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1 Inngangur 
Lögð er til breyting á deiliskipulagi út frá samþykktu Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 – 2028 
með síðari breytingum vegna stækkunar á athafna- og þjónustusvæði við Egilsstaðaflugvöll, 
samþykkt 16. mars 2017 af Skipulagsstofnun.  

Í greinargerð aðalskipulags Fljótsdalshéraðs 2008-2028 er stefnt að því að Egilsstaðaflugvöllur 
verði öflugur alþjóðaflugvöllur sem sinni fólksflutninginum, vöruflutningum og styðji ferðaþjónustu 
og aðra þjónustu á Austurlandi. Framfylgd stefnunnar gerir ráð fyrir stækkun athafnasvæðis við 
flugvöllinn s.s. vegna flughlaðs, bygginga og þjónustusvæðis.  

Breyting á deiliskipulagi skv. þessari tillögu er í samræmi við eftirtalin stefnumið úr aðalskipulagi 
Fljótsdalshéraðs:  

Það er stefna Fljótsdalshéraðs að vera miðstöð verslunar og þjónustu á Austurlandi og eitt af 
öflugustu kjarnasvæðum á landinu. Með nýjum miðbæ á Egilsstöðum vill sveitarfélagið 
leggja sitt af mörkum til að bæta þjónustu og lífsgæði íbúa á Austurlandi öllu.  
Egilsstaðaflugvöllur verði öflugur alþjóðaflugvöllur og fólks- og vöruflutningar í millilandaflugi 
opni enn frekar fyrir alþjóðleg samskipti sem efla ferðaþjónustu svo og aðra þjónustu og 
verslun á Austurlandi öllu.  
Gott ræktunarland skal ekki tekið til annarrar notkunar en matvælaframleiðslu nema vegna 
almannahagsmuna.  

Það er mat sveitarfélagsins að uppbygging flugvallarins styrki stöðu Egilsstaða sem kjarnasvæðis 
á Austurlandi, opni fyrir aukin samskipti og efli ferðaþjónustu, því séu ríkir almannahagsmunir til 
staðar.  

1.1 Mats- og tilkynningarskylda 
Framkvæmdin er tilkynningarskyld til Skipulagsstofnunar þar sem tillagan felur í sér uppbyggingu 
sem fellur undir lög um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda nr. 106/2000 m.s.br., sbr. töluliði 
10.6 og 13.02 í viðauka 1. Tilkynna þarf uppbyggingaráformin til Skipulagsstofnunar til að fá 
skorið úr um matsskyldu. Af þessu leiðir að tillaga þessi um deiliskipulagsbreytingu fellur undir 
lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.  

Í samræmi við 5. mgr. 12. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og lög um umhverfismat áætlana nr. 
105/2006 er hér sett fram umhverfisskýrsla, kafli 4.5 sem gerir grein fyrir mati á áhrifum 
tillögunnar.  

1.2 Forsendur  
Við breytingu á aðalskipulagi 2017 voru settar fram forsendur sem hér segir: 

Margvíslegar ástæður kalla á að athafnasvæði við Egilsstaðaflugvöll sé stækkað. Eftirspurn eftir 
flugtengdri þjónustu þróast hratt en er ekki að öllu leyti fyrirsjáanleg.  

Núverandi flughlað á Egilsstaðaflugvelli er þegar of lítið og uppfyllir ekki kröfur í stöðlum alþjóða 
flugmálastofnunarinnar ICAO og evrópsku flugmálastofnunarinnar EASA varðandi fjarlægð frá 
flugbraut. Ýmis önnur aðstaða við flugvöllinn kallar líka á endurskoðun fyrirkomulags, t.d. 
staðsetningar eldsneytisgeymslu, sem uppfyllir heldur ekki sömu kröfur varðandi fjarlægð frá 
flugbraut.  

Völlurinn er alþjóðlegur flugvöllur og mikilvægur varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll. Flest 
flugfélög sem fljúga hingað til lands nota hann sem slíkan. Bent hefur verið á að ef margar 
millilandaflugvélar þurfa að lenda á Egilsstaðaflugvelli, t.d. ef Keflavíkurflugvöllur lokast vegna 
eldsumbrota eða annarra atvika, eru núverandi flughlöð alls ófullnægjandi, aðeins er hægt að 
taka á móti 4 stórum vélum, því er nauðsynlegt að stækka flughlaðið til að völlurinn standi undir 
kröfum sem gerðar eru til varaflugvallar fyrir Keflavíkurflugvöll. Það er mat Isavia að völlurinn 
þurfi að geta tekið á móti a.m.k 15 vélum. Þetta er mikilvægt öryggisatriði fyrir alþjóðlega 
flugumferð í grennd við Ísland.  
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Í flugstefnu ríkisstjórnarinnar, samkvæmt „Samgönguáætlun 2020-2034“ kemur fram að; Byggja 
skuli upp innviði alþjóðaflugvalla landsins með áherslu á að þeir mæti sem best þörfum 
flugrekenda fyrir varaflugvelli. Egilsstaðaflugvöllur verði í forgangi að því leyti. 

TAFLA 1. Skráðir varaflugvellir vegna flugs til Keflavíkur BIKF 2018. 

 

 

 
 

Samkvæmt þessu kjósa erlend flugfélög Egilsstaði umfram BIAR og BIRK, ef flugfloti Icelandair 
breytist, (B757 vélum fækkar) er líklegra að þeir velji Egilsstaðaflugvöll. 

Gera þarf ráð fyrir aðstöðu til að taka á móti ört vaxandi fjölda ferðamanna. Um Egilsstaðaflugvöll 
fóru 81.666 farþegar í innanlandsflugi og 2.288 í millilandaflugi árið 2019. Umferð um 
Akureyrarflugvöll er um tvöfalt meiri. Isavia telur að á næstu 8-12 árum geti farþegafjöldi sem fer 
um þessa flugvelli farið í 200 – 500 þúsund. Stjórnvöld ýta undir aukinn fjölda farþega um flugvelli 
utan höfuðborgarsvæðisins, t.d. með framlögum í Flugþróunarsjóð.  

Markmið sjóðsins er að styðja við uppbyggingu nýrra flugleiða til Íslands þannig að koma 
megi á reglulegu millilandaflugi um alþjóðaflugvellina Akureyri og Egilsstaði. Með því er 
stuðlað að dreifingu ferðamanna um landið í samræmi við Vegvísi í ferðaþjónustu, bættri 
nýtingu innviða ríkisins, bættum búsetuskilyrðum og lífsgæðum heimamanna og bættum 
rekstrarskilyrðum atvinnureksturs á Norður- og Austurlandi. (Af vef atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins).1  

Beri þessi stefnumörkun þann árangur að eitt daglegt flug bætist við Egilsstaðaflugvöll með 160 
sæta vél gæti það þýtt að um 80.000 farþegar bætist við flugvöllinn á ári. Aukinn farþegafjöldi 
kallar á bætta aðstöðu í flugstöð. Núverandi flugstöð er hönnuð og byggð sem 
innanlandsflugstöð en hefur náð að sinna millilandaflugi með breytingum. Isavia gerir ráð fyrir 
byggingu nýrrar flugstöðvar í þriðja og síðasta áfanga uppbyggingar, sjá hér fyrir neðan.  

Meðal forgangsverkefna í verkefnaáætlun Vegvísis í ferðaþjónustu er að „tryggja að viðhald og 
uppbygging innviða flugsins verði í takt við fjölgun ferðamanna“. Í vegvísinum segir einnig í kafla 
um dreifingu ferðamanna: „Metið skuli hvernig best megi, á sjálfbæran hátt, fjölga alþjóðlegum 
fluggáttum til landsins og tryggja að varaflugvellir alþjóðaflugs séu í góðu ásigkomulagi“. Til þess 
að þessi stefna geti gengið eftir þarf sýn samfélagsins á grunnfyrirkomulag 
innviðauppbyggingarinnar að liggja fyrir (alta, 2017).  

Tímasetning og umfang er hins vegar óljós en bæjarstjórn vill vera viðbúin að eftirspurn eftir 
flugþjónustu á Egilsstaðaflugvelli aukist, jafnvel með skömmum fyrirvara og að deiliskipulag geri 
þá ráð fyrir nauðsynlegum endurbótum á aðstöðunni fyrir flugtengda starfsemi. Stækka þarf 
athafna- og þjónustusvæði við flugvöllinn til að rými verði fyrir þessi áform. 

Isavia hefur lagt fram tillögu um mögulega útfærslur á stækkun athafnasvæðis fyrir flugvélar og 
tengda þjónustu norðan núverandi flugvallarbygginga, alls um 10 ha.  

Í deiliskipulaginu er tekið mið af því að útfærsla og fyrirkomulag mannvirkja getur breyst en verði 
innan þeirra marka sem gefin erum upp í kafla 3 en þar eru þrjár tillögur sýndar sem mögulegir 
framkvæmda áfangar. 

