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Umsögn um frumvarp til laga um umhverfismat áætlana

Vísað er til bréfs umhverfisnefndar Alþingis dags 7. desember þar sem óskað er eftir umsögn 
Náttúrufræðistofnunar íslands um frumvarp til laga um umhverfismat áætlana. Beðist er 
velvirðingar á síðbúnu svari.

Náttúrufræðistofiiun íslands fagnar framkomnu frumvarpi og telur að lögleiðing þess muni 
leiða til mun betri heildarsýnar yfir uppsöfnuð umhverfisáhrif margra skyldra en 
sundurslitinna framkvæmda á lands- og svæðisvísu en leiðir af núverandi löggjöf. I því 
sambandi má nefiia landshlutabundnar skógræktarframkvæmdir, virkjanaframkvæmdir (sbr. 
Rammaáætlun um virkjun vatnsfalla og jarðvarma), vegaframkvæmdir o.fl. Stofnunin gerir 
eftirfarandi efnislegar athugasemdir við frumvarpið.

Titill frumvarpsins.
Titill frumvarpsins hefur viðari skírskotun en lagafrumvarpið sjálft þar sem eingöngu er 
fjallað er um framkvæmdir- og skipulagsáætlanir. Náttúrufræðistofriun íslands leggur til að 
heiti laganna verði þrengra og orðist svo: Frumvarp til laga um umhverfismat framkvœmda- 
og skipulagsáætlana.

1. gr.
Samkvæmt 1. gr. frumvarpsins er markmið þeirra að „...draga úr verulegum neikvæðum 
umhverfisáhrifum ....“. Náttúrufræðistofnun telur notkun hugtaksins „verulegum“ þrengja 
markmiðssetninguna um of og flækja hana þar sem ekki er skilgreint hvað felst í verulegum 
neikvæðum umhverfisáhrifum. Stofiiunin telur markmiðssetninguna eins og hún er nú orðuð 
heldur ekki endurspegla nákvæmlega 1. grein tilskipunar ESB (2001/42/EB). 
Náttúrufræðistofnun leggur því til að 1. gr. laganna orðist svo: ,Markmið laga þessara er að 
stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvœðum umhverfisákvœðum með umhverfismati 
tiltekinna skipulags- og framkvœmdaáœtlana sem líklegar eru til að hafa í fö r með sér 
veruleg áhrif á umhverfið. “
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2. gr.
í 2. gr., 2. lið er framkvæmdaáætlun skilgreind sem „áœtlun sem markar stefnu um tilteknar 
framkvœmdir á ákveðnu svœði. “ Náttúrufræðistofnun telur að þetta frumvarp eigi einnig við 
um áætlanir sem ná til landsins alls, sbr. landgræðsluáætlun, samgönguáætlun, vegaáætlun, og 
leggur til að annar liður orðist svo: „ áœtlun sem markar stefnu um tilteknar framkvœmdir á 
landinu öllu eða hluta þess.“

Skilgreiningu vantar á hugtakinu veruleg umhverfisáhrif eða veruleg áhrif á umhverfið (sbr.
I. gr. og 9. gr.) og hugtakið umhverfisvandamál (6. gr.). Náttúrufræðistofnun telur 
mikilvægt að löggjafinn skilgreini þessi óljósu og gildishlöðnu hugtök til að koma í veg fyrir 
mismunandi túlkun síðar.

3. gr.
Náttúrufræðistofnun leggur til að í lið a verði bætt inn heimild Skipulagsstofnunar til að setja 
staðla um gæði gagna sem liggja til grundallar ákvörðunartöku. Mikilvægt er að 
Skipulagsstofnun setji leiðbeinandi reglur um lágmarksupplýsingar, t.d. um náttúrufar, sem 
þurfi til að hægt sé að fjalla faglega og skynsamlega um framkvæmda- eða skipulagsáætlun. 
Stofnunin leggur því til að bætt verði inn nýjum lið í 3. grein, nýjum lið b. sem orðist svo:
„b. að setia staðla um þær lágmarkskröfur sem gera þarf um gögn sem liggia til grundvallar 
umhverfísmati. “

4. gr.
Náttúrufræðistofnun gerir athugasemdir við eftirfarandi ákvæði í 4. gr. , f ö g  þessi gilda ekki 
um skipulags- og framkvœmdaáœtlanir sem gerðar eru í þeim eina tilgangi að þjóna öryggi 
og vörnun ríkisins eða almannavörnum. “

Náttúrufræðistofnun telur að allar framkvæmda- og skipulagsáætlanir eigi að lúta sömu 
lögum. Framkvæmdir sem eiga að þjóna öryggi og vömun ríkisins eða almannavömum geta 
ekki síður valdið miklum spjöllum á náttúru landsins en aðrar framkvæmdir. Mikilvægt er að 
við undirbúning slíkra framkvæmda verði vandað til verka og sömu kröfur gerðar og til 
annarra framkvæmda þannig að framkvæmdaaðilum verði ekki mismunað. Stofiiunin hefur 
skilning á því að í einhveijum tilvikum geti verið um svo bráðan vanda að ræða að ekki sé 
framkvæmanlegt að framkvæma lögboðið mat og leggur því til að setningin umorðist svo: „ 
Lög þessi gilda ekki um nevðaráætlanir vegna almannavama eða vegna vama ríkisins.“

7. gr.
Náttúrufræðistofiiun gerir athugasemdir við eftirfarandi ákvæði í 7. gr. „...aðgögn sem 
áœtlunin byggist á séu aðgengileg á netinu „. Hugtakið „netið,, er mjög vítt. 
Náttúrufræðistofhun leggur til að ákvæðið orðist svo; „.. .að gögn sem áœtlunin byggist á séu 
aðgengileg á heimasíðum Skipulagsstofiiunar. framkvæmdaaðila og/eða skipulagsaðila. 
eftir því sem við á.“

8. gr.
Náttúrufræðistofnun telur að skýra þurfi hvað átt er við með orðinu „hœfilegum “ fresti.

II. gr.
Náttúrufræðistofnun leggur til að bætt verði við svohljóðandi lið f. í 11 grein:
..f. Staðal yfir gögn og gasði gagna sem liggia til grundvallar umhverfismati.“

i.



í því felst að Skipulagsstofnun setji leiðbeinandi reglur um lágmarksupplýsingar um 
náttúrufar sem þurfi til að hægt sé að fjalla faglega og skynsamlega um framkvæmda- eða 
skipulagsáætlun.
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