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Efiii: Umsðgii uiii stjóiiiarfnimvarp tii ftillgildmgar Árósflsaiiiiiingsins, brcyting ýinissa laga,
708. mál, nm stjóriiarfrninvarp um úrskurðaniefiid umliverfís- og auðliiulamála, 
heildarlög, 709, inál og uni tillögu til þingsályktunar um fiiIigUdingu Árósasamnings um 
aðgang aö upplýsingiim o,fl,, 678. mál.

Samtök atvinnutífsins, Samtök iðnaðarins, Samtök fiskvínnslustöðva, Samál -  Saintök álfrámleiðenda, 
Landssamband íslenskra útvegsmanna, Landssamband fiskeldisstöðva, SVÞ -  SamtÖk verslunar og 
þjónusíu og Samtök ferðaþjóínjstujinar skila héc mcð sameigiiilegri umsögn um ofangreind mál. 
Umsagnaraðilar em íiér eftir nefndir samtökin.

Umhverfisráðuneytið óskaði í jamiar sl. eftir umsögn Saintaka atviimullfshis um drög að frumvörpum 
þeim sem hér eru til umfjöilunar. Samtökin skiluðu til ráðuneytisins umsögn sem dagsett er 7. febrúar 
2011 . Frumvörpin sem iögð h áá  véríð írnm á Alþingi eru nánast samhljóða friimvarpsdrögunum sem 
kynnt vorti í jam'íar, Umsagnir hafa ekki orðið ráðuneytinu tilefni til bi'eyíinga á frumvörpunum né 
hefdur er efnislegra ábeiidinga seni í þeim fólust að nokkru gétið í gréinargerðum með þeim. Eðlilegt 
hefði verið að ráðuneytið fjállaði um ábendingar og athugasemdir við írumvörpin í til þess að þingmenn 
og aðrir geti áttað sig á þvl að fjölmörg álitaefni hljóta að koma til umfjöjíunar, Aðferð ráðiineytisins að 
tiltaka í greinargeið að „farið var yfír” umsagnirnar er dæmi um tiiraun til þöggunar á lýðræðislegri 
umræðu og til að hindra að tilteknar skoðanir komi fram.

Að þessu sögðu ieggjast samtökin ekki gegn flillgildingu Árósasanmingsins en telja nauðsynlegt áð 
veruiegar breytingar verði að gera á frumvörpunum áður en þau verða að lögum. Að neðan íylgja helstu 
átlmgasemdit' sámtakaiina ög sfðan almenn umfjöllun og ábendingar:

1. Samtökin leggjast aifarið gegn því að hver og einn geti kært tilteknar ákvarðanii seni uhdir 
lagafrumvörpin falla en lcggja til að farin verði svipuð leið og nálægum löndum og aðild að 
kærum verði alfarið bundin við þá sem eiga lögvarðra hagsmuna að gæta eða upplylla tiltekin 
skilyrði sein nánar eru tilgreind í lögum. Samtökin telja mikið skorta á að nægjanlega sé fjallað 
um áhrif þess að opna kæruaðildina eins oglagterfil og látið er hjá líða að fjalla um afleiðingar 
þessa á málshraða í stjórnsýsluhni, kostnaðaráhtif og áhrif á dómstóla.

2. Samtökin telja að stofhun örskuiðarnefnclar um umhverfís- og auðlmdamál getí vei ið jákvætt 
skref en tryggja verður að néfndin fái fjánnagn og aðstöðu til að úrskurðir geti géngið hratt og 
örugglega en á þessu er mikill inisbrestur nú og ástandið er alveg óviðunandi. Einnig þarf að 
tiyggja að í nefndina geti sest sérfróðir aðilar um erfðabre)4tar JífVerur þegar slík mál eru tll 
umfjöilunar. Hafa verður í huga að kærur vegna einnar tiltekinnar frámkvæmdar geta börist til 
nefndarinnar á mörgúm stigum og nauðsynlegt að einfalda málsmeðferð þegar svo er og 
lögbinda skennníi frésti til úrskurðar. Sá tími sein það hefur tekið að fá úrskurði nefnda er 
óhóflega langur, hefur lengst undanfarin ár og ógnar réttaröryggi borgaranna. Mat 
fjármálaráðuneytisins um kostnað við hina nýju úrskurðarnefnd er allt of lágt ög býður heim
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hættu á að enn muni lengjast sá tírni seni það tekur að aíla íirskurða í málum. Mat róðuneytisins 
á fjöida kæra er einnig lágt miðað við að aítlunin erað hver sem er geti kært tiltekin niál án þess 
að viðkomandi eigi unt þau lögvarða hagsmuni og án þess að nokkur kostnaður fylgi kæru.