 
1https://www.islandsstofa.is/afangastadurinn/markadsverkefni/flugthrounarsjodur  

 Akureyri Egilsstaðir Reykjavík 
Samtals 

 BIAR BIEG BIRK 
Skráður varaflugvöllur fyrir BIKF 2018 38% 31% 31% 100% 
Ísl félög  (Icelandair og WOW) 10.024 3.747 6.647 20.418 
Erlend félög 1.135 5.481 2.592 9.208 
Samtals fjöldi 2018 11.159 9.228 9.239 29.626 

https://www.islandsstofa.is/afangastadurinn/markadsverkefni/flugthrounarsjodur
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Mynd 1. Deiliskipulagssvæðið með og án stækkun athafnasvæðis fyrir flugvélar. 
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2 Staðsetning og staðhættir 
Egilsstaðaflugvöllur er staðsettur á Egilsstaðanesi, milli Lagarfljóts og Eyvindarár. Skammt er til 
þéttbýlisins á Egilsstöðum suðaustan við flugvöllinn og til Fellbæjar, handan fljótsins, 
vestanmegin. Flugvöllurinn er alþjóðaflugvöllur, einn af fjórum slíkum á Íslandi og gegnir einnig 
mikilvægu hlutverki sem varaflugvöllur. 

 
Mynd 2. Staðsetning og afmörkun deiliskipulagssvæðisins. 

Byggðin á Egilsstöðum er á holti upp af túnunum. Austurjaðar athafna- og þjónustusvæðis 
flugvallarins samkvæmt gildandi skipulagi er í um 500 m fjarlægð frá nálægu íbúðasvæði og 
breytist sú fjarlægð ekki verulega samkvæmt tillögunni.  

Töluvert er um að Egilsstaðanes sé notað til útivistar, enda fjölbreytt lífríki á svæðinu, einkum 
meðfram árbökkunum. Greiður aðgangur að náttúrsvæðum við árnar er því mikilvægur 
bæjarbúum og sérstaklega áhugavert að komast alla leiðina kringum flugvöllinn.  
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2.1 Gróðurfar og votlendi 
Suðurendi flugbrautarinnar liggur að Hringvegi 1 og ræktuð tún eru báðum megin við syðri 
helming flugbrautarinnar. Um miðja flugbrautina, við norðurenda ræktaðra túna, er upprunalegur 
árfarvegur Eyvindarár en henni var veitt norður fyrir flugvallarstæðið. Í Eyvindará er vænn fiskur, 
bæði urriði og bleikja, sem er talinn koma úr Lagarfljóti. Vestan við flugbrautina eru fallegir hólmar 
í Lagarfljóti (alta, 2017).  

Lagarfljót hefur flætt yfir bakka sína og eru t.d. til heimildir um mikil flóð árið 1969 og 1995. Í 
flóðinu árið 1995 flæddi yfir 60 ha af ræktuðu landi Egilsstaðabænda. Í frétt um flóðið frá 19952 
segir að Egilsstaðaflugvöllur sé byggður 40 cm upp fyrir hæstu flóðamörk og því eigi ekki að vera 
flóðahætta þar. Miðað var við mesta flóðið 19683. Flóðahætta í Lagarfljóti er auk þess minni núna 
en var áður þar sem rennsli í Lagarfljót er undir áhrifum frá Kárahnjúkavirkjun og flóð eins og þau 
urðu fyrrum af náttúrulegum orsökum verða ekki lengur (alta, 2017)..  

Flóðahætta vegna rofs Ufsarstíflu og Kelduársstíflu hefði áhrif á Lagarfljót og hafa áhrif þess 
verið metin4. Flóð vegna rofs Ufsarstíflu myndi ná í Lagarfljót á innan við 2 klukkustundum og 
vatnsborðshækkun þar gæti orðið um 25 cm, sem hefði ekki áhrif á svæði flugvallarins á 
Egilsstöðum. Flóð vegna rofs Kelduárstíflu næði í Lagarfljót innan þriggja klukkustunda frá rofi, 
og vatnsborðshækkun þar gæti orðið 1,5 m, sem hefði ekki áhrif á flugvellinum (alta, 2017). 

 
Mynd 3. Flóðahætta á Egilsstaðanesi. 

Vatnsborð Lagarins er að meðaltali í 20,6 metra hæð yfir sjó. Túnin austan flugvallarins eru 
u.þ.b. þremur metrum hærri en meðalvatnsborð.Fuglalíf 

 
2 Sjá frétt á vef Morgunblaðsins http://www.mbl.is/greinasafn/grein/207351/  
3 Sjá greinargerð aðalskipulags Fljótsdalshéraðs síðu 8 sjá 
http://skipulagsaaetlanir.skipulagsstofnun.is/skipulagvefur/DisplayDoc.aspx?itemid=01634425637269950000  
4 Landsvirkjun, 2006. Kárahnjúkavirkjun. Flóð vegna stíflurofs. Endurskoðun. LV-2006/055  



Egilsstaðaflugvöllur 

6 

Fuglalíf við Egilsstaðaflugvöll er fjölbreytt (um 70 skráðar tegundir), en ekki einstætt á landvísu. 
Svæðið sem talið er þýðingarmest fugla, lendir að mestu fyrir utan öryggissvæði flugbrautarinnar. 
Það er Útnes, Víðar og skógarhólmarnir með sundum sínum og kílum, auk Lagarfljóts frá 
Kílstanga að Eyvindarárósi, einkum þó utan Lagarfljótsbrúar (Skarphéðinn Þórisson, 1990).  

2.2 Menningarminjar 
Fornleifaskráning hefur farið fram innan skipulagssvæðisins að beiðni Minjastofnunar Íslands og 
eru niðurstöður hennar birtar í skýrslu FLDH-1980 Endurskráning fornminja á áhrifasvæði innan 
skipulagssvæðis Egilsstaðaflugvallar (Vala Garðarsdóttir, 2018). Á skipulagssvæðinu eru skráðar 
þrjár minjar. Ekki eru byggingarreitir né framkvæmdir fyrirhugaðar á því svæði. Engar friðlýstar 
fornminjar verða því fyrir beinum áhrifum af framkvæmdum sem heimilar verða samkvæmt 
þessari tillögu. 

Minjastofnun Íslands setur kröfur um verndun minja samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 
80/2012. Ef finnast áður ókunnar fornleifar skal tilkynna Minjastofnun Íslands um fundinn eins 
fljótt og mögulegt er skv. ákvæði 24. gr. laga um menningarminjar 80/2012. 

„Ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því 
stendur stöðva framkvæmd án tafar. Skal Minjastofnun Íslands láta framkvæma 
vettvangskönnun umsvifalaust svo skera megi úr um eðli og umfang fundarins. Stofnuninni 
er skylt að ákveða svo fljótt sem auðið er hvort verki megi fram halda og með hvaða 
skilmálum.Óheimilt er að halda framkvæmdum áfram nema með skriflegu leyfi 
Minjastofnunar Íslands.“ 

Finnsstaðanes og Egilsstaðanes, sem er svæði á náttúruminjaskrá, liggur að öryggissvæði 
flugvallarins Lagarfljótsmegin. Stækkað athafna- og þjónustusvæði er hins vegar austan 
flugbrautarinnar í um 400 m fjarlægð. Svæðinu við Finnsstaðanes og Egilsstaðanes er svo lýst í 
náttúruminjaskrá:  

„Finnsstaðanes og Egilsstaðanes, Egilsstaðabæ, Fellahreppi, S- og N-Múlasýslu. (1) Að 
vestan afmarkast svæðið af vesturbakka Lagarfljóts og síðan þvert yfir í ós á Finnsstaðakíl. 
Mörkin fylgja þar næst brekkurótum og túnjaðri neðan Finnsstaðabæja að suðurenda nýs 
farvegar Eyvindarár og þaðan með austur- og norðurbakka hans að flugvelli. Þaðan fylgja 
mörkin vestara öryggissvæði flugvallar að þjóðvegi sem afmarkar svæðið að sunnan. (2) 
Votlendi með ríkulegum gróðri, tjörnum, kvíslum og gróðurríkum hólmum. Allmikið og 
fjölbreytt fuglalíf, líklega eitt hið auðugasta á Héraði. Mikilvægur viðkomustaður fugla, 
einkum á vorin, þar sem ísa leysir snemma á þessu svæði.“5  

Um 1 km sunnan núverandi flugbrautarenda eru Egilsstaðaklettar en þeir eru á 
náttúruverndaráætlun 2009 - 2013 vegna þess að á þeim vaxa óvenjumargar fléttutegundir á litlu 
svæði. 

 
5 Sjá Umhverfisstofnun https://www.ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/natturuminjaskra/austurland/ 

https://www.ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/natturuminjaskra/austurland/
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3 Fyrirhuguð uppbygging 
Deiliskipulagssvæðið stækkar um 10,6 ha. úr 120,3 ha. í 130,9 ha. til að gera ráð fyrir 
framtíðaruppbyggingu flugvallar (sbr. greinagerð með aðalskipulagi) með stækkun flughlaðs og 
akstursbraut (taxibraut) fyrir flugvélar. Tímasetning framkvæmda og umfang er hins vegar óljós. 

