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1 Umsagnir og athugasemdir 

Alls bárust 16 umsagnir og athugasemdir við tillögu að Aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 

2013-2030. 

1 Skipulagsstofnun 9 Sveitarfélagið Vogar 

2 Landhelgisgæslan og 
utanríkisráðuneytið 

10 Veðurstofan 

3 Öryggisnefnd félags íslenskra 
atvinnuflugmanna 

11 ALP 

4 Sveitarfélagið Garður 12 Friðrik Friðriksson 

5 Reykjanesbær 13 Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja 

6 Minjastofnun 14 Umhverfisstofnun 

7 Vegagerðin 15 Samgöngustofa 

8 Samtök atvinnurekenda í 
ferðaþjónustu 

16 Sandgerðisbær 

 

Viðbrögð við umsögnum er að finna í kafla 2. Ekki var þörf á að svara erindum frá 

Sveitarfélaginu Garði, Vegagerðinni, Samtökum atvinnurekenda í ferðaþjónustu, 

Sveitarfélaginu Vogum, Svæðisskipulagsnefnd og Sandgerðisbæ. Athugasemd Friðriki 

Friðrikssyni var vísað til viðeigandi aðila hjá Isavia þar sem hún snéri ekki að 

aðalskipulagstillögunni. 
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Minnisblað        
Viðtakandi: Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar 
Höfundur: Skipulagsstofnun 
11. febrúar 2016 
Tilvísun: 201109033 / 3.1 
 

Efni: Tillaga að Aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 2013-2030 
 

Tillaga að Aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 2013-2030 er um þessar mundir í auglýsingu skv. 3. mgr. 
30. gr. skipulagslaga. Skipulagsstofnun fékk tillöguna til athugunar í desember sl. og afgreiddi með bréfi 
dags. 4. janúar 2016. 

Tilefni þessa minnisblaðs eru lýsingar vegna deiliskipulagsverkefna á Keflavíkurflugvelli sem 
Skipulagsstofnun bárust með sbr. bréfi dags. 12. janúar 2016. Um er að ræða tvö skipulagssvæði, 
annars vegar svæði við Flugstöð Leifs Eiríkssonar (Vestursvæði) og hins vegar fyrir svæði við 
Háaleitishlað (Austursvæði). Því til viðbótar er sett fram túlkun stofnunarinnar á þeim þætti 
lagaumgjarðar Keflavíkurflugvallar og öryggis- og varnarsvæðis sem snýr að samþykkt og staðfestingu 
aðalskipulags Keflavíkurflugvallar.  

 

Farþegaspá og uppbygging á flugþjónustusvæðum 

Í lýsingu deiliskipulagstillögu flugþjónustusvæðis við Flugstöð Leifs Eiríkssonar (Vestursvæði) –kemur 
fram að deiliskipulagssvæðið verði 190 ha og taki til hluta þeirra svæða sem skilgreind eru sem FLE1 og 
FLE2 í tillögu að aðalskipulagi og eru samtals 270 ha. Áætlað byggingarmagn kemur ekki fram í 
lýsingunni en samkvæmt auglýstri tillögu að aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar er gert ráð fyrir 1.100 
þúsund m2 á flugþjónustusvæðum FLE1 og FLE2.  

Skortur á upplýsingum í lýsingu deiliskipulagsins um hversu mikið er fyrirhugað að byggja og fyrir hvers 
konar starfsemi vekur spurningar um hvort aðalskipulagið veiti nægilega skýra leiðsögn fyrir 
deiliskipulag svæðisins. Því var ákveðið að rýna nánar aðalskipulagstillöguna. Eftir það rýni er það 
niðurstaða Skipulagsstofnunar að stefna aðalskipulagsins um flugþjónustusvæðin og önnur svæði þurfi 
að vera markvissari og skýrari. Skipulagsákvarðanir þurfa miðast við raunhæfa þörf fyrir uppbyggingu 
með hliðsjón af áætlaðri fjölgun farþega og fyrirhuguðum framkvæmdum á skipulagstímabilinu. Bent 
er á að upplýsingar um framtíðaráform eftir skipulagstímabilið má setja í viðauka sem ekki er hluti 
staðfestra gagna. Ef forsendur breytast þá er unnt að bregðast við því við ákvörðun um þörf fyrir 
endurskoðun aðalskipulags sem tekin er á fjögurra ára fresti. 

Grunnur að ákvörðunum um uppbyggingu í aðalskipulagstillögunni byggir á að gert er ráð fyrir að allt 
að 10 milljónir farþegar fari um flugstöðina við lok skipulagstímabilsins samkvæmt spá Isavia (bls. 2). 
Sá fjöldi er talsvert umfram spá ráðgjafafyrirtækisins Leigh Fisher þar sem háspá gerir ráð fyrir um 7,3 
milljónum farþega árið 2030. Í umhverfisskýrslu (bls. 6) er talað um að fjöldi farþega sem fara muni um 
Keflavíkurflugvöll kunni að liggja á bilinu 3-6 milljónir á ári við lok skipulagstímabilsins. Miðað við 
skýringar við töflu 1.1 á bls. 3 virðist áætlun um 10 milljónir ferðamanna um Keflavík eiga við eftir 
skipulagstímabilið eða 2040 en að öðru leyti er ekki skýrt af hverju miðað er við þennan fjölda farþega 
né hvernig farþegahópurinn er samsettur.  

