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Efiii; Umsögii u«i stjóriiarfnnnvai’p til fuHgiIdingar Árósasamningsins, brcyting ýmissa laga, 
708. mál, um stjóniarfruinvarp um Hrskiirðainefiul umhvcríls- og auðliiidamála, 
heildarlög. 709. mál og um tillögu til þingsályktunar um futlgildingu ÁrósasaniHÍugs nni 
aögang að upplýsingum o.fl., 678. mál.

SamtÖk atvinnuíífsins, Sanitök iðnaðarins, Sanitök fískvinnslustöðva, Sainál -  Samtök álfiamleiðenda, 
Landssamband íslenskra útvegsmanna, Landssamband fiskeldisstöðva, SVI> -  Samtök verslunar og 
þjóinistu og Samtök ferðaþjónustunnar skila hér með sameiginlegri umsögn um ofangreind mál. 
Umsagnataðilar eru hér eftir nefndir samtökin.

Umhverfisráðuneytið óskaði í januar sl. eftir umsögn Samtaka atvinnulífsins um drög að frumvörpum 
þeim sem hér eru til umQölÍunar. Sánitökin skiluðu til ráðuneytisins umsögn sem dagsett er 7. febrúar 
2011. Frumvörpin setn lögð hafa verið fram á Aiþingi eru nánast samhljóða frumvarpsdrögunum sém 
kynnt voru í janúar. Umsagnir hafa ekki orðið ráðuneytinu tiiefni til breytinga á frumvörpunum né 
heldur er efhisíegra ábendinga sem í þeim fólust að nokkru getið í gréinargerðum með þeim. Eðliiegt 
hefði verið að ráðuneytið fjallaði um ábendingar og athugasemdir við frumvöipin f til þess að þiiigtnenn 
og aðrir geti áttað sig á því ̂ ðfjölmörg álitaefni hljóta að koma til umfjöliunar. Aðferð ráðuneytisins að 
tiltaka i greinargerð að „farið var yfir” umsagnirnar er dæmi um tilraun tii þöiggunar á lýðrœðislegri 
umræðu og til að hindra að tilteknar skoðanir komi fram.

Að þessu sögðu leggjast saintökin ekki gegn fullgildingu Árósasamningsins en telja nauðsynlegt að 
verulegat* bréytingar verði að gera á frumvörpunuin áður en þau verða að lögum, Að neðan fylgja helstu 
athugasemdir samtakanna og siðan almenn uniQölIun og ábendingar:

1. Samtökin leggjast alfarið gegn því að hver og einn geti kært tilteknar ákvarðanir sem undir 
lagafrumvörpin falla en leggja til að farin verði svipuð leið og nálægum löndum og aðild að 
kærum verði alfarið bundin við þá sem eiga lögvarðra hagsmuna að gæía eða uppfylla tíltekin 
skilyrði sem nánar eru tilgreind í lögum. Samtökin telja mikið skorta á að n^gjánlégð sé flallað 
um áhrifþess að opna kætuaðildina eins og lagt er til og látið er hjá líða að fjalla um afleiðingar 
þessa á málshraða í stjórnsýslunni, kostnaðaráhrif og áhrif á dómstóla.

2. Samtökin telja að stofnun íirskurðarnefndar um umhverfís- og auðlindamál geti verið jákvætt 
skref en tryggja verður að nefndin fái fjármagn og aðstöðu til að úrskurðir geti gengið hratt og 
örugglega en á þessu er mikill misbrestur nú og ástandið er alveg óviðunandi. Einnig þarf að 
tiyggja að í nefndina geti sest sérfróðir aðilar um erfðabreyttar lífverur þegar slík mál eru til 
umfjöliunar. Hafa verður í huga að kærur vegna einnar tiltekinnar frámkvæmdar geta borist til 
nefndarinnar á mörgum stigmn og nauðsynlegt að einfalda inálsmeðferð þegar svo er og 
Iögbinda skemmri fresti til úrskurðái'. Sá títni sém það hefur tekið að fá úrskurði nefnda er 
óhóflega langur, hefur lengst undanfarin ár og ógtiar réttaröryggi borgaranna. Mat 
fjármálaráðuneytisins um kostnað við hina nýju úrskurðarnefnd er allt of lágt og býður heim
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hættu á að enn imini lengjast sá tími sem það tekur að afla úiskurða í málum. Mat ráðuneytisins 
á fjölda kæra er einnig lágt jniðað við að ætiunin er að hver sem er getí kært tiltekín mál án þess 
að viðkomandf eigi um þau lögvarða hagsimijíi og án þess að nokkur kostnaður fylgi kæru.

