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Minnisblað

Til Páls Þórhallssonar.
Frá Aðalheiði Jóhannsdóttur, prófessor

20. september 2012

Vísað er til tölvubréfa yðar, dags. 12. júlí sl., um aðstoð vegna yfirferðar á 32.-36. gr. 
tillagna Stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga. Meðfylgjandi er 
minnisblað undirritaðrar þar sem farið er yfir ákvæði 35. gr. í tillögu ráðsins miðað við 
eftirfarandi forsendur og lagðar til:

1. Nauðsynlegar breytingar á texta tillagna miðað við tiltekin viðmið sem koma 
fram í bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, þ.a.l. tekur greiningin 
tillit til:

a. mannréttindasáttmála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara 
eftir,

b. innra samræmis og mögulegra mótsagna,
c. réttarvernd miðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum.
d. málsóknarmöguleika gegn ríkinu.

2. nauðsynlegar viðbætur eða lagfæringar á greinargerð Stjórnlagaráðs. Þótt ekki sé 
beinlínis vísað til viðmiða stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi þennan 
þátt hafa sömu viðmið eigi að síður verið lögð til grundvallar.

3. önnur atriði sem undirrituð bendir sérstaklega á.

Tillögur að breytingum, þ.m.t. niðurfellingu á texta, rökstuðningur og aðrar tilvísanir 
eru í hornklofum á viðeigandi stöðum í textanum.
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Akvæði 35. gr.

Heildarmat á greininni miðað við fyrrgreind viðmið.
Ákvæði 35. gr. tillögunnar er nýmæli en í gildandi stjórnarskrá er ekki að finna 
sambærilegt ákvæði. Efni þess virðist ekki vera í mótsögn við önnur ákvæði tillögunnar. 
Ólíklegt er að gildistaka 35. gr. ein og sér hefði í för með sér að íslenska ríkinu yrði stefnt, 
t.d. vegna mögulegra takmarkana á eignarrétti eða athafnafrelsi, enda veltur 
raunverulegt efnisinnihald ákvæðisins á því hvernig það er útfært í almennri löggjöf en
1. og 2. mgr. eru í eðli sínu form- og málsmeðferðarreglur. Þó er rétt að benda á að 
hugsanlega gæti athafnaleysi stjórnvalda og annarra við að upplýsa um aðsteðjandi 
náttúruvá orðið grundvöllur að málsókn gegn ríkinu en miðað við þróunina sem orðið 
hefur á dómaframkvæmd MDE er þessi möguleiki þegar til staðar án tillits til efnis 35. 
gr. Sama á við um ákveðnar skyldur sem hvíla á stjórnvöldum þegar ákvarðanir, sem 
áhrif hafa á umhverfi og einnig viðurkennd mannréttindi, eru undirbúnar. Hvað varðar
3. mgr. þá ræðst efnisinnihaldið, þ.m.t. skilgreiningar á réttindum og skyldum, alfarið af 
efni almennra laga. Þó má búast við því að tilvísun til meginregla umhverfisréttar ein og 
sér hefði einhver áhrif á túlkun og beitingu laga almennt séð og sama sjónarmið á einnig 
við hvað varðar 1. og 2. mgr. Ekki er útilokað að mögulegt væri að styðjast beint við 1. 
og 2. mgr. ef ekki væri fyrirliggjandi almenn löggjöf á tilteknu sviði.

Texti ákvæðis samkvæmt tillögu Stjórnlagaráðs:

35. gr.
Upplýsingar um umhverfi og málsaðild.

Stjórnvöldum ber að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru og 
áhrif framkvæmda þar á. Stjórnvöld og aðrir skulu upplýsa um aðsteðjandi náttúruvá, 
svo sem umhverfismengun.

Með lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana sem hafa 
áhrif á umhverfi og náttúru, svo og heimild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila.

Við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi skulu stjórnvöld byggja á 
meginreglum umhverfisréttar.

Athugasemdir við ákvæði 35. gr. með breytingunum.
Ákvæði 35. gr. er fyrst og fremst stefnumarkandi ákvæði og nýmæli í stjórnarskrá. Það 
lýtur að nokkrum grundvallaratriðum umhverfis- og náttúruauðlindaréttar sem 
almenni löggjafinn þarf að kveða nánar á um og útfæra í lögum. Þau eru hluti af því að 
tryggja hagsmuni núlifandi og komandi kynslóða í samræmi við megininntak
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sjálfbærrar þróunar og endurspegla jafnframt alþjóðlegar skuldbindingar á sviði 
umhverfis- og náttúruauðlindarréttar. Þar á meðal eru ákvæði samnings um aðgang að 
upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð 
í umhverfismálum (Árósasamningur), sem Island er aðli að. Efnisatriði ákvæðisins 
endurspegla einnig þá þróun sem hefur orðið á túlkun tiltekinna ákvæða 
Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) eins og komið verður að. Samkvæmt þessu er í 1. 
mgr. fjallað um upplýsingaskyldu stjórnvalda; í 2. mgr. um þátttökuréttindi og 
úrskurðaraðila, og í 3. mgr. meginreglur umhverfisréttar. Eðli málsins samkvæmt þarf 
að útfæra öll fyrrgreind atriði í almennum lögum og skilgreina nánar réttindi og skyldur 
en það hefur nú þegar verið gert að ákveðnu marki í íslenskri löggjöf, sjá m.a. ákvæði 
laga nr. 23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál; laga nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum; laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana, og laga nr. 130/2011 um 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

Almennt er viðurkennt að aðgangur að upplýsingum og upplýsingamiðlun á 
sviði umhverfismála sé grundvallarforsenda sem þjóni þeim tilgangi að treysta 
umhverfisvitund almennings og möguleika á að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem 
áhrif hafa á umhverfi og náttúruauðlindir.