Deiliskipulagið geri þá ráð fyrir nauðsynlegum endurbótum á aðstöðunni fyrir flugtengda starfsemi 
við flugvöllinn til að rými verði fyrir þessi áform. Isavia hefur lagt fram þrjár tillögur um mögulega 
útfærslur á stækkun athafnasvæðis fyrir flugvélar og tengda þjónustu norðan núverandi 
flugvallarbygginga.  

Í deiliskipulaginu er tekið mið af því að útfærsla og fyrirkomulag mannvirkja getur breyst en verði 
innan þeirra marka sem þrjár tillögur á myndum, Mynd 4, Mynd 5 og Mynd 6. sýna og heimila.  

 
Mynd 4. Tillaga 1, hugsanlega útfærsla á byggingarreit. 

 

 
Mynd 5. Tillaga 2, hugsanlega útfærsla á byggingarreit. 
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Mynd 6. Tillaga 3, hugsanlega útfærsla á byggingarreit. 

3.1 Hæðartakmarkanir vegna hindranaflata  
Hindranafletir flugvallarins eru lægstir út frá brautarendum (1,2% halli) og upp frá jaðri 
öryggissvæðis meðfram flugbrautinni (14,3% halli). Hæð hindranaflatar á athafnasvæðinu yfir 
hæð flugbrautarinnar er 23,3 m.y.s. Hindranaflöturinn nemur við jörðu á vesturjaðri svæðisins en 
nær 40 metra hæð upp fyrir flugbrautina á austurjaðrinum. Hindrunarfletir setur því verulegar 
skorður á hæð húsa innan athafnasvæðisins og ræðst staðsetning þeirra, miðað við nauðsynlega 
hæð, að nokkru leyti af því. Til þess að byggingar á borð við flugskýli og flugstöð geti rúmast 
undir hindranafletinum þurfa þær því að vera í nokkurri fjarlægð frá öryggissvæðinu (alta, 2017). 

 
Mynd 7. Mörk athafnasvæðisins skv. tillögunni eru sýnd með rauðri línu. 
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3.2 Byggingarreitir og lóðir 
Deiliskipulagssvæðið í suðurenda, utan girðingar, er ætlað fyrir verslun, þrifalega 
þjónustustarfsemi og flugtengda starfsemi. Innan flugvallargirðingar rísi eingöngu flugskýli og 
byggingar fyrir flugtengda starfssemi. Byggingarreitir eru afmarkaðir og nýtingarhlutfall skal vera 
0,15 - 0,30 nema annað sé tekið fram.  

Í deiliskipulagstillögu hafa 3 lóðir verið stækkaðar utan um núverandi byggingar. Afmarkaðar 7 
nýjar lóðir fyrir flugtengda starfsemi og lóðum gefin götuheiti í stað númera á byggingareiti líkt og 
áður. Skilgreindir hafa verið byggingarreitir á nýjum lóðunum að undantekni lóð við Flugvallarvegi 
17.  

Lóðir sem verða stækkaðar og fá ný götuheiti eru; 
• Lóð Flugvallarvegur 15 (áður hús 2) er stækkuð og verður 1.716,8m².  
• Lóð Flugvallarvegur 13 (áður hús 4) er stækkuð og verður 1.600,5m².  
• Lóð Flugvallarvegur 11 (áður hús 5) er stækkuð og verður 2.486,4m².  

Nýjar lóðir eru; 
• Flugvallarvegur 17 (núverandi Flugstöðvarbygging), stærð 2.486,4 m².  
• Flugvallarvegur 1, stærð 1.125m². Nýtingarhlutfall 0,5.  
• Flugvallarvegur 3, stærð 914,65m². Nýtingarhlutfall 0,5. 
• Flugvallarvegur 5, stærð 1.308,1m². Nýtingarhlutfall 0,5.  
• Flugvallarvegur 7, stærð 985,2m². Nýtingarhlutfall 0,5.  
• Flugvallarvegur 9, stærð 1.451,2m². Nýtingarhlutfall 0,5.  
• Flugvallarvegur 19 (framtíðaruppbygging), stærð 69.535m². Nýtingarhlutfall 0,45.  

Byggingareitir eru sýndir á deiliskipulagsuppdrætti og mæliblöðum og skulu allir byggingarhlutar 
vera innan þeirra. Heimilt er að nýta byggingarreitinn hafa fleiri en eina byggingu innan hvers 
byggingarreits ef byggingarmagn er innan hámarks nýtingu lóða.  

Mæliblöð sýna m.a. lóðamörk, stærðir lóða, byggingareiti, bundnar byggingalínur, innkeyrslur inn 
á lóðir og kvaðir, ef einhverjar eru. Endanleg stærð og hnitsetning lóða er sýnd á meðfylgjandi 
lóðablöðum. 

Byggingar, innan marka flugvallarlands 
Vegna nálægðar við flugvöll markast mesta leyfilega hæð húsa af fleti sem hallar upp 1:7 frá 
mörkum öryggissvæðis frá hæð 23,3 m.y.s. Hámarkshæð húsa samkvæmt því er afmörkuð á 
deiliskipulagsuppdrætti. Áhersla er lögð á að hús séu faglega gerð og með fallegan og 
snyrtilegan frágang utanhúss.  

Byggingar á þjónustusvæði í suðurenda skipulagsins, utan marka flugvallarlands 
Hús skulu vera ein til tvær hæðir. Vegna nálægðar við flugvöll markast mesta leyfilega hæð húsa 
af fleti sem hallar upp 1:7 frá mörkum öryggissvæðis frá hæð 23,3 m.y.s. Hámarkshæð húsa 
samkvæmt því er afmörkuð á deiliskipulagsuppdrætti og hvergi skal hæð húsa vera meiri en 8,0 
m mælt frá neðsta gólfi eða >23,3. Áhersla er lögð á fallegan og snyrtilegan frágang utanhúss. 

Hæðartakmörkunum er á öllum mannvirkjum vegna hindranaflata flugvallarins, sjá nánar kafla 
3.1.  

Girðing 
Aðskilja skal starfsemi flugvallar- og land megin, er það gert með girðingu eða byggingum. 
Staðsetning girðingar á deiliskipulagi skal vera leiðbeinandi. Ekki má staðsetja girðingu út fyrir 
mörk flugvallarlands. Hæð og gerð girðinga skal vera í samræmi við kröfur sem Samgöngustofa 
gerir. Girðing skal vera áföst byggingum þar sem svo háttar til þannig að um fulla lokun sé að 
ræða. Innan flugvallargirðingar rísi eingöngu flugskýli og byggingar fyrir flugtengda starfssemi. 
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3.3 Yfirbragð og ásýnd 
Lögð er áhersla á að allar framkvæmdir falli vel að landslagi til að halda í ásýnd svæðisins með 
því að móta góða umgjörð utan um fyrirhugaða flugtengda starfsemi eins og kostur er. Byggingar 
séu faglega gerðar og með fallegan og snyrtilegan frágang utanhúss til að falla að svipmóti lands 
eins og segir í 69. gr. laga um náttúruvernd 

Ásýnd svæðisins mun breytast þar sem yfirbragð byggðar eru að hluta til stórar byggingar, s.s. 
flugskýli og vörugeymslur auk þess eru smærri byggingar. Yfirbragðið verður í samræmi við þau 
mannvirki sem þarf á alþjóðlegum flugvöllum. 

Ekki skal raska meira landi en nauðsyn þykir. Leggja skal áherslu á góða ásýnd lóðar og vanda 
allan frágang að framkvæmdum loknum.  

3.4 Vegir og gönguleiðir 
Skipulagssvæðið tengist Þjóðvegi 1 um veg 941. Göngu- og hjólastígur frá flugvallarsvæðinu 
liggur um skipulagssvæðið og tengist stíg meðfram Austurlandsvegi yfir Egilsstaðanes. 

Með byggingu nýrrar flugstöðvar mun þjóðvegur verða færður að henni. Útfærsla er í samráði við 
Vegagerðina. Tengingar að fyrirhugðum vegi eru ekki sýndar á uppdrætti en eru háðar samþykki 
Vegagerðarinnar. 

Götur eru malbikaðar með gangstéttum og steyptum kantsteinum 0,5 m frá lóðarmörkum. 
Götulýsing er með venjubundnum hætti. Frágangur lóða skal vera vandaður, bílastæði malbikuð 
eða steypt en öðrum hluta lóða og opnum svæðum skal lokað með grasi eða gróðri. Allur gróður 
skal vera lágvaxin og plöntun hávaxinna trjáa er ekki leyfð. Skiltum skal koma vel fyrir á lóð eða á 
húsum og sýna þau á aðaluppdráttum. 

Gerðar verða strangar kröfur um útlit, frágang og umgengni á svæðinu (sbr. gr. 4.3. í 
skipulagsreglugerð nr. 90/2013). 

Ekki verður hindruð gangandi umferð meðfram Eyvindará. Verður það sérstaklega haft í huga við 
uppsetningu girðinga að hvergi verði girt nær vatnsföllum á svæðinu en 3 - 4m við venjulega 
vatnsstöðu. 

