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Varðar: Umsögn um frumvarp til laga um umhverfisábyrgð, 372. mál

Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins hafa áður sent inn umsögn um frumvarp til laga um 
umhverfisábyrgð sbr. bréf dags 15. febrúar 2011 um þingmál 299.

Athugasemdir sem þá voru gerðar eru enn flestar í fullu gildi en hér verður einungis fjallað um 
veigamestu breytingar sem gerðar hafa verið á frumvarpinu frá 139. þingi.

Mótmælt er eindregið stafliðum e. og f. í 18. tl. 6. gr. frumvarpsins. Með því er ætlunin að gefa 
þingsályktunum um náttúruverndaráætlun og um verndar- og orkunýtingaráætlun fullgilda verndarstöðu 
samkvæmt frumvarpi þessu.

Náttúruverndaráætlun er nokkurs konar óskalisti um það sem ástæða getur verið til að friðlýsa en 
einstök svæði eða atriði á áætluninni eiga eftir að fara í gegnum friðlýsingarferli þar sem tekið er mið af 
hagsmunum landeigenda, skipulagshagsmunum sveitarfélaga og svo framvegis. Dæmin sanna einnig að 
á náttúruverndaráætlun geta lent svæði sem engin ástæða er til að friðlýsa eins og höfnin í Kópavogi og 
iðnaðarsvæði í Grindavík. Fyrirtæki sem hafa reist starfsemi sína í góðri trú á slíkum svæðum geta, ef 
frumvarpið verður að lögum, staðið frammi fyrir því að um viðbrögð við umhverfistjóni gildi allt önnur 
og strangari ákvæði en ætla mátti. Með því skapast mismunun við þau sem reka stafsemi sína á öðrum 
skipulögðum hafnar- og iðnaðarsvæðum.

Sams konar sjónarmið eiga við um svokallaða verndar- og orkunýtingaráætlun þar sem verið er að 
ákveða að virkja ekki tilteknar orkulindir. Það þýðir ekki að ástæða sé að veita þessum svæðum fulla 
vernd skv. lögum um umhverfisábyrgð heldur hlýtur að þurfa að koma til fullgilt friðlýsingarferli þar 
sem eins og áður er tekið til hagsmuna landeigenda, sveitarfélaga og annarra sem hagsmuna eiga að 
gæta.
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