Í samræmi við fyrrgreind sjónarmið er í 1. málsl. 1. mgr. lögð sú almenna skylda 
á stjórnvöld að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru. Ákvæðið 
endurspeglar þá grunnhugsun sem kemur fram í 5. gr. Árósasamningsins. Þar er fjallað 
um upplýsingamiðlun, þ.m.t. um skyldu stjórnvalda til þess að safna kerfisbundið 
upplýsingum og miðlun þeirra til almennings, m.a. ef hættuástand skapast. Sambærilegt 
ákvæði er að finna í 1. mgr. 10. gr. laga nr. 23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál. 
Þar segir að stjórnvöldum beri að vinna að því að gera upplýsingar um umhverfismál 
aðgengilegar almenningi. Jafnframt er það hluti af málsmeðferð mats á 
umhverfisáhrifum að upplýsa almenning og auðvelda aðgengi að gögnum, þ.m.t. 
matsskýrslum. Um almennan aðgang að upplýsingum, þ.m.t. upplýsingum um 
umhverfismál, er hins vegar fjallað í 15. gr. frumvarpsins.

Í 2. málsl. 1. mgr. er að finna sérstaka útfærslu á upplýsingaskyldunni þar sem 
bæði stjórnvöld, og aðrir eins og við getur átt, bera ábyrgð á því að upplýsa almenning 
um aðsteðjandi náttúruvá og er umhverfismengun nefnd í dæmaskyni. Þó verður að 
hafa í huga að hugtakið umhverfismengun hefur verið skilgreint nokkuð rúmt í lögum, 
sjá t.d. skilgreiningu 5. mgr. 3. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, 
en gera verður greinarmun á almennu skilgreiningunni á mengun og hvort 
einstaklingar eða lögaðilar hafi farið á svig við einstök lagaákvæði þar sem settar eru 
tilteknar kröfur sem fara verður að svo mengun sé ekki ólögleg. Almenna skilgreining 
laga nr. 7/1998 er samhljóða viðurkenndum alþjóðlegum skilgreiningum. Fyrrgreindan 2. 
málsl. 1. mgr. verður því að setja í samhengi við alvarleika mögulegra afleiðinga 
mengunarinnar á umhverfi eða heilsu fólks eða dýra. Það endurspeglar einnig þá 
hugsun sem kemur fram í 2. mgr. 10. gr. laga nr. 23/2006. Mannréttindadómstóll Evrópu
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(MDE) hefur með vísan til 2. og 8. gr. MSE komist að þeirri niðurstöðu að í ákveðnu 
samhengi beri stjórnvöldum að aðhafast svo tilteknar upplýsingar séu aðgengilegar. 
Þetta sjónarmið á einkum við ef um er að ræða sérstaklega hættulega starfsemi, 
starfsemi sem getur haft mikil áhrif á umhverfi eðaheilsu manna og dýra, og náttúruvá 
sem ekki er af mannavöldum (sjá í þessu sambandi t.d. Guerra o.fl. gegn ítalíu (1998) og 
Budayeva o.fl. gegn Rússlandi (2008)).

Samkvæmt 2. mgr. skal með lögum tryggja almenningi aðgang að undirbúningi 
ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru og heimild til að leita til hlutlausra 
úrskurðaraðila. Hér eru áréttuð tvö mikilvæg atriði sem eru m.a. hluti af 
skuldbindingum Árósasamningsins og falla til form- eða málsmeðferðarreglna, sjá 
einkum 6. og 9. gr. samningsins. Það er almenna löggjafans á ákvarða umfang þessara 
réttinda en rétt er að hafa í huga að ákvæði Árósasamningsins eiga fyrst og fremst við 
um staðbundna starfsemi sem háð er sérstökum starfs- og/eða framkvæmdaleyfum. 
Ákvæði Árósasamningsins fela ekki í sér sjálfstæðan rétt til þess að krefjast þess að 
umhverfi og náttúruauðlindir séu tiltekinna gæða enda er ekkert efnisákvæði í 
samningnum sem styður slíka niðurstöðu. Fyrrgreindar meginreglur, þ.m.t. réttur til 
þess að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi og 
náttúruauðlindir og raunveruleg úrræði til þess að fá slíkar ákvarðanir endurskoðaðar 
af hlutlausum úrskurðaraðila, eru hins vegar mikilvægar. Þeim er m.a. ætlað að stuðla 
að því að almenningur geti notið almennra og viðurkenndra mannréttinda, þ.m.t. 
réttinda sem tryggð eru með ákvæðum MSE. Fyrrgreindar málsmeðferðarreglur eru 
einnig taldar stuðla að aukinni umhverfisvitund, vandaðri málsmeðferð, auknu 
réttmæti þeirra ákvarðana sem eru teknar og loks, sjálfbærri þróun. Möguleikar 
almennings til þess að taka þátt í undirbúningi tiltekinna ákvarðana sem áhrif hafa á 
umhverfi og náttúru eru nú þegar að miklu leyti tryggðir í almennri löggjöf, sbr. einkum 
ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 hvað varðar undirbúningi skipulagsákvarðana, 
ákvæði laga nr. 106/2000 hvað varðar mat á umhverfisáhrifum og undirbúning 
tiltekinna leyfisveitinga í samræmi við viðeigandi sérlög, og loks ákvæði laga nr. 
105/2006 um umhverfismat áætlana. Hvað varðar síðara atriðið, þ.e. heimild til að leita 
til hlutlausra úrskurðaraðila, sem einnig er fjallað um í Árósasamningum í samræmi við
2. mgr. 9. gr. hans, þá leiða meginreglur íslensks réttarfars til þess að samþykkja þarf 
sérstök lagaákvæði til þess að veita öðrum en þeim sem eiga einstaklingsbundinna 
hagsmuna að gæta rétt til þess að kæra ákvarðanir sjórnvalda til æðra stjórnvalds, eða 
tiltekinna úrskurðarnefnda, eða skjóta þeim til dómstóla eftir atvikum. Nú þegar hefur 
löggjöfinni verið breytt á þann veg að umhverfisverndar-, útivistar- og 
hagsmunasamtök með minnst 30 félaga eiga kærurétt í ákveðnum tilvikum án þess að 
sýna fram á lögvarða hagsmuni og er þetta í samræmi við ákvæði laga nr. 130/2011 um 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Í skjóli núgildandi 60. gr. 
stjórnarskrárinnar (sjá nánar 2. mgr. 100. gr. frumvarps þessa) skera dómendur úr öllum 
ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda og er það meginregla íslensks réttar að
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stjórnvaldsákvarðanir sem ekki eru skýrlega undan dómsögu þeirra teknar sæti úrlausn 
þeirra. Loks er þess að geta að MDE hefur lagt á það áherslu að undirbúningur 
ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi, náttúru og heilsu sé vandaður og hefur m.a. 
túlkað ákveðin ákvæði MSE, einkum 8. gr., á þann hátt að stjórnvöld verði að taka mið 
af hagsmunum einstaklinga, sem geta orðið fyrir áhrifum vegna framkvæmdar 
ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi, þegar ákvarðanir eru undirbúnar (sjá m.a. Hatton 
o.fl. gegn Bretlandi (2003).