3.5 Bílastæði og rafhleðslustöðvar 
Almennt er gert ráð fyrir 1 bílastæði fyrir hverja 150m² vegna bygginga nema við flugstöð er gert 
ráð fyrir 1 bílastæði á hverja 50m². Á lóðum í suðurenda skipulagsins (þjónustusvæði) utan 
flugvallargirðingar skal koma fyrir 1 bílastæði fyrir hverja 35 m² byggingar.  

Gert ráð fyrir framtíðarstaðsetningu nýrra bílastæða. Heildarflatamál bílastæðareits er 13.300 m² 
sem fullnægir þörfum ef byggingarreitur Flugvallarvegar 19 verður fullnýttur. Heildarfjöldi 
bílastæða er að hámarki 380 bílastæði. 

Gert er ráð fyrir hleðslustöðvum fyrir rafbíla, á hverri lóð og á framtíðarstaðsetningu nýrra 
bílastæða. 

Stæði fyrir reiðhjól skulu vera að lágmarki 4 á hverja 1.000m² atvinnuhúsnæðis. Hjólastæði skulu 
vera sem næst inngangi. 

3.6 Veitur, lagnir og spennustöðvar 
Veitulagnir verða með hefðbundnu fyrirkomulagi undir götum og gangstéttum. Kvaðir um 
stofnlagnir á lóðum koma fram á deiliskipulagsuppdrætti. Fráveitukerfi fyrir skólp er tengt 
hreinsistöð í fráveitukerfi sveitarfélags sem uppfyllir reglugerð 798 frá 1999 um fráveitur og skólp. 
Yfirborðsvatni af flughlöðum og núverandi bílastæðum er hleypt út í Lagarfljót eftir viðurkennda 
hreinsun í olíuskilju. Stofn hitaveitu liggur í öryggissvæði flugvallarins rétt vestan þjónustusvæðis 
við suðurenda. 
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3.7 Hljóðvist 
Í forsendum tillögunnar er gert ráð fyrir aukinni flugumferð, bæði flugvéla í innanlands- og 
millilandaflugi og með þyrlum. Hávaði vegna flugumferðarinnar mun því aukast í þéttbýlinu sitt 
hvoru megin við fljótið en það er í rúmlega 800 metra fjarlægð frá flugbrautinni, beggja vegna. Í 
reglugerð um hávaða nr. 724/2008 er kveðið á um að hávaði við húsvegg í íbúðarhúsnæði, 
dvalarrými og skólum í nágrenni þegar starfandi flugvalla sé 65 dB Lden. Mælieiningin Lden er 
hávaðavísir fyrir heildarónæði, mælt sem sólarhringsmeðaltal jafngildishljóðstigs, þar sem tekið 
er tillit til aukins ónæðis að kvöldi og nóttu. Þótt gert sé ráð fyrir verulega aukinni flugumferð 
verða flughreyfingar eftir sem áður það fáar að útilokað er að ónæði fari yfir þau mörk sem 
reglugerðin setur. Í reglugerðinni er sömuleiðis krafist þess að hámarkshljóðstig fari ekki yfir 90 
dB við húsvegg en það er ámóta hljóðstig og í matvinnsluvél í eins metra fjarlægð. Með hliðsjón 
af rúmlega 800 metra fjarlægð að flugbrautinni verður að teljast útilokað að slíkur hávaði berist að 
íbúðabyggð. Á Mynd 8 er sýnt áætlað 55 dB hljóðspor fyrir fyrir sömu umferð og er á 
Akureyrarflugvelli og einnig er sýnt 55 dB hljóðspor fyrir braut 13-31 á Reykjavíkurflugvelli eins og 
var árið 2005. 

Frá þyrlum berst töluvert meiri hávaði en frá flugvélum, einkum þar sem þær fljúga yfir. Þrátt fyrir 
að þyrlur gætu komið úr hvaða átt sem er að flugvellinum er almenna reglan sú að þær fljúgi að 
og frá flugvellinum í brautarstefnu eins og venjulegar flugvélar gera. Þær ættu því almennt ekki 
að fljúga yfir byggðina á Egilsstöðum og Fellabæ. Það er í höndum flugumferðarstjóra að fylgja 
því eftir.  

 
Mynd 8. Áætlað hljóðspor 
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4 Tengsl við skipulag og aðrar áætlanir 
Samkvæmt samgönguáætlun 2019 - 2033 telst Egilsstaðaflugvöllur til grunnnets samgöngukerfis 
landsins. Í samgönguáætlun birtist stefna stjórnvalda um uppbyggingu, styrkingu og viðhald 
grunnnets samgangna á landi, í lofti og á sjó verði byggt upp m.a. með hliðsjón af 
sóknaráætlunum landshluta. Í nýjum samningi 6 um Sóknaráætlun Austurlands 2015 - 2019 eru 
sett fram leiðarljós og framtíðarsýn um að samgöngur verði efldar innan landshlutans og til hans, 
í lofti, láði og legi. Áform um frekari uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli eru í samræmi við þessa 
framtíðarsýn. 

4.1 Landsskipulagsstefna 
Í Landsskipulagsstefnu Íslands 2015-2026 er sett fram stefna um skipulagsgerð sveitarfélaga, 
m.a. er fjallað um umhverfis- og menningargæði og ferðaþjónustu. Eftirfarandi kemur fram í 
stefnunni og hefur verið horft til þess við gerð deiliskipulagsins: 

„2.2.1 Byggð falli að landslagi og náttúru. Skipulagsáætlanir sveitarfélaga marki stefnu um 
gæði og yfirbragð byggðar og annarra mannvirkja í dreifbýli. Skipulagsákvarðanir um 
staðsetningu og hönnun nýrra mannvirkja í dreifbýli taki mið af byggingarhefðum, landslagi 
og staðháttum. Um leið verði gætt að hagkvæmni varðandi samgöngur og veitur og að 
byggð gangi ekki að óþörfu á svæði sem eru verðmæt til landbúnaðar eða vegna 
náttúruverndar.“ 
„2.4.1 Ferðaþjónusta á grunni sérstöðu og umhverfisgæða. Við skipulagsgerð sveitarfélaga 
verði leitast við að greina sérstöðu, styrkleika og staðaranda viðkomandi svæðis með tilliti til 
tækifæra í ferðaþjónustu. Skipulagsákvarðanir um ferðaþjónustu taki mið af 
náttúruverndarsjónarmiðum og kortlagningu á auðlindum ferðaþjónustunnar og miði 
jafnframt að því að ferðaþjónustuuppbygging nýtist jafnt íbúum á svæðinu og ferðamönnum.“ 
3.1.1 Skilgreining meginkjarna. Við skipulagsgerð sveitarfélaga og gerð sóknaráætlana 
landshluta verði skilgreindir meginkjarnar í hverjum landshluta og vinnusóknar- og 
þjónustusvæði þeirra. Uppbyggingu, þar á meðal samgangna, verði hagað þannig að hún sé 
til þess fallin að styrkja kjarnana sem sjálfbæra burðarása viðkomandi nærsamfélags. 

4.2 Aðal- og deiliskipulag 
Í greinargerð aðalskipulags Fljótsdalshéraðs 2008 - 2028 er stefnt að því að Egilsstaðaflugvöllur 
verði öflugur alþjóðaflugvöllur sem sinni fólksflutninginum, vöruflutningum og styðji ferðaþjónustu 
og aðra þjónustu á Austurlandi. Framfylgd stefnunnar gerir ráð fyrir stækkun athafnasvæðis við 
flugvöllinn s.s. vegna flughlaðs, bygginga og þjónustusvæðis.  

Breyting á deiliskipulagi skv. þessari tillögu er í samræmi við eftirtalin stefnumið úr aðalskipulagi 
Fljótsdalshéraðs:  

Í stefnu aðalskipulagsins um verslun í kafla 3.4. segir m.a.: 

„Egilsstaðaflugvöllur er öflugur alþjóðaflugvöllur og fólksog vöruflutningar í millilandaflugi 
hafa opnað enn frekar fyrir alþjóðleg samskipti sem eflt hefur ferðaþjónustu svo og aðra 
þjónustu og verslun á Austurlandi öllu.“ 

Í stefnu aðalskipulagsins um velferð í kafla 3.5. segir m.a.: 

„Heilbrigðisþjónusta í sveitarfélaginu hefur stóreflst og bætt búsetuskilyrði og öryggi íbúanna 
á Austurlandi öllu. Á grundvelli nálægðar við Egilsstaðaflugvöll hefur verið byggð upp 
bráðamóttaka auk sérhæfðrar endurhæfingardeildar og öldrunarþjónustu.“ 

Í stefnu aðalskipulagsins um samgöngur í kafla 7, segir m.a.: 

„Samgöngur eru afar mikilvægar í landstóru sveitarfélagi eins og Fljótsdalshéraði. 
Vegakerfið og flugvöllurinn á Egilsstöðum eru burðarásar samgangna á Fljótsdalshéraði og 
traustar boðveitur eru þýðingarmiklar forsendur búsetu. Þéttbýlið við Fljótið er 
landshlutamiðstöð Austurlands og tryggar samgöngur það á landi og í lofti því mikilvægar 
fyrir Austurland allt.“ 