3. Samtökin teíja nauðsyniegt að ferli vegná leyfisveitinga og stjórnvaldsákvarða tengdum 
matsskyldu, skipulagsbreytingum, frainkvæmdaleyfum, nýíingar-, virkjunar- og starfsleyfuin 
ank teyfa skv. löguin um náttúruvernd verði einfaldað. Það er nú allt of flókið og tímafrekt og á 
að vera unnt að stytta ferla verulega án þess að gengið verði gegn hagsimmum sem æthmin er 
að vernda.

4. í frumvörpunum er lagt til að allir, hver og ei»m, geti kært mál er falla undir lög unv mat á 
umhverfisáhrifum. Framkvæmdir sem undir þáu lögfalla ganga í gegnum ákveðið ferli þa»‘ sem 
á sér stað formleg kynning og samráð á undirbúiiingstfma. Tilgangurinn er sá að því íyrr sem 
ábendingar koma frain því betur er unnt að biegðast við væntum umhvei'fisáhrifum og eins 
liggja þá fyrir fjárhagslegar forsendur sem lagðar eru tii grundvallar endanlegri ákvöiðun uin 
framkvæmdina. Með því að allir geti kært framkvæmdir á hvaða stigi sem er þá er verið að 
kippa grundvelliniun undan þessu ferli, Hver sem er getur þá kært tiltekna framkvæmd á 
lokastigum án þess að hafa látið sig málið varða eða komið fram nieð efnislegar ábendiiígar 
meðáh á kynningar- og samráðsferli stóð og er þvt eindregið mótmæh.

5. í greinargerð með frumvarpinu er ekkeit flallað um álit réttarfarsnefndar frá 2001sem sagðt I
áliti sinu: geiuv ekki mœti með því að síík breyiingyrdi gerðþctmríg ad gcmgi
lengra en brýmt nauðsyn bceri til vegna sanmingsim. ” Nauðsyniegt er einnig að taka á því 
hvernig fara á með mál fyrir dóinstóía þar sem kærandi sættir sig ekki yið niðuistöðw 
úrskurðarnefndar þ.e. flaíla um aðíld að slíkuin máium og kostnað við þau.

1. Almennt um Árósasaiuninginn og fiillgildingu hans hcr á landi»

Árósasamningurinn um aðgang að npplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðatiatöku og aðgang að 
réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum var gerðttr 25. jiiní 1998 og öðlaðist gildi 30. október 2001. 
Efni samningsins er þríþætt en í honum er fjallað xiiti iétt tií aðgangs að upplýsingum um umhverfismái, 
rétt ahnennings til þátttöku í málsmeðferð þegar undirbúnar eru ákvarðanii- af hálfu stjórnvalda í 
umhverfisináhim og aðgangui* að réttlátri málsmeðferð í umhverfísmálum fyrir dómstólum eða öðrum 
óháðum og hlutlausum úrskttrðaraðila. Með lögum nr. 23/2006 um upplýsingarétt um ttmhverftsmál, 
lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og lögum nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana 
hefur verið kveðið á uin tvo íyrrnefndu þættina, en með frumvarpsdrögum þeim sem lögð hafa vcrið 
fram til kynningar er ætlunin að innieiða þriðja þáttinn í íslenskan rétt. Einnig er nú lagt til með 
þingsályktunaitillögu að ísland fullgildi Árósasatnninginn

