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13.1.2006

Umsögn um frumvarp til laga um umhverfísmat áætlana

Almennt viljum við lýsa ánægju okkar með tilkomu þessa frumvarps. Það er löngu 
tímabært að sett séu lög sem taka á áætlunum sem eru steftiumarkandi og taka til 
stærri svæða.

Athugasemdir við einstakar greinar 

l.gr.
Fella ber út orðið “verulegur'" í 1. línu. Markmið laganna hlýtur að vera almenns eðlis, 
þ.e.a.s. að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum framkvæmda, eða koma i veg fyrir 
framkvæmdir sem hafa mjög skaðleg áhrif.

í 12. gr. og athugasemdum með frumvarpinu (liður I, bls. 5) kemur fram að það er 
undirbúningur að innleiðingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/42/EB frá 
27.6.2001 um mat á á áhrifum tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana á 
umhverfið. í  enskum texta tilskipunarinnar er notað orðalagið significant effects sem 
er betur þýtt á íslensku sem marktæk áhrif frekar en veruleg áhríf eins og gert er í 
frumvarpinu. Með því að nota orðalagið verulegáhrifí fyrstu línu 1. gr. virðist verið 
að takmarka gildissvið laganna umfram það sem eðlilegt getur talist.

3.gr.
Seinni hluti b. liðarins er ekki skýr. Óljóst er hvort orðið “framkvæmdina” í 
samhenginu “taka saman skýrslu um framkvœmdina til umhverfisráðherra á fimm 
ára fresti með það að markmiði að tryggja gœði umhverfismats” eigi við framkvæmd 
umhverfismatsins eða framkvæmd skipulags eða áætlana sem matið snýst um. 
Þetta þarf að vera skýrara.

4.gr.
Varðandi 3. málsgr. vakna óhjákvæmilega ýmsar spumingar. Segjum sem svo að 
tiltekinn aðili hafí uppi áform um skipulag og framkvæmdir sem hann telur að ekki 
falli undir þessi lög. Hversu öruggt er að þessi áform séu kynnt almenningi þannig að 
hann geti tekið afstöðu til hvort óska skuli efrir því að Skipulagsstoftiun ákvarði um 
umhverfismat?

6.gr.
Hér er talið upp hvaða þætti á að leggja til grundvallar matinu og hvað þarf að koma 
fram í umhverfisskýrslu. Liðir a-d taka til lýsingar á svæðinu, en liðir e-g fjalla um 
mat á áhrifum áætlunarinnar og aðgerðir og valkosti. Þama á milli er nauðsynlegt að 
bæta við lið (nýr e-liður) sem tilgreinir að mat á áhrifúm framkvæmdarinnar verður að 
taka mið af samlegðaráhrifum og heiidarumhverfisáhrifiim framkvæmda á svæðinu. 
Ef fyrir er önnur starfsemi, sem ætla má að hafi samlegðar- eða mögnunaráhrif á hina 
nýju framkvæmd, þá ber að lýsa þeim og taka þau áhrif með (samlegðaráhrif) þegar 
umhverfisáhrif hins áætlaða skipulags eða framkvæmda eru metin.



?.gr.
I síðustu línu í 1. málsgrein er aðeins tekið íram að kynna þurfi áætlunina áður en hún 
er afgreidd eða lögð fyrir Alþingi. Hér vantar önnur stjómvöld inn í síðustu linuna
(sbr. 5. gr.). Síðari hluti setningarinnar astti því að vera: “....áður en áœtlunm er
afgreidd af viðkomandi stjómvöldum eða lögð fyrir AlþingT.

í ljósi þess að verið er að ijalla um stórar og víðtækar áætlanir, virðist eðlilegt að þær 
skuli sérstaklega kynntar almenningi á því svæði sem viðkomandi áætlanir ná til, t.d. 
með fundum eða kynningu hliðstæðri grenndarkynningu. Lagt er til að nánar verði 
kveðið á um kynningu og hún gerð markvissari þannig að tryggt sé að almenningur sé 
upplýstur.

9.gr.
Ákvæði þessarar greinar leggja litlar kvaðir á framkvæmdaaðila um að taka tillit til 
niðurstaðna umhverfismatsins en samkvæmt henni á framkvæmdaaðili aðeins að hafa 
hliðsjón af umhverfisskýrslunni og athugasemdum. Til að uppfylla markmið laganna 
(sbr. 1. gr.) er nauðsynlegt að hnykkja á þessum lið og skylda framkvæmdaaðila til að 
endurskoða áætlunina ef í ljós koma veruleg neikvæð umhverfisáhrif.

Ákvæði um vöktun eru óljós og ekki kemur fram hver eigi að standa að henni eða 
standa straum af kostnaði við hana, né heldur virðist vera gert ráð fyrir þvi að eftirlit 
sé haft með því að vöktunin fari fram. Hér er nauðsynlegt að bæta við ákvæði um hver 
skuli bera ábyrgð á vöktuninni og kosta hana, og að til þess bær aðili 
(Skipulagsstofnun eða Umhverfisstofnun) skuli hafa eftirlit með henni.

10.gr.
í fyrstu liðum þessarar greinar er tilgreint hvað leggja skuli til grundvallar þegar áhrif 
áætlunarinnar eru metin (a.). Fyrsti liðurinn (1.) fjallar um hversu nákvæm skilyrði 
áætlunin setur fyrir tilteknum framkvæmdum og annarri áætlunargerð sem fylgir í 
kjölfarið (2.). Þama þarf að koma skýrt fram að sé lýsing eða drilyrði ónákvæm, þá 
skuli túlka þann vafa, sem kann að fylgja ónákvæmum skilyrðum, í ljósi varúðarreglu 
og markmiða sjálfbærrar þróunar.

Virðingarfyllst,

yfi'tr/cf J. JM  
Sigurður S. Snorrason


