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Vísað er til bréfs/tölvupósts umhverfisnefodar Alþingis, dags. 26. febrúar sl. þar sem óskað er 
eftir áliti Náttúrufræðistofhun^ íslands á frumvarpi til skipulagslaga (425. máí), frumvarpi til 
laga um mannvirk^(426. mál)"o^laga um brunavamir (Byggingarstofiiun) (427. mál). 
NáttúrufræðistofiiurTmæHrMéðsamþykktþessarafrumvarpa, envillkomaeftirfarandi 
athugasemdum við þau á framfæri.

I, UmsÖgn-Frumvarp tll skipulagslaga (425. mél)
Almemiar athugasemdir:
Náttúrufræðistofiiun telur ástæðu til að benda á að við gerð t.d. aðalskipulags hefur 
Skipulagsstofiiun talið að sýna skuli einn valkost en ekki fleíri sem er eðlilegt í flestum 
tiífellum. Þetta getur t.d. verið vegna vegagerðar. Þegar þetta er gert vegna fyrirhugaðra 
framkvæmda sem ávallt eiga að fara í mat á umhverfisáhrifum en mat hefur ekki farið fram 
vandast málið. Þá er sett fram tillaga um einn kost sem að viðkomandi sveitarfélag eða 
meirihluti í sveitarstjóm telur þjóna best hagsmunum sveitarfélagsins. Þetta er jafiivel gert þó 
að umhverfismat viðkomandi skipulags sýni að sú tillaga sem lögð er fram hafi mest áhrif á 
náttúrufar út frá þeim gögnum sem eru fyrir hendi hveiju sinni. Það er því búið að leggja línur 
um hvað skuli verða áður en að fram hefiir farið almennileg náttúrufarsúttekt og áður en mat á 
umhverfisáhrifum heftir farið fram. Að mati Náttúrufræðistofnunar væri eðlilegt í svona 
tilfeilum að hægt væri að sýna annaðhvort fleiri möguleika eða ákveðið framkvæmdasvæði og 
skýra málið betur út í greinargerð. Þegar svona er háttað virðist sem að mat á 
umhverfisáhrifum hafi ekkert gildi og ekki heldur megin markmið skipulagslaganna sjálfra 
sbr. 1. gr. laganna b.iið.

Ekki er tekið á því í frumvarpinu hvemig á að fara með skipulagsmál utan netíaga en þar hafa 
komið upp ýmis álitamál s.s. olíuleit og fiskeldi. í framtíðinni er líklegt að fleiri stór mál komi 
upp s.s. vindmyllur og sjávarfailavirkjanir.

Náttúrufræðistofiiun telur afar mikilvægt að það sé gerð krafa í skipulagslögum um að leita 
skuli að bestu lausn (sbr,, t.d. BAT „best available technology" hvað varðar mengunarvamir) 
við gerð skipulagsáætlana, það er lausn sem hefur minnsta röskun í för með sér fyrir náttúru 
landsins. T.d er þetta mjög áríðandi vegna 37. gr. laga um náttúruvemd þar sem fjallað er um 
sérstaka vemd ýmissa náttúrufyrirbæra s.s. jarðmyndana og vistkerfa, þar á meðal eru 
eldvörp, gervigígar, mýrar, vötn, hverir ofl. Miðað við núverandi lög þarf aðeins að 
samþykkja skipulag svo 37. greinin verði óvirk án þess að fram hafi komið að leitað hafi verið 
leiða til að forðast tiltekna röskun. Þetta þarf að bæta sbr. einnig athugasemd við



skilgreiningar hér að neðan.

1. gr. Markmið
N áttúrufræðistofiiun fagnar þvi að vemdun landslags verði hluti af markmiði laganna. Athuga
má hvort ekki sé réttara að nota orðið vemd í stað varðveislu í .....tryggja vemd landslags,
náttúru og menningarverðmæta....

