórum í naflaskoðun með hvað væru í raun 

mótvægisaðgerðir. Í dag eru það einungis hlutir sem eru ekki hluti af lögum eða venjulegur 

þáttur af framkvæmdinni sem við teljum til mótvægisaðgerða.“ 

Þá sýndu viðtölin að framkvæmdaraðilar eru að leggja fram mótvægisaðgerðir til að bregðast við 

gagnrýni og að ákveðið mikilvægi fylgi því að setja inn fleiri frekar en færri mótvægisaðgerð til þess 

að matið verði síður gagnrýnt:   

„Það er verið að láta skýrslurnar líta vel út. Það er verið að gera mótvægisaðgerðakaflann 

veigamikinn. Það vilja allir gera skýrslur með flottan mótvægisaðgerðakafla af því ef það 

kemur gagnrýni á skýrsluna, þá er það í mjög mörgum tilfellum út af skorti á 

mótvægisaðgerðum. Menn horfast heldur ekki í augu við það að mögulega eru einfaldlega 

ekki mótvægisaðgerðir sem vega gegn umhverfisáhrifum sem verða til staðar. Ef svo er, þá 

eiga menn bara að segja að það séu ekki mótvægisaðgerðir sem hægt sé að fara í sökum 

tiltekna áhrifa, í stað þess að vera að leggja fram eitthvað sem er ekki mótvægisaðgerð heldur 

fellur undir almennt verklag. Menn verða bara að gera betur. Finna leiðir og leggja meira á sig 
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ef þeir eru að leggja fram markvissa mótvægisaðgerð. Annað má þess vegna fara í kafla í 

skýrslunni sem heitir einfaldlega „gott verklag“.“ 

Viðmælendur voru allir þeirrar skoðunar að ekki væri óðelilegt að flestar mótvægisaðgerðir væru 

lagðar fram á framkvæmdartíma. Mest er um umhverfisraskanir á framkvæmdartíma og því flestu 

möguleikarnir á því að leggja fram mótvægisaðgerðir fyrir þann tíma. Þá töldu þeir einnig að 

mikilvægt væri að bregðast strax við áhrifum á umhverfið og þar sem áhrifin væru mest á umhverfið á 

framkvæmdartíma væri eðlilegt að flestar aðgerðir væru lagðar fram þá. Þá sýna niðurstöður 

viðtalanna einnig að ekki er verið að huga í miklu mæli að mótvægisaðgerðum eftir að framkvæmd 

og rekstri líkur. Framkvæmdaraðilar horfa ekki til þess að rekstri muni ljúka og ekki til þess að þörf 

sé á mótvægisaðgerðum fyrir þann tíma í lífi framkvæmdar.   

Heilt yfir var samrómur meðal viðmælenda varðandi eftirfylgni. Allir viðmælendur vissu hvar ábyrgð 

lægi og hvaða stöðu þeir gegndu varðandi eftirfylgni. Þá voru allir sammála því að fagstofnanir sinntu 

eftirfylgni vel en sveitarfélög væru ekki að sinna sínu hlutverki nógu vel. Helstu ástæður fyrir lakri 

eftirfylgni hjá sveitarfélögum voru mannekla og fjárskortur:  

„Einn byggingafulltrúi eða skipulagsfulltrúi situr fyrir sveitastjórn með sveittann skallann dag 

eftir dag að vinna úr einhverjum sumarbústaða-umsóknum. Hann hefur ekki tíma til að vera að 

sinna eftirfylgninni með þessum framkvæmdum. En það er ekkert marktæk afsökun fyrir 

sveitarfélög að þau séu svo fámenn að þau megni ekki að halda utan um stjórnsýsluna“ 

Auk þess töldu viðmælendur að mótvægisaðgerðir ættu til að týnast inn í matsskýrslur, sem gerir  

eftirfylgni erfiðari. 

Betrumbætur á eftirfylgni felast helst í því að draga saman mótvægisaðgerðir og hafa þær sýnilegar á 

skýran og þægilegan máta í lok matsskýrslu. Þannig geti þeir sem ábyrgir eru fyrir eftirfylgni nálgast 

upplýsingarnar á auðveldan hátt. Auk þess þurfi sveitarfélögin að nýta sér ákvæði laga um að búa til 

eftirlitsnefnd á kostnað framkvæmdaraðila ef ekki er fjármagn eða mannskapur til að sinna 

eftirfylgninni.  
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Tafla 2 - Samantekt niðurstaða viðtala 

Tafla 2 -S amantekt niðurs taða viðtalaYfirflokkur  Undirflokkur  Viðmælendur  

  Fagstofnanir Framkvæmdaaðilar Sveitarfélag 

 

 

 

MÁU 

 

Skoðun 

Jákvætt ferli 

Leiðir til bættra framkvæmda  

Jákvætt ferli 

Leiðir til bættra framkvæmda 

Er alltaf að verða betra og betra 

Tímafrekt 

Jákvætt ferli 

Leiðir til bættra 

framkvæmda 

 

 

Betrumbæting 

Meiri áhersla á framsetningu 

markvissra valkosta.  

Skerpa á tilgangi álita 

Skipulagsstofnunar 

Þátttakendur þurfa að virða 

tímamörk betur 

Skilgreina betur í hvaða 

flokki, A, B eða C, 

framkvæmd eigi heima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mótvægisaðgerðir 

 

 

 

 

 

Skoðun 

Skilningur ekki almennur, leiðir til 

ósamræmis í framsetningu 

mótvægisaðgerða 

Aðgerðir lagðar fram til að anna 

gagnrýni 

Mest um umhverfisáhrif á 

framkvæmdartíma 

Ekki hugsað til tíma eftir að rekstri 

líkur 

Mótvægisaðgerðir skila sér oft illa í 

gegnum ferlið 

Skilgreining of opin í lögum 

Aðgerðir lagðar fram til að 

bregðast við gagnrýni 

Skiptar skoðanir á hvort 

mótvægisaðgerðir skila sér í 

gegnum ferlið  

Mest um umhverfisáhrif á 

framkvæmdartíma 

Ekki hugsað til tíma eftir að 

rekstri líkur 

Áhersla á nærumhverfi og 

náttúrufarslega þætti. Síður á 

samfélagslega þætti 

Mest um umhverfisáhrif á 

framkvæmdartíma 

Ekki hugsað til tíma eftir að 

rekstri líkur 

 

 

 

 

Sýn 

Framkvæmdaraðili þarf að leggja í 

fórnarkostnað sem skilar 

umhverfislegum ávinningi 

Ósamræmi í sýn á 

mótvægisaðgerðum. 

Sumir töldu þörf á 

fórnarkostnaði frá 

framkvæmdaraðila, aðrir töldu 

allt sem bæri umhverfislegan 

ávinning vera mótvægisaðgerð 

Aðgerðir sem skila 

umhverfinu í eins góðu 

ástandi og hægt er eftir að 

framkvæmd hefst. 

Koma í veg fyrir og bæta 

fyrir helstu áhrif vegna 

framkvæmdar 



22 

 

 

Vankantar 

Hugtak of teygjanlegt og óskýrt. 

Gætir oft samhengisleysis milli 

mótvægisaðgerða og raunverulegra 

áhrifa 

Hugtakið of teygt, tyrfið og vítt Skilgreining ekki nógu skýr 

í lögum 

 

 

 

Betrumbæting 

Skilgreina mótvægisaðgerðir betur í 

lögum eða leiðbeiningum um mat á 

umhverfisáhrifum. 

Taka fram að framkvæmdaraðili þurfi 

að leggja til fórnarkostnað til að það 

flokkist sem mótvægisaðgerð 

Þörf á frekari skilgreiningu 

mótvægisaðgerða 

Sérstakur kafli ætlaður almennu 

verklagi og sérstakur kafli fyrir 

mótvægisaðgerðir.  

Þörf á frekari skilgreiningu 

mótvægisaðgerða í lögum. 

Uppfært leiðbeiningablað 

með verkþáttum og 

skilgreiningum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftirfylgni 

 

 

Skoðun 

Fagstofnanir sinna eftirfylgni vel 

Ábótavant hjá sveitarfélögum 

Mótvægisaðgerðir oft týndar inn í 

yfirgripsmiklum skýrslum sem 

erfiðar eftirfylgni 

Fagstofnanir sinna eftirfylgni 

vel 

Ábótavant hjá sveitarfélögum 

Minni pressa á eftirfylgni sé 

góð heldur en framsetning 

mótvægisaðgerða 

Ábótavant hjá 

sveitarfélaginu 

Stórt landssvæði, mörg 

verkefni. Mannekla   

Mótvægisaðgerðir týndar í 

skýrslum 

 

Sýn 

Góð meðvitund um ábyrgð Góð meðvitund um ábyrgð 

Áhugi til að bæta eftirfylgni 

Góð meðvitund um ábyrgð  

 

 

 

Vankantar 

Mannekla og fjárskortur hjá 

sveitarfélögum 

Sveitarfélög snúa sér að öðrum 

verkefnum þegar framkvæmd er 

komin af stað 

Mannekla hjá sveitarfélögum 

Treysta á að framkvæmdaraðili 

geri það sem hann hefur lofað 

Mannekla 

Erfitt að ráða mannskap inn 

til að sinna störfum í stuttan 

tíma 

Dýrt að ráða 

utanaðkomandi til að sjá 

um eftirfylgni 

  

 

 

Betrumbæting 

Draga saman mótvægisaðgerðir á 

skýran máta í sérstökum kafla í lok 

matsskýrslu eða áliti 

Skipulagsstofnunar 

Sveitarfélög þurfa að nýta ákvæði um 

eftirlitsnefnd á kostnað sveitarfélaga 

Draga saman mótvægisaðgerðir 

á skýran máta í sérstökum kafla 

í lok matsskýrslu  

Draga saman hver er ábyrgur og 

hvenær mótvægisaðgerð skuli 

uppfyllt 

Sveitarfélög þurfa að nýta 

ákvæði um eftirlitsnefnd á 

kostnað sveitarfélaga 

Draga saman 

mótvægisaðgerðir á skýran 

máta í sérstökum kafla í lok 

matsskýrslu 
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4 Umræður 

Hvorki fundust erlendar né innlendar rannsóknir hliðstæðar þeirri rannsókn sem hér var staðið að. Þó 

fundust rannsóknir þar sem einblínt var á framsetningu mótvægisaðgerða eða skoðanir á eftirfylgni, 

sem hægt var að bera niðurstöður saman við. Heilt yfir lítur rannsakandi svo á að rannsóknaraðferðin 

hafi skilað góðum árangri við að leita svara við rannsóknarspurningum. Hugsanlegar takmarkanir 

voru fjöldi viðtala, en sökum gagnamagns og tímaramma þurfti að takmarka fjölda viðtala. Fleiri 

viðmælendur hefðu hugsanlega gefið fjölbreyttari svör við rannsóknarspurningum. 

