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Efnl: Umhverflsmat áætlana, 342. máL

Vísað er til bréfs frá umhverfisnefiid Alþingis dags. 7. desember s.l. þar sem Vegagerðinni er 
gefinn kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um umhverfismat áætlana, 342. mál.

Athugasemdir Vegagerðarinnar eru eftirfarandi:

1. gr. Marknuð
í markmiðin vantar einn megintilgang umhverfismatsins, sem er að stuðla að því að við 
áætlanagerð sé tekið tillit til umhverfissjónarmiða, þ.e. markmið um upplýsta og gagnsæja 
ákvarðanatöku vegna mögulegra neikvæðra umhverfisáhrifa. Umhverfismatið er kerfisbundið 
ferli sem leiðir til þess að við undirbúning og ákvarðanir um áætlanir er tekið mið af 
margvíslegum sjónarmiðum, þar með töldum umhverfissjónarmiðum. Þessu til stuðnings má 
benda á að þessi markmið koma fram í tilskipun 2001/41/EB. Frumvarpið um umhverfismat 
áætlana byggir að stórum hluta á þessum markmiðum tilskipunarinnar eins og má sjá í 6., 7. og
9. gr. Þá eru markmið sem þessi raunsærri en markmið um að draga úr verulegum neikvæðum 
umhverfisáhrifum.
Markmið tilskipunarinnar eru að:
•  veita víðtæka umhverfisvemd,
•  stuðla að því að umhverfissjónarmið séu felld inn í undirbúning og samþykkt á skipulags- 

og framkvæmdaáætlunum í því skyni að stuðla að sjálfbærri þróun,
•  tryggja að umhverfismat fari fram á tilteknum skipulags- og framkvæmdaáætlunum sem 

líklegt er að hafi veruleg áhrif á umhverfið.

2. gr. Skilgreiningar
Skilgreina mætti orðið umhverfisvandamál eða sleppa því alveg að nota það orð og tala bara 
um vandamál. Það kemur fram í 6. gr. d og 10. gr. 4.

4.gr. Skipulags- ogframkvæmdaáœtlanir
Samkvæmt þessari grein frumvarpsins eru allar skipulags- og framkvæmdaáætlanir og 
breytingar á þeim, sem marka stefiiu er varðar leyfisveitingu til framkvæmda, matsskyldar. 
í athugasemd sem fylgir frumvarpinu um þessa grein eru færð ákveðin rök fyrir því af hveiju 
breytingar á áætlunum séu ávallt matsskyldar, þótt breytingamar kunni að vera óverulegar eða 
taka eingöngu til lítils landsvæðis.
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Rökin snúa að því að umfang umhverfismats muni ávallt fara eftir eðli og umfangi þeirrar 
áætlunar sem í hlut á og því eigi umhverfismat áætlana sem snúa að litlu landsvæði eða 
breytinga á áætlun elcki að verða verulega íþyngjandi.
Þetta eru ekki haldgóð rök. í fyrsta lagi má nefiia að í skipulags- og byggingarlögum er gerður 
talsverður greinarmunur á ferli áætlanagerðar eftir því hvort breytingamar eru taldar verulegar 
eða óverulegar. í öðru lagi eru gerðar talsverðar fcröfur til þess sem vinnur að undirbúningi og 
gerð áætlunar, sbr. 6., 7., 9. og 10. gr. finmvarpsins. Samkvæmt þessu verður að telja líklegra 
að umfang umhverfismats kunni að verða töluvert miðað við umfang breytinga á einstökum 
áætlunum.
Lagt er til að umhverfisnefnd endurskoði vel efiii greinarinnar og hvort núverandi mynd hennar 
kunni að vera óþarflega íþyngjandi.
Mikilvægt er að sjá til þess að ekki verði um tvíverknað að ræða eða umfjöllun um hugsanleg 
umhverfisáhrif endurtekin.
Það er mikilvægt frá sjónarhóli Vegagerðarinnar að það sé alveg skýrt, að fjögurra ára 
samgönguáætlun fellur undir þá skilgreiningu að vera fjárhagsáætlun og þurfi því ekki að fara í 
umhverfismat. Aðeins 12 ára samgönguáætlun fari í umhverfismat og breytingar á henni sem 
væru taldar hafa veruleg umhverfisáhrif. Krafa um umhverfismat við minniháttar breytingar á 
áætluninni gætu orðið verulega íþyngjandi. Vegagerðin bendir að auki á að einstakar 
framkvæmdir íjögurra ára samgönguáætlunar geta fallið undir lögin um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

