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Efni: Frumvarp til laga um umhverfismat áætlana -  342. mál

Vísað er í bréf Alþingis dagsett 7. desember 2005.

Stjóm Landvemdar, landgræðslu- og umhverfisvemdarsamtaka íslands óskar eftir að 
koma á framfæri eftirtöldum ábendingum vegna frumvarpsins.

Markmið -  l.gr.
í frumvarpinu segir að markmið lagana sé að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr 
verulegum neikvæðum umhverfisáhrifum áætlana.

Stjóm Landvemdar telur að markmið umhverfismats sé ekki bundið við að draga úr 
neikvæðum umhverfisáhrifum heldur geti tilgangur þess verið að koma algjörlega í 
veg fyrir aðgerðir eða framkvæmdir sem hafí hættuleg og veruleg neikvæð áhrif á 
umhverfið.

Þá telur stjómin að markmiðið laganna ætti að vera að draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum almennt, ekki eingöngu þegar þau eru „veruleg” eins og vísað er til 
í frumvarpinu.

Því er lagt til að 1 gr. verði þannig orðuð:

Markmið laga þessara er að stuðla að sjálfbœrri þróun og draga úr eða koma í  veg 
fyrir  neikvæð umhverfisáhrif með þ v í að meta umhverfisáhrif tiltekinna skipulags- og 
framkvœmdaáœtlana sem líklegar eru til að hafa ífö r  með sér verulega áhrifá  
umhverfið.

Skilgreiningar -  2. gr.
í skilgreiningum er vísað til framkvæmdaáætlana og skipulagsáætlana. 
Framkvæmdaáætlun miðast við tilteknar verklega framkvæmdir á ákveðnu svæði og 
skipulagsáætlun snýr að landnýtingu. í skýringum á bls. 6 eru tilgreindar áætlana s.s. 
landbúnaðaráætlun, skógræktaráætlun, fiskeldisáætlun, orkuáætlun og iðnaðaráætlun. 
Sumar af þessum áætlunum er hvorki hægt að skilgreina sem skipulagsáætlun né 
framkvæmdaáætlun. Hugsanlega mætti fella þær undir hugtakið „aðgerðaráætlanir”. 
Því gæti verið ástæða til að bæta við skilgreiningu á „aðgerðaáætlun”. Þetta mætti 
orða með eftirfarandi hætti:

Aðgerðaáœtlun er áœtlun sem tilgreinir fleiri aðgerðir á tilteknu sviði íþeim  tilgangi 
að bæta stjórnsýslu, auka skilvirkni og að stuðla að almennri velferð íbúa landsins.
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Umhverfisskýrsla -  6. gr.
í 6. gr. er fjallað um efni skýrslunnar og lýst í 10 liðum þeim þáttum sem þar skulu 
koma fram. Lagt er til að eftirfarandi lið verði bætt við:

Yfirlit yfir einstaka þætti áætlunarinnar og lýsing á þ v í hvernig þeir hver um sig og í  
heild hafa áhrifá  tilgreinda þætti í  umhverfinu.

Kynning áætlunar og umhverfisskýrslu -  7. gr.
í 7. gr. er fjallað um kynningu og þar segir að almenningi skuli gefin sex vikna frestur 
til að kynna sér tillöguna og umhverfisskýrsluna og koma á framfæri athugasemdum 
áður en áætlunin er afgreidd eða lögð fyrir Alþingi.

Bera skilja þess grein sem svo að lögin nái einungis til áætlana sem lagðar eru fyrir 
Alþingis til endanlegrar afgreiðslu? Það er nauðsynlegt að skýra þetta betur.

í 7. gr. eru ákvæði um lágmarks kynningu sem felast í auglýsingu í Lögbirtingarblaði, 
einu dagblaði sem gefið er út á landsvísu ásamt kynningu á netinu. Við þetta mætti 
bæta opnum kynningarfundi sem boðað er til með almennri auglýsingu.

Ákvæðið 4 mgr í 7 gr. myndi þá hljóða:
Að lágmarki skal kynning skv. 1 mgr. felast í  auglýsingu í  Lögbirtingarblaðinu og 
einu blaði sem gefið er út á landsvísu ásamt kynningu á netinu og a.m.k. einum 
opnum kynningarfundi sem boðað er til með almennri auglýsingu.

Mat á vægi umhverfisáhrifa -  10 gr.
í 10 gr. er farið yfir nokkur viðmið sem líta skal til við matið. Hér er ástæða til að 
tilgreina að varúðarregluna gildi þegar einhver vafi er um hver áhrifin geti orðið á 
náttúru og umhverfi.

Virðmg^rfyllst,
■ u  l
Tryggvi Felixson 
framkvæmdastjóri Landverndar
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