
Álþimgi 
Erindi nn Þ 23OT 

komudagur l0~S'.Z20fl

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Reykjavfk 9. maí 2011

11010Ö9SA TÞ 
Málalykill: 380

Efni: Frv. tíl laga vegna fuiigildingar Árósasamningsins - 708. og 709, mál

Vísað er til tveggja íölvubréfa frá nefndasviði Alþingis, dags. 18, apríí slv þar 
sem tvö frumvarp eru send til umsagnar hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, 
Annars vegar er hér um að ræða frumvarp á þingmáli nr. 708 um breytingu á 
ýmsum lögum vegna fulígiIdingar Árósasamningsíns (hér eftir vísað til þessa 
þingmáls sem bandorms), en hins vegar frumvarp á þingmálí nr, 709 til 
sjálfstæðra laga um úrskurðarnefnd umhverfjs- og auðlindamála (hér eftir 
vísað tíl þessa þingmáls sem frumvarps um ÚUA).
Þingmálin tvö eru nátengd eins og rakið er í athugasemdum við þau. Af þeirri 
ástæðu telur sambandið rétt að veita sameiginlega umsögn um þau bæði.
Tekið er fram að sambandið fór þess á leít að umsagnarfrestur yrði 
framlengdur tíí dagsins f dag og var fallist á þá beiðní.
1. Almennt um inníeiðingu samhingsins
Vfirlýst meginmarkmið beggjá frumvarpa er að tryggja að íslensk iöggjöf 
samrýmist þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem fylgja fullgildingu Árósa- 
samningsins svonefnda (samþykktur á fjórða ráðherrafundinum um umhverfi 
Evrópu haldinn í f Árósum 25. júní 1998} en tillaga til þingsáiyktunar þar að 
lutandi hefur verið lögðfyrir Alþingí (678. mál 139. Iþ.)
Af hálfu sambandsins er ekki gerð athugasemd við að Árósasamningurinn 
verði fuiigiltur fyrir íslands hönd, og á grundvelli þeirra sjónarmiða sem fram 
koma í athugasemdum við þingsályktunartillöguna.
Hins vegar verður að leggja áherslu á að ákvæði samningsins hafa að geyma 
lágmarksreglur um þátítökuréttindi almennings. Eins og réttílega greínir í 
athugasemdum við þau tvö frumvörp sem hér er veítt umsögn um, þá eru 
þessi samningsákvæði mörg hver (og einkum um aðgang að réttlátri 
málsmeðferð skv. þriðju stoð samningsins) almenns eðlis og veita 
aðildarríkjum talsvert svigrúm við innleiðingu. Hafa aðildarríkin enda farið 
mjög misjafnar leiðir og gengið ákaflega mislangt við að Ínnleiða einstök 
ákvæði.
Með frumvörpunum tveimur er f nokkrum atriðum mörkuð sjálfstæð stefna 
sem veitir aimenningi víðtækari rétt en vfðast hvar, og umfram það sem leiðir 
af ákvæðum Árósasamningsins. Af hálfu sambandsins er þar sérstaklega vfsað 
til ákvæða um rýmkaða málsaðild á stjórnsýsiustigi (þ.e. að í tilteknum
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málum eigi hver sá aðild sem víll án einstaklingslegra hagsmuna við málið - 
actio popularis).

