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LÖG UM NÁTTÚRUVERND NR. 60/2013, 14. GR. 

 Náttúruverndarnefndir

 Sjö til þriggja manna nefndir í hverju sveitarfélagi

 Tilkynning eftir kosningar skal senda um kjör í náttúruverndarnefndir til UST

 Hægt að hafa samvinnu við nágrannasveitarfélög um starfrækslu náttúruverndarnefnda. 

 Hlutverk

 Ráðgefandi til sveitarstjórna um náttúruverndarmál

 Stuðla að náttúruvernd hver á sínu svæði m.a. með fræðslu og umfjöllun um framkvæmdir og starfsemi sem er líkleg til að hafa áhrif á 
náttúruna og gera tillögu að úrbótum til sveitarstjórnar og UST. 

 Samvinna við UST

 Leita aðstoðar og ráðgjafar UST þegar ástæða er til. 

 Fundur með UST, fulltrúum náttúrverndarnefnda og forstöðumanna náttúrustofa amk einu sinni á ári. 

 Náttúrurverndarnefndir skulu senda UST yfirlit yfir störf sín með skýrslu í lok hvers árs.

 Reglugerð ráðherra um hlutverk og tengsl við náttúrustofur. 

 Hvar er hún? 



LÖGUM NR. 60/1992 UM NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS OG 

NÁTTÚRUSTOFUR

 11. gr. 

 c) að veita náttúruverndarnefndum á starfssvæði stofunnar upplýsingar og ráðgjöf á verksviði 

stofunnar samkvæmt ákvörðun stjórnar náttúrustofu hverju sinni,



AÐEINS UM NÁTTÚRUVERNDARNEFND Í GRINDAVÍK

 Skipulagsnefnd fer með hlutverk náttúruverndarnefndar samkvæmt bæjarmálasamþykkt 
sveitarfélagsins. 

 Flestar framkvæmdir eru á forsögulegu hrauni sem nýtur verndar skv. 61.gr. 
náttúruverndarlaga. 

 Skipulagsmálin 

 Umsögn skipulagsnefndar um skipulagstillögur/framkvæmdir þegar hún setur sig í hlutverk 
náttúruverndarnefndar?

 Grindavíkurbær hefur átt gott samtal við UST þegar staðið er í framkvæmdum

 Ekki sinnt hlutverki sínu gagnvart UST varðandi skil á yfirliti yfir störf sín og samstarf við 
náttúrustofu Suðurvesturlands. 



HVERJIR FARA MEÐVERKEFNI NÁTTÚRUVERNDARNEFNDA?

 Suðurnesjabær: Framkvæmda- og skipulagsráð. 

 Reykjanesbær: Líklega umhverfis – og skipulagsráð

 Vogar: Umhverfisnefnd

 Ölfus: Skipulags- og umhverfisnefnd

 Kópavogur: Umhverfis- og samgöngunefnd

 Árborg: Umhverfisnefnd

 Reykjavík: Umhverfis- og skipulagsráð









ER EITTHVAÐ ÓLJÓST VIÐ HLUTVERK NÁTTÚRUVERNDARNEFNDA?

 Reglugerð þar sem hlutverkið yrði skýrt en frekar?

 Ýmiss hlutverk/verkefni talin upp í lögum um náttúruvernd

 Ákvörðunavald vs. umsagnir



TAKK FYRIR