3. Samtökin telja nauðsynlegt að ferli vegna leyfisveitinga og stjómvaídsákvarða tengdum 
matsskyldu, skipulagsbreytingum, framkvæmdaleyfum, nýUngar-, virkjunar- og starfsleyfuni 
auk leyfa skv. lögum uni náttúruvernd verði einfaldað, Það em ú allt o f flókíð og tímafrekt og á 
að vera unnt að stytta fería verulega án þess að gengið veiði gegn hagsinimuin sem ætlunin er 
að vernda.

4. í frumvöipunimi er lagt íií að allir, hver og einn, geti kært niál er falla undir lög iim mat á 
umhverfisáhrifnni. Framkvæmdir sem undir þau lög falla ganga í gegnum ákveðið ferli þar sem 
á sér stað formleg kynning og samráð á undirbimingstfma. Tilgangurinn er sá að því fyrr sem 
ábendjngar koma fram því betur er unnt að biegðast við væntum umhverrisáhrifum og eins 
íiggja þá fyrir ijárhagslegar forsenduv sem lagðar eru tii grundvallar endanlegri ákvörðun um 
fi-amkvæmdina. Með því að allir geti kært framkvæmdir á hvaða stigi sem er þá er verið að 
kippa gi’undvejíiiHíra undan þessu ferli. Hver sem er getur þá kæit tiltekna framkvæmd á 
lokastigiim án þess að hafa lálið sig málið varða eða komið fram með efnislegar ábendingar 
meðan á kynningar- og samráðsferli stóð og er jwí eindregið mótmælt.

5. 1 greinargerð með frumvarpinu er ekkert fjallað um álit réttarfarsnefndar frá 2001sem sagði f 
áliti sínu: „Réltarfarsnefndgetur ékkiméH með þvi að sfik breyíing yrði gerðþamtig að gattgi 
iengra en brýna naaðsyn bœri tii vegna samnmgsins. ” Nauðsynlegt er einnig að taka á því 
hvernig fara á með mál fyrir dómstóla þar sein kærandi sættir sig ekki við niðurstöðu 
órskurðarnefndar þ.e. fjalla uiu aðiid að slíkum niálum og kostnað víð þau.

1. Almennt uin Ái ósasamníiigiiin og fullgildingu Iians hcr á landí.

Árósasamningurinn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings f ákvarðanatöku og aðgang að 
réttíátri málsmeðferð í ímihverfísmálum var gerður 25. jimí 1998 og öðlaðist gildi 30. október 200 L 
Efni samningsins er þríþætt en í honum er fjallað tiin rétt til aðgangs að upplýsingum um umhvei'fismál, 
rétt almennings til þátttöku í málsmeðferð þegar undirbúnar eru ákvarðanir af hálfu stjóinvalda f 
umhverfísmálum og aðgangur að réttlátri málsmeðferð í umhverfísmálum fyrir dómstólum eða öðrum 
óháðum og hlullausum úrskurðaraðila, Með lögum nr. 23/2006 um upplýsingarétt um iimhverfísmál, 
lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og lögum nr. 105/2006, um umhverflsmat áætlana 
hefur veríð kveðið á um tvo fyrrnéfndu þætíina, en með frumvarpsdrögum þeim sem lögð hafa verið 
fram til kynningar er ætlunin að innleiða þriðja j>áttinn í íslenskan rétt. Einnig er nú lagt til með 
þingsályktunartillögu að ísland fitllgíldí Árósasamninginn