Bent er á aÖ ekkert Norðurlandanna hefur ti! dæmis farið þá leið að opna fyrir 
aðild aílra að stjórnsýslukærum vegna fullgildingar Árósasamningsins. Að 
mati sambandsins þarf mun betri rökstuðníng fyrir þeirri veígamiklu 
stefnubreytingu sem í því felst að þátttökuréttindr séu tryggð með actio 
popularis á stjórnsýslustigi. Umhverfisnefnd Alþingis er sérstaklega hvött til 
þess að kynna sér ástæður þess að Norðurlöndin hafa kosið að fylgja ekki 
þessari stefnu þrátt fyrir að þau séu að öðru leyti í fararbroddi við að þröa 
íýðræðislega aðkomu almennings að undirbúningi áætlana ög ákvarðana.
Sámbandið leyfír sér sérstaklega að benda á að sú rýmkun málsaðíldar sem 
lögð er til, sbr. einkum 3. mgr. 4, gr. frv. um ÚUA, mun óhjákvæmilega leiða 
til margvfslegra álitamála um leiðbeiningarskyldu. Þróun stjornsýsluréttar 
hérlendis hefur verið í þá átt að herða kröfur til stjórnvalda (þar á meðal 
urskurðamefnda) um að veita leiðbeiningar. Er augljóst að rfk 
leiðbeiningarskylda gagnvart málum skv. a-, b- eðá c-lið 3, mgr. 4, gr. frv. 
mun reynast stjórnvöldum bæði tþyngjandi og flókih. Þá er og viðbúið að 
rýmkun málsaðildar muni fyrsía kastið ieíða tí) fjölgunar kærumáia og að 
málsmeðferð úrskurðarmála kunni að lengjast enn frá því sem nú er. 
Öásættanlegt er að slík þróun eigi sér stað í kjölfar nýrra laga enda er 
málsmeðferðartíminn þegar mjög langur,
Ehnfremur er vakin athygii á því að ákvæði frumvarpanna svará ekki þeirri 
spurningu hvort rýmkun málsaðildar á stjórnsýslustigi fylgi jafnframt að víkja 
megi frá þeim vlðurkenndu meginreglum ísjensks réttarfars sem dómstólar 
framfylgja, m.a. um lögvarða hagsmuni, Minnter á forsendur Hæstaréttar fyrir 
niðurstöðu í máli nr. 20/2005 {álver \ Reyðarfirði) þar sem víkið er að þessu 
atriði sem og ákvæðum stjófhárskrár um endurskoðunarvald dómstóla 
gagnvart, ákvorðunum stjórnvalda,
Þegar unnið var að undirbúningi frumvarpanna benti sambandíð á að ástæða 
væri til að óska eftir álití réttarfarsnefndar á ýmsum nýmælum frumvarpsins. 
Sú ábending er hér með áréttuð og ennfremur bent á að leíta eftir áliti 
réttarfarsnefndar á því hvort rétt sé lögfest verði heimild til handa 
sveitarstjórnum til að krefjast ógildingar á úrskurðum sem kveðnir verða upp 
að breyttum lögum.
Hafa ber þar í huga að samkvæmt gildandi lögum á sveitarstjórn ekkt 
málskotsrétt vegna úrskurða úrskurðarnefndar skípulags- og byggingarmála 
nema hún sé aðili máls. Það getur þó verið hagsmunamál fyrir sveitarfélög og 
íbúa þeirra að fá hnekkt niðurstöðum úrskurðarnefndarinnar enda geta 
úrskurðir hennar haft mikil áhrtf á stefnu sveitarstjórna f skipulagsmálum. 
Mörg dæmi eru um að málsaðilar telja sig ekki hafa fjárhagslegt bolmagn til 
að skjóta úrskurðum nefndarinnar til dómstóla þrátt fyrir að niðurstaðan kunni 
að vera umdeilanleg. Því hefur sveitarstjórn í sumum tilvikum þurft að hlíta 
úrskurði sem hún kann þó að vera algerlega ósammála og fara í bága við 
almannahagsmuni. Sú staðreynd að sveitarstjórnir hafi ekki málskotsrétt til 
dómstóla takmarkar ótvírætt möguleika þeirra til þess að uppfylla skyldu sína 
til að framfylgja skipulagslögum og iögum um mannvirki.
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Verði tekin upp ákvæði um málshöfðunarrétt er ennfremur rétt að skoða 
málshöfðunarfrest Afmörkun á þeim fresti getur verið nauðsynieg til að 
tryggja vissu fyrir því að um endanlega niðurstöðu máls sé að ræða. Siík 
ákvæði þekkjast í iögum (m.a. 98, gr. iaga nr. 84/2007, um opinber innkaup).
Auk þeirrar rýmkunar á máisaðiid er af ofari greinír eru í bandormí iagðar tii 
ýmsar breytingar á íögum sem tengjast ekki ákvæðum Árósasamningsins með 
beinum hætti, en leiða fremur af þeirri stefnu sem mörkuð er um innieiðingu 