íslensk stjórnvöld undirrituðu samninginn 25. júní 1998 og í apríl 2001 lagði utanríkisráðherra fram 
tilÍögti til þingsálykturiár um að ríkisstjórninni yrði heiniilt fyrir íslands hönd að fuílgilda 
Árósasamninginn. I athugasemdnm með tillögunni kom fratn að það væri mat umhverftsráðuneytisins 
að fuljgilding samningsins kaliaði ekki á Iagabreytingar hér á landi. Eftir litlar umræður á þingi var 
tillögunni vísað til utanríkismáJanefndar en í máli iitanrlkisiáðherra kom fram að þáð væri nefndarinnar 
að skoða nánar hvort fullgilding samningsins krefðist lagabreytinga. Þingsályktunartillagan hlaut ekki 
afgréiðslu þingsins en i mai 2001 óskaði umhverfisráðuneytið eftir því við dóms- og 
kirkjumálaráðuneytið að síðarnefnda ráðuneytíð léti í Ijós afstöðu sína til þess hvort 
Árósasamningurinn, einkum 9. gr. hans, kallaði á lagabreytingar kæmi til fullgildingar samningsins af 
fslahds hálfii, Dóíns- ög kirkjuniálaráðuneytið leitaði af þessu ti!'éáii;t!l .i!é tla if#sií^W ^r sem sktlaði 
áliti, dags, 17. september 2ÖÖK Þar var komist að þeirri niðiirstöðu að nókkur ákvæði samnihgsíns, þ.á 
m. 9. gr., samræmdust ekki reglum íslensks réttarfars og fullgilding hans kajlaði því óhjákvæmilega á 
lagabreytingar. í kjölfar áiits rétlarfarsnefndar var árið 2003 settur á fót starfshópur 
umhverfisráðuneytis, utanríkisráðuneytis og dóms- og kirkjumál ai áðu neytis til að fara yfir efni
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Árósasamningsins óg stöðu hans gagnvart ísíenskum lögum. Starfshópiirimi skilaði niðurstöðum í 
minilisblaði til umhverfisráðherra} dóms- og kirkjumálaráðíiei'ra og utamikisráðherra 7. maí 2003.

Hinn 25. febrúar 2005 skipaði umhverfisráðherra svö riefiid sem falið var það verkefni að greina efni 
Árósasamniiigsins og hvaða opinberar ieyfisveitingar faila undir hami. í  neftidinni áttu sæti fulltrúar
umhverrisráðuneytis, sjávarútvegsráðuneytis, Íandbúnaðarráðuneytis, iðnaðar- og viðskiptaráðuneyta, 
dóms- og kirkjumáíaráðuneyíis og utanríkisráðuneýtis. Niðurstaða nefndarinnar var sett fram í skýrslu 
frá 28. september 2006.

í greinargerðum ineð þingsályktimartiilögunni og frumvörpunum er ekkért fjallað um fillögii tií 
fullgiídingar samningsins árið 2001 ogckki fjallað um álit réttarfarsnefndar frá septembev20Öl þar sem 
fjallað er um giundvaliarspurningar við innleiðingu samningsins og meðal annars komíst þaiínig að orði 
„...effullgíldía á Árósasamnmginn og tryggja wn íeið að íslensk iöggföf sé honum samrýmanhg, er 
óhjákvœmiíegt aö breyta lögum... Réttarfarsnefiid getur ékki mœlt með þvi að siik breyting yrði gerð 
þatmig að gangi iengra en brýna nauðsyn bceri tií vegna samningsins.t$

Samtökin telja nauðsynlegt að Alþingi fjaili uin sjónarmið þau sem fratn kömu í áliti réttarfarsnefndar 
og þeim álitaefnum sem þar er um Qailað, annars verður öli umfjöllun um efni málsins í besta falli 
ómálefnaleg. Hér er um að neða inál sem getur haft víðtæk áhrifá réttarfar f iandinu og undarlegt að uni 
það -skuli hvergi fjállað í tillögum umhverfls- og iitanríkísráðhen'a.

% Efni fnimvarpanna 

í fi'um vör pimum felast þrenns konar tiilögur:

í fyrsta Íagi er iagt til að allar stjórnvaldsákvarðanir er iúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun 
leyfa (starfsleyfí, framkvæmdaleyfi, rekstrarleyfi, ýmsar stjómvaldsákvarðanir) verði kæranlegar tií 
sjálfstæðrar úrskurðatnefndar umhverfís- og auðlindamála. Auk þess að ýmsar ákvarðanir sem ráðherra 
tekur nú verði færðar til tiltekinnar undirstofnunar.