íslensk stjórnvöld undirrituðu samninginn 25. júní 1998 og í apríl 2001 lagði utanríkisráðherra fram 
tiIJögu til þingsályktunai' um að ríkisstjórninni yrði heimilt fyrir fslands hönd að fullgilda 
Árósasamninginn. I athugasemdum nieð tillögunni kom fram að það væri mat umhverfísráðuneytisins 
að fullgilding samningsins kallaði ekki á lagabi'éytingar iiér á landi. Eftir litlar umræður á þingi var 
tiiiögtmni vísað til utanrikismáJanefndar en í máli utanrikisriáðherra kom fram að það væri nefndarinnar 
að skoða nánar hvort fullgilding samningsins krefðist lagabi’eytinga. Þingsályktunartillagan hlaut ekki 
afgreíðslu þingsins en í maí 2001 óskaði umhverfísráðuneytið eftir því við dóms- og 
kirkjumálaráðuneytið að síðatnefnda ráðuneyfið létí í Ijós afstöðu sína til þess hvort 
Árósasamningurinn, einkum 9. gr. hans, kallaði á lagabreytingar kæmi til fullgildingar samningsins af 
fslaiíds hálfii, Dóins- og kirlcjumálai’áðurieytið Íeiíaði af þessú tiléfni til íéttórförsii^iiáíir $éi« sJíÍláði 
áliti, dags, 17. september 2001. Þar var komisi að þeirri niðurstöðu að nokkur ákvæði samningsins, þ.á 
m. 9. gr., samiæmdust ekki reglum íslensks réttarfars og fullgilding hans kallaði jwí óhjákvæmiíega á 
lagabreytingai'. í kjölfar álits réttarfai*snefndar var árið 2003 settur á fót starfshópur 
umhverfísráðuncytis, utanrikisráðuneytis og dóms- og kirkjumálaráðuneytis til að faia yfir cfni
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Árósasamningsins og síöðu iians gagnvart ísienskuni lögum. Starfshópurinn skilaði niðurstöðum í 
minnisbiaði til unihverfisiáðlierra, dóms- og kirkjumálaráðherra og utanríkisráðlierra 7. maí 2003.

Hinft 25, febrúar 2005 skipaði umhverflsráðherra svö nefnd sem falið var það verkefni að greina efni 
Árósasamiííngsins og hvaða opinberar ieyfísveitingar falla undir hann. 1 nefndinni áttu sæti fiilltráár 
unihverfisráðuneytis, sjávarátvegsráðuneytis, Íandbíinaðarráðuneytis, iðnaðar- og viðskiptaráðimeyta, 
dóms- og kirkjuinálaráðuneytis og utanrikisráðuneytis. N iðurstaða nefndarinnai' var sett fram í skýrsiu 
frá 28. september 2006.

í greinargerðum með þingsályktunartillögunni og fiumvörpunum er ekkert fjallað um tíllögu tií 
fulígildingar samningsins árið 2001 og ekki Qallað urn álit réttarfarsnefndar frá september 200.1 þar sem 
fjállað er uin grundvallarspurningar við inníeiðingu samningsins og meðal annars komist þannig að orði 
„...ef fullgilda á Árósasanmmgmn og tryggja um íeið að islemk löggjöf sé homtm samrýmanteg, er 
öhjáhmm íegt að breyta fðgum... Réttarfarsnefnd gettír ehki mœit með því að siik breyting yrði gerð 
þamiig að gangi lengra en brýna nauðsyn bœri tU vegna samníngsins."

Samtökin telja nauðsynlegt að Aiþingi fjaili um sjónarmið þau sem fram komu í áliti réttarfarsnefndar 
og þeim áHtaefmim sem þar er um fjaliað, annars verður Öli um^öilun um efni máisins ( besta faili 
ómálefnaleg. Hér er um að ræða mál sem getur haft víðtæk áhrifá réttarfar i landinu og undarlegt að um 
það skiili hvergi f}allað í  tiilögum umhverfis- og utanríkisráðherra.

% Efni frii invai’paniia

í frumvörpunum felast þrenns konar tiilögur:

í íyrsta lagi er lagt tii að ailar stjórnvaldsákvarðanir er lúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun 
ieyfa (starfsieyfi, framkvæmdaleyfi, rekstrarleyfí, ýmsar stjórnvaidsákvarðanir) verði kæranlegar til 
sjáifstæðrar íirskurðarnefndar umhverfis- og auðJindamála. Auk þess að ýmsar ákvarðanir sem ráðherra 
tékur mi verði fcérðar tii tiltekinnar undirstofnunar.

