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1 Forsendur og markmið 

1.1 Forsendur 

Í aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar eru áætlanir um verulega uppbyggingu, sem verður í 

áföngum. Reynsla af þróun á Keflavíkurflugvelli er sambærileg og á öðrum alþjóðlegum 

flugvöllum, sem er að hún getur verið mjög ör, krefst skjótra viðbragða skipulagsyfirvalda 

og Isavia og er háð ákveðinni óvissu.  

Við staðfestingu aðalskipulags Keflavíkurflugvallar var dregið úr byggingarheimildum frá 

því sem kynnt var í vinnslutillögu og auglýstri tillögu aðalskipulagsins. Við þá ákvörðun 

kom fram sú stefna að heimildirnar verði endurskoðaðar reglulega og verði í samræmi við 

spár um farþegafjölda, þörf á uppbyggingu, verði rúmar og veiti nauðsynlegt svigrúm fyrir 

flugvöllinn til að bregðast við.  

Árið 2017 fóru rúmlega 8,7 milljónir farþega um Keflavíkurflugvöll (Isavia, 2018). Það 

stefnir í að fjöldinn verði um 10 milljónir árið 2018. Samkvæmt spám, sem byggt var á við 

gerð aðalskipulagsins, var áætlað að 10 milljónir farþega færu um flugvöllinn á tímabilinu 

2020-2022.  

Við mótun deiliskipulags fyrir flugþjónustusvæðin (FLE1, FLE2 og HLH) á 

Keflavíkurflugvelli hefur verið horft til þróunaráætlunar Keflavíkurflugvallar 2015-2040 og 

aðalskipulags Keflavíkurflugvallar. Við skipulag á svæði FLE2 hefur komið í ljós að 

verulega vantar upp á byggingarheimildir á svæðinu til að vera í samræmi við þá 

starfsemi sem er fyrirhuguð á svæðinu. Starfsemin er fyrst og fremst flugstarfsemi og 

flugtengd starfsemi, en henni getur fylgt mjög umfangsmiklar byggingar s.s. flugskýli, 

vörugeymslur og þjónusturými. Starfsemin getur hvergi annars staðar verið en innan 

flugvallarsvæðis. 

 

 Mynd 1 Flugþjónustusvæði við flugstöð FLE 1 og FLE 2 

 

Með þróun á farþegafjölda og þörf á svigrúmi fyrir uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli að 

leiðarljósi telur skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar þörf á að auka byggingarheimildir á 

svæði flugþjónustusvæði FLE2. Skipulagsnefndin hefur kannað hvort unnt væri að færa 

til heimildir af FLE1, sem er flugstöðvarsvæðið, yfir á FLE2 en það reyndist ekki hægt þar 

sem nauðsynlegt er að nýta allar fyrirliggjandi heimildir á flugstöðvarsvæðinu. 

Því er ráðist í breytingu á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar og snýr hún eingöngu að 

auknum byggingarheimildum á flugþjónustusvæði FLE2. 
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1.2 Áherslur skipulagsvinnu 

Áherslur skipulagsvinnunnar verða á: 

• Að skilgreina nýjar byggingarheimildir á svæði FLE2. Miðað er við að auka 

heimildirnar um 125.000 m2, þ.e. úr 55.000 m2 í 180.000 m2. 

• Að greina og meta hvort að auknar byggingarheimildir hafi áhrif á 

uppbyggingaráætlanir á aðliggjandi svæðum í Garði, Sandgerðisbæ og 

Reykjanesbæ. 

• Að kanna samræmi skipulagsbreytingar við aðrar áætlanir s.s. 

landsskipulagsstefnu, samgönguáætlun, svæðisskipulag Suðurnesja og 

aðalskipulags aðliggjandi sveitarfélaga. 

• Helstu umhverfisáhrif aukinna byggingarheimilda á svæði FLE2 og hvort þau séu 

önnur en gert hefur verið grein fyrir í umhverfisskýrslu Aðalskipulags 

Keflavíkurflugvallar 2013-2030.  

2 Breytingartillaga 

2.1 Breytingartillaga 

Breytingartillagan felur í sér að auka byggingarheimildir á svæði FLE2 (sjá mynd 1). 