í öði'u lagi er lagt til að ailir (einstakHngar og lögpersónur) geti átt aðild að kærum vegna ákvarðana 
Skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmda, um sameiginlegt umhverílsmat og enduriskoðun 
matsskýrslu samkvæmt lögum nr. 106/2000 um ntat á umhverfisáhrifum, ákvarðanir ýmissa stjórnvalda 
um að leyfa fi amkvæmdir sent eru matsskyldar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáíirifum og 
ákvarðanir Umhverfisstofnunar samkvæmt lögum ur, 18/1996 um erfðabreyttar lífverur um að leyfa 
sleppingu og dreifíngu erfðabreyttra Hfvera og að markaðssetja erfðabreyttar lífVerur eða vörur sem 
innihalda þær. Þetta er kallað „actio popuiaris u og er hér gengið lengra til að opna fyrir aðild 
almennings að kærum en í nokkru Öðru rfki sem aðiid á að Árósasamningnum. Það er gengið lengra en 
krafíst er í samningnutri sjálfum og mun lengra en réttarfarsnéfnd taldi rétt að mæla með f sinni 
greinargerð og áður er vísað til.

í þriðja lagi er fjallað uin úrskurðarnefnd umhverfís- og aiiðlindamála hhttv'erk hennar og skipan, aðild 
og málsmeðferð. Nefndinni er ætláð að leysa af hóimi úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála og 
úrskurðarnefnd hollustuhátta og mengunarvarna sem eru þar með lagðar niður auk þess að kveða upp 
úrskurði í kærum seni áður hafa gengið til ráðherra.

3. Um almemia opiiá kaerimðild

í skýrsíum sem unnar voru vegna undirbúnings fuligiidingar Árósasamningsins var ekki tekin afstaða tií 
þess hvort breyta ætti reglum urn hverjir geta átt aðíld að kærum. í greinargerð segir aðeins um þennan 
lykilþátt máisins að með því að oþna aðildar fyrir alla að kærum vegna stjórnvakisákvarðana sem falla 
undir ákvæði 2. mgr. 9. gr. Árósasamningsins sé „mörkuð sjáifstœð stefna sem veitir víðiœkan réít fyrir 
allan ahnenning lií að fá  endurskoðaðar ákvarðúnir stjórnvalda sem yarða mikihverða
um hverfishagsmuniI>á segir að sú stefna samræmist þvi ieiðarljósi 2. ingr. 9. gr. Árósasamningsins að
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veita beri alineniiingi víðtækan aðgang að réttlátri málsmeðferð svo ná inegí fram markmiðum 
samningsins uni vernd réttinda iiíiiifandi og komandi kynslóða til að iifa 1 umhverfi sem er fullnægjandi 
fyrir heilsu og velferð þeirra. Jafnframt er nefnt að ekkert Norðurlandanna hafi farið þessa leið og engín 
dæmi tiltekin mn sambærilega inniéiðingu samningsins í öðrum rikjurn, Á fundi um lagafrumvðrpin 
sem haídinn var þann 27. janúar sl. með frumvacpshöfundum kom fram að f Holiandi hafi verið opnað 
fyrir kæruaðild almennings að tilteknum málum mti tíma en að í Ijósi reynslunnar hafi því verið breytt.

Samtökin telja mikið skorta á að nægjaniega sé fjallað um áhrif þess að opna kæruaðildina eins og lagt 
er til m.a. í ljósi ákvæða Árósasamningsins, forsögu málsins og mikilvægis þess. í greinargerðinni er 
alveg 1átið hjá líða að fjalla um afleiðingar þessa á málshraða í stjórnsýslunni, kostnaðaráhrif og áhríf á 
dónrstóla. í því sambandi er rétt að benda á álit réltarfarsnefndar en í því kemur skýit fram að 
samkvæint ísíetískri dóinaframkvæmd giicíi hér á landi ólögfest skílyrði um að sá sem itöfðar dómsmál 
verði sjálfur að hafa iögvarða hagsnumi af því að fá leyst úr þeim kröfum sem hann gerir þar. Þá keinur 
frain að með ýmsum ákvæðum samningsins sé ráðgert að vikið verði verulega frá sHkum skilyrðum. 
Réttarfarsnefnd telur óhætt að fullyrða að svo rúm skilyrði fyrir aðgangi áð dómstólum stangist á við 
kröfur uin iögvarða hagsmuni, sem mótast hafi í dómaframkvæmd og fræðikenningum. Þá segir í álitinu 
eins og bent er á hér að ofan að réttarfarsnefnd geti ekki mælt íneð því að slík breyting yrði gerð þannig 
að Inm gengi Iengra en brýna nauðsyn bæri tii vegna ákvæða samningsins. Samtökin telja að þetta 
sjónarmið eigi einnig við hvað varðar aðild að stjórnsýslumálum. Það er álit samtakanna að með þeirri 
tillögu sem lögð er til í frumvarpinn sem gengið mun lengra en bi*ýna nauðsyn beri til sainkvæmt 
ákvæðum samningsins án þess að slík tiliaga hafi hiotið nægjanlega skoðun.

