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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um umhverfismat áætlana, lagt fyrir Alþingi á 132 
löggjafarþingi 2005-2006.

Orkustofnun hefur borist ósk um að gefa umsögn um ofannefnt málefni. Hlutverk 
Orkustofnunar er m.a. að vera stjómvöldum til ráðuneytis um rannsóknir og skynsamlega og 
hagkvæma nýtingu orkulinda landsins og hafsbotnsins og á öðrum jarðrænum auðlindum (2. 
gr. laga nr. 87/2003 um Orkustofnun). Orkustofnun stendur ekki fyrir framkvæmdum, en 
þær áætlanir sem hún kynni að gera, geta leitt til framkvæmda og þannig orðið háðar 
ákvæðum laga um umhverfismat áætlana.

Fyrsta mgr. 4.gr segir: Ákvœði laga þessara gilda um umhverfismat þeirra skipulags- og 
framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim sem marka stefnu er varðar leyfisveitingar til 
framkvæmda, sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. 
í athugasemdum (II) segir: Jafhframt skulu áætlanir marka stefnu fyrir leyfisveitingar um 

framkvæmdir sem falla undir tilskipun um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. I 
athugasemdum um 4. gr. segir um þetta atriði (með vísan til tilskipunar 85/337/EBE), að 
orðasambandið - að marka stefnu - vísi almennt til skipulags- eða framkvæmdaáætlana sem 
setja viðmið eða skilyrði sem eru leiðbeinandi, eða leggja skal til grundvallar við 
leyfisveitingar til framkvæmda. Þetta geta verið takmarkanir á því hvaða framkvæmdir yrðu 
leyfðar, eða takmarkanir sem helgast af tilteknum einkennum landsvæðis, sem þykja verð 
þess að sé viðhaldið.
Ef litið er til umfangs og kostnaðar sem hlytist af samþykkt laganna, er dálítill munur á því 
hvort bæta þurfi þær áætlanir sem gerðar eru nú með mati á umhverfisáhrifum og viðeigandi 
gagnaöflun, eða hvort þessi lög hafi í för með sér frekari áætlanagerð en nú þegar er tíðkuð 
af viðkomandi stofnunum. í athugasemdum um 4. gr. er listi með dæmum um áætlanir sem 
teldust vera skipulags- og framkvæmdaáætlanir í skilningi laganna. Þar er tekið dæmi af 
Raforkuskýrslu sem viðkomandi ráðherra ber að leggja fyrir Alþingi með reglulegum hætti, 
og sérstaklega vakin athygli á að í henni eigi að fjalla um þjóðhagslega þýðingu ácetlaðra 
framkvæmda á sviði raforkumála og áhrif þeirra á atvinnulíf og byggð ilandinu.

í athugasemdum um 4. gr. segir ennfremur með vísan til tilskipunar 85/337/EBE: Hins 
vegar er það skilyrði gert að framangreindar áætlanir séu háðar undirbúningi og/eða 
samþykki stjórnvalda og unnar samkvœmt kröfu þar um í lögum eða reglugerðum eða á 
grundvelli ákvörðunar einstakra ráðherra um að vinna skuli að viðkomandi áœtlun.
I þessum skilningi virðast rannsóknir Orkustofnunar almennt ekki falla undir ákvæði þeirra. 
Þekktastar rannsókna sem stofnunin stendur að eftir ákvörðun ráðherra er svokölluð 
rammaáætlun um nýtingu vatnsfalla og jarðvarma. í grófum dráttum er þar um að ræða
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greiningu á mögulegum nýtingarkostum og mati á því hvaða áhrif nýting þeirra hefðu á 
umhverfisþætti. Niðurstaða þeirra er sett fram í samanburði kosta sem getur verið í formi 
röðunar eftir mismunandi matsþáttum eða samanvegnum matsþáttum. Aætlunin er ekki 
framkvæmdaáætlun í sjálfu sér, Hana eða þau gögn sem að baki standa má hins vegar nýta 
til framkvæmdaáætlunar.

Samkvæmt kostnaðarmati íjárlagaskrifstofu Fjármálaráðuneytis í Fylgiskjali með 
frumvarpinu gæti þetta leitt til þess að kostnaður vegna framkvæmdaáætlana aukist um 
10-20% og gæti numið nálægt 7 m.kr. á ári til jafnaðar, þar af 1-2 m.kr. til 
Skipulagsstofnunar. Aðrir opinberir aðilar verða samtals fyrir um 5 m.kr. útgjaldaáuka á ári 
að jafnaði, og sá kostnaðarauki skiptist á stofhanir sem gera áætlanir um landbúnað, 
skógrækt, fiskeldi, orkumál, iðnað samgöngur, meðhöndlun úrgangs, vatnsnýtingu, 
fjarskipti, ferðaþjónustu eða skipulag byggðaþróunar og landnotkunar. Þetta eru alls 12 
aðilar og kæmi því að jafnaði um 400 þús. í hlut hvers árlega. Það virðist þannig vera 
almennur skilningur fjárlagaskrifstofu Fjármálaráðuneytisins að framkvæmd þessara laga 
hafi almennt lítil áhrif á fjárþörf þeirra stofnana, sem þau varða. í þessu mati felst 
annaðhvort að verkefni sem undir þetta falla séu fá og smá, eða að þeim sé nú þegar sinnt og 
með þeim hætti sem frumvarpið á að stuðla að.

Niðurstaða
í fljótu bragði virðast ákvæði þessa lagafrumvarps ekki snerta hlutverk og helstu verkefiii 
Orkustofnunar mikið. Stofnunin hefur um þriggja áratuga skeið hugað nokkuð að 
náttúrufarslegum áhrifum af hugsanlegri nýtingu orkuauðlinda. Gera má ráð fyrir að á 
grundvelli þessara laga komi leiðbeiningar um aðferðir og lágmarkskröfur um umfang 
athugana, sem sjálfsagt verða teknar upp þar sem við á, en stofnunin treystir sér ekki á þessu 
stigi til að meta hvort það hafi áhrif á ijárþörf hennar.
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