Á bls.2 í greinargerð kemur fram að til að mæta vexti um fjölgun farþega þurfi að stækka flugstöð og 
fjölga flugvélastæðum. Í kafla 3.3.1 segir að gert sé ráð fyrir verulegum byggingarheimildum á 
flugþjónustusvæðunum umfram það sem þörf er fyrir á skipulagstímabilinu. Í töflu 3.3 er sett fram 
áfangaskipting uppbyggingarinnar þar sem m.a. kemur fram að ráðgert er að byggja 850.000 m2  
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áskipulagstímabilinu og þar af rúmlega 150.000 m2 á næstu fjórum árum á svæðum FLE1 og FLE2 auk 
ótilgreindrar uppbyggingar á svæðum HLH og AT1.   

Í skipulagsgögnum þarf að skýra þær forsendur sem liggja að baki spár um 10 milljón farþega 2030 í 
stað fyrri háspár um 7,3 milljón farþega. Til samræmis þarf að lagfæra töflu 3.5 og aðrar töflur um 
uppbyggingarheimildir þannig að þær endurspegli raunverulega uppbyggingarþörf og áfangaskiptingu 
á skipulagstímanum. Skipulagsstofnun áréttar að æskilegt er að skýra nánar hvers konar starfsemi er 
heimil á hverju svæði fyrir sig til leiðbeiningar fyrir deiliskipulagsgerðina. Skilgreina þarf nánar hvað er 
átt við með nauðsynleg starfsemi. 

Í kafla 3.3.2 um flugþjónustusvæði við Háaleitishlað (HLH) segir að ekki liggi fyrir „sértæk áform“ um 
nýtingu svæðisins. Engu að síður er sett fram heimild til að reisa 588.000 m2 á svæðinu fyrir 
flugstöðvarbyggingar, flughlöð og fleira sem þarfnast ekki nálægðar við millilandaflug. Þar af er gert 
ráð fyrir að reistir verði 150.000 m2 á skipulagstímabilinu, sbr. töflu 3.5. Setja þarf skýrari stefnu um 
fyrirhugaða starfsemi og fyrir hvaða flugstarfsemi flugstöðvarbyggingin er hugsuð. Jafnframt þarf að 
setja ákvæði um byggingarmagn sem raunhæft er að verði byggt á skipulagstímabilinu til grundvallar 
deiliskipulagsgerð svæðisins.  

 

Flugbrautir, hindrunarfletir og óvissa 

Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir breytingum á flugbrautarkerfi Keflavíkurflugvallar og í heildina virðist 
gert ráð fyrir fimm flugbrautum. Í töflu 2.1 á bls. 9 kemur hins vegar í ljós að óvissa gildir um braut 07-
25, sem er ekki í notkun og færsla á braut NV-SA virðist hugsuð eftir skipulagstímabilið 
Skipulagsstofnun leggur áherslu á að í aðalskipulaginu liggi fyrir ákvörðun um flugbrautakerfið eins og 
því er ætlað að vera á skipulagstímabilinu. Hugmyndir um fyrirkomulag flugbrauta eftir 2030 má gera 
grein fyrir í viðauka eða vísa til í Þróunaráætlun Keflavíkurflugvallar um slík framtíðaráform. 

Aðallega er fjallað um hindrunarfleti flugvalla í kafla 7.2 en einnig má finna umfjöllun um þá í 2. kafla. 
Skipulagsstofnun bendir á að í aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar þarf að skilgreina hindrunarfleti með 
hliðsjón af því flugbrautarkerfi sem nýtt aðalskipulag gerir ráð fyrir. Vegna umfjöllunar í kafla 7.2 um 
gildi skipulagsreglna gagnvart aðalskipulagi bendir stofnunin á að tryggja þarf innbyrðis samræmi á 
milli aðalskipulagsins og skipulagsreglnanna áður en ráðist er í framkvæmdir á flugbrautum. Með 
staðfestingu endurskoðaðs aðalskipulags fellur úr gildi Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2005-2025 og 
öll þess skipulagsákvæði. Því þarf að taka út texta þar sem segir í kafla 7.2.1 „Þar til skipulagsreglur 
Keflavíkurflugvallar taka gildi munu gilda núverandi takmarkanir á hindrunarflötum skv. aðalskipulagi 
Keflavíkurflugvallar 2005-2025 fyrir brautir 11-29, 02-20 og 07-25.“  

 

Samgöngur og veitur 

Vegir og veitur og aðrar framkvæmdir á flugvellinum eru skipulagsskyldar og framkvæmdaleyfisskyldar 
auk þess sem allar framkvæmdir á flugvellinum falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum. Lagfæra 
þarf texta í gr. 6.4.2 og víðar t.d. í köflum 2.7 og 4.4, þar sem segir að framkvæmdir séu ekki háðar 
skipulagi, framkvæmdaleyfi eða umhverfismati.  