Aukningin er 125.000 m2. Nýjar byggingarheimildir á FLE2 verða 180.000 m2 í stað 

55.000 m2. 

Aðalskipulagsbreyting snýr að breytingum á: 

• Töflu 3.2 Stærðir og heimildir á flugþjónustusvæðum FLE. 

• Töflu 3.5 Leiðbeinandi áætlun um uppbyggingu á flugþjónustusvæðum. 

• Kafla 3.4 Áfangaskipting. 

Þá kann mögulega að verða breyting á niðurstöðum umhverfisskýrslu aðalskipulagsins. 

2.2 Framsetning breytingartillögu  

Framsetning skipulagstillögu verður í skipulagsgreinargerð, þar sem einnig verður fjallað 

um umhverfisáhrif. Engar breytingar verða á skipulagsuppdráttum og skýringarmyndum í 

aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 2013-2030. 

3 Matslýsing 

3.1 Umhverfisþættir, áhrifaþættir og viðmið 

Áherslur umhverfismatsins verða á eftirfarandi umhverfisþætti: 

Umhverfisþáttur Áhrifaþáttur Gögn og viðmið 

Fornleifar Auknar byggingarheimildir kunna að valda 
því að fleiri fornleifar verði fyrir raski en áður 
var gert ráð fyrir. Mögulegt áhrifasvæði er 
hins vegar óbreytt frá aðalskipulagi 2013-
2030. 

Áhrifamat byggir á fornleifaskráningunni og 
lögum nr. 80/2012 um menningarminjar. 

Fornleifaskráning Antikva 
(2014) 

Lög um menningarminjar 
80/2012 

Landslag og  
ásýnd 

Auknar byggingarheimildir koma til með að 
breyta ásýnd svæðisins.  

Áhrifamat byggir fyrst og fremst á því hvort 
að breytingar verði á ásýnd við aðkomu að 
sveitarfélögum Sandgerði og Garði.  

Umhverfisskýrsla 
aðalskipulags 
Keflavíkurflugvallar 
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Atvinna/ 
samfélag 

Umsvif Keflavíkurflugvallar eru fjölbreytileg 
og krefjast starfsmanna með margvíslegar 
menntunar- og hæfniskröfur. Breytingin 
kann að stuðla að auknum 
atvinnutækifærum á Suðurnesjum. 

Umhverfisskýrsla 
aðalskipulags 
Keflavíkurflugvallar 

Fráveita Aukin umsvif á Keflavíkurflugvelli kann að 
hafa áhrif á fráveitukerfi flugvallarins. Lagt 
verður mat á hvort að afkastageta fráveitu 
anni 125.000 m2 til viðbótar. 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
Heildaráætlun um fráveitu. 
Núverandi ástand og lausnir. 

Landnotkun Auknar byggingarheimildir verða til þess að 
hægt verður að byggja meira innan 
flugvallarsvæðis. Almennt snúa auknar 
heimildir að starfsemi sem ekki er gert ráð 
fyrir utan flugvallarsvæðisins. Því ætti ekki 
að verða áhrif á uppbyggingaráform 
aðliggjandi sveitarfélaga.  

Gerð verður grein fyrir hvort og þá hvernig 
auknar byggingarheimildir kunni að hafa 
áhrif á atvinnuuppbyggingu í aðliggjandi 
sveitarfélögum. 

Aðalskipulag 
Sandgerðisbæjar 2008-2024. 

Aðalskipulag Garðs 2013-
2030. 

Aðalskipulag Reykjanesbæjar 
2015-2030. 

Svæðisskipulag Suðurnesja 
2008-2024. 

Samkomulag Garðs, 
Sandgerðisbæjar, 
Reykjanesbæjar, Kadeco og 
Isavia að stofnun 
sameiginlegs þróunarfélags. 

Loftgæði/ 
hljóðvist 

Í umhverfismati Aðalskipulags 
Keflavíkurflugvallar voru metin möguleg 
umhverfisáhrif af umfangsmeiri 
byggingarheimildum en staðfest 
aðalskipulag gerði ráð fyrir. Því er ekki talin 
þörf á að breyta niðurstöðu 
umhverfismatsins, sem tekur til áhrifa 
heildarskipulagsins á loftgæði og hljóðvist. 
Isavia hefur ráðist í mælingar á hljóðvist og 
loftgæðum og verða slíkar aðgerðir 
nauðsynlegar. 