í aimennum athugasemdum með drögum að frumvarpi til laga um tirskurðarnefnd umhvérfis- og 
auðliiidamáía er vikið að þvi að áður en lögum um mat á umhverfisáhrifum var breytt með lögum nr. 
74/2005, hafi verið gert ráð íyrir aðiid allra að kærum vegna ákvarðana Skipulagsstofnunar um 
umhverfísáhríf framkvæmda. I frumvarpi því sem síðar varð að lögum nr, 74/2005 var lagt til að 
máiskötsréttur til æðra stjórnvalds vegna matsskyidra framkvænida takmarkist við þá aðila sem eiga 
lögvarinna Jiagsmuna að gæta, unihverfisverndarsamtök og hagsmunasamtök eftir nánari regium. í 
athugasemdum við 12. gr. frumvarpsins segir m.a.: „Þá er i 2. mgr.
til ráðherra verði eimmgis bundvm við þá sem bofa lögvarinna hagsmima að gceta, sem tengjast 
ákvörðumtm Skipulagsstofmmar, og ifmhverfiwerndar- og hagsnnmasamtðk sem starfa á íslandi og 
hafa a.m.k. 50 fé/agsmenu, enda samrýmist það tilgangi s&irfakanná eftir þvi sem fýrir kann að vera 
mrntt llögmn eða samþykktum þeirra, Lagt er íil að sömtt reglur eigi hér við um kœruheimild og kveðið 
er á um í 26. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, að öðru leyti en þvi að umhverfisverndarsamtök öðlast 
hér málskotsrétt. Umhverfisverndarsamtök skulu uppfylla þau skilyrði sem fram koma i  skilgreinmgit i
3. gr., sbr. 3. gr. frumvarpsins; Þœr breytingor sem hér eru lagðar tilwn kœruheimild eru til sammmis 
við j)að séni giídir á Norðuriöndum, sbr. umjjölhm i ahmnnum athugasemdum, en réttur tii málskots 
hefur hvergi á Norðitrlöndum verið eins víðtœkur og Itér á landi. “

Samtökin vekja athygli á því að ahnenningi hefiir verið veittur réttur til að koma á framfæri 
athugasemdum við framkvæmdir í bæði umhverfísmati áætlunar og eins mati á umhverfisáhrifum 
framkvæmdm; á skipulagsstigi og við ðtgáfu starfsleyfo. Hins vegar $  samtökin ekM séð að nokkur rök 
standi til þess að veita almenningi opna aðild að stjórnsýslu- eða dómsmálum, þvert á þær almenmi 
reglur sem gilda um kæruaðild. Slíkt væri umfram skyldu samkvæmt Árósasamningnum og með því 
væri gengið mun lengra en í öðrtim aðildarríkjum saniningsins, nema eftil viíl þar sem ákvæði ttin opna 
aðild að tiiteknum máium er að fínna stjói narskrá viðkoinandi rikis.

í frumvarpsdrögmitim ei* einnig að finna heimild til kæranda að krefja um stöðvun framkvæmda til 
bráðabirgða. Komi til slíks getur það leitt tií dómsmáia þar sem annars vegai* eru ríkir hagsmunir þess 
sem fyrir franikvæmdunum stendur og iíklega fjöhnargra annara. Þá vakna spurningar um aðild 
kæranda að slíku dómsmáii þar sem hans lögvörðu hagsmunir hafí fram að þessu ekki nægt til 
iiéfðbundimiar meðferðar fyrir dómstólum.
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Samtökin Íivetja til þess að um þetta verði fjaílað og mótuð stefna sem samræm ist réítarvenjum hér á 
laiidi. Bent er á að enginn kostnaður fellur á kæranda nema vegna eigin inálatiíbúnaðar samkvæint 
frumvarpsdrögunum en að allt annað gildir um málsmeðferð fyiir dómstolum.

