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SE/

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um hreyting á Itfgum um náttúruvernd nr. 60/2013, 
140. mál.

Með tölvupósti dags. 24. september sl. er Vegagerðinni gefinn kostur á að koma að 
athugasemdum vegna ofangreinds frumvarps til laga um breyting á lögum um náttúruvernd 
nr. 60/2013 með síðari breytingum.

Vegagerðin gerði athugasemdir við frumvarp til laga nr. 60/2013, 429. mál, 141. löggj.þ., í 
umsögn dags. 12. febrúar 2013. Með frumvarpi því sem hér er til umíjöllunar er að nokkru 
komið til móts við þær athugasemdir þannig að leitast er við að koma til móts við þá 
mikilvægu almannahagsmuni á sviði samgangna og umferðaröryggis sem Vegagerðin hefur 
talað fyrir. Vegagerðin er því hlynnt frumvarpinu að því leyti sem komið hefur veriö til móts 
við fyrri athugasemdir. einkum hvað varðar c-lið 17. gr. og e.-lið 28. gr. frumvarpsins þar sem 
breytt orðalag er í samræmi við tillögu Vegagerðarinnar. Vegagerðin tekur einnig undir þá 
breytingu sem gerð hefur verið með b. og c. lið 28. gr. (vernd birkiskóga og fossa) þar sem að 
nokkru er komið til móts við athugsemdir við þau ákvæði. Einnig hefur verið fallist á tillögur 
Vegagerðarinnar sem fela í sér einíoldun stjórnsýslu með skýrari verkaskiptingu á milli 
Umhverfisstofnunar og Náttúrufræðistofnunar sem stuðlar að skilvirkni við meðferð mála er 
varðar framkvæmdir á verksviði hennar.

Vegagerðin telur ákvæði 28. gr. frumvarpsins um að sérstök vernd votlendis taki til 2 ha. 
svæðis í stað 1 ha. til bóta. Hins vegar bendir Vegagerðin á að ákvæði gildandi laga miða við 
3 ha. og gagnrýndi Vegagerðin þá breytingu sem gerð var á þeirri forsendu að ekki lægju fyrir 
nægilega skýr rök fyrir nauðsyn breytingar sem getur haft í för með sér aukinn kostnað og 
tafið minniháttar aðgerðir sem hafa lítil áhrif á umhverfið en geta haft mikil jákvæð áhrif á 
samgöngur og umferðaröryggi. Itrekast hér mér athugsemdir hvað þetta varðar sem einnig 
komu fram í umsögn Vegagerðarinnar frá 12. febrúar 2013. Verður ekki fallist á að rök standi 
til að hverfa frá 3ja ha. viðmiði hvað varðar vernd votlendis.

Vegagerðin gerði í áðumefndri umsögn einnig athugasemdir við breytta stjómsýslu hvað 
varðar náttúruminjaskrá og benti á hvort skoða ætti breiðari aðkomu að gerð skrárinnar í stað 
einhliða ákvörðunar ráðherra eins og ákvæði laganna gera ráð fyrir. Ekki síst í ljósi ákvæða 2. 
mgr. 37. gr. laganna sem heimila 5 ára bráðabirgðafriðun vegna B-hluta náttúruminjaskrár. 
Vegagerðin fagnar því að hámarkstími bráðabirgðafriðunar skuli styttur í 1 ár skv. b.-lið 17. 
gr. frumvarpsins sem mun draga úr þeirri óvissu sem ákvæði laganna óbreytt fela í sér
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varðandi stefnumótun um samgöngubætur. Að öðru leyti eru árcttuð þau sjónarmið sem 
reifuð voru í umsögn Vegagerðarinnar hvað varðar náttúruminjaskrá en að svo komnu ekki 
gerðar breytingatillögur við ákvæði frumvarpsins en vakin athygli á því að ákvæði laganna 
óbreytt fela í sér stórauknar heimildir til friðunar sem gætu m.a. dregið úr möguleikum til að 
bæta samgöngur og auka umferðaröryggi, án þess að einnig sé kveðið á um að gætt sé eðlilegs 
jafnvægis á milli náttúruvemdar og annarra mikilvægra almannahagsmuna.

