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Sambands íslenskra sveitarfélaga

Umsögn Málsnr.: 0512474SA 

Dags.: 24. janúar 2006 

Tilv.: 381 /TFV

um frumvarp til laga um umhverfismat áætlana

Vísað er til bréfs umhverfisnefndar Alþingis, dags. 7. desember sl., þar sem óskað 
er umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um 
umhverfismat áætlana, 342. mál 132. löggjafarþings.

Meginþýðing laganna fyrir sveitarfélögin er sú að þær skipulags- og 
framkvæmdaáætlanir sem þau gera og marka stefnu um leyfisveitingar vegna 
framkvæmda sem falla undir lög nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum, verða 
háðar sérstöku mati á umhverfisáhrifum. Hér er fyrst og fremst, og líklega 
eingöngu, um að ræða skipulagsáætlanir sem gerðar eru samkvæmt skipulags- og 
byggingarlögum nr. 73/1997.

Sambandið gerir ekki athugasemdir við efni frumvarpsins. Með framlagningu þess 
er stefnt að innleiðingu tilskipunar Evrópusambandsins (2001/42/EB) um mat á 
áhrifum tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana á umhverfið. Tilskipunin var 
felld inn í samning um EES með ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 
90/2002 og íslandi skylt að innleiða hana í íslenskan rétt samkvæmt þeim 
samningi. Sambandið leggur hins vegar þunga áherslu á að frumvarpið í óbreyttri 
mynd hefur í för með sér allverulegan kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin.

í gildandi skipulags- og byggingarlögum er ákvæði í 5. mgr. 9. gr. sem mælir fyrir 
um að í skipulagsáætlunum skuli gera grein fyrir áhrifum áætlunar, einstakra 
markmiða hennar og ráðgerðra framkvæmda á umhverfi, náttúruauðlindir og 
samfélag, m.a. með samanburði þeirra kosta sem til greina komi. Fyrir 
sveitarfélögin eru því kröfur um visst mat á umhverfisáhrifum áætlana ekki alfarið 
nýjar skyldur. Áhrif frumvarpsins eru hins vegar þau að verulega er hert á þessari 
matsskyldu og matið gert nákvæmara með tilheyrandi kostnaðarauka.

Samkvæmt upplýsingum úr ársreikningum sveitarfélaga fyrir árið 2003 voru 
heildarútgjöld sveitarfélaga við skipulagsmál tæpir 1,2 milljarðar króna. Ekki er 
allur sá kostnaður beintengdur gerð skipulagsáætlana, en samt sem áður stór hluti. 
Hlutfallslega þurfa því skyldur við áætlanagerð ekki að aukast mikið til að 
fjárhæðirnar sem um ræðir séu verulegar.

í gildandi lögum eru kröfur til mats á umhverfisáhrifum skipulagsáætlana lítt 
afmarkaðar. Skipulagsstofnun gaf á árinu 2003 út leiðbeiningarrit um gerð 
aðalskipulags -  ferli og aðferðir. Þar er í kafla 2.4. fjallað um umhverfismat 
skipulagsáætlana og settar fram vissar leiðbeiningar sem eru í takt við áðurnefnda 
tilskipun Evrópusambandsins, og þær kröfur sem er að finna í umræddu



lagafrumvarpi. Hins vegar er Ijóst, að mati sambandsins, að 5. mgr. 9. gr. 
skipulagslaga felur ekki í sér jafn ríkar kröfur og leiðbeiningarnar gera. 
Skipulagsstofnun hefur ekki haft lagaheimild til að framfylgja þeim ströngu kröfum 
sem fram koma í leiðbeiningarritinu gagnvart sveitarfélögunum og mun ekki hafa 
fyrr en umrætt frumvarp verður að lögum. í sumum tilvikum hafa sveitarfélögin 
fylgt leiðbeiningum stofnunarinnar um umhverfismatið, í heild eða að hluta. Slíkt 
hefur verið gert umfram lagaskyldu samkvæmt 5. mgr. 9. gr. skipulagslaganna. 
Verði hið umrædda frumvarp að lögum mun það fela í sér nýjar lagaskyldur á 
sveitarfélögin. Þeim auknu skyldum fylgir kostnaður.