Alls voru mótvægisaðgerðir rýndar og greindar fyrir 23 matsskýrslur og álit Skipulagsstofnunar á 

tímabilinu 2010-2018. Auk þess voru tekin viðtöl við aðila frá Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, 

Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja, Landsneti, Landsvirkjun, Vegagerðinni og einu sveitarfélagi. Allir 

viðmælendur voru sammála því að mat á umhverfisáhrifum framkvæmda væri jákvætt ferli, sem þrátt 

fyrir smávægilega vankanta, leiddi til þess að framkvæmdir væru betri og drægju úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum. Framkvæmdaraðilar eru í auknu mæli farnir að nýta sér ferlið til að bæta 

framkvæmdir sínar, það auðveldar stjórnsýslum gríðarlega vinnu við útgáfu leyfa og er góð leið til 

umhverfisstjórnunar að mörgu leyti.  

4.1 Mótvægisaðgerðir 

Niðurstöður rýninnar rennir stoðum undir fyrri rannsóknir á framsetningu mótvægisaðgerða, sem 

benda til þess að þörf sé á bætingu á framsetningu mótvægisaðgerða. Í heildina voru 472 

mótvægisaðgerðir lagðar fram í matsskýrslum eða áliti Skipulagsstofnunar á rannsóknartímanum. 

19,7% af mótvægisaðgerðum reyndust settar fram í formi almennra vinnubragða/skynsemi, laga og 

reglna eða voru óskýrar/ófullnægjandi í framsetningu (mynd 4). Svipaðar niðurstöður var að finna í 

rannsókn Guðmundar Inga Guðbrandssonar og fleiri (2012), en einungis um 27% spáa voru 

sannprófunarhæfar sökum skorts á nákvæmni í framsetningu á mótvægisaðgerðum. Hlutfall 

ófullnægjandi mótvægisaðgerða er hátt og því greinileg þörf á bættri framsetningu. Viðmælendur telja 

helstu ástæður fyrir háu hlutfalli af ófullnægjandi mótvægisaðgerðum séu að hugtakið að baki 

mótvægisaðgerðum sé ekki nógu skýrt og hnitmiðað. Það er greinilegt að svo er og styðja niðurstöður 

á rýni matskýrsla og álit Skipulagsstofnunar við þær skoðanir viðmælenda. Það undirstrikar 

mikilvægi þess að samræma skilgreiningar hugtaksins og gera skýrari.  

Framsetning mótvægisaðgerða hefur þróast í þá áttina að framkvæmdaraðilar telja að betra sé að 

leggja fram fleiri mótvægisaðgerðir en færri, og þannig mynda framkvæmdaraðilar oft eigin skoðanir 

á hvað falli til mótvægisaðgerða. Þetta hefur fengið að gerast án þess að tekið sé í taumana og 

greinileg þörf er á inngripi til að koma í veg fyrir að framsetning haldi áfram að þróast í ranga átt. Það 

er á ábyrgð framkvæmdaraðila, umsagnaraðila og Skipulagsstofnunar að sjá til þess að fyrirhugaðar 

mótvægisaðgerðir séu lagðar fram á fullnægjandi hátt. Því er mikilvægt að þátttakendur hugi betur að 
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skilgreiningu aðgerða og að umsagnaraðilar taki hart á því ef að verið er að leggja fram 

mótvægisaðgerðir, sem falla undir þeirra stafssvið, á réttan hátt.  

Sýn viðmælenda á mótvægisaðgerðum var misjöfn, bæði eftir hlutverki þeirra í ferlinu og á milli 

framkvæmdaraðila. Niðurstöður sýna að munurinn fellst aðallega í því hvort þátttakendur ferlisins líta 

svo á að framkvæmdaraðili þurfi að fórna tæknilegum eða fjárhagslegum ávinningi fyrir 

umhverfislegan ávinning eða ekki. Álykta má að hugmyndir að baki mótvægisaðgerðum hjá hverjum 

þátttakenda séu mótaðar af því hvaða stöðu viðkomandi gegnir í matsferlinu og hvað henti 

viðkomandi. Þá er einnig hægt að álykta að svör viðmælenda séu í samræmi við hvernig vinnubrögð 

viðkomandi fyrirtækis, stofnunar eða sveitarfélags, hafi verið hingað til og svörin réttlæti hvernig 

staðið hefur verið að mótvægisaðgerðum. Þá virðist sem ákveðins samhengisleysis gegni milli 

mótvægisaðgerða sem lagðar eru fram og raunverulegra umhverfisáhrifa. Niðurstöður benda til þess 

að áhersla sé lögð á náttúru og nærumhverfi þegar verið er að leggja fram mótvægisaðgerðir, og 

stemmir það við niðurstöður rannsóknar Hrafnhildar Jónsdóttur (2019), en hún kannaði hagkvæmni, 

umhverfisáhrif og fjármögnun smárra vatnsaflsvirkjana á Íslandi. Þessar niðurstöður benda til þess að 

brýn nauðsyn sé á að kanna hvort dreifing og áherslur mótvægisaðgerða haldist í hendur við vægi 

umhverfisáhrifa.   

Flestar mótvægisaðgerðir eru lagðar fram á framkvæmdartíma (mynd 5), eða um 67% og greinilegt að 

áhersla er lögð á að leggja fram mótvægisaðgerðir á þeim stað í líftíma framkvæmdar. Það þykir ekki 

óeðlilegt, í ljósi þess að mest er um beint rask og ónæði á þeim tíma. Það má því einnig álykta að það 

sé mjög jákvætt að verið sé að leita mótvægisaðgerða á framkvæmdatíma, þar sem mest er um 

umhverfisrask á þeim tíma. Hins vegar var mikill munur á fjölda mótvægisaðgerða yfir líftíma 

framkvæmdar. Til að mynda beinast einungis um 1% aðgerða að rekstrartíma loknum. Niðurstöður 

sýndu að framkvæmdaraðilar væru sjaldan að hugsa til þess að rekstri kæmi til með að ljúka og síður 

væri hugsað til umhverfisáhrifa sem ættu sér stað þegar rekstri líkur. Þetta er mikil brotalöm við 

framsetningu mótvægisaðgerða, en líkt og áður hefur komið fram á matsferlið að þjóna sem virkt tæki 

til umhverfisstjórnunar yfir allan líftíma framkvæmdarinnar. Í mörgum tilfellum er ekki þörf á að 

leggja fram mótvægisaðgerðir fyrir alla tíma í lífi framkvæmdar, sökum eðlis framkvæmdarinnar. En 

þrátt fyrir það sýna niðurstöður að þörf er á því að framkvæmdaraðilar horfi meira á síðari hluta í 

líftíma framkvæmdar við framsetningu mótvægisaðgerða. Hlutfall mótvægisaðgerða á síðari hluta í 

lífi framkvæmdar er gríðarlega lágt og framkvæmdaraðilar ekki nógu meðvitaðir um mikilvægi þess 

að horfa til alls líftíma framkvæmdar. Í lögum um mat á umhverfisáhrifum er hvergi talað um 

mikilvægi þess að litið sé til líftíma framkvæmdar og þörf á að skerpa þar á. 

Þá eiga mótvægisaðgerðir það til að skila sér illa í gegnum ferlið og inn í framkvæmdirnar, og 

stemmir það við niðurstöður rannsóknar VSÓ (2003) sem sneri að mótvægisaðgerðum á 

framkvæmdum Vegagerðarinnar frá 1994-2002. Illa gengur að draga saman mótvægisaðgerðir úr 

matsskýrslum og upplýsingar eiga til að falla á milli þilja. Rannsóknin sýnir einnig að viðmælendur 

telja að það komi reglulega fyrir að mótvægisaðgerðir séu ekki framkvæmdar. Í rannsókn Katrínar 

(2010) sýndu niðurstöður aftur á móti fram á að framkvæmdaraðilar framfylgdu háu hlutfalli skilyrða 

sem sett voru fram, eða um 84%. Má því draga af því ályktun að þetta hlutfall hafi breyst þegar 

úrskurður Skipulagsstofnunar breyttist í álit og reglugerð var sett um framkvæmdaleyfi. Þörf er þó á 

frekari rannsóknum til að undirstrika þá ályktun.  
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4.2 Eftirfylgni 

Sýn viðmælenda er með svipuðum hætti gagnvart eftirfylgni með mótvægisaðgerðum. Í öllum 

tilfellum voru þátttakendur vissir um hvar ábyrgð lægi gagnvart eftirfylgninni, en þær niðurstöður eru 

þvert gegn því sem fram hefur komið í fyrri rannsóknum um mat á umhverfisáhrifum. Niðurstöður 

rannsóknar Katrínar S. Bjarnadóttir (2010), rannsókn VSÓ (2005) og rannsókn VSÓ (2003) draga 

fram að ákveðin óvissa ríki um hvar ábyrgð varðandi eftirfylgni með framkvæmdarleyfum liggi. Þetta 

bendir til þess að hugsanlega hefur vitund um ábyrgð á eftirfylgni aukist. Þó er erfitt að alhæfa það í 

ljósi þess að rannsóknin tók einungis til 7 viðmælenda. Þrátt fyrir að niðurstöður bendi til þess að 

þátttakendur væru vissir um hvar ábyrgðin lægi, virðist svo vera sem eftirfylgni fari ekki alltaf fram af 

hálfu sveitarfélaganna. Starfsfólk á vegum sveitafélaganna eiga að sjá til að eftirfylgni sé með þeim 

mótvægisaðgerðum sem lagðar eru fram í framkvæmdar- og byggingaleyfum, en starfsmaður 

sveitarfélagsins nefnir að ekki náist að sinna henni. Mannekla og fjárskortur eiga þó ekki að hindra 

framgöngu sveitarfélaga til eftirfylgni, í ljósi reglugerðar um framkvæmdaleyfi sem heimilar 

sveitarfélögum að mynda eftirlitsnefnd á kostnað framkvæmdaraðila. Þetta bendir til þess að ekki er 

næg vitneskja til staðar, hvað varðar möguleika eftirlitsaðila til að bæta eftirfylgni. Þörf er á auka 

vitneskju sveitarfélaga um þau tæki sem eru til staðar til þess að tryggja eftirfylgni sé með skilmálum 

framkvæmda. Frekari samantekt á hvert sé hlutverk ábyrgðaraðila á hverjum tíma í lífsferli 

framkvæmdar, mun leiða líkum að því að skilningur þátttakenda eykst. Lög og reglur varðandi 

eftirfylgni með framkvæmdarleyfum og starfsleyfum eru hvorki auðlæs né auðvelt að finna nákvæma 

útlistun á því hver sé ábyrgur fyrir eftirfylgni. Það er því tvímælalaust þörf á að gera þessum þætti 

frekari skil. 

