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Athugasemdir undirritaðs við ofangreinda tillögu að landsskipulagsstefnu munu 
eingöngu varða þann þátt tillögunnar, er snýr að miðhálendi Islands.

1. í undirbúningi að framkominni tillögu hefur alveg verið hunzaður sá valkostur, að 
miðhálendi íslands verði friðlýst sem heild með stofnun þjóðgarðs að markmiði. 
Krafa um þennan valkost hefur um áraraðir verið baráttumál umhverfis- og 
náttúruvemdarsamtaka, svo sem Landvemdar og Náttúruvemdarsamtaka íslands. 
Krafan nýtur einnig víðtæks stuðnings meðal íslenzku þjóðarinnar. Samkvæmt nýlegri 
skoðanakönnun Gallup (marz 2015) er meira en 60% íslendinga hlynnt stofnun 
þjóðgarðs á miðhálendinu.

2. Það verða að teljast óboðleg vinnubrögð í lýðræðisþjóðfélagi, að yfirvöld skuli ekki 
að minnsta kosti taka valkostinn til málefnalegrar skoðunar, hver svo sem niðurstaða 
þeirra hefði verið að athugun lokinni. Yfirvöld verða að vanda meðferð mála, sem 
þeim er trúað fyrir. Alþingi verður að teljast beinlínis skylt að gera ráðherra og 
Skipulagsstofnun afturreka með tillöguna með skýrri kröfu um málefnaleg 
vinnubrögð.

3. Ég hefi fylgzt ágætlega með vinnunni að undirbúningi landsskipulagstillögu, meðal 
annars sótt mikið af þeim fundum, sem Skipulagsstofnun hefur efnt til. Einn 
fundurinn var kynningar- og samráðsfundur um greiningu valkosta og umhverfismat 
landsskipulagsstefnu 2015-2026 hinn 15. ágúst 2014. í kjölfar þess fundar ritaði ég 
Skipulagsstofnun bréf (8. september 2014) í viðleitni til þess að ná fram betra 
vinnulagi við þetta þýðingarmikla mál. í bréfi mínu til Skipulagsstofnunar sagði:

„Á vefsíðu Skipulagsstofnunar fyrir landsskipulag 2015-2026 (landsskipulag.is) er 
sérstaklega vikið að faghópum, sem starfað hafa að mótun tillögu Skipulagsstofnunar að 
landsskipulagsstefnu. Þar segir:
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„Faghópar Skipulagsstofnunar
Til að styrkja starf Skipulagsstofnunar við mótun Landsskipulagsstefnu 2015-2026 hafa 
verið settir á stofn fjórir faghópar. Verkefni þeirra er að greina valkosti og umhverfisáhrif 
landsskipulagsstefnu með aðferðum sviðsmyndagreiningar. Hver faghópur mun vinna með 
eitt a f þeim ljórum viðfangsefnum sem ráðherra hefur ákveðið að landsskipulagsstefna skuli 
fjalla um að þessu sinni, það er miðhálendið, búsetumynstur, haf- og strandsvæði og 
dreifbýlið. Faghópamir munu Qalla um viðfangsefni sín út frá fjórum málaflokkum, byggð 
og samfélag, umhverfi og náttúra, atvinna og orka og samgöngur og ijarskipti.

í hverjum faghópi eiga sæti 7-8 sérfræðingar, annarsvegar frá Skipulagsstofnun og 
hinsvegar aðrir sérfræðingar sem leitað hefur verið til vegna þekkingar þeirra og reynslu. 
Markmiðið er að hver faghópur hafi á að skipa almennri og víðtækri þekkingu á 
viðfangsefni faghópsins, sem gefí góðan grundvöll til greiningar valkosta og 
umhverfismats. Með hverjum faghópi starfar jafnframt ráðgjafi sem sinnir verkefnisstjórn. 
Starf faghópa mun fyrst og fremst fara fram á tímabilinu mars til maí 2014. Afrakstur 
faghópanna verður tekin saman í greinargerð sem áformað er að kynna fyrir 
samráðsvettvangi í júní 2014.“ (http://www.landsskipulag.is/um-
landsskipulagsstefnu/faghopar-skipulagsstofnunar/)