 
6 Sjá samning hér http://www.austurbru.is/static/files/PDF/2015/soknaraaetlun-austurlands-2015-
2019_lokagerd_01072015.pdf 

http://www.austurbru.is/static/files/PDF/2015/soknaraaetlun-austurlands-2015-2019_lokagerd_01072015.pdf
http://www.austurbru.is/static/files/PDF/2015/soknaraaetlun-austurlands-2015-2019_lokagerd_01072015.pdf
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Í stefnu aðalskipulagsins um flugumferð í kafla 7.3. segir m.a.: 

„7.3.1 Forsendur Egilsstaðaflugvöllur þjónar öllu Austurlandi og er innan við klukkustundar 
akstur til flestra þéttbýlisstaða. Völlurinn er vel í sveit settur hvað varðar staðhætti og 
veðurfar og flug fellur sjaldan niður. Flugvöllurinn er mikilvægur varaflugvöllur fyrir 
millilandaflug. Lengd flugbrautarinnar er núna 2000 metrar en það dugar minni 
farþegaþotum í millilandaflugi. Flughlað vallarins er fremur lítið og þar geta því fáar flugvélar 
staðið í senn. Áhugi er á því lengja flugbrautina til þess að stærri þotur geti nýtt flugvöllinn, 
t.d. flutningaflugvélar í fiskútflutningi.  
Sveitarstjórnir á austurlandi hafa ályktað um nauðsyn þess að lengja flugbraut 
Egilsstaðaflugvallar til að auka notagildi flugvallarins og styrkja hann sem burðarás í 
samgöngum fjórðungsins, ekki síst með hliðsjón af tækifærum því samfara í ferðaþjónustu 
og vöruútflutningi.  
Möguleikar á lengingu flugbrautarinnar til norðurs eru takmarkaðir af aðflugshindrunum í 
landslagi en lenging til suðurs krefst breytinga á veginum milli Egilsstaða og Fellabæjar.  
7.3.2 Stefna Egilsstaðaflugvöllur verði öflugur alþjóðaflugvöllur og fólks- og vöruflutningar í 
millilandaflugi opni enn frekar fyrir alþjóðleg samskipti sem efla ferðaþjónustu svo og aðra 
þjónustu og verslun á Austurlandi öllu.  
7.3.3 Framfylgd stefnu Sveitarfélagið gerir í áætlunum sínum ráð fyrir lengingu flugbrautar 
og stækkun athafnasvæðis við flugvöllinn. Þess verður gætt að önnur starfsemi og 
landnotkun rekist ekki á þarfir flugvallarins, svo sem fyrir öryggissvæði, athafnasvæði og 
hindranafleti. Flugbraut Egilsstaðaflugvallar verði lengd. Flughlað, byggingar og 
þjónustusvæði tengd flugrekstri verði stækkuð.“ 

Það er mat sveitarfélagsins að uppbygging flugvallarins styrki stöðu Egilsstaða sem kjarnasvæðis 
á Austurlandi, opni fyrir aukin samskipti og efli ferðaþjónustu, því séu ríkir almannahagsmunir til 
staðar 

4.2.1 Efni deiliskipulagsins, markmið og áherslur  
Deiliskipulagið nær yfir svæði sem er samanlagt um 130 ha að stærð. Svæðið liggur á milli 
Lagarfljóts og Eyvindarár, sjá Mynd 9. 

Helstu markmið deiliskipulagsins eru að fullnægja kröfum vegna reglugerðar um flugvelli nr. 
464/2007. Reglugerðin gerir kröfu um skipulagsreglur sem byggja á gildandi deiliskipulagi ásamt 
skilgreiningu hindranaflata (öryggissvæðis) fyrir flugvöllinn og auglýst í samræmi við Loftferðalög. 
Einnig nær breytingin til stækkunar flughlaðs, fjölgun byggingarreita og færslu á EGNOS 
leiðréttingabúnaði af flugvallarsvæðinu. 

Samkvæmt Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028 m.s.br. er svæðið skilgreint sem A6/T8 
sem svæði fyrir athafna- og þjónustusvæði við flugvöll og öryggissvæði flugvallar. Á svæðinu 
verði einkum flugtengd starfsemi.  

Um athafnasvæði A6 segir í greinargerð aðalskipulagsins, kafla 9.6:  

A6 Athafna- og þjónustusvæði við flugvöll.  
Athafnasvæði við flugvöllinn blandast svæði fyrir þjónustustofnanir næst 
flugvallarmannvirkjunum sjálfum og verslunar og þjónustusvæði nær þjóðveginum. Í 
deiliskipulagi verði gerðar strangar kröfur um útlit, frágang og umgengni.  

Um svæði fyrir þjónustustofnanir T8 segir í greinargerð aðalskipulagsins, kafla 9.4:  

T8 Athafna- og þjónustusvæði við flugvöll  
Á svæðinu verði einkum flugtengd starfsemi. Í deiliskipulagi verði gerðar strangar kröfur um 
útlit, frágang og umgengni á svæðinu.  
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Mynd 9. Afmörkun svæðis – Hluti af Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 - 2028 

4.3 Vegvísir í ferðaþjónustu 
Stefna sem fram kemur í Vegvísi í ferðaþjónustu (2015) er fremur almenn en meðal þátta sem 
varða þessa aðalskipulagsbreytingu er áhersla á aukin gæði og meiri dreifingu ferðafólks. Meðal 
forgangsverkefna í verkefnaáætlun Vegvísis í ferðaþjónustu er að „tryggja að viðhald og 
uppbygging innviða flugsins verði í takt við fjölgun ferðamanna“. Í vegvísinum segir einnig í kafla 
um dreifingu ferðamanna: „Metið skuli hvernig best megi, á sjálfbæran hátt, fjölga alþjóðlegum 
fluggáttum til landsins og tryggja að varaflugvellir alþjóðaflugs séu í góðu ásigkomulagi“.  
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4.4 Sóknaráætlun Austurlands 
Sóknaráætlun Austurlands 2020-2024 (2019) er þróunaráætlun landshlutans og felur í sér 
stöðumat hans, framtíðarsýn, markmið og aðgerðaáætlun til að ná fram þeirri framtíðarsýn.  

Í framtíðarsýn ársins 2030 er lögð áhersla á gæði í ferðaþjónustu, sbr. eftirfarandi: 
Ferðaþjónusta á svæðinu er gæðavara sem sækir fram undir merkjum Áfangastaðarins 
Austurlands. 

4.5 Samráð á skipulagsstigi 
Samráð hefur verið haft við ýmsa aðila vegna fyrirhugaðra framkvæmda bæði við gerð 
deiliskipulagsins og aðalskipulagsbreytingarinnar. 

Greinagerð með tilkynningu til ákvörðunar um matskyldu með umhverfisskýrslu verður auglýst 
samhliða deiliskipulagsbreytingunni og verður því til kynningar á sama tíma.  

Umsagnaraðilar um þessa tillögu eru: 

• Skipulagsstofnun 

Jafnframt verða skipulagsbreytingarnar og umhverfisskýrslan send eftirfarandi aðilum til 
umsagnar. 

• Skipulagsstofnun 
• samgöngustofa 
• Vegagerðin 
• Umhverfisstofnun 
• Minjastofnun Íslands 
• Heilbrigðiseftirlit Austurlands 
• Aðliggjandi sveitarfélög 
• Isavia 

Þegar skipulagsbreytingin verður auglýst gefst 6 vikna frestur til athugasemda. 

4.5.1 Samráð við aðalskipulagsbreytingu 2017 
Við gerð aðalskipulagsbreytingu á Athafna- og þjónustusvæði við Egilsstaðaflugvöll, samþykkt 
2017 bárust umsagnir frá Heilbrigðiseftirliti Austurlands, Umhverfisstofnun, Skipulagsstofnun, 
ábúendum á Egilsstöðum 1 og áhugahópi um útivist. Tillagan var kynnt á vinnslustigi fyrir 
almenningi í byrjun janúar 2016 og send umsagnaraðilum. Þá bárust ábendingar frá 
Minjastofnun, Samgöngustofu og ítrekaðar fyrri ábendingar áhugahóps um útivist en þær höfðu 
misfarist þegar verkefnislýsingin var kynnt:  

• Ábendingum áhugahóps um útivist var vísað til vinnuhóps um gerð þemakorts um 
gönguleiðir við og í þéttbýlinu við Fljótið og koma tillögur hans til skoðunar við næstu 
endurskoðun aðalskipulags en að öðru leyti er aðgengi að náttúrusvæðum vísað til 
deiliskipulags. Til áréttingar því var bætt við skilmála í þessari tillögu um að mannvirki 
skyldu ekki hindra aðgengi að bökkum Eyvindarár.  

• Í framhaldi af ábendingum Samgöngustofu var settur skilmáli um að deiliskipulag geri 
grein fyrir hæðartakmörkunum húsa vegna hindranaflata flugvallarins.  

• Minjastofnun benti á að krafist væri ítarlegrar skráningar fornminja á skipulagssvæðinu 
áður til deiliskipulagsgerðar kemur en þess er ekki krafist vegna þessarar breytingar á 
aðalskipulagi.  

