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Efni: Frumvarp til laga um náttúruvernd, 528. mál. Umsögn Skipulagsstofnunar,

Skipulagsstofnun hefur borist erindi umhverfisnefndar Alþingis, dags. 24. febniar 1999, 
þar sem óskað er umsagnar stofnunarinnar um frumvarp til laga um náttúruvernd, 528. 
mál. Skipulagsstofnun fagnar fram komnu frumvarpi og telur að í því felist margar 
úrbætur en vill þó koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum við einstakar greinar.

37.gr.
Samkvæmt 37. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að þar tilgreindar landslagsgerðir njóti 
sérstaki*ar verndar. Skipulagsstofnun telur ekki nægilega ljóst í hverju sú vernd er fólgin, 
að öðru leyti en því að skv. 2. mgr. greinarinnar skal leita umsagnar náttúruverndarnefnda 
og þegar ástæða er til Náttúruverndar ríkisins.

38. gr.
í 38. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að Náttúruvernd ríkisins geti veitt leyfi til 
framkvæmda þar sem hætta er á að spillt verði fríðlýstum náttúruminjum. 
Skipulagsstofnun telur að gera þurfi grein fyrir leyfisveitingum skv. greininni með hliðsjón 
af ákvæðum skipulags- og byggingarlaga um byggingar- og framkvæmdaleyíisveitingar 
sveitarstjórna, þannig að t. d. sé skýrt hvort að afla skuli leyfis Náttúruverndar ríkisins skv. 
greininni að fengnu byggingar- eða framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar eða hvort að sækja 
skuli um leyfi skv. 38. gr. fyrri minniháttar framkvæmdum, sem ekki eru leyfisskyldar skv. 
skipulags- og byggingarlögum.

47. gr.
Skipulagsstofnun vekur athygli á að með ákvæði 47. gr. frumvarpsins er 27. gr. skipulags- 
og byggingarlaga þrengd mjög frá þeirri breytingii sem gerð var á ákvæðinu með lögum nr. 
135/1997. Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að öll efnistaka sem ekki telst vera 
"minni háttar til eigin nota" skv. 3. mgr. 47. gr. frv. teljist vera meiri háttar framkvæmd í 
skilningi 27. gr. skipulags- og byggingarlaga. Auk þess er gert ráð fyrir að áður en 
sveitarstjórn veiti framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku skuli liggja fyrir umsagnir 
náttúruverndarnefnda og Náttúruverndar ríkisins.
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48. gr.
I 48. gr. frv. er gert ráð fyrir að liggja skuli fyrir áætlun um væntanlega efnistöku. 
Skipulagsstofnun bendir á að í 3. mgr. greinar 4.9.2 í skipulagsreglugerð nr. 400/1998 segir 
að í deiliskipulagi skuli gera grein fyrir þeirri efnistöku sem fram hefur farið og/eða er 
fyrirhuguð á svæðinu og öðru sem þurfa þykir, s.s. landslagi, efnismagni og vinnslutíma, 
landmótun og frágangi svæðis að lokinni vimislu og fyrirhuguðum eða mögulegum síðari 
notum svæðisins. Skipulagsstofnun telur eðlilegra að áður en sveitarstjórn veitir 
framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku liggi fyrir samþykkt deiliskipulag, sem hlotið hefur 
kynningu og meðferð skv. skipulags- og byggingarlögum en að komið sé á öðru kerfi 
landnotkunaráætlana, áætlun um efnistöku, sem ekki hefur fengið sambærilega meðferð, 
enda er í 1. mgr. 9. gr. skipulags- og byggingarlaga gert ráð fyrir að framkvæmdaleyfi skuli 
vera í samræmi við skipulagsáætlanir.

Samkvæmt 2. mgr. 48. gr. frv. skal Náttúruvernd ríkisins hafa eftiríit með efnistöku á landi 
og er heimilt að krefjast tryggingar fyrir kostnaði úr hendi framkvæmdaraðila. 
Skipulagsstofnun telur að þar sem sveitarstjórn veitir leyfi fyrir efnistöku á landi sé 
eðliíegra að eftirlit með framkvæmdum sé einnig í höndum sveitarstjórnar sem og úrræði 
vegna brota, sbr, ákvæði skipulags- og bygginngarlaga þar um.

49. gr.
í 5. mgr. 49. gr. er tekið fram að forgun úrgangs á efnistökusvæðum skuli vera í samræmi 
við gerða áætlun skv. 48. gr. Skipulagsstofnun telur að ekki skuli gert ráð fyrir förgun 
úrgangs á efnistökusvæðum, heldur aðeins á svæðum sem til þess er ætluð skv. skipulagi, 
sbr. gr. 4. 10. 1 í skipulagsreglugerð, þar sem segir að sorpförgunarsvæði séu svæði þar 
sem fram fer eða fyrirhuguð er förgun á sorpi og öðrum úrgangi, s. s. urðun eða brennsla.

59. gr.
í 1. mgr. 59. gr. frv. segir að eftir atvikum skuli auglýsingar um friðlýsingar birtar á þann 
hátt sem venja er að birta auglýsingar stjórnvalda á viðkomandi stað. Sambærilegt orðalag 
var í eldri skipulagslögum um birtingu tillagna að skipulagsáætlunum. í núgildandi 
skipulags- og byggingarlögum hefur verið horfið frá framangreindu orðalagi en tekið fram 
að auglýst skuli með áberandi hætti og í Lögbirtingarblaði. Skipulagsstofnun telur að taka 
skuíi fram með hvað hætti auglýsingar skuli birtar, svo ekki fari á milli mála hvað teljist 
fullnægjandi auglýsing tillögu.
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