4. Um hlutverlt og sidpan úrsknrðarnefndar umhverfís- og auðliiidamála

Gert er ráð fyrir að sett verði á laggirnar ný úrskurðaniefnd umhverfís- og auðlindamála sem taki vtð 
hlutverki úrskurðantefndar um skipulags og byggingarmál, úrskurðamefndar skv. lögum uin 
hoHustuhætti og mengunarvarnir og úrskurði einnlg um mál sem áður geivgu beínt til ráðherra. I 
athugasemdum er þetta orðað svo að nefndinni sé falið að úrskurða um ágreining vegna útgáfu, 
endurskoðtmar eða afturköliunar leyfa til framkvæmda sem falia undir lög um mat á unihverfisáitrifum 
nr. 106/2000 og eru á verkefnasviði umliverfisráðuneytis, sjávarútvegs- og Iandbúnaðarráðune)tis og 
iðnaðarráðuneytis. I>á er gert ráð fyrir að úrskurðainefndin úrskurði uni kærur vegna annara 
stjóMváldsákVarðana á verksviði umhvérnsráðuneytis, sjávarútvegs- og landbúiia^ari'áðtiiíeytis ög 
iðnaðarráðuneytis sem eiga samleið með ofangreindum ákvörðunum og eðlilegt þykir að fella undir 
verksvið nefndarinnar.

Gert er ráð íyrir því að nefndin sé skipuð ffórum mönnum sein Hæstiréttur tihiefnir og tveimur sem 
tilnefndir eru af ráðherrum sem fara með sjávariitvegsmál annars vegar og orkuinál og jarðrænar 
auðlindir hins vegar og að umhverfisráðherra skipi nefndina og formann hennar án tilnefningar.

Samtökin telja þessa breytingu til batnaðar sem geti orðið til þess að samræma úrsktirði með því að 
sama nefnd fjálli nú um mát sem áður gengu mismunandi leið í stjórnsýslunni. Samtökin eru einnig 
sammála þeírri stefnu sem fest í frumvarpsdrögunum að ýmsar leyfisveitingar eru færðar tii 
undirstofnana og að úrskurðarvald er tekið úr höndum ráðheri*a.

Geit er ráð fyrir að nefndin sé ýmist skipuð þreniur eða flnim mönnum eftir eðli máls og að nefndin geti 
falið fonnanni að úrskurða um einföld mái. Gert er ráð fyrir formaður nefndarinnar ákveðl hvort 
nefndin skuli skipuð þremur eða fimin mönnum. Gert er ráð fyrir að nefndin geti hvatt sér til ráðgjafar 
sérfróða aðila við undirbúning og meðferð máls.

SamtÖkin telja eðlilegt að nefndin ákveði sjálf hvenær hún skuli skipuð þremur eða fimm mönnum í 
stað þess að fela það formanni enda er það í samræmi við önnur ákvæði.

Samtökin telja einnig nauðsynlegt að htiga að skipan nefndarinnar þegar fjallað er um kærur vegna 
erfðabreyttra HfVera. Ekki er gert ráð fyrir þekkingu á því sviði meðal nefndarmanna. Hér er um að 
ræða sérhæfðan málaflokk þar sem í umræðu eru alls kyns hindurvitni og fordómar sem ekkí eiga sér 
neina stoð í vísindalegri þekkingu. Þetta skapar frjóan jarðveg fyrir kærumál og því mikilvægt að tekið 
verði á þeim af faglegri þekkingu. Mikilvægt er að í úrskurðarnefndinni sitji í þessum tilvikum 
einstaklingar sem geta fjailað um erfðabre>ttar lífverur með hliðsjón af því sem best er vitað á hvefjum 
tíma.