6. gr. Umhvetfisskýrsla
Umhverfisskýrsla skal hafa að geyma þær upplýsingar sem sanngjamt e r ... Það er mismunandi 
hvað menn telja sanngjamt. í tilskipuninni er notað orðið "reasonable" sem mætti einnig þýða 
sem skynsamlegt. Ef til vill væri betra að kreíjast þess að umhverfisskýrsla skuli hafa að geyma 
þær upplýsingar sem skynsamlegt sé að krefjast...

a. yfirlityfir efni og helstu stefhumið viðkomandi áœtlunar og tengsl hennar við aðra 
áœtlanagerð .
í þessum lið er ákveðin óvissa um umfang vinnu, þar sem ekki er skilgreint nánar hvaða 
áætlanir skuli skoða með tilliti til tengsla. Sérstaklega á þetta við um áætlanir sem eru á 
landsvísu, eins og samgönguáætlun. í tilskipun 2001/41/EB er gert ráð fyrir að ijallað sé um 
tengsl við matsskyldar áætlanir. Lýsing á tengslum samgönguáætlunar við aðra áætlanagerð 
getur í sumum tilfellum vafið talsvert upp á sig, svo sem tengsl við aðalskipulag, 
svæðisskipulag og deiliskipulag. Þetta getur kallað á mikla vinnu sem er eklri endilega brýn. 
Vegagerðin telur því eðlilegra að farið sé fram á yfirlit yfir helstu tengsl við aðra áætlanagerð.

d. lýsing á umhverfisvandamálum sem varða áœtlunina, sérstaklega sem varða svœði sem 
hafa sérstakt náttúntvemdargildi.
Þessi liður er tekinn beint upp úr tilskipuninni (Annex 1 d) en þýðingin skilar innihaldi hans 
ekki fyllilega. Hvað er umhverfisvandamál? Það er ekki skilgreint i frumvarpinu. - Mengun, 
hávaði, ljót mannvirki, vegir? í tilskipuninni er talað um"existing" vandamál, en þá þýðingu 
vantar í íslensku útgáfuna. Hér er tillaga að umorðun: ...lýsingávandamálumsemerutil 
staðar, varða umhverfið og skipta máli fyrir áætlunina, einkum á svæðum með sérstakt 
náttúruvemdargildi.
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Þar að auki mætti skilgreina nánar hvaða svæði það eru sem hafa sérstakt náttúruvemdargildi. 
Eru það aðeins svæði sem þegar hafa verið friðuð eða einnig þau sem eru á náttúruminjaskrá 
og náttúruvemdaráætlun?

f. skilgreining, lýsing og mat á liklegum verulegum umhverfisáhrifum a f framkvœmd 
áœtlunarinnar og raunhœfra valkosta við áœtlunina, að teknu tilliti til markmiða með gerð 
áœtlunarinnar og landfrœðilegs umfangs hermar.
Að lýsa raunhæfum valkostum við áætlunina: Þegar kemur að vegagerð er oft hægt að lýsa 
nokkrum raunhæfum veglínum. Á áætlanastiginu er óraunhæft að fara fram á að mörgum 
valkostum sé lýst. Hins vegar er eðlilegt að gerð sé grein fyrir þeirri leið eða þeim leiðum sem 
íramkvæmdaaðili telur besta/r og að sú ályktun sé rökstudd þannig að ákvarðanatakan verði 
gagnsæ. Komi á seinni stigum fram skynsamlegar ábendingar um aðrar leiðir er eðlilegt að lýsa 
þeim einnig. Hvað vegagerð varðar koma allar meiriháttar framkvæmdir samgönguáætlunar til 
mats á síðari stigum, skv. lögum um mat á umhverfisáhrifUm nr. 106/2000, sem skilur þær 
meðal annars frá ýmsum öðrum áætlunum svo sem skipulags- og skógræktaráætlunum.