Þátttakendur sammæltust þó um það að fagstofnanir væru að sinna sínu hlutverki vel og væru að sjá 

um eftirfylgni, sér í lagi þegar þær væru leyfisveitendur og ábyrgðaraðilar. Umhverfisstofnun sinnir, 

til að mynda, eftirfylgni vel með því að vera með aðila á sínum snærum sem eru meðvitaðir um 

ákvæði í leyfum og fara reglulega á framkvæmdastað til að kanna hvort verið sé að fara eftir settum 

skilyrðum. Þannig vinna þeir náið með framkvæmdaraðilum, sem skilar góðum árangri.  

Niðurstöður benda til þess að mótvægisaðgerðir séu ekki settar fram á nógu skýran og auðlesin máta í 

matsskýrslum. Það er að orsaka það að aðgerðirnar skila sér síður úr matsskýrslum, í gegnum 

útboðsgögn og til þeirra sem sjá um eftirfylgni. Auk þess leiðir það til þess að aðgerðirnar skila sér 

síður til þeirra sem þurfa að vita hvað hefur verið lagt fram. Eins og fram hefur komið, þá eru 

skýrslurnar oftar en ekki yfirgripsmiklar og líklegt að ákveðnar mótvægisaðgerðir fari fram hjá fólki, 

séu þær ekki teknar saman á skýran hátt. Landsvirkjun hefur tamið sér að gera vöktunaráætlun, þar 

sem fram koma mótvægisaðgerðir, hver sé ábyrgur og hvenær mótvægisaðgerðum eigi að vera lokið. 

Þetta hefur sannað sig vel og auðveldar eftirfylgni til muna. Þetta er hluti af stefnumótun og 

gæðastarfi hjá fyrirtækinu og er þáttur sem framkvæmdaraðilar mættu taka sér til fyrirmyndar og ætti 

að vera hluti af reglugerð mats á umhverfisáhrifum. 
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4.3 Leiðir til að betrumbæta matsferlið sem snýr að 

mótvægisaðgerðum og eftirfylgni 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að svigrúm er til staðar til að bæta bæði mótvægisaðgerðir og 

eftirfylgni hér á landi. Betrumbætur felast að miklu leyti í að samræma og auka skilning allra 

þátttakenda ferlisins á mótvægisaðgerðum og eftirfylgni, setja mótvægisaðgerðir fram á skýran og 

augljósan hátt og nýta öll ákvæði reglugerða þegar við á. Í töflu 3 má sjá mögulegar úrbætur hvað 

varða mótvægisaðgerðir og eftirfylgni með þeim á Íslandi. Úrbæturnar eru settar fram með því 

markmiði að styrkja og bæta skilning og framfylgni mótvægisaðgerða og eftirfylgni. Auk þess tekur 

taflan fram hver þarf að huga að hverju, til að bæta tiltekin atriði í matsferlinu. Tillögur til betrumbóta 

eru byggðar á rýni matsskýrslna, niðurstöðum viðtala og ályktun rannsakanda.  
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Tafla 3 – Mögulegar leiðir til að bæta mótvægisaðgerðir og eftirfylgni 

  Betrumbæting Ábyrgðaraðili 

Lög /regluverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mótvægisaðgerðir 

Skilgreina mótvægisaðgerðir betur í lögum. Skilgreining þarf að vera nákvæm og tryggja 

að samræmi sé á skilningi milli þátttakenda. Grunnur að nýrri skilgreiningu:  

Fyrirhuguð aðgerð sem kemur í veg fyrir, dregur úr eða bætir upp fyrir neikvæð 

umhverfisáhrif á líftíma framkvæmdar. Aðgerðin tekur mið af grunnástandi umhverfis og 

þau hugsanlegu umhverfisáhrif sem framkvæmd kemur til með að hafa. Aðgerð þarf að 

vera skilgreind og afmörkuð við framsetningu og taka þarf fram hver sé ábyrgur fyrir 

aðgerðinni, hvenær aðgerð skuli framkvæmd og hverju hún eigi að skila. Gripið er til 

mótvægisaðgerða fyrir umhverfislegan ávinning og eru aðgerðirnar ekki hluti af 

nauðsynlegum þáttum framkvæmdarinnar. Þar af leiðandi þarf aðgerð að ná út fyrir 

almenn vinnubrögð eða framfylgni laga í landinu. Hafa skal í huga að mótvægisaðgerðir 

séu framkvæmanlegar og sannprófunarhæfar til að hægt sé að rannsaka skilvirkni 

aðgerðarinnar. 

 

 

 

 

 

Alþingi 

Uppfæra þarf leiðbeiningablað sem framkvæmdaraðilar og aðrir þátttakendur geta notað 

sér til hliðsjónar við matsferlið. Upplýsingablað inniheldur meðal annars nána útlistun á 

hvað fellur undir mótvægisaðgerðir, hvernig eftirfylgni skuli háttað, hvaða leiðir eru til að 

tryggja eftirfylgni og skilgreiningu á hugtökunum. Markmið upplýsingablaðs er einnig að 

auka vitneskju allra þátttakenda um tilgang matsferlisins. 

Mikilvægt er að gripið sé inn í þegar framkvæmdaraðilar eru að leggja fram aðgerðir sem 

ekki uppfylla skilyrði mótvægisaðgerða. 

 

 

Skipulagsstofnun 

Umsagnaraðilar þurfa að skerpa á því að framsetning mótvægisaðgerða, innan þeirra 

fagsviðs, séu settar fram með réttum hætti og uppfylli skilyrði mótvægisaðgerða. Ef aðgerð 

uppfyllir ekki skilgreiningu hugtaksins, þurfa umsagnaraðilar að benda á að svo sé.  

 

Umsagnaraðilar 

Við gerð matsskýrslu þarf að kynna sér nánar hvað fellur til mótvægisaðgerða og hvað 

fellur til almennra vinnubragða og/eða laga og regla.  

Gera þarf frekari skil á hvað fellur til mótvægisaðgerða og hvað til almenns verklags í 

matsskýrslum. Ef þörf er á, þá skal gera kafla sem er ætlaður góðu vinnulagi. 

Taka saman í lok matsskýrslu á skýran og greinilegan máta: Allar mótvægisaðgerðir, hver 

er ábyrgur fyrir aðgerðinni, til hvers er ætlast af mótvægisaðgerðinni og hvenær hún skuli 

uppfyllt. 

Huga þarf að framsetningu mótvægisaðgerða fyrir allan líftíma framkvæmda 

 

 

 

 

Framkvæmdaraðilar 
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Mikilvægt er að stunda grunnrannsóknir á ástandi fyrir framkvæmd og sannprófanir á 

raunverulegum umhverfisáhrifum framkvæmda 

Huga þarf að því að mótvægisaðgerðir séu mælanlegar til að hægt sé að mæla skilvirkni 

aðgerðanna 

 

Framkvæmdaraðilar 

 

 

 

 

 

 

 

Eftirfylgni 

Til að auðvelda þeim sem sjá um eftirfylgni þarf að draga mótvægisaðgerðir saman á 

skýran máta í lok matsskýrslu.  

Gera þarf samantekt um eftirfylgni fyrir framkvæmdir, þar sem það á við. Áætlun 

inniheldur hvaða mótvægisaðgerðir séu fyrir tiltekna framkvæmd, hvenær hún skuli 

uppfyllt og hvers sé ætlast til aðgerðarinnar. Auk þess inniheldur hún tímasetningar þar 

sem farið er yfir hvort búið sé að uppfylla þær aðgerðir sem eigi að vera búið að 

framkvæma.  

Rannsaka þarf raunveruleg umhverfisáhrif sem framkvæmd hefur og bera þau saman við 

fyrirhuguð umhverfisáhrif.  

Meta skilvirkni mótvægisaðgerða 

 

 

 

 

Framkvæmdaraðilar 

 Sveitarfélög þurfa að vera með eftirlitsaðila á framkvæmdarsvæði, líkt og hefur skilað 

árangri hjá Umhverfisstofnun. 