 

Mat á umhverfisáhrifum 

Skipulagsstofnun vekur athygli á að ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum ná  yfir allt 
flugvallarsvæðið auk þess sem slíkar framkvæmdir eru skipulagsskyldar og framkvæmdaleyfisskyldar. 
Flugvellir með 2.100 m langa meginflugbraut eru matsskyldir, sbr. lið 10.05 í 1. viðauka laga um mat á 
umhverfisáhrifum. Allar breytingar á flugvöllum sem fela í sér flugbraut af sömu stærð eru einnig 
matsskyldar og aðra breytingar tilkynningaskyldar skv. lið 13 í 1. viðauka sömu laga sem fjallar um 
breytingar eða viðbætur við framkvæmdir.  
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Samþykkt og staðfesting  

Á auglýstum skipulagsuppdrætti er gert ráð fyrir að skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar og 
utanríkisráðherra samþykki aðalskipulagið og það síðan staðfest af Skipulagsstofnun. Í greinargerð er 
þessu hins vegar öðruvísi farið þar sem skipulagsnefnd samþykkir en gert ráð fyrir að bæði 
Skipulagsstofnun og utanríkisráðuneytið staðfesti. Það er túlkun Skipulagsstofnunar, eftir að hafa farið 
yfir lög og reglugerðir sem varða skipulagsnefnd og öryggis- og varnarsvæði, að skipulagsnefndin 
samþykki aðalskipulagið en Skipulagsstofnun staðfesti það samkvæmt skipulagslögum. Telji 
Skipulagsstofnun hins vegar þess háttar annmarka á aðalskipulaginu að synja beri staðfestingu þess 
eða fresta staðfestingu að öllu leyti eða hluta, sbr. 4. mgr. 32. skipulagslaga, vísar stofnunin 
staðfestingu aðalskipulagsins til utanríkisráðherra, ef um er að ræða öryggis- og varnarsvæði. 

 



LANDHELGISGÆSLA ÍSLANDS 

ICELANDIC COAST GUARD 

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar 
Sveinn Valdimarsson, skipulagsfulltrúi 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
235 Reykjanesbæ 

Landhelgisgæslan, 18. febrúar2016 
Tilv.: LHG-160114-04 

JBG/egg 

Með vísan til bréfs skipulagsfulltrúa Keflavíkurflugvallar dags. 11. janúar 2016 hefur 
Landhelgisgæsla íslands móttekið til umsagnar tillögu að aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 
2013-2030 . 

Umsagnir og ábendingar Landhelgisgæslunnar hafa verið samræmdar og rýndar í samráði við 
utanríkisráðuneytið samanber Varnarmálalög og samning milli utanríkisráðuneytis, 
innanríkisráðuneytis og Landhelgisgæslu, dags. 30. júlí 2014 og eru samanber eftirfarandi: 

Almennt. 

í skipulagsvinnu svæðisins er mikilvægt að tekið sé tillit til öryggis- og varnarhagsmuna Islands 
og skuldbindinga sem felast í aðild íslands að Atlantshafsbandalaginu og tvíhliða 
varnarsamningsins sem í gildi er á milli íslands og Bandaríkjanna þ.e.a.s. Keflavíkurflugvöllur er 
einnig herflugvöllur. 

Skoða ætti og fjalla um takmarkanir sem flugleiðsögu, fjarskipta- og ratsjárbúnaður setur á 
umhverfið, ekki bara vegna búnaðar Landhelgisgæslunnar og Veðurstofu heldur einnig Isavia. 

Greinargerðin. 

í formála í 5. mgr. þarf að koma fram að flugvöllurinn er ekki bara fyrir farþegaflug, hann gegnir 
einnig mikilvægu hlutverki í vörnum landsins og varnarsamstarfí sem Island er aðili að. 

1.1 Þróun flugumferðar, hér þarf að tryggja að herflug komi inn í spár um flugumferð 
með vísan til afkastagetu flugbrauta, akstursbrauta og flugleiðsögu. 

2.3 Flugbrautir, hér þarf að tryggja að flug- og akstursbrautir anni einnig herflugi. 

4.3. Varnar- og öryggissvæði, fyrirsögn ætti að vera bara öryggissvæði. 
í upptalningu á öryggissvæðunum má bæta við flugskýli 831 og austur olíubirgðastöðin. 

4.6 Aðgerðir, taka á út orðið „Varnarsvæði" og setja inn Öryggissvæði. 



5.1.1. Hljóðvist og Tafla 5.1. Mörk vegna hávaða frá flugumferð. 
Hér þarf sérstaklega að skoða byggðina á Asbrú næst syðri enda flugbrautar 02 og 
Háaleitishlaðinu. Skoða á sérstaklega staðsetningu á grunnskólanum vestan við 
flugbrautarenda 02. 

Varðandi loftrýmisgæslu þá er bæði um að ræða orrustuþotur af F-16 eða sambærilegar 
sem eru með einum hreyfli og einnig F-15 eða sambærilegar með tveimur hreyflum og 
meiri hávaða. Algengt er að um sé að ræða 4 - 1 0 orrustuþotur og í einstaka tilvikum allt 
að 20. Þær mælingar sem gerðar voru 1998 eiga væntanlega við um F-15 orrustuþotur. 

5.2.1. Fráveita. 
Hér mætti skoða framtíðartenginu vesturhluta öryggissvæðisins við skolplögnina sem 
liggur til sjávar við Djúpavík. 

