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Umsögn um frumvörp vegna fuílgildingar Árósasamningsins og um 
úrskuröarnefnd umhverfis- og auðlindamála, 709, og 708. má!

Drög að frumvörpunum voru sett voru á vef ráðuneytisins til kynningar þann 10. 
janúar sl., með tilgreindum athugasemdafresti til 4. febrúar. Samorku barst einnig 
bréf þar sem vakin var athygli á frumvörpunum, og skilaði Samorka umsögn um 
drögin þann 3, febrúar. Frumvörpin eru hins vegar ÍÖgð fram nær óbreytt frá 
umræddum drögum og ekki fjaliað um athugasemdir í umsögn Samorku í 
athugasemdum með frumvörpunum.

Annars vegar er um að ræða frumvarp um úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála, hins vegar frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna 
fullgildingar Árósasamningsins. Síðarnefnda frumvarpið er í raun eins konar 
bandormur lagabreytingartiliagna þar sem ný úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála ieysir af hólmi úrskurðarnefndir skipulags- og byggingarmála og 
hollustuhátta og mengunarvarna; og þar sem ákvarðanir ráðherra um leyfisveitingar 
færast yfir til Orkustofnunar eða Umhverfisstofnunar, kæranlegar til hinnar nýju 
úrskurðarnefndar. Á þetta m.a. við um ieyfisveitingar á grundveiii laga nr. 57/1998 um 
rannsöknir og nýtingu á auðlindum i jörðu, raforkulaga nr. 65/2003, vatnalaga nr. 
15/1923, laga nr. 44/1999 um náttúruvernd, laga nr. 33/2004 um varnirgegn mengun 
hafs og stranda, laga nr. 97/2004 um verndun Mývatns og Laxár i Suður- 
Þingeyjarsýslu, laga nr. 55/2003 um meðhöndiun úrgangs, laga nr. 7/1998 um 
hollustuhætti og mengunarvarir, skipulagslaga nr. 123/2010, laga nr. 106/2000 um 
mat á umhverfisáhrifum og laga nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna 
og raffanga.

Samorka gerir ekki athugasemdir við þá stefnumörkun að leyfisveitingavaldið skv. 
ofangreindum iögum verið fært frá ráðherra til Orku- eða Umhverfisstofnunar, né þá 
stefnumörkun sem slíka að ákvarðanir þeirra verði kæranlegar til nýrrar 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Samtökin gera hins vegar ýmsar 
athugasemdir við frumvarpið um úrskurðarnefndina.

Takmörkun kæruaðildar
í 4. gr., um málsmeðferð og kæruaðild, segir m.a.:

Þeir einir geta kært stjórnvaldsákvaröanir tii úrskurðarnefndarinnar sem 
eiga lögvarða hagsmuni tengda ákvörðun sem kæra á. Sé um að ræða 
eftirtaldar ákvarðanir þarf sá sem kærir þó ekki að sýna fram á lögvarða 
hagsmuni:
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a. ákvarðanir Skipulagsstofnunar um matsskyidu framkvæmda, 
sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum og endurskoðun matsskýrslu 
samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum,

b. ákvarðanir um að veita leyfi til framkvæmda sem eru matsskyldar skv.
III. kafla laga um mat á umhverfisáhrifum,

Hér er býsna íangt gengið, kæruaðild er opnuð öllum hvað framangreindar ákvarðanir 
varðar, án nokkurra takmarkana likt og almennt er miðað við t.d. í 26. gr. 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993 eða í 14. gr. laga nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum. Engin sérstök rök eru kynnt til sögunnar fyrir því að velja þessa 
leið, en þarna er mun lengra gengið en leiðír af kröfum Árósasamningsins (Ifkt og 
kemur t.d. fram í athugasemdum við frumvarpið). Fyrir liggur að afar fá dæmi eru um 
að önnur ríki hafi farið slfka opna stjórnsýsluleið (líkiega bara Portúgal) og t.d. valdi 
ekkert hinna Norðurlandanna að fara sííka leið. Ekki virðist hafa verið kannað hvers 
vegna önnur rfki, á borð við Norðurlöndin, hafa valið að takmarka aðild né heldur 
hvers vegna t.d. Holland kaus að snúa af braut slíkar opinnar aðiidar, líkt og fram 
kom á ágætum kynningarfundi um frumvörpin í Húsi atvinnulifsins 27. janúar sl. Tekið 
er fram að hér sé verið að marka sjálfstæða stefnu sem veiti „víðtækan rétt fyrir allan 
almenning til að fá endurskoðaðar ákvarðanir stjörnvalda sem varða mikilsverða 
umhverfishagsmuni.“