Nýta þarf ákvæði í reglugerð um framkvæmdarleyfi um að eftirlitsnefnd sé stofnuð á 

kostnað framkvæmdaraðila 

Fylgja því eftir að rannsóknir séu gerðar á skilvirkni mótvægisaðgerða 

 

Sveitarfélög 

 Uppfæra þarf leiðbeiningablað sem framkvæmdaraðilar og aðrir þátttakendur geta notað 

sér til hliðsjónar við matsferlið. Upplýsingablað inniheldur meðal annars nána útlistun á 

hvað fellur til mótvægisaðgerða, hvernig eftirfylgni skuli háttað, hvaða leiðir eru til að 

tryggja eftirfylgni og skilgreiningu á hugtökunum. Markmið upplýsingablaðs er einnig að 

auka vitneskju allra þátttakenda um tilgang matsferlisins 

 

Skipulagsstofnun 
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5 Lokaorð 

Í 19,7% tilfella voru mótvægisaðgerðir ekki settar fram til að draga úr alvarlegum umhverfisáhirfum á 

rannsóknartímabilinu og þóttu því ekki uppfylla skilyrði. Í flestum tilfellum, þegar mótvægisaðgerðir 

uppfylltu ekki skilyrði, voru aðgerðir lagðar fram í formi almennra vinnubragða/skynsemi. Þá var 

mikill munur á því hvenær á líftíma framkvæmdar aðgerðir áttu að vera til mótvægis. Um 67% 

aðgerða voru til mótvægis á framkvæmdartíma, sem er ekki óeðlilegt í ljósi þess að þá er mest um 

áhrif á umhverfi á þeim tíma í lífi framkvæmdar. Hins vegar voru afar fáar aðgerðir lagðar fram við 

frágang framkvæmda og eftir að rekstri líkur, og þörf á því að framkvæmdaraðilar horfi í auknu mæli 

á allan líftíma framkvæmdar við framsetningu mótvægisaðgerða til þess að MÁU þjóni sem virkt 

umhverfisstjórnunartæki. Helstu ástæður fyrir miklum fjölda mótvægisaðgerða sem ekki uppfylla 

skilyrði eru að skilgreining hugtaksins er ekki nógu skýr. Hugtakið er teygt og óhnitmiðað, sem leiðir 

til þess að þátttakendur mynda sér sínar eigin skoðanir á því hvað fellur til mótvægisaðgerða. Helstu 

betrumbætur sem varða þessa vankanta liggja í því að samræma skilning allra á hvað fellur til 

mótvægisaðgerða. Það væri best gert með því að skilgreina hugtakið betur í lagaverkum, auk þess að 

gefið sé út uppfært leiðbeiningablað Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum. 

Leiðbeiningablað þarf að innihalda helstu upplýsingar um matsferlið og skilgreina hugtök og ábyrgð 

þátttakenda. Þannig má samræma skilning allra á þessum mikilvægu þáttum. 

Eftirfylgni mótvægisaðgerða er ábótavant af hálfu sveitarfélaganna. Helstu ástæður þess eru þær að 

mannekla og fjárskortur innan sveitarfélaga koma í veg fyrir að hlutverkinu sé fylgt nógu vel eftir. 

Auk þess virðast mótvægisaðgerðir ekki ná að skila sér í gegnum ferlið nógu vel og eiga það til að 

komast ekki til eftirlitsaðila. Til að bæta úr þessum vanköntum þurfa sveitarfélögin að nýta sér þau 

ákvæði sem þeim stendur til boða, en sveitarfélög geta sóst eftir því að eftirlitsnefnd sé skipuð á 

kostnað framkvæmdaraðila. Rannsóknin sýndi fram á að sveitarfélögin væru ekki að nýta sér 

möguleikann, en líkleg ástæða fyrir því er að vitneskja um þennan möguleika er ekki til staðar. Til 

þess að auðvelda og bæta eftirfylgni er mikilvægt að draga saman mótvægisaðgerðir í lok 

matsskýrslu, taka fram hvenær þær skuli framkvæmdar, hver sé ábyrgur og hverju aðgerðin eigi að 

skila. 

Þörf er á frekari rannsóknum á framsetningu mótvægisaðgerða hér á landi. Niðurstöður þessarar og 

fleiri rannsókna sýna að mótvægisaðgerðir eru helst lagðar fram á náttúru og nærumhverfi. En 

rannsóknir hafa ekki beinst að því hvort framsetning mótvægisaðgerða haldist í hendur við vægi 

umhverfisþátta og umhverfisáhrifa, og því rík ástæða til frekari rannsókna hvað það varðar. Auk þess 

hafa fáar rannsóknir verið gerðar þar sem raunverulegur ávinningur mótvægisaðgerða er kannaður, en 

með því að sannprófa mótvægisaðgerðir er hægt að draga frekari lærdóm af því sem líklegt er til 

árangurs. Þá væri einnig forsenda fyrir frekari rannsóknum á framsetningu mótvægisaðgerða, verði 

tillögur þessarar rannsóknar til betrumbóta teknar til skoðunar og sannreyna hvort betrumbætur dragi 

úr vanköntum á framsetningu mótvægisaðgerða og eftirfylgni.
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Viðauki A - Hugtök 

Merkingar eftirtalinna orða og orðasambanda varðandi mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda, samkvæmt reglugerð nr. 660/2015 

a) Framkvæmdaraðili: Ríki, sveitarfélag, stofnun og aðrir lögaðilar eða einstaklingar er hyggjast 

hefja framkvæmd sem reglugerð þessi tekur til. 

b) Framkvæmd: Hvers konar nýframkvæmd eða breyting á eldri framkvæmd og starfsemi sem 

henni fylgir sem undir reglugerð þessa falla. 

c) Frummatsskýrsla: Skýrsla framkvæmdaraðila um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar og 

starfsemi sem henni fylgir sem Skipulagsstofnun auglýsir. 

d) Fyrirhuguð framkvæmd: Framkvæmd sem er komin á það stig að hún geti hlotið málsmeðferð 

skv. V. kafla þessarar reglugerðar. 

e) Leyfi til framkvæmda: Framkvæmdaleyfi og byggingarleyfi samkvæmt skipulagslögum og 

lögum um mannvirki önnur leyfi til starfsemi og framkvæmda samkvæmt sérlögum sem um 

viðkomandi framkvæmd gilda. 

f) Leyfisveitandi: Lögbært yfirvald sem veitir leyfi til framkvæmda og starfsemi sem þeim fylgir, 

svo sem sveitarstjórnir, byggingarfulltrúar, heilbrigðisnefndir, Orkustofnun og 

Umhverfisstofnun. 

g) Matsáætlun: Áætlun framkvæmdaraðila byggð á tillögu hans um á hvaða þætti 

framkvæmdarinnar og umhverfis leggja skuli áherslu í frummatsskýrslu og um kynningu og 

samráð við gerð frummatsskýrslu. 

h) Matsskyld framkvæmd: Framkvæmd sem háð er ákvæðum reglugerðar þessarar ásamt þeirri 

starfsemi sem henni fylgir. 

i) Matsskýrsla: Skýrsla framkvæmdaraðila um mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar 

framkvæmdar og starfsemi sem henni fylgir þar sem gerð er grein fyrir fram komnum 

athugasemdum og umsögnum og þar sem tekin er afstaða til þeirra ásamt tillögum um 

mótvægisaðgerðir eftir því sem við á. Framkvæmdaraðili ber ábyrgð á gerð matsskýrslu. 

j) Mótvægisaðgerðir: Aðgerðir til að koma í veg fyrir, draga úr eða bæta fyrir neikvæð 

umhverfisáhrif. 

k) Umhverfi: Samheiti fyrir menn, dýr, plöntur og annað í lífríkinu, jarðveg, jarðmyndanir, vatn, 

loft, veðurfar og landslag, samfélag, heilbrigði, menningu og menningarminjar, atvinnu og 

efnisleg verðmæti. 

l) Umhverfisáhrif: Áhrif framkvæmdar og starfsemi sem henni fylgir á umhverfi, þ.e. bein og 

óbein áhrif, jákvæð og neikvæð áhrif, varanleg og tímabundin áhrif, afturkræf og óafturkræf 

áhrif, samvirk og sammögnuð áhrif. Þar með eru þó ekki talin þjóðhagsleg áhrif og arðsemi 

einstakra framkvæmda. 

m) Umsagnaraðilar: Opinberar stofnanir og stjórnvöld sem sinna lögbundnum verkefnum er 

varða matsskyldar framkvæmdir eða umhverfisáhrif þeirra
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Viðauki B – Yfirlit yfir rýndar matskýrslur 

Matsskýrslur voru rýndar fyrir eftirfarandi framkvæmdir:  

  Matskýrslur rýndar Sveitarfélag Framkvæmdaraðilar 
Dagssetning 
álits 

1 
Efnistaka vestan Ölfusáróss í landi Hrauns í 
Ölfusi Ölfus Hraunsbændur 06.01.10 

2 Rannsóknaboranir við Gjástykki, Þingeyjarsveit  Þingeyjarsýsla Landsvirkjun 18.02.10 

3 Efnistaka í Stóru-Fellsöxl, Hvalfjarðarsveit  Hvalfjarðrasveit Hvalfjarðarsveit  21.04.10 

4 Urðunarstaður og efnistaka við Sölvabakka Byggðarsamlag 6 sveitafélaga  Norðurá  05.05.10 

5 

Háspennulínur (220kV) frá Kröflu og 
Þeistareykjum að Bakka við Húsavík, 
Skútustaðahreppi, Aðaldælahreppi, 
Þingeyjarsveit og Norðurþingi  Skútustaðahreppur, Þingeyjarsveit og Norðurþing Landsnet 24.11.10 

6 Þeistareykjavirkjun, allt að 200 MWe  Þingeyjarsveit Þeistareykir ehf 24.11.10 

7 Efnistaka í Bolöldum, Sveitarfélaginu Ölfusi Ölfus Bolöldur ehf 01.03.11 

8 

Axarvegur (939) og Hringvegur í Skriðdal og um 
Berufjörð í Djúpavogshreppi og á 
Fljótsdalshéraði Fljótsdalshérað og Djúpavogshreppur Vegagerðin 15.04.11 

9 
Þorlákshafnarlínur 2 og 3, 220 kV, 
Sveitarfélaginu Ölfusi Ölfus Landsnet 26.05.11 

10 
Vestfjarðarvegur (60) milli Eiðis í Vattarfirði og 
Þverár í Kjálkafirði Reykhólahreppur og Vesturbyggð Vegagerðin 05.12.11 

11 Efnistaka í landi Hvamms, Sveitarfélaginu Ölfusi Ölfus Pétur Guðmundsson 15.10.12 

12 Sorpurðun í landi Tjarnarlands, Fljótsdalshérað Fljótsdalshérað Fljótsdalshérað 14.02.13 

13 
Framleiðsla allt að 100.000 tonna kísils í 
Helguvík Reykjanesbær 

Stakksbraut 9 ehf 
(United Silicon 
Iceland) 10.05.13 
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14 
Efnistaka úr farvegi Múlakvíslar og bygging 
varnagarða á Mýrdalssandi í Mýrdalshreppi Mýrdalshreppur Vegagerðin 31.05.13 