Sjá nánar um ferli kynningar og samráðs í gr. 4.6 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013. 
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5 Umhverfisskýrsla - Helstu umhverfisáhrif framkvæmdarinnar 
Umhverfisskýrsla þessi er unnin skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 þar sem 
skipulagið felur í sér framkvæmd sem fellur undir lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 
m.s.br., sbr. töluliði 10.6 og 13.02 í viðauka 1. Helstu umhverfisáhrif framkvæmdarinnar voru 
metin en matið byggir á fyrir liggjandi gögnum; gildandi aðals- og deiliskipulagi, skráningu 
menningarminja og eldri umhverfisskýrslu frá 2012. Helstu áhrif deiliskipulagsins eru á þá 
umhverfisþætti sem settir eru fram í TAFLA 1.  

Við vinnslu umhverfisskýrslu var stuðst við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar, annars vegar um 
umhverfismat áætlana og hins vegar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og  vægi 
umhverfisáhrifa.  

5.1 Tengsl við aðrar áætlanir 
Sjá nánar í kafla 4. 

5.2 Grunnástand – Umhverfi og staðhættir 
Landi, sem fyrirhugað er að fari undir athafna- og þjónustusvæðið fyrir flugvöllinn, hefur verið 
raskað nú þegar með ræktun túna. Á skipulagssvæðinu eru engin vernduð svæði né þekktar 
minjar. Nálægt svæði á náttúruminjaskrá við bakka Lagarfljóts er handan við flugbrautina og er 
ekki líklegt til að verða fyrir verulegum áhrifum af þessari breytingu. 

Í kafla 2 og 3 er greint frá umfangi deiliskipulagsins og þeim áhrifa- og umhverfisþáttum sem 
lagðir voru til grundvallar þess. Einnig er greint frá þeim viðmiðum sem notuð eru sem mælikvarði 
á áhrif deiliskipulagsins á umhverfisþætti. 

5.3 Áhrifaþættir 
Með áhrifaþáttum er átt við þá þætti sem deiliskipulagsbreytingin er líkleg til að valda áhrifum á 
umhverfið. Eftirfarandi þættir eru taldir geta valdið svæðisbundnum áhrifum, sjá kafla 3..  

Umferð 
Meðan á uppbyggingu stendur má búast við verulega aukinni umferð stórra ökutækja. Sömuleiðis 
mun svæðið, eftir að uppbyggingu þess lýkur, valda staðbundinni aukningu umferðar, vegna þess 
að þar verða vinnustaðir fjölda starfsfólks. 

Framkvæmd verks 
Gatnagerð, byggingar og frágangur lóða til ýmissa þarfa mun hafa veruleg áhrif á ásýnd 
svæðisins frá því sem nú er. Gatnagerð og byggingarframkvæmdir munu einnig hafa áhrif á 
nærliggjandi svæði. Stækkun flughlaðs mun hafa áhrif á ásýnd svæðisins einkum á 
framkvæmdatíma. Langtíma áhrif eru óveruleg.  

Jarðrask 
Gæta sérstaklega að því á framkvæmdatíma að ekki sé grafið dýpra en þörf er á. Mannvirki mun 
hafa óveruleg áhrif á grunnvatn að lokinni framkvæmd. 

Mengun 
Skólp og regnvatn á svæðinu er aðskilið. Skólp er sent í hreinsivirki við Melshorn. Allt regnvatn af 
flughlöðum er tekið í skilju nr. 7. Afísingarvökvi verður tekinn í skilju nr. 7. Olíubirgðastöð á 
svæðinu er starfsleyfisskyld. 
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5.4 Umhverfisþættir 
Með umhverfisþáttum er átt við þá þætti umhverfisins sem gætu orðið fyrir áhrifum við 
skipulagsbreytingum og framkvæmd hennar. Þeir þættir sem hér um ræðir eru eftirfarandi: 

TAFLA 2. Umhverfisþættir 

Umhverfisþættir Lýsing umhverfisþáttar / vísir 
Andrúmsloft Loftgæði (mengunarefni , svifryk, lykt) 

Grunnvatn Vatnsgæði ( mengunarefni, grugg, vatnsflæði) 

Vistkerfi Gróður og dýralíf (tegundasamsetning og tegundafjöldi) 

Heilsufarsþættir Óþægindi (hávaði, lykt, ljósmengun) 

Efnahagur og atvinnulíf Fyrirtæki, störf, skatttekjur 

Félagslegt umhverfi Samgöngur, þjónusta, útivist/tómstundir 

Eignir Atvinnuhúsnæði, önnur mannvirki 

Menningarminjar Minjar um fyrri landnotkun, áhrif á aðliggjandi svæði og nýtingu þeirra 

Mannvirkjagerð Breytingar og framkvæmdir innan flugvallarsvæðis 
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5.5 Umhverfisviðmið 
Í töflunni hér á eftir er sýnt hvaða viðmið eru notuð til að meta áhrif deiliskipulagsbreytingarinnar: 

TAFLA 3. Umhverfisviðmið 

Umhverfisþættir Lýsing 
umhverfisþáttar / vísir Viðmið 

Andrúmsloft Loftgæði (mengunarefni, 
svifryk, lykt) 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 
7/1998, 1.,2. og 3.gr. og aðrar greinar sem fjalla 
um mengandi starfsemi  
Reglugerð um loftgæði nr. 787/1999, 1. gr. og 
öll reglugerðin  
Umhverfisstefna Fljótsdalshéraðs ,  
Aðalskipulag Fljótsdalshérað 2008-2028 
m.s.br. - Umhverfisskýrsla (bls.52-60) 

Grunnvatn Vatnsgæði (mengunarefni, 
grugg, vatnsflæði) 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 
7/1998, 1.,2. og 3.gr. og aðrar greinar sem fjalla um 
mengandi starfsemi  
Umhverfisstefna Fljótsdalshéraðs ,  
Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 
m.s.br. - Umhverfisskýrsla (bls.52-60) 
  

Vistkerfi 
Gróður og dýralíf 
(tegundasamsetning og 
tegundafjöldi) 

Umhverfisstefna Fljótsdalshéraðs, 
Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 

Heilsufarsþættir Óþægindi (hávaði, lykt, 
ljósmengun) 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 
7/1998, 1.,2. og 3.gr. og aðrar greinar sem fjalla 
um mengandi starfsemi  
Umhverfisstefna Fljótsdalshéraðs,  
Reglugerð um neysluvatn nr. 536/2001, gr. 2 
og 9  
Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 
m.s.br. – Umhverfisskýrsla (bls.52-60) 
Reglugerð um hávaða, nr. 724/2008, 1. gr.  

Efnahagur og atvinnulíf Fyrirtæki, störf, skatttekjur Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 
m.s.br. -  

Félagslegt umhverfi Samgöngur, þjónusta, 
útivist/tómstundir 

Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 
m.s.br. -  
Svæðisskipulag  

Eignir Atvinnuhúsnæði, önnur 
mannvirki innan svæðis  

 

Menningarminjar 
Minjar um fyrri landnotkun, 
áhrif á aðliggjandi svæði 
og nýtingu þeirra 

 
Lög um menningarminjar 80/2012 

Mannvirkjagerð 

Metin áhrif til að sinna 
mannvirkjum og 
framkvæmdum innann 
svæðis  

 

Landslag Ósnortið yfirbragð, ræktað 
land 
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5.6 Einkenni og vægi áhrifa 
Einkennum og vægi umhverfisáhrifa er lýst í samræmi við umfang deiliskipulagsbreytingarinnar. 
Notuð eru þau hugtök er varða einkenni umhverfisáhrifa sem skilgreind eru í leiðbeiningum 
Skipulagsstofnunar um flokkun umhverfisþátta, viðmið, einkenni og vægi áhrifa.  

Þeir umhverfisþættir sem einkum eru taldir geta orðið fyrir áhrifum af breytingu á stefnumörkun 
aðalskipulagsins eða framkvæmdum byggðum á þeim eru eftirfarandi:  

• Hljóðvist, vegna umferðar flugvéla á jörðu og í flugtaki og þyrluflugs.  
• Atvinnulíf 

o Almenn atvinnustarfsemi, vegna bættrar aðstöðu til að hagnýta flugþjónustu.  
o Matvælaframleiðsla, vegna skerðingar á góðu ræktarlandi.  

• Samgöngur, vegna bættrar aðstöðu fyrir flug með farþega og vörur.  
• Loftslag, vegna aukinnar áherslu á flug sem ferðamáta en flug krefst mikillar 

eldsneytisnotkunar og er sá ferðamáti sem veldur hvað mestum gróðurhúsaáhrifum á 
hvern farinn kílómetra. 

• Yfirbragð byggðar, vegna áhrifa á þéttbýlið á Egilsstöðum t.d. sjónrænna áhrifa og 
aukinnar nálægðar við flugvallarstarfsemi.  

• Náttúrufar, gróður og fuglalíf, vegna áhrifa á náttúrufar Egilsstaðaness, þ.m.t. aðgengi að 
árbakka og möguleg truflun vegna flugumferðar.  

