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Töívupóstar 10.mars 2010.

Efni: Umsagnir Vegagerðarinnar um þingmál nr. 425.,_426. og 427. sem lögð eru fram á 
138. löggjafarþingi. — .

Með tölvubréfi dags. 10. mars sl. er Vegagerðinni gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
frumvarp til skipulagslaga, 425. mál, frumvarp til laga um mannvirki, 426. mál og frumvarp 
til laga um breyting á lögum um brunavamir nr, 75/2000, 427. mál. Eftirfarandi eru 
athugasemdir Vegagerðarinnar við frumvörpin.

Frumvarp til skipulagslaga, 425. mál.

Frumvarpið var lagt fram á 135. löggjafarþingi og gerði Vegagerðin þá nokkrar athugasemdir 
við það. Vegagerðin telur frumvarpið að langstærstum hluta til bóta en ítrekar eftirfarandi 
breytingatillögur.

Ákvæöi 13. gr. frumvarpsins varöandi framkvæmdaleyfi.

í 13. gr. frumvarpsins eru almenn ákvæði um framkvæmdaleyfi, s.s. skyldu til að sækja um 
leyfi o.fl. í athugasemdum með 13. gr. segir að skýrt sé nú kveðið á um hvenær sækja beri um 
framkvæmdaleyfi, þ.e. ávallt skuli sækja um framkvæmdaleyfi ef framkvæmd hefur áhrif á 
umhverfið. í því samhengi má benda á að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að einungis meiri 
háttar framkvæmdir verði leyfisskyldar. Mikilvægt er að ekld komi upp óvissa um 
leyfísskyldu hvað þetta varðar og er því lagt til að orðalagi í athugasemdum við 13. gr. verði 
breytt að þessu leyti. Jafhframt verður eklci hjá því komist að benda á að til bóta væri ef 
ákvæðið væri skýrara þar sem mjög matskennt er hvenær framkvæmd telst „meiri háttar“.
T.d. er engan mælikvarða að finna um það hvenær lagning vegar telst „meiri háttar4' í 
skilningi ákvæðisins. Getur þetta valdið verulegum vafa í framkvæmd. Af þeim sökum er 
gerð eftirfarandi breytingatillaga sem miðar að því að allar matsskyldar og 
tilkynningarskyldar framkvæmdir samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, verði 
frarhkvæmdaleyfisskyldar. Minnt skal á að ein helstu rökin fyrir upptöku framkvæmdaleyfis á 
sínum tíma voru tengd mati á umhverfisáhrifum og nauðsyn þess að eftirlit væri með því að 
farið væri eftir úrskurði skv. þeim lögum.
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Tillaga:

Með vísan til framangreinds er lögð til eftirfarandi breyting á 1. mgr. 13. gr. frumvarpsins:

„Ajla skalframkvcemdaleyýis sveitarstjórnar vegna framkvœmday þ.in.t. efnistöku, sem 
fellur undir lög um mat á umhverfisáhrifum og ekki er háð byggingarleyfi skv. lögum um 
mannvirki<(.

Það er afstaða Vegagerðarinnar að eðlilegra verði að teljast að sömu sjónarmið gildi um 
efnistöku og aðrar framlcvæmdir hvað snertir skyldu til öflunar framkvæmdaleyfis. Efnistaka 
sem ekki hafi áhrif á umhverfið eigi ekki að vera framkvæmdaleyfisskyld. í lögum um mat á 
umhverfisáhrifum er að finna mælikvarða á það hvort framkvæmd kunni að hafa álxrif á 
umhverfið. Aðra skýra og hlutlæga mælikvarða er ekki að finna að því er séð verður. Er því 
lagt til að um efnistöku gildi það saraa og aðrar framkvæmdir, að framkvæmdaleyfi þurfi til 
efnistöku sem fellur undir lög um mat á umhverfisáhrifum. Enafremur yrði til mikiliar 
einföldunar að fara þá leið aulc þess sem meiri líkur eru á að unnt verði að koma á samræmdri 
framkvæmd með þeim hætti um land allt en telja verður nokkurn misbrest þar á. Lagalega 
yrði komið á samræmi milli efnistöku og annarra framkvæmda hvað snertir skyldu til öflunar 
framlcvæmdaleyfis.