h. yfirlityfir ástœður fyrir vali stefhu þar sem valkostir hafa verið bomir saman og lýsing á 
því hvemig umhverfismatið var unnið, þar með talið um erfiðleika, svo sem tœknilega 
erfiðleika og skort á upplýsingum eða þekkingu, við að taka saman þœr upplýsingar sem 
krafisí var.
Eins og segir í athugasemd við f. lið kann það að vera óraunhæf krafa, með tilliti til 
mismunandi áætlana, að fjalla um og bera saman valkosti t áætlanagerðinni. Eðlilegt er hins 
vegar að gera grein fyrir því hvemig viðkomandi áætlun hefur þróast og breyst á 
undirbúningstima áætlunarinnar. Hluti af því ferli kann að vera umfjöllun um mismunandi 
valkosti sem litið hefur verið til. Slík umfjöllun mun hins vegar sjaldnast ná þeirri nákvæmni að 
fjallað sé um samanburð með tilliti til skilgreiningar, lýsingar og mats á líklegum verulegum 
umhverfisáhrifiim ólíkra valkosta.

/. áœtlun um vöktun vegna líklegra verulegra umhverfisáhrifa a f framkvæmd áœtlunarirmar. 
í þessum lið þarf að skilgreina betur í hveiju það felst að leggja fram vöktunaráætlun í 
umhverfisskýrslu. í fyrsta lagi er ekki ljóst hver skuli greiða fyrir vöktun. Upplýsingar um 
áætlun kunna að vera á þvi stigi að erfitt sé að leggja til ákveðna vöktun. Einnig kunna 
margvíslegar áætlanir, s.s. samgönguáætlun, áætlun um virkjanir og ýmsar skipulagsáætlanir 
allar að hafa áhrif á ákveðinn umhverfisþátt. Hver greiðir fyrir slíka vöktun, hver hefiir umsjón 
með þeim gögnum sem safnast og hvemig er tryggt að ekki sé um tvíverknað að ræða. í  10. 
gr. tilskipunar 2001/41/EB er vísað til þess að hægt sé að nota fyrirliggjandi 
vöktunarfyrirkomulag til þess að komast hjá tvíverknaði. Nauðsynlegt er að skilgreina 
vöktunaráætlun betur, hver beri ábyrgð á henni og standi straum af kostnaði vegna 
framkvæmdar hennar.
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9. gr. Afgreiðsla áœtlunar
Þar segir: Eftir afgreiðslu áætlunar skulu eftirtalin gögn kynnt... Þá vaknar spurningin: 
Hvenær telst áætlunin afgreidd og hver á að kynna hana? í athugasemdum með frumvarpinu er 
þessu svarað þannig:

Kynning áætlunarinnar fer fram á vegum þess sem ber ábyrgð á henni áður en hún er lögð fram 
á Alþingi sem frumvarp eða tillaga til þingsályktunar. Þetta mætti koma fram í lagagreininni 
sjálfri.

10. gr. Mat á vœgi umhvafisáhrifa
Eðlilegast er að tala um ... umhverfisáhrif skipulags- og framkvæmdaáætlana séu líkleg til að 
verða veruleg...

Almennar atkugasemdir
Almennt má segja að frumvarp til laga um umhverfismat áætlana sé vel unnið og tiltölulega vel 
skilgreint. Kerfisbundið ferli sem umhverfismat áætiana er kemur án efa til með að hafa 
ávinning í för með sér. Þar ber helst að nefiia að umræða um ýmsar ákvarðanir og afleiðingar 
þeirra verður fyrr en nú er og þar af leiðandi verður meira svigrúm til þess að bregðast við 
hugsanlegum vandamálum. Einnig er líklegt að umhverfismat áætlana komi til með að draga úr 
umræðu eða athugasemdum sem ekki eiga við seint á undirbúningsstigi framkvæmda eins og 
mati á umhverfisáhrifum einstakra framkvæmda. Athygli vekur að þótt tilskipunin eigi að taka 
til alira áhrifá tiltekinna áætlana virðist hvergi vera gert ráð fyrir að fjallað verði sérstaklega um 
jákvæð áhrif af því að hrinda viðkomandi áætlun í framkvæmd.

Virðingarfylist,
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