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Nefndasvið Alþingis

B.t. umhverfis- og samgöngunefnd
Sent með tölvupósti ó nefndasvid@althingi.is

Umsögn Vegagerðarinnar um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, 369. 

mál, 151. löggjafarþing.

Vegagerðinni hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, 
369. mál sem lagt er fram á 151. löggjafarþingi og veittur frestur til 1. febrúar 
til að skila inn umsögn um málið.

í  inngangsorðum greinargerðar með frumvarpinu er rakið að frumvarpið eigi sér 
nokkurn aðdraganda og hafi verið á stefnuskrá stjórnvalda síðan á árinu 2016. 
Frá þeim tíma hafi starfað tvær nefndir skipaðar af umhverfis- og 
auðlindaráðherra sem unnið hafi að undirbúningi og frumvarpssmíði í samstarfi 
og samráði við ýmsa aðila sem hagsmuna eigi að gæta eða koma að stjórnsýslu 
eða annarri starfsemi á því svæði sem frumvarpið nær til, þ.á.m. Vegagerðina. 
Vísast til meðfylgjandi bréfs dags. 5. nóvember 2019 til umhverfis- og 
auðlindaráðuneytisins þar sem Vegagerðin svarar spurningum nefndar sem þá 
starfaði.

Um markmið frumvarpsins.

Eins og fram kemur í inngangsorðum frumvarpsins hefur fjölgun ferðamanna 
undanfarinn áratug opnað augu manna fyrir nauðsyn þess að byggja upp innviði 
á hálendinu til að taka á móti ferðamönnum sem sækja landið heim ekki síst 
vegna einstakrar náttúrufegurðar. Ekki er ólíklegt að með stofnun þjóðgarðs 
aukist áhugi ferðamanna á að sækja svæði innan þjóðgarðsins heim. Fram 
kemur í greinargerð með frumvarpinu að horft sé til þess að byggðar verði upp 
nýjar þjónustumiðstöðvar til að sinna þjónustu við þá sem leggja leið sína í 
þjóðgarðinn og annast vörslu þjóðgarðsins.
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Samkvæmt 3. gr. frumvarpsins snúa markmið þess í veigamiklum atriðum að því 
að bæta aðgengi almennings að þjóðgarðinum og stuðla að því að almenningur 
geti stundað útivist innan þjóðgarðsins í sátt við umhverfi og náttúru. Einnig að 
leitast við að efla byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni hans með sjálfbærum 
hætti.

Samgöngumannvirki á hálendinu.
Á miðhálendi íslands er nokkuð kerfi þjóðvega, þar með taldir stofnvegir um 
hálendi, þ.e. Kaldadalsvegur, Kjalvegur, Sprengisandsleið og hluti 
Fjallabaksleiðar nyrðri. í  flestum tilvikum er um vegamannvirki að ræða sem eru
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lítt eða ekkert uppbyggð og í sumum tilvikum jafnvel illfærir vegslóðar sem að 
jafnaði eru aðeins færir vel búnum bifreiðum með drif ó öllum hjólum að 
sumarlagi og þar sem búast mð við óbrúuðum ðm. Engu að síður gegna þessir 
vegir mikilvægu hlutverki m.a. fyrir atvinnurekstur í ferðaþjónustu.

í  5. kafla greinargerðar með frumvarpinu kemur fram að á samróðsstigi hafi 
komið fram óbendingar um að skýrari stefna yrði sett fram varðandi akstur og 
ferðaleiðir innan fyrirhugaðs þjóðgarðs. Lótið er nægja að svara þeirri 
athugasemd með vísan til þess að til sé reglugerð nr. 260/2018 um vegi í 
nóttúru íslands en þeirri reglugerð er ætlað að kveða ó um það hvaða vegi og 
slóðir sem ekki teljast til þjóðvega megi aka. Ekki er minnst ó það vegakerfi 
þjóðvega sem til staðar er ó hólendinu í dag og óður er lýst né heldur vikið að 
óbendingum sem fram koma í ofangreindu bréfi Vegagerðarinnar varðandi 
þjóðvegi ó hólendinu.

Þær spurningar vakna því hvort hugað hafi verið nægilega að því við smíði 
frumvarpsins að móta þurfi stefnu um uppbyggingu samgönguinnviða ó 
hólendinu sem þjónað geti vaxandi ferðamannastraumi þannig að öryggi 
vegfarenda sé tryggt.