5* XJm úrskurði samkvæmt gildaiidi lögum

Það hefur legið fyrir um íanga hríð að það tekur atít of langan tíma að fá úrskurði samkvæmt giidandi 
Jögum hvort sem horft er fij új*skurða nefndar skv. Jöguni um holiustuhætti og meiígunarvarnir, nefndar 
um skipulags- og byggingarmál eða umhverfisráðuneytisins sjálfs.

í tengslum við þessa umsögn var fauslejga kaiinað hversu langan tíma það tekur þessa aðila að kveða 
upp úrskurði í þeim málum sem að þeim er beint. Ekki var íitið tiJ úrskurða iðnaðarráðuneytisins né 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins og því ekkeit fuilyrt unt það hér Jiversu langan tíma tekur 
þau að komast að niðurstöðu í kærumálum.
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urskurðariiefnd skipulags- og byggingarmála rekui’ sérstaka vefsíðu (littp://\vww,úsb.isA þar sem unnt 
er að skoða úrskurði nefiidarinnar. Árið 2010 kvað nefndin upp 72 úrskurði. Af þeim voru 26 eða 36% 
kveðnir upp innan 6 niánaða frá því nefndinni barst erindi eða kæra. Úrskurðir í 3 máluni voru kveðnir 
upp frá 6 - 12 mánuðum frá því að þau bárust nefndmni. í 19 málum eða 26% tók 1 -  2 ár að fá 
úrskurði. I þriðjungi inála eða 24 tók meira en 2 ár að fá úrskurð. Það mál sem vii tist taka lengstan tíma 
að fá úrskurð í tók 38 mánuði. Að meðaftali tók það fimmtán og liáifan mánuð að fá úrskurð í þessum 
72 máinni. Kæiufréstur tii néfndárinnar er einn mánuðiir frá því hin kærða ákvörðun er tekin.

Um úisktirðarnefnd samkvæmt iðguni uin hollustiihætti og mengunarvarnir gilda sérstök lagaákvæði 
um tímafresti sem fínna má í 3. íngr. 31. gr. laga nr. 7/1998 en þar segir: „Nefndm skaí b eð a  upp 
úmkurö svo fljóti sem auðið er og eigi síðar enfjórum vikum eftir að henni berst mál i hendur. Sé mál 
viðaníikið og fynryáwtfegt að afgreiðsla taki lengri' tímá skái mfndin t í l^ n m M ^ ð e f^ m id i^ M  og 
tiitaka afgreiðshtfrest sem aidrei skái þó vera lengri en átta vikur. " Af síðustu 20 úrskurðum 
neíndarinnar sem bi'rtir eru 'á veftmm (http://vvwvv.rettarheiiniId.isA var einh kye6.iii.iii upþ ettir I $ daga 
en athugunin byggði á því að athuga tímafrest frá dagsetningu kæru til úrskurðai’. Þetta var í  eina skiptið 
sem nefndin kvað upp úrskurð innan lögbundinna tímamarka. Næsti úrskurður var kveðinn upp eftir 9 
vikur, Úi’skurðir í 7 ináium voiu kveðnir upp eftir 3 6 mánuði, í 5 eftir 6 -  9 mánuði, í 3 eftir 9 -  12
mánuði, í einu eftir 16 mámiði, í einu eftir 27 mánuði og i einu eftir 39 mánuði. Að meðaltali tók það 
nefndina 40 vikur að kveða upp úrskuið sinn eða 5 ~ 10 faidan lögbundinn frest eftir því hvor 
tímamörkin er miðað við,

Á þessum sama vef (http://w\vw.rettarlieiiiiÍídis/) eru einnig birtir úrskurðir umhverfisráðuneytisins, 
Þegar litið ei* til síðustu 20 úrskurða sem þar er að fimia kemur í ijós að þáð tekur að meðaltali átta og 
háifan mánuð að kveða upp úrskurði frá þvf erindi berst ráðuneytiiiu. í tveimur tilvikum leið meira en 
eitt ái\ í 8 skipti liðu 9 - 12mánuðir og f 5 skipti 6 -  9 mánuðir. Tveir úrskuiðir voru kveðnir upp innan 
þriggja mánaða og þrír að auki innan sex inánaða.