5.2.2. Olíubirgðastöð og olíulögn. 
Hér þarf að skoða betur skipulagssvæðið með vísan til þess að hluti olíulagnarinnar er 
Öryggissvæði þó mikið samstarf sé um skipulagsmál á svæðinu. 

Það er Olíudreifing f.h. Landhelgisgæslunnar sem ber ábyrgð á austur- og 
vesturolíubirgðastöðvum NATO ásamt stærstum hluta olíulagnarinnar sem er utan við 
svæði FLE, sjátöflu 5.13. 

Isavia, Olíudreifing, Landhelgisgæslan og fleiri vinna að gerð áhættumats og 
viðbragðsáætlunar verði tjón á olíulögnunum. 

















 

Skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar 

Att: Sveinn Valdimarsson     

Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

235 Reykjanesbær 

 

 

 

 

        Reykjavík 23. janúar 2016    

 

Efni: Umsögn um aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2013 - 2030   

 

Ágæti viðtakandi,    

 

Samtök ferðaþjónustunnar (Samtökin) hafa farið yfir aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 2013 – 

2030 og  hafa eftirfarandi athugasemdir með tilliti til ferðaþjónustu:   

 

Samtökin hafa ekki efnislegar athugsemdir við aðalskipulagið.  Hins vegar er nauðsynlegt að 

huga vel að þörfum ferðamanna og ferðaþjónustufyrirtækja þegar kemur að þarfagreiningu 

flugstöðvarinnar.   

 

Samtökin vilja koma á framfæri mikilvægi þess að framkvæmdir og þarfagreiningar verði 

skipulagðar í samráði við notendur flugvallarins og að sanngirni verði höfð að leiðarljósi í 

samskiptum við núverandi og verðandi þjónustuveitendur á flugvellinum og við flugvöllinn.   

 

 

Virðingarfyllst 

f.h. Samtaka ferðaþjónustunnar 

 

 
Gunnar Valur Sveinsson 

 





Icelandic

Meteorological Office

Keflavikurflugvollur

Sveinn Valdimarsson

Skipulagsfulltrui Keflavfkurflugvallar

Flugstod Leifs Eirfkssonar

235 Reykjanesbas
sveinn.valdimarsson(3!isavia.is

Vedurstofa

Islands •

Dags. 23.2.2016

Tilv. 5618-0-0005

Mai 2016-37

0.5

Med brefi dags. 11. januar si. oskadi skipulagsfulltrui Keflavikurflugvallar eftir umsogn Vedurstofu

islands um tillogu ad adalskipulagi flugvallarins 2013-2030.

Umsogn Vedurstofunnar er sem her segir:

1) Um greinargerdina

a) t>ann 30. oktober 2015 barst bref fra skipulagsfulltrua Keflavikurflugvallar par sem svarad er

abendingum sem folust f brefi Vedurstofunnar, dags. 17. September sama ar, vidvfkjandi
haloftastod hennar og vedursja. Vedurstofan telur vidbrogd vid abendingunni um haloftastodina

fullnaagjandi og fagnar bvf samradi sem bodad er, breytist forsendur.

Abendingin vardandi vedursjana hljodadi svo: Vedurratsja Vedurstofunnarstendur rett utan
flugvallarsvasdisins, en adflug ur nordria nyja N-S braut mun liggja rett vestan ratsjarinnar.
Matbarfad fara fram a bvfhvort hun verdiinasgilegri fjarlaegd fra adflugi samkvaemt
oryggisstodlum.

VeSurstofan telur svarid Einnig er brautin utan skilgreinds oryggissvaadis vedursjarinnar ekki

svara abendingunni med skyrum haetti, en vel ma vera ad hun hafi ekki verid naegilega Ijost

or5u5. t>annig er ekki otvfraett hvort vi'saQ er til oryggissvaedis vedursjarinnar vegna flugvela a
lofti.

Me3 vfsan f mynd 7.1 Afmorkun hindrunarflata flugbrautarkerfis skv. adalskipulagi, sest ad rett
vestan vedursjarinnar eru dregin eystri mork hindrunarflatar fyrir nyju N-S brautina og liggja

bau mun naer vedursjanni en hindrunarflotur N-S brautarinnar sem er fyrir austan hana.

Spurningin er hvort flugvel sem er i flugtaki eda lendingu a nyju N-S brautinni se aetid f

naegilegri fjarlaegd fra vedursjanni skv. oryggisstodlum um oryggi flugvela.

b) Til er 10 ara vindros, 2005-2014, fyrir flugvollinn og er rett ad birta hana f stad fimm ara

vindrosarinnar a mynd 1.7 Vindros Keflavikurflugvallar 2008-2012. 10 ara vindrosina ma finna

med bvf ad fara inn a slodina http://www.vedur.is/vedur/fluqvedur/vedurfar/ og velja si'dan
BIKF - Keflavikurflugvollur.

c) I kafla 1.3 kemur fram ad ekki liggi fyrir haettumat vegna vedurvar fyrir skipulagssvaedi
Keflavikurflugvallar. Vedurstofan hvetur eindregid til ad betta haettumat verdi gert.