Nánar um uppbyggingu og viðhald þjóðvega á hálendinu.
Eina greinin sem fjallar um uppbyggingu samgönguinnviða er 17. gr. 
frumvarpsins sem ber yfirskriftina Bann við spjöllum og raski en greinin heimilar 
vegaframkvæmdir sem fengið hafa sérstakt samþykki þjóðgarðsyfirvalda eins 
og það er orðað. Þær skulu háðar ströngum skilyrðum og nauðsynlegt að ráð 
hafi verið fyrir þeim gert í stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðsins. Ákvæði 
17. gr. veldur þannig óvissu um einstakar framkvæmdir sem gert verður ráð fyrir 
á samgönguáætlun. Ekki er skýr málsmeðferð til staðar varðandi 
ákvarðanatöku. Alls óvíst verður hvernig standa eigi að áætlanagerð um þá 
uppbyggingu sem talin verður nauðsynleg í því skyni að ná markmiðum 
frumvarpsins um bætt aðgengi almennings að hálendinu.

Stefnumótun, áætlanagerð og uppbygging þjóðvega á hálendi verður 
samkvæmt framangreindu óljós verði frumvarpið að lögum. Veghald þessara 
vega verður einnig í ákveðnu uppnámi, þ.e. viðhald og þjónusta, þ.m.t. stjórnun 
á því hvenær þessir vegir eru opnir. Þannig er lögð til víðtæk reglugerðarheimild 
í 4. mgr. 18. gr. laganna sem heimilar ráðherra einhliða og án samráðs að mæla 
fyrir um lokanir ótilgreint á allri umferð innan svæða þjóðgarðsins allt árið um 
kring. í  Ijósi þess hversu stór hluti landsins tilheyrir fyrirhuguðum þjóðgarði 
samkvæmt frumvarpinu verður illa við það unað að óvissa ríki um hvernig staðið 
verði að uppbyggingu og viðhaldi þjóðvega og tenginga við það.

Hingað til hafa hálendisvegir verið opnaðir að vorlagi og fyrri hluta sumars þegar 
veður og snjóalög leyfa. Opnun hálendisvega getur haft í för með sér 
minniháttar rask þegar þeir eru lagfærðir eftir veturinn. Óljóst er hvort heimilt
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verður að rððast í þær aðgerðir ðn sérstaks samþykkis þjóðgarðsyfirvalda. Ekki 
liggur fyrir með hvaða hætti þetta sérstaka samþykki verður veitt, hvort sækja 
þurfi um það í hvert sinn o.s.frv. Þannig mó halda því fram að Vegagerðinni verði 
óheimilt að sinna þessu hlutverki ón sérstaks samþykkis verði frumvarpið að 
lögum.

Frumvarpið gerir róð fyrir því að mælt verði fyrir um innviði samgangna og 
mannvirkjagerð í stjórnunar og verndaróætlun þjóðgarðsins, sjó 2. mgr. 14. gr. 
frumvarpsins. Mólsmeðferð við gerð og breytingar ó óætluninni er í byrjun í 
höndum viðkomandi umdæmisróðs sem gerir tillögur til stjórnar þjóðgarðsins 
sem samræmi þær og gerir heildaróætlun fyrir þjóðgarðinn. Róðherra er svo 
heimilað einhliða að breyta tillögu að óætlun telji hann hana fara í bóga við lög 
eða reglugerð um þjóðgarðinn. Mælt er fyrir um að skipulagsóætlanir skuli vera 
í samræmi við stjórnunar- og verndaróætlun, þ.ó.m. landsskipulag, og færist því 
stjórnun ó allri óætlanagerð og uppbyggingu í hendur stjórnar þjóðgarðsins ón 
þess að þar sé tryggð nægilega breið aðkoma hlutaðeigandi aðila.

Stjórn og umdæmisróð þjóðgarðsins skulu samkvæmt ókvæðum frumvarpsins 
gæta þess að fylgt sé ókvæðum laganna og reglugerðar settrar samkvæmt 
þeim en telja verður að mæla hefði þurft fyrir um skyldu til að taka mið af þörf 
fyrir innviði til að tryggja öryggi vegasamgangna.