Tillaga:

Með vísan til framangreinds er lagt til að fyrsti málsliður 2. mgr. 13. gr., þar sem kveðið er á 
um að öll efnistaka sé háð framkvæmdaleyfi, verði felldur úr frumvarpinu. Lagt er til 
samkvæmt því að 2. mgr. 13. gr. fmmvarpsins verði svohljóðandi:

„Framkvœmdaleyfi vegna efnistöku skaí gefið ut til tiltekins tíma þar sem gerð er grein 
fyrir stærð efnistökusvæðis, vinnsludýpiy magni og gerð efnis sem heimilt er að nýta 
samkvœmt leyjinu, vinnslutíma og frágangi á efnistökusvœðinu. “

Ákvæði 39. gr. um deiliskipulag á landi í einkaeign. Skylda til að láta í té land til 
almannanota.

I 39. gr. er lcveðið nánar á um deiliskipulag á landi í einkaeign og er ákvæðið óbreytt frá 
núgildandi lögum. Þar er m.a. kveðið á um að landeigandi skuli við deiliskipulagningu lands 
láta endurgjaldslaust af hendi þá hluta landsins sem skv. skipulaginu eru ætlaðir til 
almannaþarfa, s.s. undir götur, leikvelli og opin svæði, eða allt að þriðjungi landsins. 
Vegagerðin hefur haldið því fram að skv. ákvæðinu beri að leggja endurgjaldslaust til land 
undir þjóðvegi með sama hætti og götur. Sömu rök um almannahagsmuni eigi við hvort sem 
um er að ræða götur í eigu sveitarfélags eða þjóðvegi í ríkiseigu. Komið hefur fyrir að láðst 
hefur að beita þessu ákvæði t.d. við deilisldpulag nýrra hverfa í þéttbýli. Hefur því jafnvel 
verið borið við að þetta ákvæði gildi ekki um þjóðvegi, þ.e. að þeir séu elcki ætlaðir til 
almarmaþarfa með sama hætti og götur.
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Augljóst misræmi skapast við þetta hvað snertir gæslu almannahagsmuna og með því að 
eigendur landspiidna sem skipulag beinist að sæta ekki sömu skilyrðum hvað þetta varðar 
eftir því hvort ráðstafa á landi undir götu í eigu sveitarfélags eða þjóðveg í þéttbýli. Virðist 
þama um brot á almermum reglum um að gætt sé jafhræðis í samskiptum stjómvalda við 
borgarana.

Tillaga:

Til þess að taka af öll tvímæli um að samræmi sé í framkvæmd, til að tryggja 
almannahagsmuni sem og gæta jafnræðis er lögð til eftirfarandi breyting á 39. gr.:

I upptalningu á eftir orðinu „ götur “ verði bætt við orðinu „ þjóðvegi“ .

Frumvarp til laga um mannvirki, 426. máL

Frumvarpið hefur áður verið lagt fram á Alþingi og Vegagerðin komið að athugasemdum 
vegna þess. Frumvarpið eins og það er nú var lagt fram á 135. löggjafarþingi og gerði 
Vegagerðin ekki athugasemdir við það þá. Er sú afstaða hér með ítrekuð.

Frumvarp til laga um breyting á lögum um brunavarnir nr. 75/2000, 427. mál.