Bustadavegur7-9 IS-108 Reykjavik <-354 522 60 00 office@vedur.is www.vedur.is



2) Um umhverfisskyrsluna

Vedurstofan telur ad ekki se gerd vidunandi grein fyrir umhverfisahrifum adalskipulagsins hvad
vardar loftgaedi f kafla 5.1.2. Ekki koma fram upplysingar um vaentanlegan styrk mengandi efna og
aukningu para pratt fyrir aaetlun um meiri umferd og breytta legu vallarins. Til bess ad na tilgangi
umhverfismats adalskipulagsaaetlana parfad meta ahrifin a umhverfid, annad hvort fra maelingum
a Keflavfkurflugvelli eda beirri bekkingu sem til er fra odrum flugvollum.

Gera barfgrein fyrir hveraukning a mengunarefnum verdi midad vid aaetlada aukningu i umsvifum.
Einnig barfad gera grein fyrir hversu mikil ahrif hinar mismunandi urbaetur fverklagi geti haft
midad vid nuverandi verklag. Mikilvaegt er ad gera grein fyrir bvf hvort og ba hvenaer adstaedur
nalgast gefin vidmidunarmbrk og hverstyrkur mengunarefna geti ordid vid verstu skilyrdi. Gera barf
grein fyrir dreifingu midad vid mismunandi adstasdur, s.s. rfkjandi vindatt. Serstaklega barfad gera
grein fyrir mbgulegum ahrifum a adstaedur a beim bettbylissvasdum sem nu verda fyrir auknum
ahrifum eda breyttum adstaedum, s.s. f Gardi og Hofnum.

Markmid matsins er ad peir sem bua eda vinna a ahrifasvaedi flugvallarins geti gert ser grein fyrir
mengun og mdgulegum ahrifum af fyrirhugudum breytingum, hvernig eftirliti barf ad vera hattad
og hvada krofur og adgerdir eru naudsynlegar midad vid mismunandi stbdu hverju sinni.

Virdingarfyllst,

Hafdi's Karlsdottir

settur forstjori VI
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6. fundur 
6. fundur svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja sem var haldinn miðvikudaginn 27.janúar 

2016, kl. 15:30.  Fundurinn var haldinn á skrifstofu Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, 

Skógarbraut 945, 235 Reykjanesbær. 

Mætt eru:  

Ólafur Þór Ólafsson,  Sveinn Valdimarsson, Róbert Ragnarsson, Guðlaugur M. Sigurjónsson, 

Kjartan Már Kjartansson, Áshildur Linnet, Jón Emil Halldórsson,  Magnús Stefánsson, Kristinn 

Benediktsson, Guðmundur Björnsson, Einar Jón Pálsson, Marta Sigurðardóttir og Berglind 

Kristinsdóttir sem jafnframt ritaði fundargerð. 

Formaður setti fundin og bauð fundarmenn velkomna.   

Dagskrá: 

1. Undirritun fundargerðar frá 14. september 2015. 

Fundargerð hafði verið send nefndarmönnum með rafrænum hætti fyrir fundinn.  Var 

hún samþykkt samhljóða. 

 

2. Erindi frá Reykjanesbæ, dags. 16.12.2015.  Endurskoðun aðalskipulags, 

skipulagslýsing til kynningar (tilv. 201205-116/9.7). 

Fulltrúi RNB sagði frá breytingum á megin markmiðum aðalskipulags RNB.  Lagt fram 

án athugasemda. 

 

3. Erindi frá ISAVIA, dags. 11.01.2016. Tillaga að aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 2013-

2030. http://www.kefairport.is/Flytileidir/Um-felagid/skipulagsmal/  

a)Afrit af minnisblaði frá VSÓ, dags. 04.01.2016, v/aðalskipulags 

Keflavíkurflugvallar – samræmi við svæðisskipulag. 

Fulltrúi ISAVIA sagði frá helstu atriðum tillögu að aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar.  

Stjórn Svæðisskipulags Suðurnesja telur að ekki sé nauðsynlegt að breyta 

svæðisskipulaginu vegna nýrrar staðsetningar framtíðarbrauta, nýrra hindrunarflata 

og flugöryggissvæða áður en nýtt aðalskipulag tekur gildi.  

Svæðisskipulagsnefndin gerir því ekki athugasemdir við tillögu ISAVIA og telur að hún 

falli að svæðisskipulagi Suðurnesja 

4. Erindi frá ISAVIA, dags. 12.01.2016.  Deiliskipulög á Keflavíkurflugvelli – 

skipulagslýsingar. 

Fulltrúi ISAVIA greindi frá fyrirhuguðum breytingum á deiluskipulagi á 

Keflavíkurflugvelli, (vestur og austursvæði).   
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Svæðisskipulagsnefndin gerir ekki athugasemdir við tillögu ISAVIA og telur að hún falli 

að svæðisskipulagi Suðurnesja. 

 

5. Erindi frá Grindavíkurbæ, dags. 09.12.2015.  Beiðni um umsögn v.endurskoðunar á 

aðalskipulagi Grindavíkur 2010-2030. 

Fulltrúi Grindavíkur sagði frá helstu breytingum á aðalskipulagi Grindavíkur 2010-

2030.   

Svæðisskipulagsnefndin gerir ekki athugasemdir við forsendur endurskoðunarinnar. 