á cfni samningsins, þ.e. að svonefnd „stjórnsýsiuíeið" skuli farin.
Ráða má af athugasemdum og skýringum við frumvörpin að við þessa 
úrfærslu stjórnsýsluleiðarinnar hafi verið horft til þess að það samræmdist 
betur „réttaröyggíssjónarmiðum" að setja á fót úrskurðarnefnd sem hafi það 
hiutverk að fjalia uni kærur vegna ákvarðana sem falla undir 
Árósasamninginn.
Þessi tiívísun vekur athygli enda hefur fræðileg umfjölíun m.a. snúið að því 
að greina hvort þátttökuréttíndi séu í raun hiutí af réttaröryggi í þeirri 
merkingu sem viðtekin er og þróast hefur á sviði stjórnsýsluréttar. Fræðimenn, 
m.a. f Danmorku, hafa þannig bent á að þessi réttindi verði fremur studd 
svbnefndum kerfissjónarmiðum (d. systemhensyn) enda ieiði þátttakan beint 
af þvf að stjórnvöldum er falíð það samféiagsiega verkefni að tryggja 
umhverfisvernd.
Hvað sem fræðilegri umfjöilun iíður má Ijóst vera að ákveðin mótsögn getur 
falrst í því að málsmeðferðarreglum sé ætlað að tryggja stöðu einstaks borgara 
eða fyrirtækis gagnvart ákvörðunarvaidi opinberra aðila (hið hefðbundna 
réttaröryggissjónarmið) og hin'u að tryggja beri almenria þátttöku almennings í 
málsmeðferðinni. Má leiða skýr rök að þeirri niðurstöðu að f ýmsum tilvikum 
kunni það að vinna beint gegn réttaröryggi einstaks borgara eða fyrirtækis f 
samskiptum við stjórnvöld ef iftil eða engin takmörk eru sett við 
þátttökuréttindum almennings.
Af þeim ástæðum sem hér hafa verið raktar telur sarnbandið að fyllsta tilefni 
sé fyrir umhverfisnefnd að fara gaumgæfilega í gegnum umrædd 
frumvarpsákvaeði um rýmkun málsaðildar. Sambandið gerir hins vegar ekki 
athugasemdir við það hvernig ætíunin er að innleiða efni Árósasamningsins f 
íslensk log að öðru leyti.
2. Ný úrskurðarnefnd og tengd atriði
Samkvæmt frumvörpunum verður komið á þeirri skipan að ein 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála leysi af hólmi úrskurðarnefnd 
skipulags- og byggingarmála og hins vegar úrskurðarnefnd sem starfar skv. 
lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. Jafnframt verður heimilt að 
skjóta til nefndarinnar ágreiningsmákim samkvæmt öðrum Íögum eíns og 
nánar er tilgreint í bandormi, sbr. og hér að framan.
Nái þessi skipan fram að ganga mun hún snerta stjórnsýslu sveitarfélaga rtieð 
beinum hætti, Af háifu sambandins er þar lykiiatriði að hinni nýju 
úrskurðarnefnd verði tryggðir nauðsyniegir starfskraftar og fjármagn tii þess að
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geta rækt hlutverk sitt á forsvaranlegan hátt og þannig að úrskurðir verði 
kveðnir upp innan eðiilegs tíma.
í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytis kemur fram að verði frumvörpin að 
lögum getí það haft í för með sér kostnaðarauka fyrir ríkissjóð á árí vegna þess 
að bæta þurfí við tveimur stöðugildum lögfræðinga og hálfu stöðugíldi ritara, 
Á móti brúttókostnaðarauka komi síðan hagræðing vegna sameiningar 
kærunefnda.
Sambandið teiur umsögn ráðuneytisins byggjast á algeru lágmarksviðmiði og 
að "sterkar vísbendingar séu um að meira þurfi tij að tryggt verði að 
málsmeðferð fyrir nýrri úrskurðarnefnd líði ekki fyrir sömu atriði og einkennt 
hafa störf úrskurðarnefndar skipuíags- og byggingarmála. Verði hins vegar sú 
forsenda uppfyllt að nægilegir starfskraftar, sérþekking og fjármagn verði til 
reiðu tekur sambandíð undir að sameining kærunefnda og annarra 
málskotsúrræða geti hafttöluverða kosti.
Hér þarf þó einnig að horfa tíl samsetningar nefndarinnar og heimildar til þess 
að kalla til sérfræðinga í eínstökum málum. Þar sem málafjöldi fyrír nefndinni 
mun fyrirsjáanlega verða langmestur á máíefnasviðum sveitarfélaga, 
skipulagsmála, mannvirkjamála/ hollustuhátta, mengunarvarna og 
úrgangsmála er rökrétt að nefndarmenn búi aliír yfir þekkingu á þessum 
