
A lþ Ín g Í  m j T H /  E r in d i  nr. Þ  i?>2 / r / 6
towudagur P3- /. *100 6

23/01/2006

Umhverfisráöuneytíö m
Kynning á frumvarpi tíl laga um 

umhverfismat áætlana

Sigríður Auður Amardóttir

Marluniö og innleiöing ti
Að gert skuli umhverfismat á tilteknum 
skipulags- og framkvæmdaáætlunum til að 
stuðla að sjálfbærri þróun og til að draga úr 
verulegum neikvsðum umhverfisáhrifum

Frumvarpið er byggt á tilskipun 2001/42/EB 
um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- og 
framkvæmdaáætlana á umhverfið og ætlað 
að innleiða þá tilskipun

Áœdanir sem falla undir frumvarpið m
Skipulags- og framkvæmdaáætlanir:

1. ÁÆtlanirskulumarkastefhusem varðaleyfisveitingartil 
fiamkvsmda sem tilgreindar eru í lðgum um mat á 
umhverfísáhrifum

2. Áastlanir sem hafá verið undiibúnar eða samþykktar af 
stjómvöldum, þ.e. riki eða sveitarfélðgum

3. Unnar á grundvelli laga eða skv. ákvðrðun ráðherra
4. Áartlanir sem gerðar eru til að þjóna öryggi eða vörnum 

ríkisins eða almannavörunum &Ua ekki undir frumvarpið, 
Ekld heldur fjárhags- og fjárlagaáætlanir

Áædanir «em falla undir frumvarpið *
1. Áætlanlr sem marka ftefnu varðandi framkvœmdir icm 

falla undir lðg um mat á umhverfisáhrifum:

- opinberar áætlanir sem fjalla m.a. um landbúnað, 
skógrækt, fiskeldi, orkumál, iðnað og samgðngur

2. Unnar i vegum ftjirnvalda og á grundvelli laga eða 
skv. ikvðrðun ríðherra:

-samgöngu-, landgræðslu og skógræktaiáætlanir, sbr. lðg 
nr. 71/2002, þingsályktun um landgrasðslu 2003-2014, Iðg 
nr. 56/1993

Ábyrgö á gerö umhverfismats m
Sá sem ber ábyrgð á gerð áætlunar ber jafhframt ábyrgð á 
að fiamkvæma umhverfimat hennar

Skipulagsstofnun hefur eingöngu leiðbeinandi hlutverk í 
ferlinu en tekur ekki þátt i gerð umhverfismats:

- veitir og gefur út leiðbeiningar um umhverfismatið, til 
að tryggja samræmd vinnubrðgð 

-fylgist með fiamkvæmd laganna 
-tekur ákvðrðun um það i va&tilvikum hvort áætlun 

falli undir lögin

Umhverfisskýrsla m
Umhverfismat áætlunar er unnið i formi umhverfisskýrslu 
Sjálfetæð skýrsla eða hluti af greinargerð með áætlun 
í umhverfisskýrslu skal gera grein fyrir niðurstððu 
umhverfismats og forsendum þess 
Efiiisþættir umhverfisskýrslu, svo sem.:

- lýsing á þeim umhverfisþáttum sem llklegt er að verði 
fyrir áhrifum

- skilgreining, lýsing og mat á líklegum verulegum 
umhverfisáhrifum af fiamkvæmd áætlunar

Sett fiam viðmið við um það hvenær umhverfisáhrif séu lfkleg 
til að vera veruleg, sbr. 10. gr.
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Kynnlag áætlungr og afgreiðsla m
Ábyrgðaraðili skal kynna almenningi tíllögu að áætlun og 
umhverfisskýrslu

Auglýst í blöðum með 6 vikna athugasemdafresti og kynnt 
á netinu

Sérstðk kynning fyrir Skipulagsstofnun, Umhverfisstofnun 
og hlutaðeigandi sveitarfélðgum

Við afgreiðslu áætlunar skal ha& hliðsjón af 
umhverfisskýrslu og athugasemdum sem berast á 
kynningartfma

Umhverflsráðuneytið m

Kynning áætlunar m
Ábyrgðaraðili skal kynna endanlega áartlun sína 
fyrir þeim sem fengu hana til sérstakar kynningar og gera 
m.a. grein fýrir með hvaða hætti umhverfissjónarmið hafá 
verið felld inn i áætlunina

Áætlun skal vera aðgengileg almenningi
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