Umhverfisskýrsla 
aðalskipulags 
Keflavíkurflugvallar 

Aðrir innviðir Sé litið til mögulegra áhrifa aukins 
ferðamannastraums til Íslands mun álag á 
innviði samfélagsins aukast, má þar meðal 
annars nefna heilbrigðiskerfi, löggæslu og 
samgöngukerfi. Aukinn 
ferðamannastraumur mun einnig hafa 
veruleg áhrif á atvinnulíf, náttúru og 
samfélag. 

Ekki er gert ráð fyrir að auknar 
byggingarheimildir verði til þess að fjölga 
farþegum, heldur er fyrst og fremst verið að 
bregðast við þróun undanfarinna ára. Gert 
er ráð fyrir að byggingarheimildirnar geti 
aukið álag á innviði, en ekki er talið 
mögulegt að greina sérstaklega áhrif þeirri 
starfsemi sem breytingartillagan tekur til 
umfram það sem þegar liggur fyrir í 
umhverfisskýrslu aðalskipulagsins. 

Umhverfisskýrsla 
aðalskipulags 
Keflavíkurflugvallar 

Ekki er talin þörf á að fjalla um gróðurfar og lífríki vegna breytingartillögu. Framkvæmdir 

eru innan afmarkaðra landnotkunarreita flugþjónustusvæða.  
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3.2 Vægismat áhrifa og mótvægisaðgerðir/vöktunaráætlun 

Áhrifin verða metin sem: 

Vægi umhverfisáhrifa 

Óveruleg neikvæð (-/0) 

Neikvæð (-) 

Veruleg neikvæð (--) 

Óveruleg jákvæð (+/0) 

Jákvæð (+) 

Veruleg jákvæð (+) 

Óvissa (?) 

Ef niðurstaða umhverfismats er að áhrif á umhverfisþátt eru veruleg neikvæð verða 

skilgreindar mótvægis- og/eða vöktunaraðgerðir í samræmi við lög nr. 105/2006 um 

umhverfismat áætlana.  

3.3 Valkostir 

Við mótun breytingartillögu verður litið til samanburðar við núll-kost, þ.e. að 

byggingarheimildir verði óbreyttar sem eru 55.000 m2. 

4 Skipulagsferlið, samráð og kynningar 

Vegna eðlis breytinga hefur verið ákveðið að kynna verkefnis- og matslýsingu samhliða 

drögum að breytingartillögu. Kynningartími skipulagsgagna verður í 4 vikur. 

Haldinn verður kynningarfundur þar sem ofangreind skipulagsgögn verða kynnt, ásamt 

drögum að deiliskipulagi flugvallarsvæðisins. Þar geta allir hagaðilar komið að 

fyrirspurnum um skipulagsvinnuna, forsendur og umhverfismat. 

Í kjölfar kynningar verður unnið að tillögu að aðalskipulagsbreytingu. Gert er ráð fyrir að 

hún verði kynnt í lok ágúst og að kynningartími verði a.m.k. 6 vikur. 

Öll skipulagsgögn verða aðgengileg á heimasíðu Isavia, http://www.isavia.is. 

Umsagnaraðilar um breytingartillögu eru m.a. eftirfarandi: 

• Sandgerðisbær 

• Sveitarfélagið Garður 

• Reykjanesbær 

• Umhverfisstofnun 

• Vegagerðin  

• Ferðamálastofa 

• Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja 

• Minjastofnun 

• Landhelgisgæslan 

• Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja 

4.1 Tímaáætlun  

Samkvæmt tímaáætlun skipulagsbreytinga er stefnt að kynningu á lýsingu og 

vinnslutillögu í júní, og kynningu á tillögu að aðalskipulagsbreytingu í ágúst-september. 

Miðað er við að staðfesting aðalskipulags geti legið fyrir um miðjan nóvember. 

http://www.isavia.is/
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