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Efni: Frumvörp til laga um samgönguáætlun og lagaákvæði er varða 
samgönguáætlun

Vísað er til erindis samgöngunefndar Alþingis, dags. 29. janúar sl., þar sem óskað er 
umsagnar Náttúruvemdar rílcisins um frumvörp til laga um samgönguáætlun og 
lagaákvæði er varða samgönguáætlun.

Náttúruvemd ríkisins bendir á eftirfarandi vegna frumvarps til laga um samgönguáætlun.

Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að tekið verði tillit til þarfa ferðaþjónustunnar 
við gerð samgönguáætlunar. I 2. gr. frumvarpsins segir m.a: „Þá skal í samgönguáœtlun 
meta og taka tillit til þarfa ferðaþjónustunnar fyrir bættar samgöngur. ” I athugasemdum 
við lagafrumvarpið segir m.a. um 2. gr.:
„I greininni er ákvœði sem kveður á um að í  áœtluninni skuli skilgreina það grunnkerfi 
sem œtlað sé að bera meginþunga samgangna. Með því er átt við helstu áætlanaflugvelli, 
millilandaflugvelli, hafnir, stofnvegakerfið ásamt mikilvægum tengivegum og 
ferðamannavegum. Gert er ráð fyrir að grunnkerfið verði skilgreint ú tfrá annars vegar 
umferðartölum og hins vegar þjónustumarkmiðum í samgöngum við íbúa landsins. ” 
Náttúruvemd ríkisins vill vekja athygli á því að margir ferðamannavegir liggja um 
friðlýst svæði. Við uppbyggingu vega á þessum svæðum verður að taka tillit til aðstæðna 
og að uppbyggingin samræmist markmiðum friðlýsingarinnar. Þá má benda á að mörg 
vinsæl ferðamannasvæði eru jafnframt svæði sem eru á náttúruminjaskrá. V ið gerð 
samgönguáætlunar verður að taka tillit til þessa. Benda má á að í athugasemdum við 
frumvarpið kemur fram að samgönguáætluninni er ætlað að verða mun víðtækari en fyrri 
áætlanir. Auk framkvæmdaáætlana taki hún til öryggismála, umhverfismála. 
almenningssamgangna og fjármögnunar samgöngukerfisins svo að eitthvað sé nefnt.
Að mati Náttúruvemd ríkisins mætti því koma fram í 2. gr. að við gerð 
samgönguáætlunar verði einnig að taka tillit til umhverfissjónarmiða.

í 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins segir:
„ Til samgönguþings skal öllum helstu hagsmunaaðilum samgöngumála boðið. A 
samgönguþingi skal gera grein fyrir fyrirhuguðum forsendum og markmiðum 
áætlunarinnar. Samgönguráð skal hafa samráð við hagsmunaaðila eins og ástæða þykir 
til hverju sinni. ”
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Náttúruvernd ríkisins telur rétt að skilgreina betur hvað átt er við með hagsmunaaðilum í 
þessu sambandi. Rétt er að benda á að Náttúruvernd ríkisins er leyfisveitandi fyrir 
framkvæmdum á friðlýstum svæðum og umsagnaraðili um framkvæmdir sem spillt geta 
svæðum á náttúruminjaskrá. Telur stofnunin því eðlilegt að við gerð samgönguáætlunar 
verði haft samráð við stofnunina ef fyrirhugaðar eru framkvæmdir sem varða slík svæði.

Náttúruvemd ríkisins gerir ekki athugasemdir við frumvarp til laga um breytingu á 
lagaákvæðum er varða samgönguáætlun og fleira.

Virðingarfyllst,