Loks vill Vegagerðin benda ó að með fyrirhugaðri stofnun þjóðgarðs kann að 
vera hætta ó því að fyrirkomulag opnunar hólendisvega kemst í uppnóm. 
Umhverfisstofnun og Vegagerðarin hafa í sameiningu metið og tekið afstöðu til 
þess hvenær rétt sé að opna hólendisvegi, með tilliti til óstands veganna og til 
verndar viðkvæmri nóttúru. Með samþykkt frumvarpsins verður ekki betur séð 
en að þetta fyrirkomulag verði sett í uppnóm og óljóst hvernig ætlunin er að 
staðið verði að því innan stjórnkerfis þjóðgarðsins.

Tillaga um að frumvarpið verði tekið til frekari skoðunar.
Framangreindar athugasemdir lúta einkum að verksviði Vegagerðarinnar en 
tengjast almennt umræðu um að ó skorti breiðari samstöðu um þau óform sem 
frumvarpið ber með sér. Með vísan til þeirra óbendinga sem að framan eru 
raktar getur Vegagerðin ekki stutt samþykkt frumvarpsins í óbreyttu horfi. 
Stefna þurfi að breiðari samstöðu ó meðal ólíkra haghafa og opinberra aðila um 
mólefni hólendisins.

Athugasemdir og breytingartillögur við einstakar greinar.
Eins og að framan er rakið telur Vegagerðin ekki unnt að fallast ó frumvarpið 
óbreytt og snúa athugasemdir að ýmsum ókvæðum þess. Eftirfarandi eru þær 
helstu sem og breytingatillögur sem miða eiga að úrbótum en tekið skal fram 
að Vegagerðin telur æskilegra að óform um hólendisþjóðgarð fói frekari skoðun 
og úrvinnslu óður en frekari umfjöllun verður um þau af hólfu Alþingis.
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1. Viðbót við 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins.
Við 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins bætist töluliður í upptalningu á markmiðum 
friðlýsingar, svohljóðandi: Aukið öryggi somgongno innan þjóðgarðsins í góðri 
sátt við náttúru og umhverfi.

Eins og að framan er rakið er eitt af markmiðum frumvarpsins að bæta aðgengi 
og upplifun almennings af hálendinu. Gera má ráð fyrir að stofnun þjóðgarðs á 
hálendinu með uppbyggingu þjónustu íjaðri hans dragi að aukinn fjölda gesta. 
Saman þarf að fara uppbygging öruggra vega og þjónustumiðstöðva í 
þjóðgarðinum. Tillagan miðar þannig að því að styðja við önnur markmið 
frumvarpsins.

2. Breyting á 8. gr. frumvarpsins.
Við 1. mgr. 8. gr. bætist:
4. Einn fulltrúi tilnefndur a f samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu.

í  samræmi við breytingatillögu hér að ofan um markmið frumvarpsins er lagt til 
að skipan fulltrúa í stjórn þjóðgarðsins endurspegli mikilvægi þess að tryggja 
öryggi samgangna innan þjóðgarðsins. Stjórnin mun hafa mikilvægu hlutverki 
að gegna hvað það varðar, ekki síst ef henni er í raun ætlað að yfirtaka 
skipulagsvald innan hálendisins og vinna að áætlanagerð varðandi 
uppbyggingu samgöngumannvirkja.

3. Breyting á 14. gr. frumvarpsins.
Við greinina bætist 4. mgr. svohljóðandi: í  stjórnunar- og verndaráætlun skal 
tilgreina veghelgunarsvæði þjóðvega í samræmi við skipulagsáætlanir.

Þjóðvegir eru mikilvæg opinber mannvirki og er uppbygging þeirra á forræði 
samgönguyfirvalda í samræmi við ákvæði skipulagslaga. Heildarsýn á vegkerfi 
þarf að ráða uppbyggingu þess um land allt. Varhugavert er að álykta að 
þjóðgarðsyfirvöld geti yfirtekið það verkefni að hafa forræði á uppbyggingu og 
legu slíkra mannvirkja á jafn stóru landsvæði og hér um ræðir. Er því lagt til að 
tryggt verði að verndaráætlun fylgi skipulagsáætlunum þegar kemur að 
skipulagi mikilvægra samgönguinnviða.

4. Breytingatillaga við 16. gr. frumvarpsins.
í  3. málslið 1. mgr. 16. gr. á eftir orðunum Slíkar framkvæmdir komi, s.s. 
vegagerð og tilheyrandi efnistaka,

Lagt er til að lokamálsliður 1. mgr. 16. gr. orðist svo: Ráðherra getur sett nánari 
ákvæði um framkvæmd þessa ákvæðis.