Í 3. mgr. er loks vísað til þess að stjórnvöld skulu byggja á meginreglum 
umhverfisréttar við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi. Óumdeilt er að 
aðall umhverfis- og náttúruauðlindaréttar eru ákveðnar meginreglur sem endurspegla 
markmið og áherslur og eru liður í því að ná og viðhalda sjálfbærri þróun, þ.m.t. að 
tryggja jafnræði innan kynslóða og milli kynslóða. Meðal þessara meginreglna eru: 1) 
varúðarregla, en þegar hætta er á alvarlegum eða óafturkræfum áhrifum á umhverfi og 
náttúruauðlindir skal skorti á vísindalegri fullvissu ekki beitt sem rökum til að fresta 
kostnaðarhagkvæmum aðgerðum sem geta komið í veg fyrir áhrifin eða dregið úr þeim; 
2) greiðsluregla, en taka ber tillit til umhverfiskostnaðar og skal beita í því skyni 
hagrænum stjórntækjum í samræmi við meginregluna um að sá sem mengar beri að 
jafnaði þann kostnað sem hlýst af því að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum vegna 
mengunar; 3) samþætting umhverfissjónarmiða við önnur sjónarmið þegar undirbúnar 
eru ákvarðanir, þ.m.t. efni laga, sem áhrif hafa á umhverfi; 4) reglan um fyrirbyggjandi 
aðgerðir, en þegar teknar eru ákvarðanir sem áhrif hafa á umhverfi skal eins og 
mögulegt er draga úr þeim, minnka þau eða koma í veg fyrir þau og að umhverfi 
skerðist að magni eða gæðum, og 5) reglan um lausn umhverfisvandamála við upptök 
en umhverfisvandamál skal eins og kostur er leysa þar sem þau eiga upptök sín. 
Fyrrgreindar fimm meginreglur eiga sér uppruna í alþjóðlegum skuldbindingum, þ.m.t. 
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið sem hefur lagagildi hér á landi, og 
yfirlýsingum, þ.m.t. Ríóyfirlýsingunni, og hafa að nokkru leyti verið útfærðar með 
einum eða öðrum hætti í íslenskri löggjöf. Með því að vísa til þess að ákvarðanir sem 
áhrif hafa á náttúru Íslands og umhverfi skuli hvíla á meginreglum umhverfisréttar er 
grundvöllur umhverfis- og náttúruverndar styrktur verulega til hagsbóta fyrir núlifandi 
og komandi kynslóðir en svo meginreglurnar hafi tilætluð áhrif þarf að skilgreina 
viðeigandi réttindi og skyldur í einstökum ákvæðum almennrar löggjafar svo stjórnvöld 
geti löglega byggt ákvarðanir sínar á þeim. Nánar er vísað til þess sem kemur fram um 
fyrrgreindar fimm meginreglur í frumvarpi til laga um meginreglur umhverfisréttar, 
133. löggjafarþing 2006-2007, þskj. 842 -  566. mál.