í öðru iagi isr lagt til að ailir (einstaklingar og iögpersónur) geti átt aðild að kærum vegna ákvarðana 
Skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmda, uni sameiginíegt utiihyérflsniát og endurskoðun 
niatsskýrslu samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrífum, ákvarðanir ýmissa stjórnvaida 
tim að leyfa framkvæmdir sem eru matsskyldar samkvænit iögum um mat á umhvernsálirifuni og 
ákvarðanir Umhverfisstofnunar samkvæmt lögum nr. 18/1996 iim erfðabre>'ttar Iífverur um að leyfa 
sleppingu og dreifíngu erfðabreyttra lífvera og að markaðssetja erfóabreyttar lífverur eða vörur sein 
innihalda þær. Þetta er kallað „actio popiúarisu og er hér gengið lengra til að opna fyrir aðild 
almennings að kærum en í nokkru öðru ríki sem aðild á aðÁrósasamningnum. Það er gengið lengra en 
krafist er í samningnum sjálfum og muii lengra en réttarfarsnéfnd taidi rétt að mæla með í sinni 
greinargerð og áður er vísað til.

í þriðja lagi er fjailað uin úrskurðarnefnd umhverfís- og auðlindamála hlutverk hennar og skipan, aðild 
og inálsmeðferð. Nefndinni er ætlað að leysa af hólini úrskurðarnefnd skipuíags- og byggingarmála og 
úiskurðarjiefnd hollustuháttá og mengunarvarna sem éru þar með lagðar niður auk þéss að kveða upp 
úrskurði í kærum sem áður hafa gengið til ráðherra.

3. llm almenna opna kæmaðild

í skýrslum sem unnar voru vegna undirbíínings fuilgildingar Árósasamningsins var ekki tekin afstaða til 
þess hvort breyta ætti reglum um hvetjir geta átt aðild að kærum. í greinargerð segir aðeins um þennan 
lykilþátt málsins að með því að opna aðildar fyrir alia að kærum vegna stjórnvaldsákvarðana sem falla 
undir ákvæði 2. mgr. 9. gr. Árósasamningsins sé „mörkuð sjáifstœð stefim sem veitir viðíœkan rétt fyrir 
dilan ahuemmg tii að fá  endurskoðaðar ákvarðanir stjómvalda sem varða mikiisverða 
umhverfishagsmuni", Þá segir að sú stefna samræmist því leiðarljósí 2. mgr. 9. gr. Árösasamningsins að
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véitá beri almenningi viðtækan aðgang að rétíJátri málsmeðferð svo ná inegi frnm markniiðuni 
samningsins um vernd réttinda núlifandi og komandi kynslóða til að lifa í unihverfí sein er fullnægjandi 
fyrir heilsii og velferð þeirra. Jafnframt er nefnt að ekkert Norðurlandanna hafi farið þessa leið og engin 
dæini tiltekin um sambærliega inniéiðingu samningsiiis í öðruni ríkjum. Á fundi um lagafrumvörpin 
sem haídiim var þann 27. januar sl. með frumvarpsliöfundum kom frain að I Hollandi liafi verið opnað 
fyrir kærtiaðild almennings að tilteknum niáium um tíma en að í Ijósi reynslunnar hafí því verið breytt.

Samtökin telja mikið skorta á að nægjanlega sé fjalJað um áhrífþess að opna kæruaðildína eins og lagt 
er tií m.a. 1 ijósi ákvæða Árósasamningsins, forsögu málsins og mikilvægis j)ess. í greinargerðinni er 
alveg látið hjá líða að fjalla um afleiðingar þessa á málshraða i stjórnsýslunni, kostnaðaráhrif og áluif á 
dómstóla. í því sambandi er rétt að benda á áiit réttaifarsnefndar en í því kemur skýit fram að 
samkvæmt íslenskri dómafraiiikvæmd gildi hér á iandi ólögfest skilyrði uni að sá sem höfðar dómsmái 
verði sjálfur að hafa lögvarða hagsmuni af því að fá leyst íir þeim kröfum sem hann gerir þar. Þá kemur 
fram að með ýmsum ákvæðum sanmingsins sé ráðgert að vikið verði verulega frá slíkum skilyrðum. 
Réttarfarsnefnd teiur óhætt að fullyrða að svo rúm skiiyrði fyrir aðgangi að dóinstólum stangist á við 
kröfur «m 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 með því að slík breyting yrði gerð þannig 
að hím gengi lengra en brýna iiauðsyn bæri til vegna ákvæða samningsins. Samtökin telja að þetta 
sjónai mið eigi eiiinig við hvað varðar aðild að stjórnsýslumálum. Það er álit samtakanna að með þeirri 
tillögu sem lögð er tii í frumvarpinu sem gengið mun lengra en biýna nauðsyn beri til samkvæmt 
ákvæÖUin samningsins án þess að slík tillaga hafi hlotið nægjanlega skoðun.