2. gr. Skilgreiningar
Náttúrufræðistofhun telur að Íaga þurfí skilgreiningar á eftirfarandi hugtökum/orðum:

Hverfisvernd. Hverfisvemd er skilgreint sem ákvæði í skipulagi til að vemda sérkenni eldri 
byggðar, annarra menningarsöguiegra minja og náttúruminja. Orðið náttúruminjar hefur 
sérstaka merkingu í náttúruvemdarlögum nr. 44/1999 en þar er það skilgreint sem lífVerur, 
búsvæði þeirraj vistgerðir og vistkerfí, sem eru á náttúruminjaskrá. Jafhframt nær það til 
náttúruvemdarsvæða, sem em svæði sem njóta friðunar skv. lögum eða eru á 
náttúruminjaskrá. Með því að nota orðið "náttúruminjar" í skilgreiningunni er verið að 
þrengja hugtakið "hverfisvemd" og takmarka gildissvið þess þar sem náttúruminjar eru svæði 
sem nú þegar njöta einhvers konar vemdar. Náttúrufræðistofriun leggur því til að við 
skilgreiningu á "hverfisvemd" verði annað hvort orðið "náttúrufar" eða "náttúra" notað með 
"náttúruminjar” sbr. 12. gr. fmmvarpsins þar sem bæði er notað náttúruminjar og náttúrufar til 
að skýra út hverfisvemd vegna vemd náttúm.

Landnotkun. Þetta hugtak er skilgreint sem "Ráðstöfun lands til mismunandi nota.,." og er 
skýrt með dæmum sem eru mjög hefðbundin: t  d. verslun, iðnaður, landbúnaður, íbúðir. 
Landnotkun hefur breyst mikið á undanfomum áratugum og ætti skilgreiningin á hugtakánu að 
taka mið af þeim breytingum. Þannig eru skógrækt og landgræðsla mjög umfangsmiklir 
landnotkunarflokkar og sama er að segja um náttúruvemd, sem nær til víðáttumikilla svæða.
N áttúrufræðistofnun teiur að þessir þrír landnotkunarfiokkar ættu að vera nefiidir í 
skilgreiningu á hugtakinu "landnotkun”.

Sjálfbœr þróun. Þar sem þetta er eitt af grunn hugtökum frumvarpsins sbr. b lið 1. gr. telur 
Náttúmfræðistofiiun að ástæðu sé til að skilgreina það með einhvequm hætti. Þetta getur verið 
erfitt þar sem að byggðaþróun leiðir oft til eyðileggingar á ákveðnum svæðum. Markmið 
laganna er skýrt og því hlýtur að verða að reyna að skilgreina hugtakið. Sem dæmi: Með 
sjálfbærri þróun í lögum þessum er átt við að mótun skipulagsáætlaua vegna félagslegra 
og efnahagslegra þátta skuii vera með þeim hætti að fullt tiilit sé tekið til náttúrufars og 
ætið leitaö að skipulagslausnum sem hafa minnst áhrif á náttúruna og hafa I íör með sér 
minnst álag á aðra þætti í umhverfinu s.s. ioft- og vatnsgæði. Taka skal fullt tillit 
varúðarreglunnar og mengunarbótareglunnar.

10. gr. Landssklpulagsáæthm
Náttúrufræðistofiiun fagnar því að sett skuli í skipulagslög ákvæði um landsskipulagsáætlun, 
sem verði rétthæsta skipulagsstigið m.t.t landnotkunar á landsvísu sbr. næstsíðustu mgr. 12. 
gr. Með landsskipulagsáætlun gefst færi á að horfa heildstætt á landnotkun og samræmá hinar 
ýmsu áætlanir, sem gerðar eru á vegum opinberra aðila, svo sem samgönguáætlun, áætlanir 
um orkunýtingu s.s. rammaáætlanir um virkjun vatnsfalla og jarðvarma, 
náttúruvemdaráætianir, byggðaáætlanir og áætlanir um aðra iandnotkun s.s. skógræktar- og 
iandgræðsluáætlanir. Jafnframt gefst færi til að setja fram stefiiu um landnotkun á tilteknum 
stórum landsvæðum svo sem á miðhálendi landsins. Náttúrufræðistofiiun telur þær breytingar



sem hafa orðið á firumvarpinu frá því að það var Íagt fram fyrst tií bóta s.s. hvað varðar að nu 
er skiigreint betur í 2. mgr. 10 gr. hvaða áætlanir eigi að samþætta.