Vegagerðin hefur fengið frumvarpið til umsagnar áður og gert athugasemdir við breytingu á 
skilgreiningu hugtaksins mannvirki. Vegagerðin hefur bent á að yrði frumvarpið samþykkt 
sem lög óbreytt gæti skapast óvissa um hvaða reglur gildi um ýmis mannvirki, sem eðli máls 
samkvæmt hefur ekki verið talin ástæða til að féllu undir lög um brunavamir, s.s. vegi, brýr, 
hafnargarða o.fl. Ekki hefur verið talin ástæða til að gera samsvarandi kröfur um eftirlit 
brunavamaryfírvalda með gerð slíkra mannvirkja eins og t.d. húsbygginga.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. núgildandi laga er hugtakið mannvirld skilgreint sem hér segir: 
'’Hvers konar byggingar, ofan jarðar eða neðan.” Ýmis ákvæði laganna mæla fyrir um 
sérstakar skyldur og kröfur sem leggja má á eigendur og umráðamenn mannvirkja. Miklu 
skiptir því hvemig það hugtalc er skilgreint í lögunum. í frumvarpinu eins og það liggur nú 
fyrir er hugtakið mannvírki skilgreint með allt öðrum og víðtækari hætti en í gildandi lögum, 
sem hér segir:

"Hverskonar jarðfastar framkvœmdir manna, svo sem hús og aðrar byggingar eða skyli, 
samgöngumannvirki, virkjanir, dreifi-ogflutningskerfirajveitna, hitaveitna, vatnsveitna og 
fjarskipta, fráveitumannvirki, göngubrýr íþéttbýli og togbrautarbúnaður til fólksjlutninga.
Til mannvirkja teljast einnig tímabundnar og lausar byggingar sem œtlaðar eru til svejhs eða 
daglegrar dvalar manna í jjóra mánuði eða lengur á sama stað, svo sem starfsmannaíbúðir 
og húsvagnar. "
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Vegagerðin hefur bent á að vafi getur skapast um gildissvið ýmissa ákvæða laganna þar sem 
hugtakið mannvirki hefur talsverða þýðingu í lögunum. Þar sem ekki er tekið fram í 
athugasemdum í greinargerð með frumvarpinu að um efnislegar breytingar á gildissviði 
laganna sé að ræða hlýtur að mega álykta sem svo að ekki sé stefnt að raunverulegum 
breytingum með þeirri breyttu skilgreiningu sem hér um ræðir. Eingöngu sé um breytingu á 
orðskýringu sem telja verði lagatæknilegs eðlis að ræða, sem engu eigi að breyta um 
framkvæmd Iaganna. í öllu falli verður ráðið af athugasemdum við 3. gr. frumvarpsins að 
eldci er stefnt að breyttum skiíningi á hugtakinu samgöngumannvirki þar sem vísað er til þess 
að gert sé ráð fyrir því að reglugerð um brunavamir í samgöngumannvirkjum nr. 614/2004 
haldi gildi sínu. Þar er hugtakið samgöngumannvirki skilgreint sem hér segir:

"Samgöngumannvirki: Veggöng, vegskálar, yfirbyggingar og önnur mannvirki sem þeim 
fylgja á þjóðvegakerfi landsins, hvort sem er ofanjarðar eða neðan, og eru lengri en 250 m."

Með vísan til framangreinds virðist sem höfundar frumvarpsins ganga út frá því að 
framangreind reglugerð muni áfram gilda gagnvart samgöngumannvirkjum og að gildissvið 
laganna ráðist þar með af ákvæðum reglugerðarinnar. Vegagerðin leggur til að hugtakið 
samgöngumannvirki verði skilgreint í lögunum sjálfum í stað þess að vísa til reglugerðar svo 
sem gert er í frumvarpinu. Verður að telja það eðlilegri lagasetningaraðferð og ennfremur 
minni hætta á að övissa verði uppi varðandi túlkun laganna. Með vísan til þess er lögð til 
eftirfarandi breyting á frumvarpinu:

Við 3. gr. frumvarpsins bætist nýr liður, c. liður? sem orðist svo:

c. Við bætist skilgreining á hugtakinu samgöngumannvirki svo hljöðandi: 
Samgongumannvirki: Veggöng, vegskálar, yfirbyggingar og önnur mannvirki sem þeim 
fylgja á þjöðvegakerfi landsins, hvort sem er ofanjarðar eða neðan, og eru lengri en 250 
m.

Frekari athugasemdir eru ekld gerðar við framangreind frumvörp.

Virðingarfyllst,

Hreinn Haraldsson, 
vegamálastjóri
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