í almennum athugasemdum með drögum að frumvarpi til laga uni úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála er vikið að j>ví að áður en Jögum iim mat á umhverfisálm ifum var breytt með lögum nr. 
74/2005, hafí verið gert ráð fyrír áðild allra að kæruin vegna ákvai'ðana Skipulagsstofnunar um 
umhverfísáhrif framkvæmda. í frumvarpi því sem síðar varð að lögum m\ 74/2005 var iagt tii að 
málskotsréttur til æðra stjórnvaids vegna matsskyidra framkvæmda takmarkist við þá aðiia sem eiga 
lögvarinna hagsmuna að gæta, unihverfisverndarsanitök og hagsmunasamtök eftir nánari reglum. í 
athugasemdum við 12. gr. frumvarpsins segir m.a.: „Þá er í 2. uigr. lagí til að réttur til að skjóta máli 
til ráðherra verði eimmgis bimdimi við þá sem hqfa lögvarinna hagstmma að gœta, sem tengjast 
ákvörðunum Skipulagsstofnwiar, og umhverfisverndar- og hagsmunasamtök sem starfa á ísiandi og 
hafa a. m.k. 50 félagstnenn, enda samrýmist það tilgangi samtakanna eftir þvi setnfyrir kann að vera 
mœlt /  lögmn eða samþykktum þeirra. Lagt er til að sömu reghir eigi hér við um katruheimiM og kveðið 
er á um í 26. gi\ stjórmýshtiaga, ni\ 37/1993, að öðnt leyti en því aó umhverfisvermlarsamtök ööktst 
hér inálskotsrétt. Umhverftsvermlavsamtök skttlu uppfylia þau skilyrði sem fram koma í skilgreiningu i
3. gr.t sbr, 3. gr.frumvarpsins^ Þœr breydngar sem hér eru lagðar tiíum kœruheimild eruiil sammmis 
við það sem gfldir á Norðuriöndum, sbr. umjj&Hun í  ahnennum athugasemdum, en réttur tii málskots 
hefur hvergi á Norðurlöndum verið eirn viðtœkur og hér á landi. “

Samtökin vekja athygli á því að aimenningi hefur verið veittur réttur til að koma á franifæri 
athugasemdum við framkvæmdir i bæði umhverflsmati áætlunar og eins mati á umhverfisáhrifum 
framkvæmdar, á skipulagsstigi og við útgáfu starfsieyfa. Hins vegar fá samtökin ekki séð að nokkur rok 
standi til þess að veita álmeuuingi .oþM aðild að stjórnsýsiu- eða dónismáluiit, þvert á j)á?r aiménnu 
reglur sem gilda um kæruaðild. Slíkt væri umfiain skyldu samkvæmt Árósasamningnum og ineð þvi 
væri gengið miin lengra en i öðrum aðildarríkjum samningsins, nema eftil vill j)ar sem ákvseði um opna 
aðild að tilteknum niálum er að finna stjórnarskrá viðkomandi rikis.

í fi u mvarpsdrögunum er einnig að fínna heimild til kæranda að kre0a um stöðvun frainkvæmda til 
bráðabirgða. Komi til sliks getur það leitt til dómsmáfa þar sem annars vegar eru rikir hagsntunir Ĵ ess 
sem fyrir frantkvæindunum stendur og liklega fjölmargra annara. Þá vakna si)urningar iim aðiid 
kæranda að slíku dómsmáli þar sein hans iogvöiðu hagsmunir hafi fram áð þessu ekki nægt til 
liefðbundmnar meðferðar fyrir dómstólum.
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Sanjtökin hvetja tíl þess að um þetta verði fjallað og mótað stefna sem samræmist réttarvenjmn íiér á 
Jandi. Bent er á að enginn kostnaður fellur á kœranda nema vegná eigin málatilbúnaðar samkvæint 
frumvarpsdrögunum en að allt annað glldir um málsmeðferð fyrir dómstólum.