 

6. Endurskoðun á vatnsverndarsvæði – upplýsingar um stöðu. 

Formaður nefndarinnar og ritari sögðu frá fundi sem þau áttu með fulltrúum HS-orku 

og veitna.  Til skoðunar eru tveir staðir sem koma til greina fyrir ný vatnsból.  

Ákvörðun frá hálfu HS - orku og veitna um nýtt vatnsból þarf að liggja fyrir á árinu 

2017. 

 

7. Önnur mál. 

Fulltrúi Sveitarfélagins Voga vakti athygli á því að fundað er í bæjarstjórn 

sveitarfélagsins Voga síðasta miðvikudag hvers mánaðar.  Óskað var eftir því að tekið 

væri tillit til þessa þegar boðað væri til fundar í Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja.  

 

Umræður urðu um uppbyggingu á þjónustusvæði við Rósaselstjarnir.  Til máls tóku 

EJP, GHS, MS,ÓÞÓ og ÁL. 

 

Lagt er til að sameiginleg atvinnusvæði verði rædd á næsta stjórnarfundi 

Svæðisskipulags Suðurnesja.  Samþykkt samhljóða. 

 

Fulltrúar RNB og Grindavíkur sögðu frá vinnu við stígagerð á milli sveitarfélaganna. 

Fundarmenn fögnuðu verkefninu. 

 

Fundi slitið kl. 16:55. 
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl.17:00. 
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Efni: Tillaga að aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 2013 – 2030. 

 

Vísað er til erindis skipulagsfulltrúa Keflavíkurflugvallar er barst 11. janúar sl. þar sem óskað er 

umsagnar Umhverfisstofnunar um tillögu að aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar.  

Í tillögunni kemur fram að gert er ráð fyrir aukningu í flugumferð um Keflavíkurflugvöll á 

skipulagstímabilinu. Í lok skipulagstímabilsins er gert ráð fyrir að fjöldi farþega sem fara mun um 

Keflavíkurflugvöll kunni að liggja á bilinu 3-6 milljónir á ári. Í umhverfisskýrslu kemur fram að gert 

er ráð fyrir aukningu í flugumferð um Keflavíkurflugvöll á skipulagstímabilinu. Gert er ráð fyrir að 

fjöldi flughreyfinga fari úr 18/kls (2010) upp í 40/kls árið 2030.  

Til að mæta þessari aukningu er gert ráð fyrir að flugstöð verði stækkuð, hliðum og flughlöðum verði 

bætt við og að legu NA/SV brautar verði snúið í N/S. 

Umhverfisskýrsla 

Umhverfisstofnun tekur undir að umhverfisþættirnir hljóðvist, loftgæði, landnotkun og fráveita eru 

skilgreindir sem þýðingarmiklir umhverfisþættir þegar umhverfisáhrif af breyttu skipulagi á 

Keflavíkurflugvelli eru skoðaðir. 

Hljóðvist 

Umhverfisstofnun bendir á að vegna áætlana um nýja N-S braut ætti að skoða áhrif frá henni alveg 

sérstaklega. Í umhverfisskýrslu segir að:„þar sem ekki liggja fyrir hljóðvistarútreikningar fyrir nýja 

N/S né NV/SA braut var farin sú leið að yfirfæra áhrif flugumferðar af braut 02/20 á þær brautir. Því 

ber að taka það mat með ákveðnum fyrirvara þangað til að nákvæmir hljóðvistarútreikningar munu 

liggja fyrir.“ Að mati Umhverfisstofnunar ættu að liggja fyrir nýjir hljóðvistarútreikningar í 

skipulagsáætluninni, enda verið að taka ákvarðanir um framtíðarþróun  á svæðinu.  

Í umfjöllun um loftrýmiseftirlit kemur fram að auk umferðar farþegarflugvéla séu flugsveitir á vegum 

Atlantshafsbandalagsins að annast loftrýmisgæslu á Íslandi, þannig að 5 herflugvélar F16 séu á 

Keflavíkurflugvelli 4-5 mánuði á ári. Einnig kemur fram að meðan á þessu eftirliti standi megi búast 

við auknu ónæði af völdum flugumferðar. Að mati Umhverfisstofnunar ættu hljóðvistarútreikningar 



 

fyrir skipulagsáætlunina að byggjast á þeirri umferð sem var um völlinn 2015 að viðbættri umferð 

herflugvélanna. Að mati Umhverfisstofnunar nægir ekki að taka mið af mælingum sem voru gerðar 

árið 1998 í tengslum við veru bandaríkjahers á Keflavíkurflugvelli og álykta svo að það teljist líklegt 

að umfang áhrifa aukist tímabundið að einhverju magni. Að mati Umhverfisstofnunar er mikilvægt að 

í umhverfisskýrslu sem kynnt er almenningi, komi fram sem gleggstar upplýsingar um þau 

umhverfisáhrif sem áætlaðar breytingar hafi í för með sér. 

Umhverfisstofnun tekur undir það að ákvörðun um staðsetningu og útfærslu flugbrauta hefur bein áhrif 

á umfang áhrifa en í nágrenni Keflavíkurflugvallar er meðal annars íbúðarbyggð, atvinnusvæði, verslun 

og þjónusta, opin svæði, útivistarsvæði og verndarsvæði eins og fram kemur í umhverfisskýrslu.  