Vegagerðin hefur komið að undirbúningi að ákvæði 14. gr. frumvarpsins um skrá yfir vegi í 
náttúru íslands. Lagði Vegagerðin til að Umhverfisstofnun yrði falin gerð skrárinnar en 
Vegagerðin myndi annast tæknilega hlið málsins og birtingu hennar f.h. Umhverfisstofnunar. 
Sú leið sem farin er í 14. gr. frumvarpsins að fela sveitarfélögum gerð skrárinnar kallar á að 
gætt sé samræmis í vinnubrögðum á milli sveitarfélaga. Mikið veltur á því að reglugerð 
ráðherra skv. 5. mgr. 14. gr. sem m.a. íjallar um gerð skrárinnar mæli nánar fyrir um þau 
atriði sem horfa ber til þegar ákveðið er hvaða vegi skuli skrá og auðveldi þannig 
sveitarfélögum að gæta samræmis við gerð skrár í sínu umdæmi. Einnig þarf að mæla nánar 
fyrir um gerð og birtingu hennar og gerir Vegagerðin ráð fyrir að fá aðkomu að samningu 
reglugerðarinnar. Gerð skrárinnar veldur viðbótarkostnaði hjá Vegagerðinni sem felst í gerð 
og viðhaldi stafræns kortagrunns skv. 1. mgr. M.a. mun þurfa að mæla upp þær slóðir sem 
ekki eru til upplýsingar um nú þegar og færa þær upplýsingar í grunninn. Samkvæmt 
minnisblaði íjármálaráðuneytisins er gert ráð íyrir að 5 m.kr. fjárveiting færist til 
Vegagerðarinnar vegna þessa verkcfnis og gerir Vegagerðin ráð fyrir að það gangi eftir. Að 
framangreindu athuguðu gerir Vegagerðin ekki athugasemdir við 14. gr. frumvarpsins.

Vegagerðin hefur ekki komið að samningu 2. gr. frumvarpsins um breyting á 9. gr. laganna 
sem felur í sér nýmæli í tengslum við beitingu varúðarreglunnar. varðandi gæði gagna. 
sérstakt mat o.fl. Að mati Vegagerðarinnar mun mikið velta á því hvernig til tekst við 
setningu reglugerðar ráðherra sem heimilað er að útfæra framkvæmd ákvæðisins og því 
mikilvægt að tryggð verði breið aðkoma að samningu hennar. Einnig er ýmsum spumingum 
ósvarað um gildissvið og beitingu ákvæðisins. Vegagerðin gerir að öðru leyti eina 
breytingatillögu við ákvæðið sbr. hér að neðan.

Athugasemdir og hreytingatillögur við ákvæði frumvarpsins. 

1) Vegur, skilgrcining, breyting á e.-liö 1. gr. frumvarpsins.

Lagt er til að e.-liður 1. gr. frumvarpsins breytist sem hér segir:

Istaö orðsins "vegaskrá" komi "skrá um vegi í náttúru lslands"

Greinargerö: Hugtakið vegaskrá er skrá yfír þjóðvegi sbr. 7. gr. vegalaga nr. 80/2007. Lagt er 
til svo forðast megi rugling að það hugtak verði ekki notað yfír skrá skv. ákvæðum 32. gr. 
eins og henni verður breytt með 14. gr. frumvarpsins. Gerð er tillaga um að skráin verði nefnd 
"skrá um vegi í náttúru íslands" til aðgreiningar frá vegaskrá sem er skrá yfir þjóðvegi. Ljóst 
er skv. ákvæðum frumvarpsins að umræddir vegir munu ekki teljast til þjóðvega.

2) Breytingatillaga við 2. gr. frumvarpsins uni breyting á 9. gr. laganna.