4. Um Iilutvei'k og sJdpán iírskurðainefndar umliverfis- og auðlimlamála

Gert er ráð fyrir að sett verði á íaggirnar ný úrskurðarnefnd umhverfís- og auðlindamála sem taki við 
hlutyerkí úrskurðarnefndar um skipulags og byggingarmáí, úrskurðarnefndar skv. lögum uin 
hoílustuliætti og mengunarvarnir og úrskurði einnig um mál sem áður gengu beint til ráðherra. í 
athugasemdum er þetta orðað svo að nefndinni sé falið að úrskurða um áj reining vegna útgáfu, 
endurskoðiniar eða áfturköliiinar íeyfa til framkvæmda sem falla undir íög um mat a umhveifisáhrifum 
nr. 106/2000 og eru á verkefnasviði unihveríisráðuneytis, sjávarútvegs- og landbunaðaiiaðuneytis og 
iðnaðarráðuneytis. Þá er gert ráð fyrir að úrskurðarnefndin úrskurðí um kærur vegna annara 
stjói'iivaldsákvai'ðana á verksviði umiiverfisráðuneyíis, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis og 
iðnaðarráðuneytis sein eiga samleið með ofangreindum ákvörðunum og eðJilegt þykir að fella undir 
verksvið nefndarinnar.

öert er ráð fyrir því að nefndin sé skipuð fjórum mönnuin sem Hæstiréttur tilnefnir og tveimur sem 
tilnefndir eru af ráðherrum sem fara með sjávarútvegsmáí annars vegar og orkumái og jarðrænar 
auðiindir hins vegar og að umliverfisráðherra skipí nefndina og formann heíinar án tilnefningar.

Samtökin telja þessa breytingu til batnaðar sem geti orðið til þess að samrænia úrskurði með því að 
sama nefnd fjáili nú um máí sem áður gengu mismunandi Jeið í stjórnsýslunni. Samtökin eru einnig 
samm.ála þeirri stefnu sem fest í frumvarpsdrögunum að ýmsar ieyfisveitingar eru færðar til 
undirstofnana og að úrskurðarvaJd ertekið úr höndum ráðliérrá.

Gert er ráð fyrir að nefndin sé ýmist skipuð þremur eða fimni mönnum eftir éðli ináJs og að nefndín geti 
falið formanni að úrskurða um einföld máh Gert er ráð fyrir formaður nefndarinnar ákveði Jivort 
nefndin skuli skipuð þremur eða fimm mönnum. Gert er ráð iyrir að nefndin geti hvatt sér tii ráðgjafar 
sérfróða aðila við undirbúning og meðferð máls.

Samtökin telja eðlilegt að nefndin ákveði sjálf Jivenær hún skuli skipuð þrernur eða fimm mönnum i 
stað þess að feia það formanni enda er það í samræini við önnur ákvæði.

SamtÖkin telja einnig nauðsynlegt að huga að skipan nefndarinnar þegar fjaJíað er um kasrur vegna 
eifðabreyttra lííVera. Ekki er geit ráð fyrir þekkingu á því sviði meðal nefndarmanna. Hér er um að 
ræða sérliæfðan málaflokk þar sem í umræðu eru alls kyns hindurvitni og fordómar sem ekki eiga sér 
neina stoð í vísindalegri þekkingu. Þetta skapar frjóan jarðveg fyrir kærumál og þvl mikilvægt að tekið 
verði á þeim af faglegri þekkingu. Mikilvægt er að f úrskurðarnefndinni sitji í þessum tiJvikum 
einstaklingar sem geta flallað uin erfðabieýttar Hfverur með hiiðsjón af því sem best er vitað á hveijutn 
tíma.

5. Um ú rskurði sam kvænit giklaiuti lögtiiu

Það hefur legið fyrir um ianga hríð að það tekur allt of langan tíma að fá úrskurði samkvæmt gildandi 
löguin Iivort sem Jiorft er til úrskurða nefndar skv. lögum um JioJíustuIiætti og mengunarvarnjr, nefndar 
um skipulags- og byggingarmál eða uinJiverfisráðuneytisins sjálfs.

