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Umsðgn um: Frumvarp til laga um umhverfismat áætlana, 342. mál.

Samorka hefur fengið til umsagnar fmmvarp til laga um umhverfismat áætlana, 342. 
mál.

Lögin um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 eru nokkuð þung í vöfum þrátt fyrir 
ótvírætt ágæti sem verkfæri til upplýstrar ákvarðanatöku og leyfisveitinga. Mat á 
umhverfisáhrifum framkvæmdar er í flestum tilfellum nokkuð kostnaðarsamt og er 
oftast unnið samfara fyrstu stigum rannsókna og framkvæmda. Það hefur því oftar en 
ekki farið svo að verulegur kostnaður hefur fallið til áður en í ljós hafa komið að 
breyta hefur þurft framkvæmd, eða jafnvel hætta við vegna umhverfisáhrifa. 
Framkvæmdaaðilar hafa nokkuð horft til þess að gott væri að hafa einfalt ferli sem 
leitt gæti í ljós á einfaldan og skilvirkan hátt fyrr á undirbúningsstigi hvort líkur væru 
á því að framkvæmd hefði í för með sér þau áhrif á umhverfið að ástæða sé að spyma 
við fótum.
Það er meining Samorku og von að frumvarp þetta um umhverfismat áætlana verði til 
þess að einfalda allt ferli umhverfismatsins. I því sambandi leggur Samorka 
sérstaklega áherslu á að mat á áætlunarstigi framkvæmdar fylgi og geti verið hluti af 
umhverfismati viðkomandi framkvæmdar. Og að varist verði að stofna til aukins 
kostnaðar og tvíverknaðar.

Ljóst er að þar sem frumvarpið er að meginhluta um setningu laga til innleiðingar 
EES reglna takmarkast möguleikar til efnislegra breytinga verulega.

Þar sem m.a. skipulagsáætlanir ríkis og sveitarfélaga munu hlíta þessu mati er 
þýðingarmikið að ferli samráðs og samstarfs sé virkt svo að forðast megi árekstra og 
breytingar sem valda auknum kostnaði.

1. gr. Markmið:
Markmið laganna er að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr verulegum neikvæðum 
umhverfisáhrifum.

• Skilgreina þarf hugtakið “sjálfbœr þróun ” og skýra hvað við er átt við í þessu 
samhengi. Vakin er athygli á því að hugtakið sjálfbær þróun er borið uppi af
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þrem stoðum umhverfi-, efnahags- og samfélagslegri stoð. Hvert er vægi 
efnahags- og samfélagslega þáttarins í þessum lögum?

• Hvað er átt við með verulegiim neikvæðum umhverfisáhrifum. Hvemig eru
vegin saman jákvæð og neikvæð áhrif.
Dæmi: Ef átt er við áhrif á umhverfi er ljóst að áhrif geta verið neikvæð á einn 
þátt skilgreiningar á hugtakinu umhverfi í 2. gr. en jákvæð á annan.

• í markmiðin vantar einn megin tilgang umhverfismatsins, sem er að við 
áætlanagerð sé tekið tillit til umhverfissjónarmiða.

2. gr. Skilgreiningar
Skilgreining hugtaksins “umhverfi ” er með nokkuð öðrum hætti en í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Æskilegt er að samræma skilgreiningar hugtaka laga 
sem fjalla um sama málaflokk.

4. gr. Skipulags- og framkvæmdaáætlanir

Samkvæmt þessari grein frumvarpsins eru allar skipulags- og framkvæmdaáætlanir og 
breytingar á þeim matsskyldar sem marka stefnu er varðar leyfisveitingu til 
framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000.

Með vísan til skipulags- og byggingarlaga sem gera glöggan greinarmun í gerð 
áætlana á verulegum og óverulegum breytingum svo og orðanna hljóðan í 6., 7., 9., og 
10. grein þessa frumvarps þá verður að teljast líklegra en ekki að umfang 
umhverfismats kunni að verða töluvert miðað við umfang breytinga á einstökum 
áætlunum. Grein þessi gæti því orðið verulega íþyngjandi og er þess vinsamlegast 
farið á leit að hún verði endurskoðuð/umorðuð. Einnig verður að vera alveg lióst að 
ekki verði um tvíverknað að ræða og/eða að umfjöllun um hugsanleg umhverfisáhrif 
verði endurtekin.