Ekki er greint frá því, hvaða aðili hefur sett umrædda Qóra faghópa á stofn, en á 
kynningar- og samráðsfundi um greiningu valkosta og umhverfismat 
landsskipulagsstefnu 2015-2026 hinn 15. ágúst 2014 fannst undirrituðum það koma 
fram, að hópar þessir hefðu verið settir á fót með sérstakri fjárveitingu, sem ráðherra 
umhverfismála hefði beitt sér fyrir. Eitthvað virðist því vanta á fullt sjálfstæði 
Skipulagsstofnunar við málsmeðferðina og vinnu hennar að tillögu um 
landsskipulagsstefnu.
Þegar listi yfir umrædda faghópa er skoðaður kemur meðal annars í ljós, að allir 
faghópamir eru að meirihluta skipaðir öðrum en starfsmönnum Skipulagsstofnunar og 
að verkefnisstjórarnir/ráðgjafarnir eru aðilar, sem að öllu jöfnu eru í verkum fyrir 
framkvæmdaraðila.

Samkvæmt lýsingunni á verkefni faghópanna er um að ræða eitt þýðingarmesta atriðið 
við gerð tillögu Skipulagsstofnunar að landsskipulagsstefnu („að greina valkosti og 
umhverfisáhrif landsskipulagsstefhu“)-

Undirritaður telur ekki unnt að komast hjá því að gera athugasemd við skipan og 
starfsemi/verkefni umræddra „faghópa“. Samkvæmt f-lið 4. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 er það eitt af hlutverkum Skipulagsstofnunar að gera tillögu að 
landsskipulagsstefnu. Hvergi er í ákvæðum skipulagslaga um málsmeðferð við gerð 
tillögu að landsskipulagsstefnu gert ráð fyrir slíkum faghópum og þar af leiðandi er 
heldur hvergi að fínna nein fyrirmæli um það, hvemig faghóparnir skuli skipaðir. 
Alfarið er á því byggt í skipulagslögum, að Skipulagsstofnun sjálf vinni tillögu sína að 
landsskipulagsstefnu (11. gr. skipulagslaga).1 Hins vegar er í 1. mgr. 11. gr. 
skipulagslaga fyrirmæli um, að starfandi sé sjö manna ráðgjafamefnd,2 skipuð af 
ráðherra, sem sé Skipulagsstofnun og ráðherra til ráðgjafar og samráðs við undirbúning 
landsskipulagsstefnu. Hlutverki ráðgjafarnefndarinnar er nánar lýst svo í 1. mgr. 4. gr. 
reglugerðar um landsskipulagsstefnu nr. 1001/2011, að henni sé ætlað að veita faglega 
ráðgjöf við mótun landsskipulagsstefnu og að koma með tillögur um samþættingu við 
áætlanir í ólíkum málaflokkum sem varða landnotkun á landsvísu (leturbreyting mín).

1 Ekki er heldur í reglugerð um landsskipulagsstefnu nr. 1001/2011 gert ráð fyrir slíkum faghópum.
2 Reyndar er í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar um landsskipulagsstefnu mælt fyrir um átta manna 
ráðgjafamefnd, sem er í andstöðu við lagafyrirmælið og stenzt því ekki. Samkvæmt yfirliti á vefsíðu  
landsskipulags hafa átta menn verið skipaðir í nefndina, reyndar einn kallaður „áheymarfúlltrúi“ 
(http://www.landsskipulag.is/um-landsskipulagsstefnu/ragjafanefnd/). Önnur ráðuneyti hafa líka komið 
meira að tilnefningu í nefndina heldur en efni eru til samkvæmt yfirlýstu hlutverki hennar. Frávik 2. 
mgr. 3. gr. reglugerðarinnar um tilnefningar í nefndina firá ákvæði 3. málsliðar 1. mgr. 11. gr. 
skipulagslaga verða ekki skýrð með neinum eðlilegum hætti. Óheimil, að því er bezt verður séð.
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Fagleg ráðgjöf sýnist því hafa átt að koma frá ráðgjafamefndinni eftir því sem á hana 
kann að skorta innan Skipulagsstofnunar, sem ekkert er þó upplýst um. Hefði því þurft 
að skipa nefndina með hliðsjón af faglegu hlutverki hennar, sbr. 3. málslið 1. mgr. 11. 
gr. skipulagslaga.