í tengslum við þessa umsögn var íatislega kaimað hversu íangan tíma það tekur þessa aðilá að kveða 
upp úrskurði f þeim málum sem að þeim er beint. Ekki var litið til úrskurða iðnaðarráðuneytisins né 
sjávarútvegs- og landbúnaðárráðune^tisins og því ekkeit fullyrt um það hér hversu langan tíma tekur 
þátí að köiiiast aðniðurstöðú í ksetumáium.
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Úrskurðarnefnd skípukgs- og byggingannála rekur sérstaka vefsíðu (http://vvww.usb.isA þar seni unnt 
er að skoða úrskurði nefndarinnar. Árið 2010 kvað nefiiclin upp 72 íirskurði. Af þeim voru 26 eða 36% 
kveðnir upp innan 6 niánaða fiá því nefndinni barst erindi eða kæra. Úrskurðir í 3 málum voru kveðnir 
upp fíá 6 - 12 mánuðum frá því að þau bárust nefiidintti, í 19 tnálum eða 26% tök 1 ~ 2 ár að fá 
iirskurði. í þriðjungi mála eða 24 tók meira en 2 ár að fá úrskiirð. Það mál sem virtist taka lengstan tíma 
að fá úrskurð í tók 38 mánuði. Að ineðaltali tók það fimmtán og hálfan mánuð að fá íirskurð 1 þessum 
72 ntáhim. Kærufrestur til nefndarinnar er einn mánuðnr frá því hin kærða ákvörðun er tekin.

Um úrskurðaníefnd samkvæmt lögum um hollustuhætti og méngunarvarair gilda sérstök lagáákvæði 
um tlmafresti sem finna má í 3. mgr. 31. gr. laga nr. 7/1998 en þar segir: „Nefndm skoí kveða upp 
úrskurð svofljóít sem auðið er og eigi síðar en fjórum vikum eftir að henni bérst mál í hendur. Sé mál 
viðamikið og fyrirsjáanlegt að afgreiðsla taki lengri tima skal nefndin tilkynna hlutaðeigandi það og 
tiltaka afgreiðslufrest sem aldrei skal þó vera lengri en átta vikur. “ Af síðustu 20 úrskurðum 
nefndarinnar sem birtir erti á véfilumi fhttp://www. rcttarhehnild.is/) var einn kvéðíiin uþp eftir 10 daga 
en athugunin byggði á því að athuga timafrest frá dagsetningu kæru til úrskurðar. Þetta var í eina skiptið 
sem nefndm kvað upp úrskurð innan lögbundinna tíinamarka. Næsti úrskurður var kveðinn upp eftir 9 
vikur. Úrskurðir í 7 máluni voru kveðnir upp eftir 3 ~ 6 mánuði, í 5 efiir 6 -  9 mánuði, í 3 eftir 9 -  12 
mánuði, í einu eftir 16 mánuði, í einu efíir 27 mánuðí og i einu eftir 39 mánuði. Að meðaitali tók það 
ncfndina 40 vikur að kveða upp úrskurð sinn éðá 5 -  10 faklan lögbundinn frest eftir því hvor 
tímamöikin er m iðað við,

Á þessum sama vef {'http://vvww.rettarÍmim ikl,is/V eru einnig biitír útskurðir mnhvérfísráðuneytisins. 
Þegar litið er til síðustu 20 úrskurða sem þar er að ftnna kemur í Ijós að það tekur að ineðaltali átta og 
hálfaiv mánuð að kveða upp úrskurði frá því erindi berst ráðuneytinu. í tveimur tilvikum leið meira en 
citt ár, í 8 skipti liðu 9 -12  mánuðir og í 5 skipti 6 -  9 mánuðir. Tveir úrskurðir voru kveðnir upp innan 
þriggja mánaða og þrír að auki innan sex inánaða.