Að mati stofnunarinnar er mikilvægt að vöktunaráætlun liggi fyrir og farið sé eftir henni sjá töflu nr. 

5.4. Að mati stofnunarinnar er þó lykilatriði að strax sé hafist handa við að kortleggja hljóðvistina eins 

og hún er í dag til að geta áætlað hljóðvist miðað við væntanlegar breytingar og til að hafa 

samanburðartölur. 

Loftgæði 

Í umhverfisskýrslu kemur fram að umfang áhrifa á loftgæði við flugvelli er háð nokkrum þáttum og má 

þar meðal annars nefna almenn staðbundin loftgæði  við flugvöllinn og ríkjandi veðurfar. Bein áhrif á 

loftgæði eru helst við lendingu, flugtak og akstur flugvéla á flugbrautum, frá þjónustubifreiðum 

flugvallar, við áfyllingu eldsneytis. Óbein áhrif í tengslum við starfsemi flugvallarins eru fyrst og fremst 

vegna ferða starfsfólks og farþega til og frá flugvallarsvæðinu. 

Að mati Umhverfisstofnunar ættu loftgæðaútreikningar fyrir skipulagsáætlunina að byggjast á þeirri 

umferð sem var um völlinn 2015 að viðbættri umferð þeirra herflugvéla sem getið er um í ofangreindri 

umfjöllun um hljóðvist. Umhverfisstofnun tekur undir mikilvægi þess að ráðast í mælingar á loftgæðum 

á Keflavíkurflugvelli. Að mati stofnunarinnar er æskilegt að fyrir liggi þekking á núverandi ástandi 

áður en farið er í stækkun, svo hægt sé að spá til um áhrif stækkunar og aukningu flugumferðar. Að 

mati Umhverfisstofnunar er sú niðurstaða, að umfang áhrifa á loftgæði liggi ekki fyrir þar sem engar 

mælingar á loftgæðum hafi farið fram, ekki ásættanleg. Að mati stofnunarinnar þurfa slíkar mælingar 

að hafa farið fram og ættu að teljast ein af forsendum þess hvernig aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 

þróast. 

Einnig bendir Umhverfisstofnun á að þó ekki hafi verið gerðar mælingar á loftgæðum er hægt að meta 

losun frá starfsemi á vellinum m.a. út frá fjölda flugtaka og lendinga. Mat á losun er síðan hægt að nota 

til að reikna dreifingu og styrk mengunarefna. Þetta er venjubundið verklag þegar um er að ræða 

hugmyndir um uppbyggingu umfangsmikillar mengandi starfsemi. Sem dæmi má nefna að þær 

verksmiðjur sem til stendur að byggja í nágrenni flugvallarins, í Helguvík, hafa allar lagt fram þannig 

mat á loftgæðum. Umhverfisstofnun telur mjög mikilvægt að loftgæði verði metin út frá þeim spám um 

farþegafjölgun sem nú liggja fyrir. Einnig væri æskilegt að skoðuð yrði samlegðaráhrif loftmengunar 

við iðnaðarsvæðið í Helguvík. 

Umhverfisstofnun er ekki sammála að aðalskipulagsáætlun hafi takmörkuð áhrif á umfang og eðli 

losunar frá flugvélum. Stofnunin bendir á að á grundvelli skipulags er fjöldi snertinga ákvarðaður, og 

losun fer ekki bara eftir tækni heldur einnig fjölda snertinga.  

Umhverfisstofnun tekur undir þá áætlun að innleiða verklag um grænt aðflug og brottflug, koma á 

skilvirkari stjórnun á akstri flugvéla á flugbrautum og nýta rafmagn á jörðu niðri. Að mati 



 

Umhverfisstofnunar skortir upplýsingar um það hve miklu ofangreind atriði skila í minnkun 

loftmengunar á flugvellinum og í umhverfi hans.  Einnig telur stofnun mikilvægt að íbúar í nágrenni 

flugvallar fái upplýsingar um það hve mikil mengun í umhverfi þeirra er frá flugvellinum og hve mikið 

af loftmengun stafar af losun frá jarðefnaeldsneyti frá bílaumferð og annarri mengandi starfsemi, þ.n.t. 

samlegðaráhrif við iðnaðarsvæðið í Helguvík. 

Fráveita 

 

Í greinargerð kemur fram að frá skipulagssvæðinu liggja tvær fráveitulagnir. Fráveita frá eystri hluta 

skipulagssvæðisins sem er með útrás í Njarðvík, uppfyllir umhverfiskröfur. Frá vestari hluta 

skipulagssvæðins fer fráveita til sjávar sunnan við Básenda. Fram kemur í greinargerð að þar er 

hreinsun skólps ófullnægjandi, útrás til sjávar of stutt og meðferð ofanvatns af flugbrautum, flughlöðum 

og plönum er ófullnægjandi. Einnig kemur fram að olíuskiljur eru ekki allar í viðunandi ástandi.  

 

Í umhverfisskýrslu kemur fram að flugumferð um Keflavíkurflugvöll krefst meðhöndlunar á 

afísingarvökva, eldsneyti og öðrum efnum sem geta verið skaðleg umhverfinu komist þau óhindrað út 

í umhverfið. Einnig kemur fram að fráveitumálum er um margt ábótavant.  