málum, Sérþekkingu á þrengri máiefriasviðum, t.d. vistfræði vatna, þar sem 
um fáar kærur verður að að ræða má hins vegar alltaf tryggja með ^ðkomu 
sérfræðinga sem kallaðir eru tíl sérstaklega,
Þegar tekín er endanleg afstaða til samsetningar nefndarinnar er eðliiegt að 
hafa jafnframt í huga hvort fjölga megi þeím málaflokkum sem nefndin fjallar 
um. Má þar nefna að ef byggingamál og máiefni fráveitna verða felld undír 
nefndina er eðlilegt að skoða hvort það myndi stuðla að einföldun stjórnsýslu 
að kæruheimild samkvæmt lögum um gatnagerðargjald og lög um vatnsveitur 
sveitarfélaga verði einnig breytt, en ákvarðanír um gjaldtöku og fleiri atriði 
skv. þeim lögum heyra nú undir innanríkisráðuneytið. Fleiri lög mætti skoða 
með sama markmið í huga, svo sem jarðalög, lög um varnir gegn landbroti og 
lög um skráningu og mat fasteigna, svo fáein dæmi séu nefnd.
3» Lagaframkvæmd
Að ríiati sambandsins er afar áríöandi að lágaframkvæmdin verði örugg og 
markviss þegar frá gildistökudegi nýrra laga. Tvennf skiptir þar meginmáli;
Annars vegar verður að vera tryggt að fráfarandi nefndir sem starfa 
tímabundið áfram skv. ákvæði til bráðabirgða II með frv. til íaga um ÚUA, fái 
nauðsynlegan stuðning til þess að Ijúka málum eins fljótt og auðið er, Eðlilegt 
er að löggjafinn setjí tímamörk í þessu skyni og að að gert verð) ráð fyrir 
sérstökum fjárfrámlögúm, ef þörf er á.
Hins vegar þarf reglugerð skv. 2. mgr. 8. gr. að vera ítarleg og mæla fyrir um 
ýmis atriði sem fyrirsjáanlega munu koma upp með nýrri skipap. Sérstaklega 
er þar átt við atriði sem leiða af þeirri staðreynd að heimilt verður að kæra 
sömu framkvæmd oftar en einu sinni tíl nefndarinnar, á misjöfnum stigum 
undirbúnings.
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Máísa.ðilar munu án vafa gera kröfur um að nefndarmenn víki sæti vegna fyrri 
afskipta af málum og kveða þarf sérstaklega á um það alriði í reglugerðínni. 
Þá er líklegt að í ákveðnum tilvikum sé hentugt og eðlilegt að sameina kærur 
sem varða sömu framkvæmdina þótt um geti verið að ræða ákvarðanir 
tveggja eða fieiri stjórnvaida. Þá hlýtur og að vera eðlilegt að nefndin getí stytt 
málsmeðferðarferlið í einhverjum tilvikum með því að nýta málsgögn og 
umsagnir sem borist hafa nefndinni á fyrri stigum máls, þ.e. þegar sama 
framkvæmd er kærð oftar en einu sinni tií nefndarinnar.
Þá leggur sambandið áherslu á að við 1. mgr. 8. gr. frv. um ÚUA bætist: að 
höfðu sarnráði víð Samband íslenskra sveitarfélaga.
Að endingu skal nefntað ákvæði iaga um rýmkaða málsaðíld almennings er 
frávik frá þeirri meginreglu sem annars gildir. Sveitarfélag mun að líkindum 
oftast eiga aðild á að máli stjórnvaidsrnegin, og þurfa þá að geía gengið út frá 
því sem vísu að ekki komi upp vafi um skilyrði málsaðildar. Sambandið telur 
að almenn lögskýringarsjónarmið eigi að geta tekið af skarið um að t.d. 
ákvarðanir um útgáfu starfsleyfa fyrir starfsemi, sem er matsskyld samkvæmt 
lögum um mat á umhverfisáhrifum, faiii ekki undir hina rýmkuðu málsaðild. 
Æskilegt værí að fá þann skiíning staðfestan í nefndarálití.
4, Samantekt
Samandregið er afstaða sambandsins sú að nálgast beri meb mikílii gát að 
rýmka málsaðild í átt að actíopopufam og fara eigi mun varlegar f sakirnar 
en ráðgerter í fyrirliggjandi frumvarpi.
Sambandið Jeggur ríka áherslú á a5 verðl sú skiþan lögfest að ein 
úrskurðarnefnd starfi, þá verði henni tryggðar fjárveítíngar sem dugi til 
starfseminríár án þess að máiahali skapist
Reglugerð um störf úrskurðarnefndar þarf að vear skýr og nákvæm.

Vírðíngarfylist 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Guðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs

Afrít: Utanríkismáianefnd Alþingis
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