Sá tími sem tekur áð fá úrskurði stjórnsýslunnar í einstökum málum er allt of langur og alveg ljóst að 
ekki eru virt almenn ákvæði stjórnsýslulaga og alls ekki ákvæði sérlaga um úrskurðarjiefnd um 
hollustuhætti og mengunarvarjiir. Fyrir nokkrum árum kannaði umboðsmaður Alþingis tíma sem það 
tók flölmargar úrskurðarnefndir að kveða upp urskurði sína og Ijósí er að þessi tími hefiir enn lengst frá 
því sú könntm var gerð.

Samtökin lýsa því yfír miklum áhyggjum vegna þess að með fyrirhuguðuin lagabreytinguin er 
fyrirsjáanlegt að kærumálum niun fjölga gríðarlega og hætta á að stjórnsýslunni verði hreinlega drekkt. 
Nauðsynlegt er að stjóijivöld beiti sér iyiir sérstöku átaki allra þessara aðila til að stytta málsmeðferð og 
flýta úrskurðum. Ástandið er óviðunandi.

6. Um máismcöferð úrsUiuðai iieftHlar um timhverfís- og atiðlindamál

í frumvarpsclrögum um úrskurðarnefndina er gert ráð fyrir að kærufrestur verði éinn máhuður frá 
birtingu ákvörðtmar. Sj'ðan fær stjórnvald 30 -  45 daga til að skila gögnum máls og umsögn til 
úrskurðarnefndarinnar, auk þess tíma sem það tekur úrskurðarnefndina að óska eftir þessum gögnum, 
Síðan ei' géit ráð fyrir að íiefncíin kveði uþþ úrskíirð sinn innan 3 — 6 mánáða fi:á því gögn bérast fiá 
stjórnvaldi. Þánnig má búast við að það taki allt að 9 mánuðum að fá úrskurði frá því hin kæiða 
ákvöiðun er tekin þar til niðurstaða er fengin. Þetta miðast við að allt gangi eins og ætlað er en eins og 
fram hefur komið er sú ekki raunin nú.

Ljóst má vera að ágreiningsefni vegná söinu fiatnkvæmdar géta ítrekað komið til umQölIunar 
úrskurðarnefndarinnar. Skýrist það af flóknuin og umfangsmildum reghim vegna leyfisveitinga og 
umhverfismats. Sem dæmi má nefna að framkvæmdir vegna undirbúnings og byggingar 
jarðvarmavirkjunai* geta falið í sér á annan tug kæranlegra stjórnvaldsákvarða tengdum matsskyldu, 
skipulagsbreytingum, framkvæmdaleyfum, nýtingar-, virkjunar- og starfsleyfuni atik íeyfa skv. lögum 
um náttúruvernd.
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Samtökin eni þeirraf skoðunar að mögulegt sé að einfalda þessa ferla tii inuna og kaila eftír því að 
leyrisveHíiigarferlar verði einfaídaðir. Að öðrum kosti miini fyrirhugaðar lagabieytingar hafa í för með 
sér að leyfisveitingar verði enn langdregnari en þegar er, ekki síst ef ætluriin er að veita opna aðild áð 
kærumáluin vegna þeirra. Sama máiið getur komið til úrskurðarnefndarinnar aftur og aftur, sömu 
stofnanirnar eru itrekað krafin um gögn og umsagnir vegna söinu inála.

Samtökín telja mjög inikilvægt að málsmeðferð verði einfölduð og frestir styttir þegar kært er vegna 
ieyfísveitinga sem þegar hafa komið til uinfjöiluriar nefndarinnar. Það er óásættanlegt að slíkt geti orðíð 
til þess að ný hringrás umsagna og úrskurða fari af stað og leiðir einungis til algers ófarnaðar.

Verði frturivörpiriri áð löguiri ér riaúðsynlegt að tiyggja að úrskurðarnéfíidiri íiaíi í*i* nægiuri IJ^ririuriúm 
að spiia tii þess að geta fjallað um og afgreitt mál á lilsettum tíma. Að öðrum kosti er fyi’irsjáanlegt að 
frainkvæmdir munu dragast, óvissa aukast og engiri ieið til að segja fyrir um hversu larigur 
leyfis veiti ngarfer i l J i nn getur orðið.

Virðingarfj'ÍJst,

F.h, Samtaka atvinnulífsins F.íi. Samtaka iðnaðarins

(Qw ,

F.h. Landssambands ísl. útvegsmanna

F.h. SVÞ - Samtaka verslunar og þjónustu
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