Við matið eru notaðar þær skilgreiningar á vægi áhrifa sem fram koma í töflu hér að neðan: 

TAFLA 4. Einkenni og vægi áhrifa 

Vægi áhrifa Skýring 
Jákvæða  + +  Jákvæð áhrif 

Nokkuð jákvæð  +     Nokkuð jákvæð áhrif 

Óveruleg  0     Hlutlaus áhrif 

Nokkuð neikvæð  -      Neikvæð áhrif 

Neikvæð  - -    Neikvæð áhrif 

Óvissa  ?     Áhrif eru óviss og ráðast m,a, af nánari útfærslu skipulags 
 

Við mat á vægi áhrifa er litið til þess hvort búast má við að þau séu veruleg á svæðis-, lands-, 
eða heimsvísu og nái til fjölda fólks og hvort áhrifin séu óafturkræf og til langs tíma. Litið er til 
viðmiða úr stefnu stjórnvalda, laga og reglugerða við mat á umhverfisáhrifum tillögunnar, m.a. úr 
eftirfarandi gögnum: 

• Landsskipulagsstefna, samþykkt á Alþingi 16. mars 2016. 
• Velferð til framtíðar. Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Áherslur 2010-2013. 
• Samgönguáætlun 2011-2022. 
• Byggðaáætlun 2010-2013. 
• Ferðamálaáætlun. 
• Loftslagssamningur Sameinuðu þjóðanna (United Framwork Convention on Climate 

Change) og Kyoto bókunin. 
• Náttúruminjaskrá. 
• Náttúruverndaráætlun 
• Lög um náttúruvernd, nr. 60/2013. 
• Reglugerð um hávaða nr. 724/2008. 
• Lög um hollustuvernd og mengunarvarnir nr. 7/1998. 
• Skipulagslög, nr. 123/2010. 
• Lög um menningarminjar, nr. 80/2012. 
• Lög um umhverfismat áætlana, nr. 105/2006. 
• Vegvísir í ferðaþjónustu, október 2015. 
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5.7 Valkostir 
Í lögum um umhverfismat áætlana kemur m.a. fram að fjalla beri um og gera grein fyrir 
umhverfisáhrifum raunhæfra valkosta sem skoðaðir hafi verið í skipulagsvinnunni. Þar sem um er 
að ræða viðbót við þá landnotkun sem nú þegar er til staðar og augljóst hagræði af því að 
staðsetja flugtengda starfsemi við flugbrautina þótti ekki ástæða til að skoða aðra 
staðsetningarkosti. Samanburður við núllkost eða óbreytt ástand er hluti af þeim samanburði:  

TAFLA 5. Mat á vægi áhrifa 

Umhverfisþættir  Stækkun flughlaðs Núll kostur 
Andrúmsloft - 0 
Grunnvatn 0 0 
Vistkerfi 0 0 
Heilsufarsþættir 0 0 
Efnahagur og atvinnulíf ++ 0 
Félagslegt umhverfi + 0 
Eignir + 0 
Menningarminjar 0 0 
Mannvirkjagerð + 0 

 

Egilsstaðaflugvöllur látinn vera óbreyttur og athafna- og þjónustusvæðið ekki stækkað (0-kostur). 
Verði af stækkun athafna- og þjónustusvæðið mun umferðaröryggi farþega um Egilsstaðaflugvöll 
aukast. Núverandi flughlað er innan öryggissvæðis flugbrautar. Með byggingu flughlaðs utan 
öryggissvæðis flugbrautar eykst umferðaröryggi um Egilsstaðaflugvöll verulega. Fjölgun 
byggingareita á flugvallarsvæði bætir alla aðstöðu til þjónustu á svæðinu. Óbreytt ástand hamlar 
frekari uppbyggingu á svæðinu. 

5.8 Umhverfisáhrif 
Hér er gerð nánari grein fyrir þeim umhverfisþáttum sem eru taldir að komi til álita við mat á 
umhverfisáhrifum vegna deiliskipulagsbreytingarinnar um stækkun athafna- og þjónustusvæðis 
Egilsstaðaflugvallar.  
TAFLA 6. Áhrif skipulagsins á umhverfisþætti 

Umhverfisþættir Umhverfisáhrif 
Andrúmsloft - 
Grunnvatn 0 
Vistkerfi 0 
Heilsufarsþættir 0 
Efnahagur og atvinnulíf + 
Félagslegt umhverfi + 
Eignir + 
Menningarminjar 0 
Mannvirkjagerð + 

5.8.1 Andrúmsloft 
Ekki er gert ráð fyrir að stækkun flughlaðs Egilsstaðaflugvallar auki umferð um Egilsstaðaflugvöll. 
Aukin umferðartíðni um Egilsstaðaflugvöll mun hafa áhrif á andrúmsloft en umferðartíðni um 
flugvöllinn er óháð stækkun flughlaðs. Stækkun flughlaðs og fjölgun byggingareita mun því ekki 
hafa áhrif á andrúmsloft.  
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5.8.2 Grunnvatn 
Gæta þarf að því að framkvæmdin raski ekki grunnvatni á svæðinu. Sé vel gengið um svæðið á 
framkvæmdartíma og ekki grafið niður að óþörfu á engra áhrifa að gæta vegna 
framkvæmdarinnar. Að lokinni framkvæmd munu engra áhrifa gæta. 

Grunnvatnsmælingar hafa verið framkvæmdar á Egilsstaðanesi. Mælingar hófust í lok október 
2007 og síðast voru gögn tekin úr mælum í lok árs 2011.  

Meðfylgjandi eru töflur sem sýna staðsetningu og hæð á holutoppum. Holutoppar eru ca. 20-
30cm fyrir ofan landhæð. Mælingar hófust í lok október 2007 og síðust voru gögn tekin úr mælum 
í lok árs 2011. Meðaltöl mælinga liggja á nokkuð þröngu bili sem sýnir nokkuð góða fylgni milli 
mælistaða. Mælingar sýna einnig að töluverðar sveiflur eru á vatnsborði sem einkum skýrast af 
þrennu, hæð Lagarfljóts, grunnvatnsstraumi að svæðinu úr suðri og hæð í Eyvindará.  

TAFLA 7. Gunnvatnsmælingar 

Holunr. Norður  
(m) 

Austur 
(m) 

Hæð1 holutopps (m 
y.s.) 

Dýpt holu  
(m) 

EGS-01 538.095,15 713.743,15 21,90 3,18 
EGS-02 538.050,05 713.882,07 22,38 3,15 
EGS-03 537.953,47 714.077,21 22,63 3,37 
EGS-04 538.615,60 714.403,82 23,41 4,28 

Mælir nr.:  EGS-01 EGS-02 EGS-03 EGS-041 
Hámark m y.s. 21,72 21,49 21,49 21,53 
Lágmark m y.s. 20,09 20,18 20,11 19,95 
Meðaltal m y.s. 20,62 20,69 20,64 20,46 
sveifla cm 162,9 131,2 138,1 157,8 
+ sveifla cm 109,6 80,4 85,9 106,9 
- sveifla cm 53,3 50,8 52,2 50,9 

 

1 Kótar holutoppa miðast við efri brún röra sem standa að jafnaði nálægt 0,3 m upp fyrir jarðyfirborð. 
2 Birt gildi fyrir EGS-04 ná fram til 31. ágúst 2010. 
 

 
Mynd 10. Staðsetning holutoppa 
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5.9 Vistkerfi 
Svæðið sem fer undir fyrirhugaða stækkun flughlaðs og nýja byggingareiti er að mestu þegar 
raskað vegna framkvæmdar við núverandi flugvöll og hluti svæðisins er orðið að túni. Gæta þarf 
að við framkvæmd verksins að valda ekki óþarfa raski og verður þá hægt að takmarka áhrif á 
vistkerfið við það sem svæði sem þegar er gróið eftir framkvæmdir við Egilsstaðaflugvöll. Fuglalíf 
við Egilsstaðaflugvöll er fjölbreytt, en ekki einstætt á landsvísu. Svæðið sem talið er 
þýðingarmest fyrir fugla, lendir að mestu fyrir utan öryggissvæði flugbrautarinnar, sjá kafla 2.1.  

5.9.1 Heilsufarsþættir 
Flug er sá ferðamáti sem krefst hvað mestar eldsneytisnotkunar og veldur hvað mestum 
gróðurhúsaáhrifum á hvern farinn kílómetra. Almennt er aukin flugumferð líkleg til að hafa nokkuð 
neikvæð áhrif á loftslag. Ekki er ástæða til þess að ætla að stækkun flughlaðs og fjölgun 
byggingareita muni hafa afgerandi áhrif á heilsufarstengda þætti.  

5.9.2 Efnahagur og atvinnulíf 
Stækkun athafna- og þjónustusvæðis Egilsstaðaflugvallar gefur svigrúm til að efla starfsemi 
flugvallarins t.d. með aukinni umferð stærri farþegaflugvéla og þyrluþjónustu fyrir ferðamenn. 
Aukin umferð ferðamanna og aukin starfsemi er líkleg til að hafa almennt nokkuð jákvæð áhrif á 
almenna atvinnustarfsemi. Heildaráhrifin eru hér metin jákvæð vegna þess hve hlutverk 
flugvallarins er mikilvægt fyrir margar atvinnugreinar. 