 

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

Í umhverfisskýrslu koma fram markmið um endurbætur sem tekin eru úr úttektarskýrslu VSÓ Ráðgjöf 

frá 2013. Umhverfisstofnun tekur undir markmið sem fram koma m.a. um að allt vatn af mengandi 

svæðum fari í olíuskiljur og settjarnir og að allt skólp verði hreinsað og útrás lengd. Umhverfisstofnun 

bendir á að einnig þurfi áætlun um að hreinsa settjarnir. Stofnunin tekur undir að gert er ráð fyrir að á 

skipulagstímabilinu verði ráðist í endurbætur á fráveitumálum eins og lagðar eru til í heildaráætlun 

fráveitu sem var unnin af VSÓ ráðgjöf 2013. Að mati Umhverfisstofnunar er mikilvægt að öll markmið 

um úrbætur fráveitu verði tímasett í aðalskipulagsáætluninni. 

 

Umhverfisstofnun bendir á að auk þess að þörf er úrbóta á fráveitu þá þyrfti að koma fram hvernig 

bregðast á við þeirri miklu fjölgun farþega og starfsmanna sem blasir við. Að mati stofnunarinnar þyrfti 

einnig að koma fram hvernig fjöldi persónueininga er fundinn og rökstuðningur fyrir því hvernig 

fráveita er leyst miðað við reiknaðar persónueiningar. 

 

Samgöngur 

 

Umhverfisstofnun tekur undir valkostinn raflest hvað varðar umferð að og frá Keflavíkurflugvelli, þar 

sem slíkur kostur dregur úr losun frá jarðefnaeldsneyti.  

 

Óvissa 

 

Að mati Umhverfisstofnunar er óásættanlegt að óvissa ríki varðandi stöðu loftgæða nú og áætlun um 

loftgæði næstu ár á svæði Keflavíkurflugvallar og nærliggjandi svæðum. Tafla 8.1 er ágæt með 

áformum um vöktun loftgæða með færanlegri mælistöð, en að mati stofnunarinnar ættu mælingar á 

loftgæðum á flugvellinum að vera lengra komnar þegar flugumferð eykst í þeim mæli sem nú er. 

Umhverfisstofnun tekur undir að breytt verklag, tækniþróun og hagrænir hvatar geta stuðlað að 

samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda frá flugumferð ef hún er óbreytt frá ári til árs. En með þeirri 

miklu aukningu flugumferðar sem hefur verið og er áætluð næstu árin þá er ekki hægt að gera ráð fyrir 

öðru en að mengunin aukist, neikvæð áhrif losunar munu því aukast á skipulagstímabilinu. 

 



 

Niðurstaða 

 

Í tillögu að breyttu aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar kemur fram að áætluð er mikil aukning á 

flugumferð og allri þjónustu á svæðinu. Um Keflavíkurflugvöll fer ört vaxandi hópur farþega, og því 

þarf að stækka þjónustusvæði og vinna með flugbrautir. Umhverfisstofnun leggur áherslu á að öll 

starfsemi sé skv. lögum og reglugerðum og að vöktun mengandi þátta sé virk og unnið sé að því að 

halda mengun í lágmarki eins og kostur er. Umhverfisstofnun tekur undir það að óvissa ríkir um umfang 

áhrifa á umhverfisþáttinn loftgæði þar sem ekki liggja fyrir beinar mælingar á loftgæðum við 

flugvöllinn, en stofnunin telur að hægt væri að meta losun og reikna þannig út dreifingu og styrk 

mengunarefna. Einnig kemur fram að hljóðmælingar eru ekki nýjar svo hljóðvist í dag er ekki 

nákvæmlega þekkt. Starfsleyfi hefur verið gefið út fyrir flugvöllinn af Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja 

og skv. vöktunaráætlun og með eftirliti ættu því ofangreind atriði að standa til bóta. Fráveita er ekki í  

lagi eins og fram kemur í greinargerð og umhverfisskýrslu, en ef uppfylla á kröfur starfsleyfis stendur 

það einnig til bóta. Að mati Umhverfisstofnunar er mikilvægt að þegar svæðið verður deiliskipulagt 

verði betri upplýsingar hvað varðar stöðu loftgæða og hljóðvistar og einnig upplýsingar um fjölda 

persónueininga er fara um fráveitu og hvort áætlanir um fráveitu uppfylli lög og reglugerðir. 

 

 

 

Virðingarfyllst 

 

 

Kristín S Jónsdóttir       Aðalbjörg B Guttormsdóttir 

Sérfræðingur        Teymisstjóri 
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2 Viðbrögð við umsögnum og athugasemdum 

Eftirfarandi eru viðbrögð við umsögnum og athugasemdum eftirfarandi aðila: 

1 Skipulagsstofnun 

2 Landhelgisgæslan og utanríkisráðuneytið 

3 Öryggisnefnd félags íslenskra atvinnuflugmanna 

5 Reykjanesbær 

6 Minjastofnun 

10 Veðurstofan 

11 ALP 

14 Umhverfisstofnun 

15 Samgöngustofa 

 

Viðbrögð við umsögnum voru samþykkt á fundi skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar og 

Landhelgisgæslunnar 1.4.2016. 

 






