Með hliðsjón af öllu framangreindu verður ekki hjá því komizt að gera athugasemd við 
vinnulag Skipulagsstofnunar við mótun tillögu hennar að framangreindri 
landsskipulagsstefnu. Ég þarf ekki að bíða eftir að heyra svarið frá Skipulagsstofnun, 
sem yrði á sömu lund og frá öðrum opinberum stofnunum í sömu stöðu, að hvað sem 
líði þeim undirbúningi, sem að framan er lýst, þá muni endanleg tillaga verða lögð fram 
af Skipulagsstofnun. Auðvitað mun Skipulagsstofnun svara þessu til, og auðvitað er 
þetta út af fyrir sig líka rétt. Skipulagsstofnun hyggst leggja tillöguna fram sem sína, þó 
að hún verði að meira eða minna leyti mótuð af utanaðkomandi aðilum. Þetta 
„fyrirséða“ andsvar Skipulagsstofnunar er hins vegar rangt og ófullnægjandi. Það er 
ekki nægilegt, að Skipulagsstofnun geri tillöguna. Skipulagsstofnun ber einnig að 
undirbúa tillöguna og sjá til þess, að tillagan byggi á traustum grunni, gætt hafi verið 
allra sjónarmiða, sem gæta þarf og tillögugerðin að öðru leyti undirbúin með réttum og 
forsvaranlegum hætti, svo að lögmœt tillaga verði gerð og gæta þess jafnframt, að 
málsmeðferðin sé í samræmi við lög, sérstaklega skipulagslög með hliðsjón af 
stjómsýslulögum. Þessa hefur ekki verið gætt. Undirbúningur tillögugerðarinnar hefur 
úrslitaáhrif á efni þeirrar tillögu, sem leggja á fram af hálfu Skipulagsstofnunar. 
Undirbúningurinn er þegar búinn að hafa áhrif með þeirri „valkostagreiningu“, sem lögð 
var fram á kynningar- og samráðsfundinum hinn 15. ágúst 2014. Þar upplifði ég það 
sjálfur, að eðlilegur valkostur, sem ég innti eftir í einum vinnuhópnum á fundinum var 
sagður hafa verið ræddur í faghópnum, en einhvern veginn ekki orðið að valkosti í 
tillögu faghópsins -  og á því var svo sem engin skýring. Þess skal hins vegar líka getið, 
að talsmaður faghópsins sagði hreinskilnislega frá þessu. Hversu mörg eru eða geta 
verið svona dæmi, jafnvel um atriði, sem enginn hefur spurt út í? Þessir svokölluðu 
faghópar bera enga ábyrgð. Á þeim hvíla ekki að lögum sömu skyldur og hvíla á 
starfsmönnum/sérfræðingum Skipulagsstofnunar. Og það er engin trygging fyrir því, að 
fólkið í þessum faghópum starfi eftir sömu sjónarmiðum og starfsháttum og þjálfaðir og 
ábyrgir starfsmenn Skipulagsstofnunar eiga að gera í störfum sínum.