Þann 1. júlí 2004 tók gildi samkomulag félagsmálaráðuneytis, menntamála- 
ráðuneytis, umhverfisráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga um að 
stjórnarfrumvörp sem undirbúin væru í einhverju nefndra ráðuneyta og að 
verulegu leyti hefðu bein áhrif á sveitarfélögin yrðu kostnaðarmetin með tilliti til 
heildaráhrifa á fjárhag sveitarfélaga. Af hálfu ríkisstjórnar íslands var sambærilegt 
samkomulag staðfest 30. desember 2005, með gildistíma frá 1. janúar 2006, og 
nær það nú til allra stjórnarfrumvarpa og reglugerðardraga sem undirbúin eru í 
ráðuneytum og að verulegu leyti hafa bein áhrif á sveitarfélögin.

í kostnaðarmati sem fylgir frumvarpinu kemur fram að gera megi ráð fyrir að 
kostnaður við mat á einstakri áætlun geti numið 10-20% af kostnaði við gerð 
áætlunar. Er síðan fjallað nánar um þýðingu þessa fyrir fjárhag ríkisins, en ekki 
vikið að áhrifum þessa á heildarfjárhag sveitarfélaganna.

Umhverfisráðuneytið sendi sambandinu drög að því frumvarpi sem hér er fjallað 
um til umsagnar með bréfi, dags. 27. júní 2005. Því fylgdi mat ráðuneytisins á 
áhrifum frumvarpsins á fjárhag sveitarfélaganna þar sem fram kom að vegna þeirra 
skyldna sem þegar hvíli á sveitarfélögum, sbr. 5. mgr. 9. gr. skipulagslaga, séu 
kostnaðaráhrif frumvarpsins fyrir sveitarfélögin óveruleg. í umsögn sambandsins 
var afstöðu umhverfisráðuneytisins að þessu leyti harðlega mótmælt.

Sambandið telur Ijóst að frumvarpið muni hafa í för með sér allnokkur 
kostnaðaráhrif fyrir sveitarfélögin. Erfitt er að gera sér nákvæma grein fyrir þeim 
áhrifum. Skiptir þar til að mynda máli hversu mikið af skipulagsáætlunum muni 
marka stefnu um leyfisveitingar til framkvæmda sem háðar eru mati á 
umhverfisáhrifum. Sambandið hefur ekki upplýsingar um það. Með vissum 
fyrirvörum má gera ráð fyrir að kostnaður sveitarifélaganna geti numið allt að 50 
milljónum króna á ári, m.v. 10% af 500 milljónum. Hér er vitaskuld um ágiskun 
að ræða sem byggir á því að heildarkostnaður við skipulagsmál sveitarfélaganna á 
árinu 2003 var 1,2 milljarðar króna. Umtalsverður hluti þess kostnaðar kemur til 
vegna gerðar skipulagsáætlana. Ekki allar skipulagsáætlanir munu falla undir 
gildissvið laganna, en hugsanlega má gera ráð fyrir að þar sé um að ræða 50% 
þeirra.

Þessu til viðbótar gerir sambandið athugasemdir við að mat 
umhverfisráðuneytisins á fjárhag sveitarfélaganna -  hvort sem það telur áhrifin 
vera óveruleg eða ekki -  hafi ekki fylgt frumvarpinu þegar það var lagt fram á 
Alþingi. Það kostnaðarmat sem fylgdi frumvarpinu tekur almennt á kostnaði við



gerð áætlana sem falla undir frumvarpið, en gerir ekki sérstaka grein fyrir áhrifum 
þess fyrir sveitarfélögin. ítrekað skal að samþykkt frumvarpsins felur í sér nýjar og 
auknar lagaskyldur sem leiða til aukins kostnaðar fyrir sveitarfélögin.
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