Texti greinargerðar við ákvæðið samkvæmt tillögu Stjórnlagaráðs:

Um 35. gr.
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[Athugasemdirnar við 35. gr. eru ruglingslegar og ónákvæmar og að hluta til ekki í 
samræmi við ákvæðið sjálft. Þess vegna er lagður til nýr texti að öllu leyti sem þó 
endurspeglar flest efnisatriðin í athugasemdunum:

Ákvæði 35. gr. er fyrst og fremst stefnumarkandi ákvæði og nýmæli í stjórnarskrá. 
Það lýtur að nokkrum grundvallaratriðum umhverfis- og náttúruauðlindaréttar sem 
almenni löggjafinn þarf að kveða nánar á um og útskýra í lögum. Þau eru hluti af því að 
tryggja hagsmuni núlifandi og komandi kynslóða í samræmi við megininntak sjálfbærrar 
þróunar og endurspegla jafnframt alþjóðlegar skuldbindingar á sviði umhverfis- og 
náttúruauðlindarréttar. Þar á meðal eru ákvæði samnings um aðgang að upplýsingum, 
þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í 
umhverfismálum (Árósasamningur), sem Ísland er aðli að. Efnisatriði ákvæðisins 
endurspegla einnig þá þróun sem hefur orðið á túlkun tiltekinna ákvæða 
Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) eins og komið verður að. Samkvæmt þessu er í 1. 
mgr. fjallað um upplýsingaskyldu stjórnvalda; í 2. mgr. um þátttökuréttindi og 
úrskurðaraðila, og í 3. mgr. meginreglur umhverfisréttar. Eðli málsins samkvæmt þarf að 
útfæra öll fyrrgreind atriði í almennum lögum og skilgreina nánar réttindi og skyldur en 
það hefur nú þegar verið gert að ákveðnu marki í íslenskri löggjöf, sjá m.a. ákvæði laga 
nr. 23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál; laga nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum; laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana, og laga nr. 130/2011 
um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

Almennt er viðurkennt að aðgangur að upplýsingum og upplýsingamiðlun á sviði 
umhverfismála sé grundvallarforsenda sem þjóni þeim tilgangi að treysta 
umhverfisvitund almennings og möguleika á að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem 
áhrif hafa á umhverfi og náttúruauðlindir.

Í samræmi við fyrrgreind sjónarmið er í 1. málsl. 1. mgr. lögð sú almenna skylda á 
stjórnvöld að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru. Ákvæðið endurspeglar 
þá grunnhugsun sem kemur fram í 5. gr. Árósasamningsins. Þar er fjallað um 
upplýsingamiðlun, þ.m.t. um skyldu stjórnvalda til þess að safna kerfisbundið 
upplýsingum og miðlun þeirra til almennings, m.a. ef hættuástand skapast. Sambærilegt 
ákvæði er að finna í 1. mgr. 10. gr. laga nr. 23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál. 
Þar segir að stjórnvöldum beri að vinna að því að gera upplýsingar um umhverfismál 
aðgengilegar almenningi. Jafnframt er það hluti af málsmeðferð mats á 
umhverfisáhrifum að upplýsa almenning og auðvelda aðgengi að gögnum, þ.m.t. 
matsskýrslum. Um almennan aðgang að upplýsingum, þ.m.t. upplýsingum um 
umhverfismál, er hins vegar fjallað í 15. gr. frumvarpsins.

Í 2. málsl. 1. mgr. er að finna sérstaka útfærslu á upplýsingaskyldunni þar sem 
bæði stjórnvöld og aðrir, eins og við getur átt, bera ábyrgð á því að upplýsa almenning 
um aðsteðjandi náttúruvá og er umhverfismengun nefnd í dæmaskyni. Þó verður að 
hafa í huga að hugtakið umhverfismengun hefur verið skilgreint nokkuð rúmt í lögum, sjá 
t.d. skilgreiningu 5. mgr. 3. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, en 
gera verður greinarmun á almennu skilgreiningunni á mengun og hvort einstaklingar eða 
lögaðilar hafi farið á svig við einstök lagaákvæði þar sem settar eru tilteknar kröfur sem 
fara verður að svo mengun sé ekki ólögleg. Almenna skilgreining laga nr. 7/1998 er 
samhljóða viðurkenndum alþjóðlegum skilgreiningum. Fyrrgreindan 2. málsl. 1. mgr. 
verður því að setja í samhengi við alvarleika mögulegra afleiðinga mengunarinnar á 
umhverfi eða heilsu fólks eða dýra. Hún endurspeglar einnig þá hugsun sem kemur 
fram í 2. mgr. 10. gr. laga nr. 23/2006. Mannréttindadómstóll Evrópu (MDE) hefur með
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vísan til 2. og 8. gr. MSE komist að þeirri niðurstöðu að í ákveðnu samhengi beri 
stjórnvöldum að aðhafast svo tilteknar upplýsingar séu fyrirliggjandi og á þetta sjónarmið 
einkum við ef um er að ræða sérstaklega hættulega starfsemi, starfsemi sem getur haft 
mikil áhrif á umhverfi eða heilsu manna og dýra, og náttúruvá sem ekki er af 
mannavöldum (sjá í þessu sambandi t.d. Guerra og fl. gegn Ítalíu (1998), og Budayeva 
og fl. gegn Rússlandi (2008)).] Eins og fram kemur í Skýrslu stjórnlaganefndar voru 
umhverfi smál talsvert rædd á Þjóðfundi 2010. Í skýrslunni segir að kallað hafi verið 
oftir „skýrri framtíðarsýn í umhverfismálum og samfélagslegri ábyrgð á auðlindum og 
umhvorfi". A grundvelli m.a. fyrrgrcindra sjónarmiða tók stjórnlogonofnd til sórstakrar 
skoðunar efnisatriði á borð við réttindi almennings og skyldu stjórnvalda og rétt til 
upplýsinga um ástand umhverfis og undirbúning ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfið. 
Var sú ákvörðun að hafa umhverfisverndargreinar í mannréttindakafla stjórnarskrár 
rökstudd með þeim hætti að auking þekking á umhverfismálum og tengslum þeirra við 
heilsu hafi ýtt undir þá skoðun að gæði umhverfis hafi unnið sér sess sem „mikilvægur 
þáttur í mannréttindum og forsenda ákveðinna lífsgæða". Jafnframt var tekið fram í 
skýrslu nefndarinnar að réttur einstaklinga til heilnæms umhverfis væri nátengdur rétti 
til upplýsinga og þátttöku í málum er varða umhverfi þeirra. „Til þess að geta varið rétt 
sinn þurfa einstaklingar að njóta aðgangs að upplýsingum og hafa tök á að taka þátt í 
ákvörðunum um umhverfismál." Stjórnlaganefnd lagði á grundvelli ofangreindra 
forsendna til að bætt yrði inn ákvæðum um upplýsinga og þátttökurétt almennings í 
mannréttindakafla stjórnarskrár og taldi Stjórnlagaráð að þeirri ákvörðun væri 
mikilvægt að fylgja á sömu forsendum og komu fram í Skýrslu stjórnlaganefndar.