15 Kísilmálmverksmiðja PCC á Bakka við Húsavík Norðurþing PCC SE 03.07.13 

16 Rannsóknaboranir í Eldvörpum, Grindavíkurbæ Grindavíkurbær HS Orka hf.   22.09.14 

17 Efnistaka í Seljadal, Mosfellsbæ Mosfellsbær 
Malbikunarstöðin 
Höfði  01.10.14 

18 
Aukin framleiðsla Arnarlax á laxi í Arnafirði um 
7.000 tonn Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur Arnarlax hf  02.09.15 

19 Brúárvirkjun í Tungufljóti, Bláskógabyggð Bláskógabyggð HS Orka hf.   20.09.16 

20 Hreinsistöð fráveitu á Akureyri Akureyrarbær Norðurorka 13.02.17 

21 
Hvammsvirkjun, ferðaþjónusta og útivist og 
landslag og ásýnd lands Rangárþing ytra og Skeiða- og Gnúpverjaþing Landsvirkjun 12.03.18 

22 
Landmótun fyrir kirkjugarð í Úlfarsfelli, 
Reykjavík Reykjavíkurborg Reykjavíkurborg  11.06.18 

23 
Allt að 20.800 tonna framleiðsla á laxi í Berufirði 
og Fáskrúðsfirði á vegum Fiskeldis Austfjarða Djúpavogshreppur og Fáskrúðsfjörður Fiskeldi Austfjarða hf 14.06.18 
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Viðauki C – Greining á matsskýrslum 

Venslatafla sem notuð var til að fylla inn í við greiningu matsskýrsla  

  
  
 Gæði mótvægisaðgerðar Sett fram í  Tími aðgerðar 
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Jarðfræði og jarðmyndanir                 

Landslag og sjónrænir hættir                 

Vernduð svæði                 

Lífríki                 

Fornleifar                 

Umferð                 

Samfélag                 

Hljóðvist                 

Loft                 

Vatn         

Náttúruvá                 

Fjöldi                 

Ekki mótvægisaðgerðir                 

Almenn vinnubrögð/skynsemi           

Lög og reglur           

Óskýr og/eða ófullnægjandi framsetning           
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Viðauki D - Viðtalsrammi 

Ramminn sem hafður var til hliðsjónar í viðtölum er sem hér fylgir: 

1) Ertu til í að segja mér frá stöðunni sem þú gegnir hér. 

 

2) Ertu til í að segja mér frá viðhorfi þínu til mats á umhverfisáhrifum ferlinu. 

 

3) Hver er þín sýn á mótvægisaðgerðum gegn umhverfisáhrifum framkvæmda, það er hvernig 

skilgreinir þú mótvægisaðgerðir? 

 

4) Telur þú að þær aðgerðir sem settar voru fram séu í raun mótvægisaðgerðir? 

 

5) Telur þú að mótvægisaðgerðir komist til skila til þeirra sem málið varðar? 

 

6) Hverja telur þú vera skýringuna á því að mótvægisaðgerðir dreifist eins og þær gera yfir  

líftíma framkvæmda? (Viðmælanda sýnd skipting mótvægisaðgerða) 

 

7) Hversu meðvitaður ert þú um þær mótvægisaðgerðir sem lagðar voru fram við þær 

framkvæmdir sem þú framkvæmdir/gafst leyfir fyrir á síðustu árum? 

 

8) Telur þú að það hafi verið staðið við þær mótvægisaðgerðir sem lagðar voru fram? 

 

9) Getur þú sagt mér frá sýn þinni á eftirfylgni með mótvægisaðgerðum. 

 

10) Ertu til í að segja mér frá hvernig staðið er að eftirfylgni með þeim mótvægisaðgerðum sem 

lagðar hafa verið fram fyrir tilteknar framkvæmdir, Er eftirfylgni með þeim 

mótvægisaðgerðum sem lagðar voru fram?  

 

11) Hvernig telur þú að framsetningu mótvægisaðgerða og eftirfylgni þeirra sé háttað? 

 

12) Hvernig telur þú að bæta megi ferlið til þess að mótvægisaðgerðum sé fylgt eftir á viðeigandi 

máta? 

 

13) Heldur þú að aukin eftirfylgni kæmi til með að bæta ferlið?
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Viðauki E – Samantekt úr viðtölum 

E.1 Fagstofnanir 

Mat á umhverfisáhrifum 

Starfsfólk á vegum Skipulagsstofnunar, Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja var allt 

á þeirri skoðun að matsferlið væri jákvætt og leiddi af sér góða hluti. Það taldi að það væri mikilvægt 

að hafa slíkt ferli  í gangi til þess að stuðla að verndun umhverfis og framförum á hönnun á hinum 

ýmsu framkvæmdum sem geta leitt til umhverfisáhrifa. Viðmælendurnir höfðu allir komið að mati á 

umhverfisáhrifum í langan tíma og töldu að stöðugar breytingar væru búnar að vera á ferlinu og að 

það væri alltaf verið að leitast eftir því að gera ferlið betra. Með bættri aðferðafræði og 

gagnagrunnum, hefur ferlinu farið mikið fram. Starfsmaður Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja taldi að 

ferlið auðveldaði vinnu opinberrar stjórnsýslu, þar sem hægt er á einfaldan hátt að nálgast upplýsingar 

sem varða þeirra þátt í útgáfu leyfa og efnisatriði sem þarfnast sérfræðiþekkingar af þeirra hálfu:  

„Ég er mjög jákvæður gagnvart þessu ferli, það er ekki spurning. Það dregur fram eitthvað sem 

við í stjórnsýslunni höfum ekki mannskap eða tíma í að vinna að. Og verkfræðistofurnar sem 

standa að þessu gera þetta oft vel, enda séð tímana tvenna. Þetta léttir okkur í stjórnsýslunni 

klárlega vinnuna„ 

En þrátt fyrir að ferlið hafi batnað með árunum og sé gagnlegt á marga vegu, töldu starfsmenn 

fagstofnanna að það væri alltaf svigrúm til þess að þróa ferlið enn frekar og gera enn betur. Ferlið er 

lifandi ferli, sem býður upp á sífellda endurskoðun og möguleika til að fara nýjar leiðir sem líklegar 

eru til árangurs. Einnig höfðu starfsmenn fagstofnanna orð á því að ákveðin óvissa væri ríkjandi 

varðandi tilgang og ábyrgð sem lægi í áliti Skipulagsstofnunar. Þeir töldu að það þyrfti að skerpa á 

því í löggjöfum að Skipulagsstofnun axli ekki ábyrgð á þeim þáttum sem varða aðrar fagsstofnanir og 

það sé í höndum tilheyrandi fagstofnunar að fara yfir matsskýrslurnar og mynda eigin skoðun 

varðandi leyfisveitingu sökum þess að þau eru ábyrg fyrir þeim.  

Þá telur starfsmaður Umhverfisstofnunar að það sé of langt á ferlið liðið þegar fagaðilar fá að leggja 

fram skoðanir sínar á tiltekinni framkvæmd, þar sem búið sé að ákveða að mestu hvernig 

framkvæmdinni skuli háttað þegar umsagnaraðilar leggja sína skoðun fram: 

„Það á við um þessar framkvæmdir og þessi mannvirki, að aðal umhverfisáhrifin felast í því 

að fara í framkvæmdina. Þú breytir engu stórvægilegu þótt þú sáir grasi í vegflákana eða 

plantir einhverjum trjám eða mokir í einhverja skurði í 10 km fjarlægð. Ég tel að 

framkvæmdaraðili eigi ekki að ráða alfarið sjálfur hvað hann vill kalla mótvægisaðgerðir og 

að fagaðilar fái fyrr aðkomu að þessari ákvörðunartöku.“   
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Auk þess nefna fagaðilar að það sé gríðarlega mikilvægt að lagðir séu fram fleiri valkostir heldur en 

aðal-valkostur og núll-valkostur þegar verið er að gera mat á umhverfisáhrifum framkvæmda, en 

jákvæð framvinda sé í þeim málum þar sem úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála felldi nýlega 

framkvæmdarleyfi Sveitarfélagsins Voga úr gildi vegna skorts á valkostum. Þörf sé á að 

framkvæmdaraðilar leggi fram þá valkosti sem í boði séu og beri saman mismunandi valkosti sem 

hægt er að velja, burtséð frá kostnaði. 

Mótvægisaðgerðir 

Sýn fagaðila á mótvægisaðgerðum var í öllum tilfellum svipuð. Þeir vissu hvernig skilgreining 

mótvægisaðgerða er samkvæmt lögum um umhverfismat framkvæmda og töluðu allir um mikilvægi 

þess að framkvæmdaraðili þyrfti að leggja til fórnarkostnað eða fórna ákveðnum tæknilegum eða 

fjárhagslegum ávinningi fyrir umhverfislegan ávinning til þess að aðgerð geti kallast 

mótvægisaðgerð. Þá var samhljóða skoðun að mótvægisaðgerðir þyrftu að vera aðgerðir sem ekki 

féllu til skyldu framkvæmdaraðila, heldur væru eitthvað umfram það sem þörf er á að gera.  

Þá voru fagaðilar allir á sama máli með það að hugtakið um mótvægisaðgerðir væri of teygjanlegt og 

ekki nógu skýrt, sem leiði til þess að framkvæmdaraðilar og aðrir myndi sínar eigin skoðanir á því oft 

á tíðum hvað flokkist til mótvægisaðgerða. Þetta leiði til þess að framsetning mótvægisaðgerða er oft 

á tíðum óskýr eða í formi almennrar skynsemi og verklags. Fagstofnanir líta svo á sem að verið sé að 

leggja fram mótvægisaðgerð sökum þess að skilningur á hugtakinu er ekki nægilegur. 