5.9.3 Félagslegt umhverfi 
Samgöngur eru mikilvæg forsenda allrar byggðar og ferðaþjónustu í landinu. Breyting á athafna- 
og þjónustusvæði Egilsstaðaflugvallar er líkleg til að hafa jákvæð áhrif á samgöngur. Stækkun 
flughlaðs mun hafa jákvæð áhrif á umferðaröryggi á Egilsstaðaflugvelli.  

5.9.4 Eignir 
Uppbygging svæðisins veldur verðamætaaukningu lands og fasteigna innan þess. 

5.9.5 Menningaminjar 
Á skipulagssvæðinu eru skráðar þrjár minjar. Ekki eru byggingarreitir né framkvæmdir 
fyrirhugaðar á því svæði. Þar sem fornleifar koma óvænt í ljós við framkvæmdir ber þegar í stað 
að stöðva framkvæmdirnar og tilkynna fundinn til Minjastofnunar Íslands sem ákvarðar um frekari 
aðgerðir til björgunar eða verndar minjum, sjá kafla 2.2.  

5.9.6 Mannvirkjagerð 
Deiliskipulagsbreyting hefur í för með sér gerð mannvirkis. Sú framkvæmd veldur röskun meðan 
á henni stendur. Efni til jarðvegsframkvæmda verði tekið úr námum í nágrenni flugvallarins með 
viðurkennt starfsleyfi. Langtímaáhrifin varðandi framkvæmdir á flugvallarsvæðinu eru jákvæðar 
þar sem flughlað færist fjær flugbraut og verður umferð því öruggari.  

5.10 Vöktun 
Ekki er talin sérstök þörf á vöktun vegna breytingarinnar nema á framkvæmdatíma við byggingu 
flughlaðsins. Þá þarf að gæta að því að raska ekki að óþörfu við grunnvatni og passa upp á að 
raska ekki fornminjum, náttúruminjum eða jarðmyndunum. Vöktunin skal vera í umsjá eftirlitsaðila 
framkvæmdarinnar og skal gera Minjastofnun Íslands, Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti 
Austurlands og byggingafulltrúa Fljótsdalshéraðs viðvart áður en framkvæmdir hefjast. Þessum 
aðilum skal tilkynnt um hvenær framkvæmdir hefjast og skulu þeir eiga fullan aðgang að svæðinu 
í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Eftirlitsaðili skal hafa sérstakar gætur á þessum þáttum 
meðan jarðvinna fer fram og sérstaklega þegar núverandi jarðvegur er fjarlægður. Eftirlitsaðili 
skal gefa ofangreindum aðilum upp hvenær dagvöktun fer fram til að þeir eigi kost á að hafa sinn 
fulltrúa viðstaddan meti þeir aðstæður sem svo.  
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5.11 Samantekt og mótvægisaðgerðir 
Deiliskipulagsbreytingin nær eingöngu til þeirrar breytingar að stækka athafna- og 
þjónustusvæðið og fela ekki í sér aðrar breytingar.  

Umhverfismatið 
Helstu áhrifaþættir sem taldir eru valda svæðisbundum áhrifum á umhverfið í kjölfar 
deiliskipulagsbreytingarnar eru jákvæð. Aðallega er það umferðaröryggi.  

Valkostir s.s. samanburður við núllkost:  
• Verði athafna- og þjónustusvæðið ekki stækkað mun erfitt að uppfylla kröfur um 

flugumferðaröryggi.  
• Stækkun athafna- og þjónustusvæðið mun auka flugumferðaröryggi til muna og verða 

flest ef ekki öll langtímaáhrif af framkvæmdinni verða jákvæð. 

Umhverfisáhrif: 
• Andrúmsloft – áhrif á andrúmsloftið eru hverfandi. 
• Grunnvatn – ef rétt er að framkvæmd staðið eru engin áhrif á grunnvatn. Tryggja þetta 

með eftirliti og vöktun á framkvæmdartíma. 
• Vistkerfi – áhrif á vistkerfið eru hverfandi, en framkvæmdin er nánast öll á landi sem þegar 

hefur verið hreyft við. 
• Heilsufarsþættir – vegna legu staðarins og fjarlægðar við byggðina er vart hægt tala um 

bætta heilsufarsþætti. 
• Efnahagur og atvinnulíf – jákvætt, aukið umferðaröryggi á Egilsstaðaflugvelli er til 

hagsbóta fyrir alla starfsemi á svæðinu.  
• Eignir – breytingin er jákvæð fyrir Fljótsdalshérað og nágrenni.  
• Menningarminjar – Engar menningarminjar eru skráðar á svæðinu sem gæta þarf að á 

framkvæmdartíma.  
• Mannvirkjagerð – Breytingin hefur í för með sér jákvæð áhrif varðandi mannvirkjagerð.  

 
Mótvægisaðgerðir: Draga má úr áhrifum hávaða frá flugvélum og þyrlum með því að haga 
fyrirkomulagi á flughlaði þannig að þessi tæki séu sem fjærst íbúðabyggð og að mannvirki skermi 
gagnvart úrbreiðslu hávaða eins og kostur er. 
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5.12 Niðurstaða 
Deiliskipulagsbreyting við Egilsstaðaflugvöll samræmist fyrirliggjandi skipulagsáætlunum og 
markmiðum Fljótsdalshéraðs, m.t.t. byggðarinnar, umhverfisþátta og áhrifa á umhverfið. 
Breytingin hefur mikil jákvæð áhrif á flugumferðaröryggi og langtímaáhrif hennar eru almennt 
jákvæð.  

Neikvæð áhrif eru á framkvæmdartíma og beinast þau að aukinni umferð á framkvæmdatíma. 
Varðandi niðurstöður og rökstuðnings einstakra þátta er vísað til kafla 7.3 

Þótt gert sé ráð fyrir verulega aukinni flugumferð verða flughreyfingar eftir sem áður það fáar að 
útilokað er að ónæði fari yfir þau mörk sem reglugerðin um hávaða nr. 724/2008 setur. Í 
reglugerðinni er sömuleiðis krafist þess að hámarkshljóðstig fari ekki yfir 90 dB við húsvegg en 
það er ámóta hljóðstig og í matvinnsluvél í eins metra fjarlægð. Með hliðsjón af rúmlega 800 
metra fjarlægð að flugbrautinni verður að teljast útilokað að slíkur hávaði berist að íbúðabyggð. 
Líkur að hávaði frá þyrlum komist upp í það jafngildishljóðstig sem reglugerð setur sem hámark. 
Á hinn bóginn er ljóst að íbúar munu verða greinilega varir við aukið þyrluflug, sem annað flug, og 
hafa af því nokkurt ónæði. 

Að teknu tilliti til eftirfylgni og mótvægisaðgerða eru líkur til að áhrif á atvinnulíf og samgöngur 
verði nokkuð jákvæð en áhrif á hljóðvist, loftslag, yfirbragð byggðar og náttúrufar verði nokkuð 
neikvæð. 

TAFLA 8. Samantekt yfir umhverfisþættir sem einkum eru taldir geta orðið fyrir áhrifum 

Stækkað athafna- og þjónustusvæði  
Hljóðvist - 
Atvinnulíf + 
Samgöngur + 
Loftslag - 
Yfirbragð byggðar - 
Náttúrufar; gróður og fuglalíf - 
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7 Uppdrættir og skýringarmyndir 
Deiliskipulagsuppdráttur sýnir í meginatriðum afstöðu byggingareita til götu og lóða við ólíkar 
aðstæður.  

Skýringaruppdráttur og skýringarmyndir sem fylgja skilmálum þessum sýna í meginatriðum.  

Deiliskipulagsuppdráttur (90)1.01 er í mælikvarða 1:5000, dags. 26.02.2018, þar sem settir eru 
fram helstu þættir skipulagsins. 

Deiliskipulagsuppdráttur (90)1.01 er í mælikvarða 1:2000, dags. 26.02.2018, þar sem settir eru 
fram helstu þættir skipulagsins. 

Deiliskipulagsuppdráttur (90)1.01 er í mælikvarða 1:1000, dags. 26.02.2018, þar sem settir eru 
fram helstu þættir skipulagsins. 

Skýringaruppdráttur (90)1.04 er í mælikvarða 1:2000 sem gefur til kynna um mögulega 
framkvæmdar áfanga gæti litið út. 
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7.1 Deiliskipulagsuppdráttur 

 



Egilsstaðaflugvöllur 

28 



Egilsstaðaflugvöllur 

29 

 



Egilsstaðaflugvöllur 

30 

 



Egilsstaðaflugvöllur 

31 

 

 



Egilsstaðaflugvöllur 

32 

 



Egilsstaðaflugvöllur 

33 

7.2 Skýringaruppdráttur 
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7.3 Víkjandi deiliskipulag, samþykkt 01.02.2006 
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