[Samkvæmt 2. mgr. skal með lögum tryggja almenningi aðgang að undirbúningi 
ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og náttúru og heimild til að leita til hlutlausra 
úrskurðaraðila. Hér eru áréttuð tvö mikilvæg atriði sem eru m.a. hluti af skuldbindingum 
Árósasamningsins og falla til form- eða málsmeðferðarreglna, sjá einkum 6. og 9. gr. 
samningsins. Það er almenna löggjafans á ákvarða umfang þessara réttinda. Rétt er að 
hafa í huga að ákvæði Árósasamningsins eiga fyrst og fremst við um staðbundna 
starfsemi sem háð er sérstökum starfs- og/eða framkvæmdaleyfum. Ákvæði 
Árósasamningsins fela ekki í sér sjálfstæðan rétt til þess að krefjast þess að umhverfi og 
náttúruauðlindir séu tiltekinna gæða enda er ekkert efnisákvæði í samningnum sem 
styður slíka niðurstöðu. Fyrrgreindar meginreglur, þ.m.t. réttur til þess að taka þátt í 
undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi og náttúruauðlindir og raunveruleg 
úrræði til þess að fá slíkar ákvarðanir endurskoðaðar af hlutlausum úrskurðaraðila, eru 
hins vegar mikilvægar. Þeim er m.a. ætlað að stuðla að því að almenningur geti notið 
almennra og viðurkenndra mannréttinda, þ.m.t. réttinda sem tryggð eru með ákvæðum 
MSE. Fyrrgreindar málsmeðferðarreglur eru einnig taldar stuðla að aukinni 
umhverfisvitund, vandaðri málsmeðferð, auknu réttmæti þeirra ákvarðana sem eru 
teknar og loks, sjálfbærri þróun. Möguleikar almennings til þess að taka þátt í 
undirbúningi tiltekinna ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi og náttúru eru nú að miklu 
leyti tryggðir í almennri löggjöf, sbr. einkum ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010 hvað 
varðar undirbúningi skipulagsákvarðana, ákvæði laga nr. 106/2000 hvað varðar mat á
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umhverfisáhrifum og undirbúning tiltekinna leyfisveitinga í samræmi við viðeigandi sérlög, 
og loks ákvæði laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Hvað varðar síðara atriðið, 
þ.e. heimild til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila, sem einnig er fjallað um í 
Árósasamningum í samræmi við 2. mgr. 9. gr. hans, þá leiða meginreglur íslensks 
réttarfars til þess að samþykkja þarf sérstök lagaákvæði til þess að veita öðrum en þeim 
sem eiga einstaklingsbundinna hagsmuna að gæta rétt til þess að kæra ákvarðanir 
sjórnvalda til æðra stjórnvalds, eða tiltekinna úrskurðarnefnda, eða skjóta þeim til 
dómstóla eftir atvikum. Nú þegar hefur löggjöfinni verið breytt á þann veg að 
umhverfisverndar- útivistar- og hagsmunasamtök með minnst 30 félaga eiga kærurétt í 
ákveðnum tilvikum án þess að sýna fram á lögvarða hagsmuni og er þetta í samræmi 
við ákvæði laga nr. 130/2011 um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. Í skjóli 
núgildandi 60. gr. stjórnarskrárinnar (sjá nánar 2. mgr. 100. gr. frumvarps þessa) skera 
dómendur úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda og er það meginregla 
íslensks réttar að stjórnvaldsákvarðanir sem ekki eru skýrlega undan dómsögu þeirra 
teknar sæti úrlausn þeirra. Loks er þess að geta að MDE hefur lagt á það áherslu að 
undirbúningur ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi, náttúru og heilsu sé vandaður og 
hefur m.a. túlkað ákveðin ákvæði MSE, einkum 8. gr., á þann hátt að stjórnvöld verði að 
taka mið af hagsmunum einstaklinga, sem geta orðið fyrir áhrifum vegna framkvæmdar 
ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi, þegar ákvarðanir eru undirbúnar (sjá m.a. Hatton 
o.fl. gegn Bretlandi (2003).]