Sá tínii sem tekur að fá úrskurði stjórnsýslunnar í einstökum málum er allt of langur og aiveg ljóst að 
ekki eru virt almenn ákvæði stjórnsýslulaga og alls ekki ákvæði sérlaga um úrskurðarnefnd iini 
holiustuhætti og mengunarvarnir, Fyrir nokkrum árum kannaði umboðsmaður Alþingis tínia sem það 
tók f jö lm a r g a r  úrskurðarnefndir að kveða upp úrskurði sína og Ijóst er að þessi tími hefiir enn iengst frá 
því sú könnún var gerð.

Samtökin lýsa því yflr miklum áhyggjuin vegna þess að með fyrirhuguðum iagábreytinguin er 
fyfifsjáániegt áð kærumálum inUii j0öígá gríðaríega og hætta á að stjórnsýslunni vefði hreirílega drekkt. 
Nauðsynlegt er að stjórnvöld beiti sér fyrir sérstöku átaki allra þessara aðiia til að stytta málsmeðferð og 
flýta úiskurðuin. Ástandið er óviðunandi.

6. Um málssncðfei'ð úrskiirðai nefndar uin umhverfis- og auðiindamál

í frumvarpsdrögum um úrskurðarnefndina er gert ráð fyrir að kæiufrestur verði einn mánuður ffá 
birtingu ákvörðunar. Síðan fæi* stjói'iivald 30 — 45 daga til að skila gögnum niáis og umsögn til 
úrskurðarnefndarinnar, auk þess tíma sem það tekur úrskurðarnefndina að óska eftir þessum gögnum. 
Síðan cr gert ráð fyrir að nefndin kveði uþp úrskiirð sihn innan 3 - 6  mánaða frá þvl gögn berast frá 
stjórnvaicii. Þannig má búast við að það taki allt að 9 mámiðum að fá úiskurði frá því hin kærða 
ákvörðun er tekin þar til niðurstaða er fengin. Þetta miðast við að ailt gangi eins og ætlað er en eins og 
fiam hefur komið er sú ekki raunin nú.

Ljóst má vera að ágreiningsefni vegna sömu framkvæmdar geta ítrekað komið til umfjöíiunar 
úrskui'ðaniéfiidariiiiiai*. Skýrist það af flóknum og umfangsmikltim reglum vegna ieyfisveitinga og 
umhverfismats. Sem dæmi má nefna að frairikvæindir vegna undirbúniiigs og byggingar 
jarðvarmavirkjunar geta falið í sér á amian íug kæranlegra stjórnvaidsákvarða tengdum matsskyldu, 
skipuiagsbreytingum, framkvæmdaleyfum, nýtingar-, viikjunar- og starfsieyfum auk leyfa skv. Íögum 
um náttúruvernd.
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Samtökin eru þeirrar skoðunar að mögulegt sé að einfalda þessa fcrla til numa og kalla eftír því að 
Ieyíisveitingárfei’lar verði einfakiaðir. Að öðiuni kosti muni fyrirhugaðar lagabreytingar lrafa í för nteð 
sér að leyfísveitingar verði enn langdregnari en þegar er, ekki síst ef ætlunin er að veita opna aðild að 
kæruináiuin vegna þeina. Saina ináfið getur koniið til úiskurðarnefndaiiivnar aftur og aftur, sömu 
stofnanirnar eru ítrekað kraíln um gögn og umsagnir vegna söinu mála.

Samtökin telja mjög inikilvægt að inálsmeðferð verði einfólduð og fiestir styttir þegar kært er vegna 
leyfisveitinga sein þegar hafa koniið til umíjöHurtaniefndanmiar. Það ef óásættanlegt að sííkt geti orðið 
til þess að ný hringrás umsagna og úrskurða fari af stað og leiðir einungis til algers ófarnaðar.

Verði frumvörpinn að löguin er nauðsynlegt að tryggja að úrskurðarnefndin haíí íir nægum fjánnuinnn 
að spila til þess að geta fjallað um og afgreitt inál á tilsettum tíma. Að öðruin kosti er fyrirsjáanlegt að 
framkvæmdir munu dragast, óvissa aukast og engin leið til að segja fyrir uin hversu langur 
leyfisveiti ngarferil linn getur orðið.

ISAMTÖK
IHSKVINNStUSTÓÖVA ssmát.

Virðingarfyllst,

F>h, Samtaka atvinnulífsins F.h. Samtaka iðnaðarins
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