Mótvægisaðgerðir þurfa að vera markvissari til að skila raunhæfum árangri og hlutir eins og litaval á 

mannvirkjum séu ekki aðgerðir sem komi til með að skila umhverfislegum ávinningi. Aftur á móti er 

mun markvissari aðgerð að velja 120 metra háa vindmyllu í stað 150 metra hárra, til þess að draga úr 

sjónrænum áhrifum þrátt fyrir að það beri með sér lægri ávinning fyrir framkvæmdaraðila. Þá telja 

þeir að oft gæti samhengisleysis á milli mótvægisaðgerða sem lagðar eru fram og raunverulegra áhrifa 

sem framkvæmd hefur í för með sér, í þeim skilningi að verið er að leggja fram mótvægisaðgerðir 

fyrir ákveðna þætti framkvæmdar, sem ekki eru þeir sem leiða til mestu umhverfisáhrifanna. Þá segir 

starfsmaður Umhverfisstofnunar:  

„Það hefur tíðkast lengi að það sé mótvægisaðgerð að moka ofan í skurð vegna þess að 

votlendi hefur verið ræst fram sökum ákveðinnar framkvæmdar. Það er gott og blessað, en það 

þarf að fara dýpra í kjölinn á slíkri aðgerð. Það er verið að lofa að endurheimta votlendi innan 

sama sveitarfélags eða innan sama landsfjórðungs. Það er bara ekki nóg. Fyrir framkvæmd 

þarf að rannsaka hvers konar votlendi er verið að raska, hvernig er vistkerfið, hvernig er 

dýralífið, og svo framvegis. Mýri er ekki bara mýri. Svo þarf að endurheimta votlendi á stað 

sem er líklegur til að gera upp fyrir allt það sem fór til spillis. En svo er líka mikilvægt að fram 

fari rannsókn og sannprófun á þessum þáttum eftir að búið er að ræsa þessi svæði fram til að 

hægt sé að bera þetta allt saman. „  

Starfsmaður Skipulagsstofnunar tekur undir þessi orð og bætir við að þegar verið er að ræsa fram 

votlendi sem eru gróskumikil votlendi, þá séu litlar líkur á því að það náist að ræsa fram önnur svæði 

sem verði eins góð. 
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Að mati starfsmanna fagstofnana hefur framsetning mótvægisaðgerða fengið að þróast í ranga átt án 

þess að það hafi verið tekið almennilega í taumana. Starfsmenn Umhverfisstofnunar og 

Skipulagsstofnunar nefna að þeir hafi reynt að benda framkvæmdaraðilum á að þeir séu ekki að leggja 

fram skilgreindar mótvægisaðgerðir en viðurkenna þó að ekki hafi tekist nógu vel til og að þeir hefðu 

mátt gera betur. Þeir telja að hugtakið um mótvægisaðgerðir hafi að vissu leyti misst ákveðið gildi. Í 

mörgum tilfellum þar sem mat á tiltekinni framkvæmd er gagnrýnt, er það sökum þess að 

mótvægisaðgerðakaflinn þykir ekki nógu góður. Því hafa framkvæmdaraðilar leitast við að setja inn 

mótvægisaðgerðir fyrir þær sakir einar að fylla blaðsíður af mótvægisaðgerðum. Oft er verið að leggja 

óígrundaðar mótvægisaðgerðir fram eftir að mat og athugasemdaferli er lokið til þess að koma til 

móts við gagnrýni á mótvægisaðgerðaleysi.  

„Það er verið að láta skýrslurnar líta vel út. Það er verið að gera mótvægisaðgerðakaflann 

veigamikinn. Það vilja allir gera skýrslur með flottan mótvægisaðgerðakafla af því ef það 

kemur gagnrýni á skýrsluna, þá er það í mjög mörgum tilfellum út af skorti á 

mótvægisaðgerðum. Fólk horfist heldur ekki í augu við það að mögulega eru einfaldlega ekki 

mótvægisaðgerðir sem vega gegn umhverfisáhrifum sem verða til staðar. Ef svo er, þá eiga 

menn bara að segja að það séu ekki mótvægisaðgerðir sem hægt sé að fara í sökum tiltekinna 

áhrifa, í stað þess að vera að leggja fram eitthvað sem er ekki mótvægisaðgerð heldur fellur 

undir almennt verklag. Menn verða bara að gera betur. Finna leiðir og leggja meira á sig ef 

þeir eru að leggja fram markvissa mótvægisaðgerð. Annað má þess vegna fara í kafla í 

skýrslunni sem heitir einfaldlega „gott verklag“.“ 

Þá töldu fagstofnanir að dreifing mótvægisaðgerða yfir líftíma framkvæmdar væri eðlileg. Á 

framkvæmdartíma er mest í gangi og í flest horn að líta hvað varðar umhverfisáhrif. Það gerir það 

einnig að verkum að auðveldast er að leggja mótvægisaðgerðir fram fyrir þann tíma í lífsferli 

framkvæmdar til þess að láta mótvægisaðgerðakaflann líta hvað best út. Mikið er í  gangi á 

framkvæmdarsvæðinu og auðvelt fyrir framkvæmdaraðila að benda á atriði sem teljast til góðs 

verklags, sem mótvægisaðgerð. Á framkvæmdartíma er líka verið að raska hvað mestu landi og mestu 

líkurnar á því að umhverfisáhrif eigi sér stað. Best sé að leggja fram mótvægisaðgerðir til að sporna 

við áhrifunum um leið og þær eiga sér stað, eða koma í veg fyrir þær. Þá töldu þeir að eftir því sem 

liði á rekstrartíma framkvæmdarinnar væri minna um umhverfisáhrif, af því þau væru oftar en ekki að 

mestu búin að gerast, og því erfiðara að leggja fram mótvægisaðgerðir. Einnig færi það eftir eðli 

framkvæmda, hvort það ætti hreinlega við að leggja fram mótvægisaðgerðir á seinni tímum í lífsferli 

framkvæmda. Fátt var um svör við því hvers vegna svo gríðarlega fáar mótvægisaðgerðir væru lagðar 

fram eftir að rekstrartíma lyki, en þó töldu fagaðilar að það væri sökum þess að í flestum tilfellum 

væru framkvæmdaraðilar ekki meðvitaðir um að það sé hægt að leggja fram mótvægisaðgerðir fyrir 

þann hluta af líftíma framkvæmdar. Þó nefnir starfsmaður Umhverfisstofnunar að hann hafi orðið var 

við aukna umfjöllun, tengda áhrifum eftir að rekstrartíma líkur, en að það sé forsenda fyrir því að 

styrkja framsetningu á þeim tíma til muna.  
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Eftirfylgni 

Sýn starfsmanna fagstofnanna á eftirfylgni var sambærileg. Þeir töldu að almennt væru fagstofnanir 

duglegar við að sinna eftirfylgni ef þær væru leyfisveitendur, en síður ef þær væru einungis 

umsagnaraðilar. Starfsmenn fagstofnanna voru allir sammála um það að eftirfylgni hjá 

sveitarfélögunum, sem í flestum tilfellum eru ábyrg fyrir eftirfylgni mótvægisaðgerða, væri 

ábótavant. Mörg dæmi væru um það að mótvægisaðgerðir skiluðu sér illa í gegnum ferlið og töldu 

fagaðilar að það væri oft sem mótvægisaðgerðum væri ekki framfylgt sökum þess að verkamenn 

hreinlega vissu ekki af tiltekinni mótvægisaðgerð. 

„Það er ekki þannig að menn séu vísvitandi að skemma eða gera hluti öðruvísi heldur en lagt 

er upp með. Heldur er það frekar að ákveðin þáttur hefur ekki skilað sér til þeirra sem þurfa að 

vita af tiltekinni mótvægisaðgerð. Eins og til dæmis gröfumannsins sem er að vinna að 

lagningu á nýjum vegi. Það eru allir af vilja gerðir og vilja að sjálfsögðu að framkvæmdin hafi 

sem minnst áhrif, en einhversstaðar fellur þetta á milli þilja.“ 

Mótvægisaðgerðirnar eru oft hluti af stórum og yfirgripsmiklum skýrslum og telja fagaðilar að oft 

geti reynst erfitt fyrir ábyrgðaraðila að finna tilteknar mótvægisaðgerðir, sama hvort það er 

starfsmaður sveitarfélags eða eftirlitsaðili sem ráðinn er til að sjá um eftirfylgnina. En þá telja 

fagaðilar líka að það fari eftir framkvæmdaraðila og stærð verka hversu vel sé staðið að eftirfylgninni. 

Í stærri framkvæmdum eru yfirleitt stórir framkvæmdaraðilar og líklegra að eftirfylgni sé góð.  

Mannekla og fjárskortur eru talin vera líklegasta ástæða þess að eftirfylgni er oft lítil hjá 

sveitarfélögunum, að mati starfsmanna fagstofnana. Sveitarfélögin eru oft lítil en með mikið 

vinnuálag. Oft eru lítil sveitarfélög með gríðarlega stór landsvæði undir sinni stjórn og margar 

framkvæmdir í gangi á sama tíma á hinum ýmsu sviðum. Þá snúa starfsmenn sveitarfélaganna sér að 

næsta verkefni þegar framkvæmd hefur fengið tiltekin leyfi og er hafin, og við það eigi eftirfylgnin til 

að gleymast. En þrátt fyrir það telur starfsmaður Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja að skortur á mannskap 

eigi ekki að vera gild afsökun til að sinna ekki þessum þætti ferlisins:  

„Einn byggingafulltrúi eða skipulagsfulltrúi situr með fyrir sveitastjórn, með sveittan skallann 

dag eftir dag að vinna úr einhverjum sumarbústaða-umsóknum. Hann hefur ekki tíma til að 

vera að sinna eftirfylgninni með þessum framkvæmdum. En það er ekki marktæk afsökun 

fyrir sveitarfélög að þau séu svo fámenn að þau megni ekki að halda utan um stjórnsýsluna.“   