Sú tillaga er stjórnlaganefnd lagði fram hvað varðar þátttökuheimild almennings 
var ekki eins umfangsmikil og sú tillaga sem hér er lögð fram. Stjórnlaganefnd taldi 
nægilegt að tilgreina eftirfarandi reglu:

-------Tryggður skal í lögum réttur almennings til upplýsinga um ástand umhverfis og áhrif
framkvæmda á það svo og kostur á þátttöku í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið.

--------- Þessi regla er sett fram í 2. mgr. tillögu Stjórnlagaráðs þar sem kveðið er á um rétt
almennings til aðgangs að undirbúningi ákvarðana sem hafa áhrif á umhverfi og 
náttúru. Það var að ábendingu Sigrúnar Helgadóttur, líf og umhverfisfræðings, sem 
tilgreind voru bæði orðin umhverfi og náttúra. Fulltrúar í Stjórnlagaráði leituðu til 
Sigrúnar eftir athugasemdum um fyrirliggjandi drög að umhverfisgreinum 
Stjórnlagaráðs og sendi Sigrún ábendingar inn sem erindi til ráðsins. Í umsögn Sigrúnar 
segfe

--------- Sumir gera greinarmun á umhverfi og náttúru, t.d. heimspekingar. Með umhverfi er þá
átt við manngert umhverfi þ.e. náttúru sem hefur verið umhverfð. Það er því öruggara að telja 
upp í þessum kafla bæði áhrif á umhverfi og náttúru. Annað mætti hártoga.

--------- Var ákveðið að mæta þessum áhyggjum með því að tiltaka bæði umhverfi og
náttúru en það er vilji Stjórnlagaráðs að greinar þær er lúta að náttúruvernd og 
auðlindum verði túlkaðar með sem breiðustum hætti hvað viðvíkur efnislega afmörkun 
greina.

8



Í umræðum kom fram það viðhorf að mikill misbrestur hefði verið á því í 
íslenskri dómaframkvæmd að almenningi og hagsmunasamtökum væri gert kleift að 
leita til dómstóla hvað varðar réttmæti ákvarðana stjórnvalda sem áhrif hafa á umhverfi 
og náttúru. Var því ákveðið í nefndinni að bæta við áskilnaði um að lög heimili 
almenningi aðgang að dómsmálum tengdum slíkum málum. Er með þessu ætlunin að 
girða fyrir að slíkum málum verði vísað frá á grundvelli skorts á lögmætum 
hagsmunum. Ekki er í tillögunum kveðið á um hvernig löggjafinn skuli útfæra slíkan 
rétt en Stjórnlagaráð telur rétt að heimila honum frjálsar hendur svo lengi sem 
þátttökuréttindin sem slík væru tryggð.

--------- Réttindi í þessari grein er felast í þátttöku borgaranna í ákvörðunum og
stefnumótun varðandi náttúru og umhverfi hafa m.a. verið tryggð með alþjóðlegum 
samningum á borð við svokallaðan Árósasamning frá árinu 1998. Samningurinn er 
grundvallarskjal sem tengir saman umhverfisrétt og mannréttindi og öðlaðist hann gildi 
30. október 2001. Ísland hefur undirritað þann samning og fest reglur hans í lög að hluta 
til og er unnið að undirbúningi fullgildingar hans. Nánar er fjallað um Árósasamninginn 
í sérstakri úttekt stjórnlaganefndar.

Í febrúar 2005 skipaði umhverfisráðherra nefnd til að greina efni 
Árósasamningsins og meta hvaða breytingar þyrfti að gera á íslenskri löggjöf með 
hliðsjón af ákvæðum hans. Niðurstöðurnar sem birtar voru í september 2006 kveða m.a. 
á um að samningurinn staðfesti að sjálfbærri þróun verði ekki náð án aðildar allra 
hagsmunaaðila og því tengir samningurinn saman ábyrgð stjórnvalda og 
umhverfisverndar. Hann beinir athygli að gagnverkandi áhrifum almennings og 
stjórnvalda í lýðræðislegu samhengi og kveður á um ný ferli varðandi þátttöku 
almennings. Fram kemur í skýrslunni að Ísland sé eina norræna ríkið sem ekki hafi 
fullgilt Árósasamninginn en á þeim tíma er skýrslan var rituð höfðu alls 38 ríki auk 
Evrópusambandsins fullgilt samninginn.

—Þau réttindi sem Árósasamningurinn á að tryggja almenningi eru þríþætt:
------ (i)— Réttur til aðgangs að upplýsingum um umhverfismál.
------ (ii)— Réttur almennings til þátttöku í málsmeðferð þegar undirbúnar eru
ákvarðanir af hálfu stjórnvalda í umhverfismálum.
------ (iii)— Aðgangur að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum fyrir dómstólum eða
öðrum óháðum og hlutlausum úrskurðaraðila.

