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Efni: Frumvarp til laga um samgðnguáætlun, 384 og 385 mál.

Vísað er í bréf Alþingis dagsett 29. janúar 2002.

Landvemd, landgræðslu- og náttúruvemdarsamtök íslands, þakkar fyrir að fá tækifæri 
til að koma á framfæri athugasemdum við frumvarp til laga um samgönguáætlun. 
Samtökin vilja koma eftirfarandi ábendingum á framfæri við Alþingi:

1.

Lýst er yfír ánægju með að tekið sé heildstætt á samgöngumálum með þeim hætti sem 
lýst er í frumvarpinu. Með því fæst betri yfírsýn yfir þörf og áherslur í 
samgöngumálum og bæta má nýtingu takmarkaðs fjármagns.

2.
Vísað er í 2. gr. frumvarpsins þar sem segir að í samgönguáætlun skuli gera ráð fyrir 
að ná fram samræmdri forgangsröð og stefnumótun, hagkvæmri notkun fjármagns og 
mannafla og víðtæku samspili samgöngiunáta og samstarfs stofhana 
samgönguráðuneytisins.

Hér telur Landvemd mikilvægt að líta til nýlegrar áætlunar Norðurlandanna um 
sjálfbæra þróun. I henni segir m.a.

“Vegna eðlis og umfangs samgangna valda þær álagi á samfélagið með því að skaða 
umhverfi, heilsu og menningarminjar og í auknu mæli með því að valda þrengslum.”

Og einnig;

“Samgöngur eru ekki markmið í sjálfum sér. Vænlegast er að líta svo á að markmiðið 
sé aðgangur að vörum, þjónustu og fólki. Þennan aðgang geta samgöngur veitt en 
hann getur einnig fengist með samskiptatækjum, einkum fjarskiptum og 
upplýsingatækni. Að draga úr neikvæðum afleiðingum samgangna og um leið að 
tryggja að þær séu góðar er mjög mikilvægur þáttur í að koma á sjálfbærri þróun í 
samfélaginu í heild. Með því að leggja meiri áherslu á góðar samgöngur er hægt að 
beina athyglinni að stefnu sem getur í heild falið í sér aukinn aðgang um leið og 
dregið er úr umhverfis- og heilbrigðisvanda sem tengist samgöngum”
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(Heimild: Sjálfbær þróun -  Ný stefiia fyrir Norðurlönd, TemaNord 2001:560,
Norræna ráðherranefndinni Kaupmannahöfii 2001, als. 67)

í samræmi við framangreinda stefhu virðist eðlilegt að bæta tveimur skilyrðum við 
listann í 2. gr.

a) Draga úr umhverfisáhrifum og neikvæðum áhrifum samgangna á heilbrigði.
b) Auka umferðaröryggi.

3.
I samræmi við athugasemdir við 2. gr. virðist skynsamlegt að tryggja breiðari faglega 
samsetningu samgönguráðs en gert er ráð fyrir í frumvarpinu. I viðbót við 
flugmálastjóra, siglingamálastjóra og vegamálastjóra virðist eðlilegt að þar sitji einnig 
forstjóri Hollustuvemdar rikisins, Landlæknir og framkvæmdasljóri Umferðarráðs.

4.
Landvemd vill vekja athygli á því að innan ESB hefur verið samþykkt tilskipun um 
mat á umhverfisáhrifum áætlana. Þessi tilskipun mun taka gildi hér á landi innan tíðar. 
Landvemd hefur ekki hafit tækifæri til að kynna sér efni þessarar tilskipunar, en beinir 
því til samgöngunefiidar að athuga hvort og hvemig hún kann að gilda við gerð 
samgönguáætlana og hvort líta beri til hennar við setningu laga um gerð 
samgönguáætlunar.
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