Lagt er til að aftan við ákvæði í c.-liðar 2. gr. frumvarpsins bætist eftirfarandi:
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"hafi mat á umhverfisáhrifum ekki fariö fram skv. öðrum lögum eða fyrir liggi ákvörðun um 
að slíkt mat sé ekki nauðsynlegt,"

Greinargerð: í c.-lið 2. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að sérstakt mat fari fram af hálfu 
framkvæmdaraðila á því hvaða áhrif stjórnvaldsákvörðun skv. frumvarpinu hafi á náttúruna. 
Um er að ræða hreina viðbót við málsmeðferð vegna framkvæmda frá því sem er í gildandi 
lögum. í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 er kveöið á um mat á þeim áhrifum 
sem framkvæmdir kunna að hafa á umhverfið, þ.á.m. á náttúru. Á það við um framkvæmdir 
sem vegna staðsetningar cru líklegar til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif, s.s. með tilliti 
náttúruminja. Vegagerðin bendir á að um tvíverknað verður að ræða e f gera á ráð íyrir að 
fram fari samhliða möt á sömu framkvæmdinni eftir náttúruverndarlögum annars vegar og 
lögum um mat á umhverfisáhrifum hins vegar. hað sé einmitt einn tilgangur mats á 
umhverfísáhrifúm að gæta varúðar gagnvart náttúruverðmætum. upplýsa um áhrif 
fyrirhugaðra framkvæmda og gera þannig kleyft að afstýra mögulegum neikvæðum áhrifum 
eins og kostur er. Matsferlið fer fram undir eftirliti Skipulagsstofnunar sem gætir þess að allir 
umhverfisþættir séu skoðaðir og metnir, þ.á.m. með tilliti til náttúruverðmæta. Heimilt er að 
hafa þann háttinn á með tilliti til skuldbindinga íslands skv. EES samningnum að fella í sama 
matsferlið mat sem snýr að náttúruvernd og mat á öðrum þáttum sem framkvæmd hefur áhrif 
á eins og verið hefur til þessa. Vegagcrðin bendir á að kallað hefur verið eftir aukinni 
skilvirkni við undirbúning framkvæmda og verður ekki séð að sú Ieið sem frumvarpið mælir 
fyrir um stuðli að því heldur er hún til þess fallin að draga úr skilvirkni og lengja 
undirbúningsferli framkvæmda. A f þessum sökum er Iagt til að ekki verði talið nauðsynlegt 
að láta fara fram sérstakt mat skv. lögum um náttúruvernd í þeim tilvikum þegar sama 
markmiði verður náð með mati á umhverfisáhrifúm.

3) Breytingatillaga við 14. gr. frumvarpsins um breyting á 32. gr. laganna.

a) 2. mgr. breytist svo:

Istaó orðsins "vegasb'á" í 2. málslið komi "skrá skv. 1. mgr."

3. málsliður orðist svo: "Skipulagsstofnun ber aó sjá lil þess aó Vegageróinni berist 
upplýsingar um vegi sem skráöir skulu skv. 1. mgr. þegar aöalskipulag hefur verið staðfest. "

b) 3. mgr. breytist svo:

/ staö orösins "vegasb'á" komi "skrá"

c) 4. mgr. breytist svo:

I staö orösins "vegaskrá" komi "skrá skv. 1. mgr. "

d) 5. mgr. breytist svo:

1. málsliður orðist svo: "Ráðherra kveður í reglugerð nánar á um gerð og birtingu skrár skv. 1. 
mgr."

í stað orðsins "vegaskrá" í 2. málslið komi "skrá skv. 1. mgr."
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í stað orösins "vegaskrárinnar" komi "skrárinnar skv. 1. mgr."

Að öðru leyti er Vegagerðin hlynnt frumvarpinu og gerir ekki athugasemdir við samþykkt 
þess.

Virðingarfyllst,

Gunnar Gunnarsson 
Aðstoðarvegamál astj óri
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