Með vísan til alls framangreinds er það niðurstaða mín, að málsmeðferð 
landsskipulagsstefnu frá og með skipan umræddra faghópa sé ólögmæt og 
Skipulagsstofnun beri að taka upp meðferð málsins frá og með sama tíma og ljúka á 
sjálfstæðan hátt tillögu sinni að iandsskipulagsstefnu í samræmi við ákvæði 
skipulagslaga.“

4. Skipulagsstofnun sá ekki ástæðu til að svara bréfi mínu.

5. í hinu tilvitnaða bréfi nefni ég það sérstaklega, að eðlilegur valkostur, sem ég innti 
eftir í einum vinnuhópnum á fundinum 15. ágúst 2014 var sagður hafa verið ræddur í 
faghópi, en einhvern veginn ekki orðið að valkosti í tillögu faghópsins, skýringarlaust. 
Sá valkostur, sem ég þama innti eftir, var friðlýsing miðhálendisins með stofnun 
þjóðgarðs. Þessi valkostur hafði verið ræddur í faghópi um skipulag miðhálendisins, 
sem hafði ákveðið -  án skýringa - ,  að friðlýsing miðhálendisins og stofnun þjóðgarðs 
væri ekki einu sinni valkostur. Vinnuhópur, sem enga lagastoð hefur, sópar út af 
borðinu valkostum um skipulag á miðhálendi íslands -  meira að segja án 
rökstuðnings. Skipulagsstofnun sjálf og umhverfisráðherra láta gott heita. Blöskrar 
engum nema mér?
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6. Hvers vegna á við skipulag miðhálendis íslands að minnsta kosti að taka til 
gaumgæfilegrar athugunar þann kost að friðlýsa miðhálendið og stofna þar þjóðgarð?

Auk röksemdanna í 1. og 2. lið að framan má nefna eftirgreint: Með friðlýsingu 
miðhálendisins í þeim tilgangi að stofna þar þjóðgarð yrði komið í veg fyrir 
eyðileggingu þessa einstaka svæðis með mannvirkjum, sem íslenzka þjóðin hefur 
minni þörf fyrir heldur en miðhálendið í núverandi mynd. Ef rétt yrði á haldið, hefur 
þjóðgarður á svæðinu alla möguleika til þess að hækka framfarastuðul (Genuine 
Progress Indicator, GPI3) íslands miklum mun meira en nokkur sú ráðstöfun þess, 
sem hugmyndir eru helzt uppi um -  og menn forðast reyndar að láta uppi. Þjóðgarðar 
geta orðið stórfyrirtæki, sem í felast mikil atvinnutækifæri og verðmætasköpun í 
landinu sjálfu. Arður af þjóðgörðum, svo fremi þeir verði reknir a f íslendingum, 
verður eftir í landinu sjálfu, en verður ekki að mestu leyti fluttur úr landi, eins og 
raunin er með arðinn af mestallri þeirri starfsemi, sem nú er rekin á miðhálendi 
tslands.

í þessari athugasemd eru að sjálfsögðu ekki tök á að fara í nánari útlistun á kostunum 
við hagkvæmni þessarar leiðar, heldur er hvatt til þess, að rétt yfirvöld beiti sér fyrir 
gerð viðskiptaáætlunar um miðhálendisþjóðgarð og beri saman við viðskiptaáætlanir 
fyrir samanburðarvalkosti um skipulag miðhálendisins. Markmiðið með 
miðhálendisþjóðgarði þarf ekki einungis að vera sprottið af náttúruvemdarhvötum, 
sem út af fyrir sig er auðvitað nægileg réttlæting fyrir hugmyndinni, heldur ætti einnig 
að miða að því, að þjóðgarðurinn yrði sjálfbært fyrirtæki með tækifærum fyrir 
starfsfólk og þjónustu af margvíslegu tagi, verktaka, rútubílstjóra, vísindamenn, 
leiðsögumenn, hvers konar ferðaþjónustufyrirtæki á jaðarsvæðum þjóðgarðsins o. s. 
frv.