Þetta eru hinar þrjár stoðir Árósasamningsins. Í Skyrslu stjórnlaganefndar kemur 
fram að fyrstu tvær stoðirnar hafi þegar verið lögfestar hér á landi, með lögum um mat á 
umhverfisáhrifum nr. 106/2000 annars vegar og lögum um upplýsingarétt um
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umhverfismál nr. 23/2006 hins vegar. Þó er ekki getið um ástæður þess hvers vegna 
þriðja stoðin hafi ekki verið lögfest en vísað er í að til standi að fullgilda samninginn hér 
á landi sem myndi þá þýða að þriðja stoðin fengi lagavernd. Með hliðsjón af því að 
Árósasamningurinn er heildstæður alþjóðasamningur sem Ísland er skuldbundið af 
þótti Stjórnlagaráði full ástæða til þess að stjórnarskrárbinda þriðju stoð samningsins 
um aðgang almennings að dómstólum í tilfellum þar sem um umhverfismál ræðir. 
Réttur samkvæmt þriðju stoð Árósasamningsins (sem finna má í 9. gr. samningsins) er 
tvíþættur. Annars vegar felst í honum að ef stjórnvald synjar um aðgang að 
upplýsingum um umhverfismál skuli sá sem óskar eftir aðgangi eiga rétt á að bera 
synjunina undir dómstól eða annan óháðan úrskurðaraðila. Hins vegar felst í þessari 
reglu að „almenningur sem málið varðar" skuli hafa aðgang að endurskoðunarleið fyrir 
dómstólum eða óháðum úrskurðaraðila innan stjórnsýslunnar vegna útgáfu leyfa til 
framkvæmda sem haft geta umtalsverð umhverfisáhrif eða ef stjórnvald vanrækir að 
krefjast leyfis fyrir tiltekinni starfsemi þrátt fyrir lagaskyldu þar um. 
Umhverfisverndarsamtök sem uppfylla skilyrði samkvæmt landsrétti skulu ávallt teljast 
falla undir hugtakið „almenningur sem málið varðar" og njóta þannig kæruréttar skv. 
samningnum án þess að þurfa að sýna fram á lögvarða hagsmuni. Er ásetningur 
Stjórnlagaráðs að stjórnarskrárbinda þessa reglu sem Ísland hefur þegar skuldbundið 
sig til þess að virða. Mun sú gjörð vera í samræmi við vilja stjórnvalda sem undirbúa, 
þegar þetta er skrifað, fullgildingu samningsins á Íslandi með það m.a. að markmiði að 
almenningur geti „borið ákvarðanir sem varða mikilvæga umhverfishagsmuni undir 
sjálfstæða og óháða úrskurðarnefnd og leitað virkra úrræða til að tryggja 
verndarhagsmuni umhverfisins".

Í 1. mgr. er kveðið á um skyldu stjórnvalda til að upplýsa almenning um ástand 
umhverfis og náttúru og áhrif framkvæmda þar á. Er því um frumkvæðisskyldu 
stjórnvalda að ræða. Jafnframt segir þar að stjórnvöld og aðrir skuli upplýsa um 
aðsteðjandi náttúruvá, svo sem umhverfismengun. Fjallað er um rétt almennings að 
upplýsingum um umhverfismál í 4. gr. Árósasamningsins. Samkvæmt ákvæðum 
Árósasamningsins skulu ekki einungis ríki, sveitarfélög og stofnanir þeirra veita 
almenningi aðgang að upplýsingum um umhverfismál, heldur nær sú skylda einnig til 
einstaklinga og lögpersóna sem hafa opinbera ábyrgð eða hlutverk ellegar veita 
opinbera þjónustu í tengslum við umhverfið.

Stjórnlagaráð ákvað að útvíkka skyldu um að upplýsa um aðsteðjandi náttúruvá, 
svo sem umhverfismengun, í kjölfar athugasemda sem bárust frá Aðalheiði 
Jóhannsdóttur, prófessor í umhverfis- og auðlindarétti. Jafnframt er 3. mgr. sett inn að 
ráðum Aðalheiðar og annarra sérfræðinga í umhverfisrétti en þar er um að ræða 
almenna tilvísun í meginreglur umhverfisréttar sem skulu ávallt hafðar að leiðarljósi við 
ákvörðunartöku yfirvalda. Er það mat ráðsins að þau áhersluatriði sem Aðalheiður
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vakti máls á að skyldu njóta stjórnarskrárverndar rúmist undir ákvæðum 30. gr. og er 
því vísað í að með greininni er ætlað að festa í sessi eftirfarandi reglur:

—1 — Að stjórnvöldum, og öðrum eins og við getur átt, beri án ástæðulausrar tafar 
skylda til að upplýsa almenning um aðsteðjandi náttúruvá, þ.m.t. hættu á 
umhverfismengun, sem haft getur skaðleg áhrif á heilsu manna, umhverfi, náttúru, 
þ.m.t. náttúruauðlindir, eða aðra lögmæta hagsmuni.

—2 — Að almenningur eigi rétt á aðgangi að upplýsingum sem varða ástand umhverfis 
og náttúruauðlinda án þess að hafa sérstakra hagsmuna að gæta og án mismununar eins 
og lög ákveða.

—3 — Að meta skuli áhrif ákvarðana, hvort sem um er að ræða stefnumarkandi 
ákvarðanir eða ákvarðanir sem lúta að einstökum framkvæmdum, sem umtalsverð áhrif 
hafa á umhverfi og náttúruauðlindir komi þær til framkvæmda, í samræmi við lög. Við 
töku ákvarðana á þessu sviði skulu stjórnvöld byggja á langtímasjónarmiðum og 
meginreglunum sem sjálfbær þróun endurspeglar, þ.m.t. varúðarreglu, í samræmi við 
leg.

—4 — Almenningur, þ.m.t. félög sem opin eru almenningi og hafa útivist, umhverfis og 
náttúruvernd að markmiði, á rétt á að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa 
á umhverfi og náttúruauðlindir, þ.m.t. aðgang að upplýsingum um fyrirhugaðar 
ákvarðanir, og möguleika til þess að fá endanlegar ákvarðanir endurskoðaðar af 
hlutlausum aðila (stjórnvaldi eða dómstól) án mismununar.