Betrumbætur 

Samróma skoðun fulltrúa stofnanana var um það að hægt væri að gera breytingar til þess að bæta 

framsetningu mótvægisaðgerða og eftirfylgni með þeim. Starfsmaður Skipulagsstofnunar bendir þó á 

að framsetning mótvægisaðgerða og eftirfylgni með þeim sé alþjóðlegt málefni, sem alltaf sé verið að 

reyna að gera betra, en nokkur atriði mættu bæta hér á landi. Mótvægisaðgerðir þurfa að vera 

markvissari til að skila árangri, en töldu þeir að skilgreiningar á mótvægisaðgerðum væru ekki nógu 

skýrar í lögum og það væri forsenda fyrir skýrari skilgreiningu, ýmist í lögunum sjálfum eða í 

athugasemdum þeirra. Með því að vera með skilgreiningu sem er hnitmiðuð og skýrari, verður þetta 

síður skilgreiningaratriði hjá hverjum og einum framkvæmdaraðila, sem mun síðar skila sér í 
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markvissari framsetningu. Þá telja þeir að mikilvægt sé að skilgreina ítarlega, hvað flokkist undir 

mótvægisaðgerðir og þörf sé á að tekið sé fram, að til þess að aðgerð flokkist sem mótvægisaðgerð 

þurfi framkvæmdaraðili að leggja út í einhvern kostnað til þess að það hljótist umhverfislegur 

ávinningur. Þá töldu stafsmenn stofnana að það væri líklegt að dreifing mótvægisaðgerða yrðu alltaf 

með svipuðu móti og rannsóknin sýndi, en að í framtíðinni og aukinni þekkingu, færu 

framkvæmdaraðilar að leggja fram mótvægisaðgerðir í auknu mæli fyrir seinni hluta líftíma 

framkvæmda. Samhliða markvissari skilgreiningu á mótvægisaðgerðum þurfi að vera 

hugarfarsbreyting hjá framkvæmdaraðilum hvað varðar fjölda og gæði mótvægisaðgerða í skýrslum. 

Ef framkvæmd býður ekki upp á neinar markvissar mótvægisaðgerðir, skuli það tekið fram frekar 

heldur en að setja fram ómarkvissa aðgerð. Við þetta bætir starfsmaður Umhverfisstofnunar að 

mikilvægt sé að framkvæmdaraðili leggi ríkari áherslu á að rannsaka þá þætti sem koma til með að 

raskast við framkvæmd og leiti leiða við að ná fram svipuðum aðstæðum og fóru til spillis: 

„Það er mjög mikilvægt að ef framkvæmdaraðili raskar votlendi, að búið sé að gera rannsóknir 

á því votlendi sem fari í súginn sökum framkvæmdarinnar. Og í framhaldi af því reyni hann að 

endurheimta votlendi sem býður upp á sömu umhverfislegu gæði og þau sem skemmdust, 

svipuð vistkerfi og allt það. Þá finnst mér einnig mikilvægt að lögð sé vinna í að rannsaka 

raunverulega útkomu á endurheimta landinu. Þannig megi draga lærdóm af því sem við erum 

að gera og getum nýtt okkur það til framtíðar.“ 

Betrumbætur er vörðuðu eftirfylgni fólust meðal annars í því, að mati starfsmanna fagstofnana, að  

draga ætti saman þær mótvægisaðgerðir, sem lagðar eru fram í matsferlinu, á skýran og skipulagðan 

hátt í sérstökum kafla í matsskýrslu. Þá taldi starfsmaður Umhverfisstofnunar að einnig væri hægt að 

hafa þessa samantekt í áliti Skipulagsstofnunar. Matsskýrslurnar eru oft yfirgripsmiklar og 

mótvægisaðgerðirnar oft hluti af stórum textum en það sé mikilvægt að mótvægisaðgerðirnar skili sér 

í gegnum ferlið og til þeirra sem þurfa að fylgja þeim eftir. Með því að draga saman þær 

mótvægisaðgerðir sem lagðar voru fram í sérstökum mótvægisaðgerðakafla sé líklegra að aðgerðirnar 

skili sér í gegnum útboðsgögn og inn í framkvæmdina. Þannig geti þeir sem sjá um eftirfylgni 

auðveldlega gengið að þeim aðgerðum sem var lofað og auðveldlega haft skipulagða eftirfylgni með 

mótvægisaðgerðunum.  

E.2 Framkvæmdaraðilar 

Mat á umhverfisáhrifum 

Starfsfólk á vegum framkvæmdaraðilanna Landsvirkjunar, Landsnets og Vegagerðarinnar 

sammæltust allir um að matsferlið væri jákvætt ferli, nauðsynlegt og skilaði sér í betri 

framkvæmdum. Það greinir mikilvæga umhverfisþætti, leiðir til þess að framkvæmdir eru frekar 

hugsaðar til enda og eykur þátttöku hagsmunaraðila og almennings. Þá er ferlið alltaf að verða betra 

og í dag séu framkvæmdaraðilar farnir að nýta sér ferlið betur til þess að bæta framkvæmdina sína, í 

stað þess að fara í gegnum ferlið af því það var skylda, eins og átti til að gerast. Þá segir starfsmaður 
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Landsnets að það sé búin að vera jákvæð framför varðandi ferlið, en því miður hafi í sumum tilfellum 

þurft að fara erfiðu leiðina við að læra inn á ferlið:  

„Mín tilfinning er sú að ferlið sé að skila betri framkvæmdum og maður er farinn að sjá 

framfarir hjá fyrirtækjum. En þó virðist vera að framkvæmdaraðili átti sig á því að það borgi 

sig að gera þetta almennilega þegar hann er búinn að lenda í kærum og dómum. Við höfum til 

dæmis talið okkur vera búin að gera allt sem þörf er á, fengið álit fá Skipulagsstofnun um að 

allt sé í lagi en síðar meir komið í ljós að skortur er á fullnægjandi umræðu um valkosti.“   

Mótvægisaðgerðir 

Túlkun framkvæmdaraðila á mótvægisaðgerðum var misjöfn, en í grunninn svipuð. Allir 

viðmælendur sammæltust um skilgreiningu mótvægisaðgerða miðað við lög á umhverfisáhrifum. 

Mismunur var þó milli þess hvort framkvæmdaraðilar litu svo á að einungis væri um 

mótvægisaðgerðir að ræða ef að umhverfislegur ávinningur væri til staðar á kostnað 

framkvæmdarinnar eða ekki. Í einu tilfelli taldi framkvæmdaraðili, að allar aðgerðir sem 

framkvæmdaraðili gerði til þess að fyrirbyggja neikvæð umhverfisleg áhrif væru mótvægisaðgerðir 

og að ekki þyrfti að leggja til kostnað eða hagrænt tap.  

Viðmælendurnir voru þá á þeirri skoðun að hugtakið um mótvægisaðgerðir væri of teygt, tyrfið og 

vítt og þörf væri á að skilgreina hugtakið til þess að allir væru samstíga við framsetningu á 

mótvægisaðgerðum. Töldu þeir að fólk væri oft með mjög mismunandi sýn á hvað teljist til 

mótvægisaðgerða og hvað til almenns verklags. Í tilfelli Vegagerðarinnar hefur skilgreining á 

hugtakinu breyst eftir ábendingar Skipulagsstofnunar: 

„Skilgreiningin er rosalega opin í lögum. Þar er talað um aðgerðir til að koma í veg fyrir, 

draga úr eða bæta fyrir neikvæð áhrif, sem er rosalega opið. Þannig að við héldum að allar 

aðgerðir sem drægi úr umhverfisáhrifum féllu þarna undir. Svo fór Skipulagsstofnun að benda 

okkur á að svo væri ekki, þannig að við fórum í naflaskoðun með hvað væru í raun 

mótvægisaðgerðir. Í dag eru það einungis hlutir sem eru ekki hluti af lögum eða venjulegur 

þáttur af framkvæmdinni sem við teljum til mótvægisaðgerða.“ 

Þá töluðu framkvæmdaraðilar um að það væri orðin vani hjá framkvæmdaraðilum að setja fram fleiri, 

frekar en færri mótvægisaðgerðir fyrir framkvæmdirnar sínar og töldu þau ástæðuna fyrir því vera að 

það væri utanaðkomandi pressa á framkvæmdaraðilum að hafa margar mótvægisaðgerðir. Það sé 

komið til vegna þess að í mörgum tilfellum sé matsskýrsla gagnrýnd sökum þess að skortur sé á 

mótvægisaðgerðum, sem leiði til þess að framkvæmdaraðili fylli upp í skýrsluna með aðgerðum sem 

ekki eru eins markvissar. 

Stafsmenn Vegagerðarinnar og Landsnets taka fram að mótvægisaðgerðir eigi það til að skila sér ekki 

til þeirra sem þurfa að vita hverju hefur verið lofað. Hjá Landsvirkjun telur viðmælandi að 

aðgerðirnar skili sér alltaf í gegnum ferlið, en það megi rekja til þess að þau séu með ákveðið verklag 

sem tryggir það að mótvægisaðgerðir eru teknar saman og passað upp á að þær séu settar fram á 

skýran og þægilegan máta fyrir þá sem þurfa að kynna sér þær.  
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Dreifing mótvægisaðgerða kemur framkvæmdaraðilum ekki á óvart, en dreifingin er tilkomin sökum 

þess að mest er í gangi á framkvæmdarsvæði á þeim tíma og í flest horn að líta til að forðast neikvæð 

umhverfisáhrif. Þá telur starfsmaður Landsvirkjunar að í ferlinu sér auk þess lögð mest áhersla á 

nærumhverfi og náttúrufarslega þætti, en síður samfélagslega þætti. Þá telur hann að ef áherslan væri 

meiri á þætti eins og heilsu og lífsgæði, þá væri frekar settar fram aðgerðir fyrir sem eiga við síðar á 

lífsferli framkvæmdarinnar. Þá voru framkvæmdaraðilar einnig á sama máli um það að í fáum 

tilfellum væru framkvæmdaraðilar að horfa til aðgerða eftir að rekstri er lokið á tiltekinni 

framkvæmd.   