6. gr. Umhverfisskýrsla

• f  skilgreining, lýsing og mat á líklegum verulegum umhverfisáhrifum a f  
framkvœmd áœtlunarinnar og raunhœfra valkosta við áœtlunina, að teknu 
tilliti til markmiða með gerð áætlunarinnar og landfrœðilegs umfangs hennar.

Við fyrstu sýn kann það að vera óraunhæf krafa að fjalla um og bera saman 
valkosti í áætlanagerðinni jafn mismunandi og þær geta verið. Eðlilegt er að 
gerð sé grein fyrir því hvemig viðkomandi áætlun hefur þróast við gerð hennar 
og að fjallað sé um mismunandi valkosti sem skoðaðir voru. Umfjöllunin mun 
tæpast verða svo nákvæm að um verði að ræða beinan samanburð m.t.t. 
skilgreiningar, lýsingar og mats á líklegum verulegum umhverfisáhrifum 
ólíkra valkosta.

• áœtlun um vöktun vegna líklegra verulegra umhverfisáhrifa a f  framkvæmd 
áœtlunarinnar.

Samorka, samtök raforku-, hita- og vatnsveitna 
Suðurlandsbraut 48 
108 Reykjavík

Sfmi: 588 4430 
Fax: 588 4431
Tölvupóstur: samorka@samorka.is

mailto:samorka@samorka.is


Þetta ákvæði er mjög opið/illa skilgreint og gæti opnað fyrir verulega 
kostnaðarsamar aðgerðir til framtíðar, aðgerðir sem ekki er ljóst hver á að 
greiða. Eðli og gerð áætlunar og það hversu ítarleg hún er getur verið með 
ýmsu móti og því erfitt á þessu stigi að leggja til ákveðna vöktun. Mjög brýnt 
er að skilgreina vöktunaráætlun betur, hver beri ábyrgð á henni og hverjum 
beri að greiða vöktunina.

9. gr. Afgreiðsla áætlunar
Um sérstaka kynningu og varðveislu gagna, eftir afgreiðslu áætlunar segir: í c-lið. 
sama og i-lið 6. gr. -  sömu athugasemdir.

Amennt:

í 6. greininni, umhverfisskýrsla er nær eingöngu rætt um að metin verði neikvæð svo 
og umtalsverð umhverfisáhrif áætlana, en ekki orði vikið að því að meta skuli jákvæð 
umhverfisáhrif áætlananna. Þetta kann að stangast á við markmið laganna sem m.a. er 
að stuðla að sjálfbærri þróun. Það er jafn mikilvægt að meta jákvæðu áhrifin og þau 
neikvæðu og að þau séu vegin saman. Sé þetta ekki gert þá næst augljóslega ekki fram 
sá ásetningur laganna að ganga úr skugga um hvort áætlanimar stuðli að sjálfbærri 
þróun. íhugunarvert er hvort í lögin vanti ekki ákvæði sem segi skýrt og skorinort að 
jákvæð og neikvæð áhrif skuli metin og þau vegin saman. I reglugerð og/eða 
leiðbeiningum væri svo kveðið á um á hvem hátt komist væri að niðurstöðu um hvort 
og að hve miklu leiti áætlanimar stuðli að sjálfbærri þróun.

Það verður að teljast miður að í mörgum framkvæmdum liðinna ára hefur hið 
opinbera oft beitt hinu ágæta verkfæri lög um mat á umhverfisáhrifum 106/2000 að 
því er virðist einungis til náttúruvemdar og lítið sem ekkert gert úr margvíslegum 
jákvæðum áhrifum framkvæmda á umhverfið. Af umræðunni nú um stundir má t.d. 
leiða gild rök að því að litið sé á rammaáætlun sem náttúruvemdaráætlun, sem ekki 
var tilgangurinn með gerð áætlunarinnar. Tryggja verður að orðalag þessa 
lagafrumvarps verði með þeim hætti að allir áhrifaþættir áætlananna jákvæðir og 
neikvæðir verði metnir og þeir vegnir saman að öðrum kosti verða markmið laganna 
ekki trúverðug.

Eiríkur Bogason, framkvæmdastjóri

Samorka, samtök raforku-, hita- og vatnsveitna 
Suðurlandsbraut 48 
108 Reykjavík

Sími: 588 4430 
Fax: 588 4431
Tölvupóstur: samorka@samorka.is

mailto:samorka@samorka.is

