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Tilv.  5 6 1 8 - 0 - 0 0 0 5

Mál 2 0 1 2 - 8 4

Dags.  2 9 . 2 . 2 0 1 2

0 .5

Frumvarp til laga um umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur).
Þskj. 448 -  372. mál

Með erindi dags. 7. febrúar sl. fékk Veðurstofa íslands til umsagnar frumvarp til laga 
um umhverfisábyrgð.

í því sambandi vill Veðurstofan koma eftirfarandi á framfæri:

Frumvarpið vísareinkum til vistfræðilegra, líffræðilegra og efnafræðilegra áhrifa, en 
brýnt að styrkja vægi og afmörkun hinna eðlisfræðilegu þátta/eiginleika í 3. gr. þess. 
Benda má í því sambandi á orkuvinnslu og aðra nýtingu vatns en til neyslu eða 
umtalsverða breytingu á eðlisfræðilegum eiginleikum vatns eða vatnshlots.

í 1. mgr., 2. tl., 3. gr. er talað sérstaklega um tjón sem kemur í veg fyrir gott 
efnafræðilegt ástand vatns. Hér er eðlilegt að taka út hugtakið „efnafræðilegt". 
Þannig væri rétt að orða málsgreinina þannig: Tjón á vatni, þ.e. tjón sem hefur 
veruieg skaðleg áhrif á vistfræðilegt ástand og vistmegin vatns og kemur i  veg fyrir 
gott ástand þess eða breytir magnstöðu grunnvatns ....

Mjög mikilvægt er að samhæfa skilgreiningar hugtaka frumvarpsins í 6. gr. öðrum 
lögum og lagafrumvörpum, s.s. lögum um stjórn vatnamála og vatnalagafrumvarpi 
iðnaðarráðherra.

Skilgreiningin á náttúruauðlindum er afar þröng og vafasöm. Mikið er til af 
náttúruauðlindum sem falla ekki undir verndaðar tegundir eða náttúruverndarsvæði. 
Þetta er grundvallarhugtak í lagafrumvarpinu og afar mikilvægt í Ijósi þess að 
skilgreining á tjóni er mælanleg, skaðleg breyting á náttúruauðlind. Ennfremur 
vaknar spurningin hvort hugtakið „land“ nái yfir jarðlög eða einungis yfirborð. 
Sértækar og fágætar auðlindir í náttúru íslands sem ekki eru verndaðar með 
sérstökum lögum eru margvíslegar. Þetta þyrfti að skýra mun betur.

Þá bendir Veðurstofan á að hún hefur ítrekað sent inn athugasemd um ranga 
notkun hugtaksins magnstaða grunnvatns, t.d. í lögum um stjórn vatnamála nr. 
36/2011. í þessu lagafrumvarpi er hugtakið groundwater status þýtt sem magnstaða
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grunnvatns, en sú þýðing er röng og gefur tilefni til misskilnings. Eðlilegra væri að 
þýða groundwater status sem ástand grunnvatns. Sú þýðing væri í samræmi við 
þýðingu á t.d. surface water status. Mjög mikilvægt er að lagfæra þetta hið fyrsta og 
áður en slík þýðing nær fótfestu í fleiri lagagreinum og veldur frekari misskilningi.

Sé leitað umsagnar fagaðila (11. gr.) nái gjaldtaka skv. 29. gr. einnig til þeirra.
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