7. í inngangsorðum athugasemda við þingsályktunartillöguna segir, að gerð 
landsskipulagsstefnu sé háð umhverfismati samkvæmt lögum um umhverfismat 
áætlana, nr. 105/2006. Verður að skilja þessi orð svo, að umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið telji ákvæða laga um umhverfismat áætlana hafa verið gætt við 
tillögugerðina. Það er álit mitt, að mikið vanti upp á, að svo sé, ekki sízt, þegar haft er 
í huga, að umrædd lög ber að skýra með hliðsjón af tilskipun 2001/42/EB um mat á 
áhrifum tiltekinna skipulags- og framkvæmdaáætlana á umhverfið. í markmiðsgrein 
tilskipunarinnar (1. gr.) er kveðið á um „víðtæka umhverfisvemd“ (e. “a high level of 
protection of the environment“). Þetta ákvæði hefur ekki skilað sér inn í 
markmiðsgrein laga nr. 105/2006 (1. gr.), með þeirri afleiðingu, að fyrirmælið skilar 
sér heldur ekki inn í vinnu Skipulagsstofnunar og umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins. í tillögu Skipulagsstofnunar til ráðherra sagði m.a. (bls. 87): 
„ Umhverfismat Landsskipulagsstefnu 2015-2026 er í [sic.'J unnið í samrœmi við lög 
um umhverfismat áœtlana nr. 105/2006. Tilgangur umhverfismatsins er að tryggja 
eftir föngum að sjónarmið sjálfbœrni séu lögð til grundvallar við mótun stefnunnar. “ 
Það markmið, sem þarna er sett, er ekki nægilega víðfemt, eftir því sem ber að túlka 
lögin um umhverfismat áætlana að teknu tilliti til tilskipunar 2001/42/EB og 
dómaframkvæmdar.4 „Víðtæk umhverfísvemd“ er miklu víðfemara hugtak en

3 ,
Nefnd Alþingis um eflingu græna hagkerfisins, Efling grœns hagkerfis á Islandi. Sjálfbær hagsœld -  

samfélag til fyrirm yndar. Alþingi, Reykjavík, 2011, bls. 6, 17, 18, 21 o.v, 
sjá: https://www.althingi.is/pdf/Graent_hagkerfi.pdf.

4 Sjá til dæmis dóm ESB-dómstólsins í máli C-567/10 Inter-Environnement Bruxelles, 30. málsgrein.
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„sjálfbæmi“. Sjónarmið um sjálfbæmi eru vissulega mjög þýðingarmikil 
umhverfissjónarmið, en ná ekki til allra þeirra sjónarmiða, sem hafa ber í huga við 
umhverfismat áætlana. Sjálfbærni getur haldizt, þó að farið sé gegn öðrum 
markmiðum víðtækrar umhverfisvemdar, svo sem varðveizlu landslagsheilda og 
annars landslags, þ. á m. óbyggða, náttúruímyndar, upplifunar af umhverfi o. fl. 
Tillagan er því ekki unnin með hliðsjón af þeim heildarsjónarmiðum, sem hafa ber í 
huga samkvæmt gildandi löggjöf um umhverfismat áætlana, innlendri og evrópskri. 
Tillagan ber þess því miður merki, að ekki verið gætt réttra lagasjónarmiða við gerð 
hennar: Algerlega er sleppt að taka til umhverfismats eðlilegan valkost í
umhverfismati, þann valkost að vernda miðhálendið í heild sinni á forsendum 
náttúrunnar og víðtækrar umhverfísverndar, eins og fjallað er um að framan.

8. Umhverfismat tillögunnar er þannig úr garði gert, að það veitir engan veginn þær 
upplýsingar, sem skylt er samkvæmt lögum nr. 105/2006, einkum 6. grein, og 
tilskipun 2001/42/EB, einkum 5. grein og I. viðauka. Til dæmis er maður engu nær 
um það eftir lesturinn, hvers vegna gerðar eru þær tillögur um skipulag 
miðhálendisins, sem gerðar eru, en ekki einhverjar aðrar tillögur. Þá eru engar 
skýringar gefnar á því, hvers vegna ekki em gerðar tillögur um víðtækari 
umhverfisvernd miðhálendisins en raun ber vitni. Rökstuðning vantar. Þingið hlýtur 
að kalla eftir rökstuðningi og skýringum á því, að rökstuðningur er ekki látinn í té.

9. Niðurstaða mín samkvæmt öllu framangreindu: Rétt er, að Alþingi hafni umræddri 
þingsályktunartillögu um landsskipulagsstefnu 2015-2026.

Virðingarfyllst,
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