Að mati Samorku er hér of langt gengið. Það hlýtur að vera krafa að til þess að geta 
komið af stað kærumáli með tilheyrandi umsvifum og kostnaði fyrir jafnt 
úrskurðarnefndina sem hugsaniega framkvæmdaaðiia og viðkomandi stjórnvald, 
verði kærandi að hafa einhverja lögvarða hagsmuni f málinu, líkt og nú er t.d. gerð 
krafa um f 14. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum. Ætia verður að sú hafi t.d. orðið 
niðurstaðan á hinum Norðurlöndunum, að þar hafi stjórnvöld ekki talið æskilegt að 
opna fyrir mögulega holskeflu kærumála um aliar ákvarðanir sem undir slíkar 
skilgreiningar falla, frá aðilum sem jafnvel hafa Iftilla eða engra hagsmuna að gæta. í 
athugasemdum við frumvarpið er m.a. rifjað upp að fyrir lagabreytingu árið 2005 var 
gert ráð fýrir aðild allra að kærum vegna ákvarðana Skipulagsstofnunar um 
umhverfisáhrif framkvæmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum. Ekki er 
hins vegar fjallað um ástæður lagabreytingarinnar árið 2005, sem m.a. var mikill fjöldi 
kærumála frá aðilum sem enga aðild áttu að málum. Hérlendis er þvf til staðar 
reynsla af slfku fýrirkomuiagi, reynsla sem hér virðist ætlunin að horfa framhjá.

Þá ber að geta þess að framkvæmdir sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum 
ganga f gegnum ferli sem innifelur m.a. formlega kynningu og samráð á 
undirbúningstíma. Aðkoma almennings er þannig þegar tryggð á fyrri stigum ferlisins. 
Hér er verið að leggja til að allir geti sfðan kært umræddar framkvæmdir á hvaða stigi 
sem er, einnig þeir sem ekki hafa látið sig málið varða á kynningar- og samráðsstigi. 
Samorka mótmælir þeirri leið.

Málsmeöferð löng
f 4. gr. er jafnframt fjallað um málsmeðferð og tfmafresti. Alls er gert ráð fyrir að ferli 
máls geti tekið frá fimm og upp f átta og hálfan mánuð, frá því að tilkynnt var um þá 
ákvörðun sem kærð er. Þetta rýmar illa við þá niðurstöðu nefndarinnar sem vann 
frumvarpið að fara stjórnsýsluleiðina, fremur en dómstóialeiðina, m.a. þar sem hún sé 
fljótvirk. Samorka gerir tiilögu um að þetta ferli verði stytt um helming.
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Þá er rétt að vekja athygli á því að tvö ár hafa verið algengur afgreiðslutími mála hjá 
úrskurðarnefnd skipuiags- og byggingarmáia, sem hinni nýju úrskurðarnefnd er m.a. 
ætlað að taka við af. Þessi langi tími er gjarnan útskýrður með vísan í álag og mikinn 
málafjölda. Nú verður að ætla að opnari aðild hafi i för með sér aukinn tjölda 
kærumála. Ekki verður séð af frumvarpsdrögunum að áhrif þessa á málsmeðferð og 
tímafresti, né á kostnað fyrir úrskurðarnefndina jafnt sem aðila máls, hafi verið metin, 
þótt getið sé um líkur á auknum fjölda kærumála í athugasemdum við frumvarpið. 
Samorka gerir því jafnframt tiílögu um að orðalagi 4. gr. verði breytt á þá leið að mál 
sem ekki náist að afgreiða innan tilskilins tíma falli niður.

Lágmarks kærukostnaður
Loks gerir Samorka athugasemd við 7. gr., um kostnað, sem gerir einfaldlega ráð 
fyrir að kostnaður úrskurðarnefndarinnar greiðist úr ríkissjöði, Gera verður þá kröfu 
að kærendur beri einhvern hiuta þess verulega kostnaðar sem þeir geta með svo 
einföldum hætti stofnað til.

Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst,

Gústaf Adolf Skúlason 
aðstoðarframkvæmdastjóri
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