12. gr. Skipulagsskylda
Náttúruíræðistofhun telur mikilvægt að í 2. mgr. 12. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er á um 
stefnu um landnotkun og byggðaþróun i skipulagsáætlunum verði tilgreint sérstaklega að þar 
skuli sett fram stefriumið um skógræktar- og landgræðsluframkvæmdir líkt og gert er með 
náttúruvemd, vatnsvemd, samgöngur ofl. Með því yrði gætt samræmis við 1. mgr. þar sem 
vísað er til "framkvœmda og aðgerða sem hafa áhrifá umkverfið og breyta ásýndþess". Fáar 
framkvæmdir hafajafh mikil áhrif á umhverfi og ásýnd þess, en umfangsmikiar 
skógræktarframkvæmdir. Jafhframt yrði gætt samræmis við 8. mgr. greinarinnar.

í 4. mgr. er flaliað um samráð við íbúa, viðkomandi stjómvöld og aðra sem hagsmuna eiga að 
gæta við gerð skipulagsáætlana. Samkvæmt greininni skal "eftir föngum" leita eftir 
sjónarmiðum og tillögum. Orðalag þetta er mjög veikt að mati Náttúrufræðistofriunar og 
leggur til að orðin "eftir föngum" falli brott.

Varðandi 6. mgr. 12. gr. er vfsað tii athugasemdar Náttúrufræðistofhunar um skilgreiningu á 
hugtákinu "hverfisvernd" og á notkun orðsins "náttúruminjar" hér að ofaxi.

17. gr. Skipulagsgjald
í greininni er kveðið á um skipulagsgjald til að standa straum af kostnaði við gerð 
skipulagsáætlana og er ákvæðið að mestu samhljóða 35. gr. gildandi laga. Hins vegar er iögð 
tii mikilvæg breyting í 1. mgr. þar sem heimilt verður að nota skipulagsgjaldið einnig til að 
standa undir kostnaði af "þróunarverkefnum sem nýtast sveitarfélögum við gerð 
skipulagsáœtlana". Hér er um mjög mikilvægt ákvæði að ræða sem mun áreiðanlega nýtast 
vel og stuðla að nauðsynlegum rannsóknum og framleiðslu gagna sem sveitarfélögin þurfa til 
að gera góðar skipulagsáætlanir. Dæmið um slikt þróunarverkefiii er gerð gróður- og 
vistgerðakorta, sem skapa grunn fyrir skynsamlega landnotkun, sjálfbæra nýtingu auðlinda ög 
vemdun lifríkis og jarðminja. SMk kort draga jafhframt úr kostnaði þjóðfélagsins af 
framkvæmd laga um umhverfismál og þar á meðal skipuiagslaga þegar til lengri tíma er litið.

45. gr. Skipulagsreglugerð
Samkvæmt 1. mgr. skal umhverfisráðherra setja reglugerð, er nær til alls landsins, um gerð 
skipulagsáætlana að fengnum tillögum Skipulagsstofnunar og umsögn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. f 2. mgr. segir að í reglugerðinni skuli kveðið nánar á um gerð 
skipulagsáætlana, m.a. "um framsetningu og innihald skipulagsgreinargerða og 
skipulagsuppdrátta". Náttúrufræðistofnun leggur til að ákvæði greinarinnar um "innihald" 
verði orðað með skýrari hætti, t. d. með því að kveða skýrt á um að ráðherra skuli í reglugerð 
setja fram kröfur um lágmarksgögn og lágmarksgæði gagna svo sem náttúrufarskorta og 
mælikvarða þeirra.

II. Umsögn-Frumvarp tíl laga um manuvirkl (426. mál)

Náttúrufræðistofnun gerir ekki athugasemdir við frumvarpið.

III. Umsögn-Frumvarp til laga um brunavamir, Byggmgastofnun, (427). mál)

Náttúrufræðistofiiun gerir ekki athugasemdir við frumvarpið.
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