Þess skal að lokum getið að grein þessi er nýmæli í stjórnarskrá og því var reynt 
að hafa vítt samráð við fagaðila við gerð hennar og endurskoðun. Byggt var m.a. á 
erindum frá líffræðingum, umhverfisfræðingum og hagsmunasamtökum á borð við 
Landvernd sem sendi inn erindi með skíru ákalli um að getið væri um meginreglur 
umhverfisréttar í stjórnarskrá. Réttaráhrif þessarar greinar felast fyrst og fremst í því að 
almenningi verður veitt kæruheimild vegna ákvarðana stjórnvalda á þessu sviði og að 
helstu meginreglur umhverfisréttarins geta lagt auknar skyldur á herðar stjórnvalda og 
annarra.

[Í 3. mgr. er loks vísað til þess að stjórnvöld skulu byggja á meginreglum 
umhverfisréttar við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi. Óumdeilt er að aðall 
umhverfis- og náttúruauðlindaréttar eru ákveðnar meginreglur sem endurspegla 
markmið og áherslur og eru liður í því að ná og viðhalda sjálfbærri þróun, þ.m.t. að 
tryggja jafnræði innan kynslóða og milli kynslóða. Meðal þessara meginreglna eru: 1) 
varúðarregla, en þegar hætta er á alvarlegum eða óafturkræfum áhrifum á umhverfi og 
náttúruauðlindir skal skorti á vísindalegri fullvissu ekki beitt sem rökum til að fresta
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kostnaðarhagkvæmum aðgerðum sem geta komið í veg fyrir áhrifin eða dregið úr þeim; 
2) greiðsluregla, en taka ber tillit til umhverfiskostnaðar og skal beita í því skyni 
hagrænum stjórntækjum í samræmi við meginregluna um að sá sem mengar beri að 
jafnaði þann kostnað sem hlýst af því að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum vegna 
mengunar, og einni nytjagreiðsluregla, sem er ákveðin útfærsla á greiðslureglu, sem 
mælir fyrir um að notandi náttúruaðlinda greiði fyrir notkunina; 3) samþætting 
umhverfissjónarmiða við önnur sjónarmið þegar undirbúnar eru ákvarðanir, þ.m.t. efni 
laga, sem áhrif hafa á umhverfi; 4) reglan um fyrirbyggjandi aðgerðir. en þegar teknar 
eru ákvarðanir sem áhrif hafa á umhverfi skal eins og mögulegt er draga úr þeim, 
minnka þau eða koma í veg fyrir þau og að umhverfi skerðist að magni eða gæðum, og 
5) reglan um lausn umhverfisvandamála við upptök en umhverfisvandamál skal eins og 
kostur er leysa þar sem þau eiga upptök sín. Fyrrgreindar fimm meginreglur eiga sér 
uppruna í alþjóðlegum skuldbindingum, þ.m.t. samningnum um Evrópska 
efnahagssvæðið sem hefur lagagildi hér á landi, og yfirlýsingum, þ.m.t. Ríóyfirlýsingunni, 
og hafa að nokkru leyti verið útfærðar með einum eða öðrum hætti í íslenskri löggjöf. 
Með því að vísa til þess að ákvarðanir sem áhrif hafa á náttúru Íslands og umhverfi skuli 
hvíla á meginreglum umhverfisréttar er grundvöllur umhverfis- og náttúruverndar styrktur 
verulega til hagsbóta fyrir núlifandi og komandi kynslóðir en svo meginreglurnar hafi 
tilætluð áhrif þarf að skilgreina viðeigandi réttindi og skyldur í einstökum ákvæðum 
almennrar löggjafar svo stjórnvöld geti löglega byggt ákvarðanir sínar á þeim. Nánar er 
vísað til þess sem kemur fram um fyrrgreindar fimm meginreglur í frumvarpi til laga um 
meginreglur umhverfisréttar, 133. löggjafarþing 2006-2007, þskj. 842 -  566. mál.] Meðal 
meginreglna umhverfisréttar sem skyldi taka tillit til í allri löggjöf eru:
---------- Varúðarregla. Þegar hætta er á alvarlegum eða óafturkræfum áhrifum á umhverfi og
náttúruauðlindir skal skorti á vísindalegri fullvissu ekki beitt sem rökum til að fresta 
kostnaðarhagkvæmum aðgerðum sem geta komið í veg fyrir áhrifin eða dregið úr þeim.
--------- Greiðsluregla. Í því skyni að tekið sé tillit til umhverfiskostnaðar skal beita hagrænum
stjórntækjum í samræmi við meginregluna um að sá sem mengar beri að jafnaði þann kostnað 
sem hlýst a f því að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum vegna mengunar.
--------- Samþætting. Samþætta skal sjónarmið um umhverfisvernd við önnur sjónarmið þegar
undirbúnar eru ákvarðanir sem áhrif hafa á umhverfi.
--------- Fyrirbyggjandi aðgerðir. Þegar teknar eru ákvarðanir sem áhrif hafa á umhverfi skal
eins og mögulegt er draga úr þeim, minnka þau eða koma í veg fyrir þau og að umhverfi skerðist 
að magni eða gæðum.
--------- Lausn um hverfisvandam ála v ið  upptök. Umhverfisvandamál skal eins og kostur er
leysa þar sem þau eiga upptök sín.

Nánari útlistun á meginreglum umhverfisréttar má t.d. sjá í frumvarpi til laga um 
meginreglur umhverfisréttar sem lagt var fram á 133. löggjafarþingi 2006- 2007, þskj. 843 

566. mál.
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