Eftirfylgni 

Framkvæmdaraðilar töldu að bætt eftirfylgni myndi skila sér í betri framsetningu á 

mótvægisaðgerðum og í betri framkvæmd yfir heildina litið. Þá var sameiginlegt mat hjá þeim að 

fagstofnanir stæðu sig oft mjög vel varðandi eftirfylgni og þá aðallega þegar þeir væru 

leyfisveitendur. Umhverfisstofnun vinnur oft náið með framkvæmdaraðilunum, sökum eðlis 

framkvæmda þeirra, og telja framkvæmdaraðilar að þeir standi vel að eftirfylgni með þeim þáttum 

sem þeir eru ábyrgir fyrir. Þá stuðlar markvisst verklag hjá Landsvirkjun til þess að þau fylgja þeim 

aðgerðum sem þau leggja fram í ferlinu vel eftir: 

„Í ljósi þess að við erum yfirleitt með gríðarstórar framkvæmdir þá er síður tekinn séns á því 

að vera ekki að fylgjast með því sem er lofað. Á sama tíma erum við líka með góða samantekt 

yfir mótvægisaðgerðir í umhverfisáætlun og ákveðið verklag, til þess að tryggja að við 

allavega stöndum við það sem við höfum verið að lofa.“  

Aðspurð um hvernig sýn þeirra væri á eftirfylgni af hálfu sveitastjórna, voru viðmælendur sammála 

um að hún mætti vera betri. Sveitarfélögin væru oft með stór landsvæði undir sinni stjórnsýslu en ekki 

nægan mannskap, sem oft bitnaði á eftirfylgninni. Einnig væru tilfelli þar sem sveitarfélögin leggðu 

traust sitt á að framkvæmdaraðili standi við þær aðgerðir sem hefur verið lofað og þess vegna þætti 

ekki ástæða til þess að vera með sérstaka eftirfylgni með því. Þá nefndi starfsmaður Landsvirkjunar 

að síður væri um samfélagslegan þrýsting hvað varðar eftirfylgni. Fjölmiðlar, hagsmunaaðilar, 

almenningur og aðrir horfa til þess að framsetning mótvægisaðgerða líti vel út, en þessir þátttakendur 

eru síður að velta fyrir sér að vöktun og eftirfylgni sé til staðar.  

Viðtölin gáfu skýrt til kynna að áhugi er meðal viðmælenda til þess að gera eftirfylgnina að 

mikilvægum þætti í ferlinu yfir höfuð. Hjá Landsvirkjun er gerð umhverfisáætlun, þar sem 

mótvægisaðgerðir eru teknar saman og í áætluninni eru því gerð góð skil hver sé ábyrgur og hvenær 

ákveðin mótvægisaðgerð eigi að eiga sér stað. Landsnet hefur auk þess sett viljann í verk og hafa 

verið að setja í gang rannsóknarverkefni varðandi mat sem fór fram á svokölluðum Bakkalínum. Þar 

er farið yfir þau umhverfisáhrif sem metin voru í matsferli og athugað hvort og hvernig gekk að 

standa við gefnar efndir. Með þessu er ætlast til að það komi í ljós, hvort raunveruleg áhrif stemmi 

við það sem búist var við og hægt sé að drega af því lærdóm fyrir komandi verkefni.   
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Betrumbætur 

Framkvæmdaraðilar voru á því að þörf væri á að draga mótvægisaðgerðir saman á skýran hátt og hafa 

til sýnis í lok matsskýrslu. Það komi til með að auðvelda mikið þeim aðilum sem sinna eftirfylgninni. 

Starfsmenn Landsvirkjunar hafa tamið sér að draga saman mótvægisaðgerðir í umhverfisáætlun, 

ásamt því að taka fram hver sé ábyrgðaraðili fyrir hverri aðgerð og telja þau að það hafi virkað vel. 

Þetta sé eitthvað sem auðveldar þeim verkin til muna. Einnig sé þetta til þess að þau hafa eitthvað 

fram að færa til þess að sýna að verið sé að fylgja þáttum eftir og sé eitthvað sem aðrir 

framkvæmdaraðilar ættu að tileinka sér ef þeir eru ekki að því. Samantektin þarf að vera auðlesin og 

skiljanleg, helst í töflu sem hægt er að haka við. Starfsmaður Landsnets er á sama máli, og segir að 

það þurfi að skilgreina mótvægisaðgerðir betur í skýrslum, hver sé ábyrgur fyrir aðgerðinni, hvenær 

hún skuli framkvæmd og hverju hún eigi að skila. Til viðbótar við samantektina, væri búið að ákveða 

ákveðinn tíma þar sem farið væri yfir eftirfylgnina og athugað hvort búið væri að framkvæma þær 

aðgerðir sem ættu að vera komnar fyrir þann tíma. 

Þá telur starfsmaður Landsnets að til þess að mótvægisaðgerðakafli verði frambærilegur, þurfi við 

skýrslugerð að hafa „verklags“ kafla. Þar tekur framkvæmdaraðili fram þá þætti sem hann mun 

tileinka sér við framkvæmdina sem eru góðir fyrir umhverfið, en ekki frávik frá verklagi. Þá sé annar 

kafli sem er tileinkaður mótvægisaðgerðum og honum gerð nánari skil. Sá kafli skuli einungis 

innihalda aðgerðir sem eru frávik frá hefðbundnu verklagi og að það sé í lagi þó sá kafli sé með fáar 

aðgerðir. Þetta krefst þess að vinsun umhverfisþátta sé góð og búið sé að greina hvar mikilvægast sé 

að leggja þungann. Auk þess voru framkvæmdaraðilar á sama máli um það að skilgreining 

mótvægisaðgerða væri ekki nógu skýr í framsetningu laga á mati á umhverfismati og þörf væri á að 

skilgreina hugtakið enn frekar.  

Auk þess kom starfsmaður Landsnets inn á að sveitarfélögin þyrftu oftar að nýta sér ákvæði laga um 

myndun eftirlitsnefndar, á kostnað framkvæmdaraðila, í tilfellum þar sem ekki væri mannskapur eða 

peningur til að sjá um það sjálf.   

E.3 Sveitarfélög 

Mat á umhverfisáhrifum 

Starfsmaður sveitarfélagsins var mjög jákvæður og hlynntur matsferlinu. Hann taldi það nýtast vel við 

útgáfu ýmissa leyfa og væri gott umhverfisstjórnunartæki. Það væri þó oft á tíðum óskýrt og mætti 

einfalda suma þætti ferlisins, eins og skilgreina betur í hvaða flokk, A, B eða C, framkvæmd ætti 

heima.    

Mótvægisaðgerðir 

Viðmælandi leit svo á að mikilvægast væri að leggja fram mótvægisaðgerðir sem skiluðu umhverfinu  

eins góðu ástandi og hægt væri eftir að framkvæmd hefjist. Taka þurfi tillit til umhverfisaðstæðna í 
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hverju tilfelli fyrir sig og með framsetningu mótvægisaðgerða væri komið í veg fyrir eða bætt upp 

fyrir þau helstu áhrif sem stöfuðu ef tiltekinni framkvæmd.  

Dreifing mótvægisaðgerða kom ekki á óvart og taldi viðmælandi að þetta stafaði einfaldlega af því að 

mest væri um umhverfisáhrif þegar framkvæmd væri í gangi auk þess sem framkvæmdaraðilar væru 

ekki að leggja mikinn þunga í að meta umhverfisáhrif eftir að framkvæmdartíma lyki. Þó taldi hann 

að þetta færi eftir eðli framkvæmda og í framtíðinni mætti búast við því að það færist í aukana að 

leggja fram mótvægisaðgerðir á rekstrartíma og eftir að honum líkur. Þá taldi viðmælandi að helsta 

ástæðan fyrir því að svo mikið af ófullnægjandi mótvægisaðgerðum væru lagðar fram, væri vegna 

þess að skilgreining mótvægisaðgerða væri ekki nógu skýr eða aðgengileg.  

Eftirfylgni 

Aðspurður, sagðist starfsmaður sveitarfélagsins vera afar meðvitaður um þær mótvægisaðgerðir sem 

lagðar væru fram fyrir framkvæmdir innan sveitarfélagsins, en því miður væri eftirfylgni ekki eins 

mikil og hann vildi með þeim: 

„Eftirfylgnin er til staðar, en því miður er hún ekki eins mikil og ég hefði kosið. Þetta er stórt 

sveitarfélag, næstum því 300 km enda í enda. Við höfum einfaldlega ekki nægan mannskap til 

að vera eins mikið úti og við hefðum viljað.“ 

 Þá bætir hann við að þetta sé frekar erfitt málefni fyrir sveitarfélögin sem stödd eru á landsbyggðinni: 

„Það er kannski uppgangur eitt árið og mikið í gangi. Þá eru forsendur fyrir því að ráða 

mannskap í eftirfylgnina, en svo eftir 2 ár er ekkert að gera. Þá situr maður uppi með það að 

vera ekki með verkefni fyrir þessa starfsmenn sem ráðnir voru inn til þess að fylgja eftir 

mótvægisaðgerðum. Svo er líka erfitt fyrir okkur hérna að ráða eftirlitsaðila í þessi verkefni 

þar sem það er langt í næstu verkfræðistofu. Kostnaðurinn yrði gríðarlegur bara í 

ferðakostnað.“  

Bætt eftirfylgni með mótvægisaðgerðum kemur til með að stuðla að því að framkvæmdaraðili standi 

frekar við það sem búið er að lofa, sem skilar sér í auknum gæðum í framkvæmd að mati starfsmans 

sveitarfélagsins.  

Betrumbætur 

Með bættri framsetningu mótvægisaðgerða og eftirfylgni, telur viðmælandi að hægt sé að gera ferlið 

enn áhrifaríkara. Fyrst og fremst sé þörf á skýrari framsetningu mótvægisaðgerða og fyrsta skref í þá 

átt sé að gera skilgreiningu mótvægisaðgerða skýrari í framsetningu laga um mat á umhverfisáhrifum. 

Auk þess mætti gera uppfært leiðbeiningablað fyrir alla sem að ferlinu koma, þar sem farið er skýrt í 

skilgreiningar og þætti ferlisins.  

Betrumbætur er varða eftirfylgni telur starfsmaður sveitarfélagsins að séu aðallega fólgnar í því að 

mótvægisaðgerðir séu dregnar saman í matsskýrslu eða í áliti Skipulagsstofnunar. Það kæmi til með 
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að auðvelda til muna eftirfylgnina, þar sem hægt væri að ganga auðveldlega að þeim loforðum og 

athugasemdum sem komið hafa fram í matsferlinu.  

 

 

 

 

 

 

 