í  1. mgr. er mælt fyrir um skilyrði þess að heimila megi mannvirkjagerð og 
jarðrask innan þjóðgarðsins. Mikilvægt er að taka af tvímæli um að þar sé einnig 
átt við vegagerð og minniháttar efnistöku. Einnig er lögð til breyting á orðalagi
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reglugerðarheimildarinnar til nánari afmörkunar en óbreytt yrði hún of víðtæk 
og óljós að umfangi.

5. Breytingatillaga við 17. gr. frumvarpsins.
Lagt er til að 2. málsliður 1. mgr. 17. gr. orðist svo: Heimilt er þó að ráðast í 
vegaframkvæmdir sem eru í samræmi við stjórnunar- og verndaráætlun en auk 
þess framkvæmdir sem fengið hafa sérstakt samþykki stjórnar þjóðgarðsins, 
samrýmast markmiðum þjóðgarðsins og lúta ströngum skilyrðum um lágmarks 
rask.

í  1. mgr. 16. gr. frumvarpsins er að finna heimild til þess að ráðast í 
mannvirkjagerð sem samræmist markmiðum þjóðgarðsins og gert er ráð fyrir í 
stjórnunar- og verndaráætlun. Ákvæði 2. málsliðar 1. mgr. 17. gr. er því óþarfa 
endurtekning hvað það varðar. Hins vegar er nauðsynlegt að mæla fyrir um 
framkvæmdir sem ekki eru í samræmi við áætlun og nauðsyn er á en slíkar 
framkvæmdir yrðu háðar ströngum skilyrðum.

6. Athugasemdir og breytingatillaga við 18. gr. frumvarpsins.
Ákvæði 18. gr. frumvarpsins gengur þvert á ákvæði náttúruverndarlaga nr. 
60/2013, sbr. lög nr. 109/2015. Er hér einkum vísað til 31. og 32. gr. laganna 
um skráningu vega í náttúru íslands og ákvæði um opnun hálendisvega í 
samstarfi Vegagerðarinnar og Umhverfisstofnunar. Lagt er til að horfið verði frá 
því að setja sérákvæði um þetta efni verði af stofnun miðhálendisþjóðgarðs og 
að ákvæði 18. gr. verði endurskoðuð með tilliti til þess. Telja verður að óvissa 
muni skapast um framkvæmd mála verði 18. gr. frumvarpsins samþykkt óbreytt.

Lagt er til að eftirfarandi breyting verði gerð á 5. mgr. 18. gr.: í  öðrum málslið 5. 
mgr. á eftir orðinu vegum, komi öðrum en þjóðvegum,

Ákvæði vegalaga mæla fyrir um frjálsa för um þjóðvegi landsins. Lagt er til að 
opnun hálendisvega verði í óbreyttu horfi eins og að framan er lýst enda 
núverandi fyrirkomulag ekki sætt gagnrýni og óljóst með hvaða hætti tillaga að 
nýju fyrirkomulagi yrði til bóta. Loks er tillaga frumvarpsins til þess fallin að 
hindra veghaldara þjóðvega í að rækja sitt hlutverk, t.d. að ákveða hvenær 
skynsamlegt er að opna vegi með tilliti til árstíma vegna ástands þeirra þegar 
frost er að fara úr jörðu. Vegagerðin sem veghaldari ásamt Umhverfisstofnun er 
best til þess fallin að ákveða tímasetningu á opnun hálendisvega.

7. Breytingatillaga við 2. mgr. 27. gr.
2. málsliður 2. mgr. 27. gr. orðist svo: Það gildir þó ekki þegar um framkvæmdir 
er að ræða sem eru í samræmi við framkvæmda- eða byggingaleyfi.

Ekki er ásættanlegt með tilliti til stöðugleika í stjórnsýsluframkvæmd og 
réttaröryggis að handhafar framkvæmda- og byggingaleyfa geti átt von á því 
að viðlögðum dagsektum að þurfa að leggja í kostnað við að afmá og fjarlægja
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framkvæmdir sem eru í samræmi við framkvæmda- eða byggingaleyfi. Er því 
lögð til breyting þar að lútandi sem takmarkar heimild þjóðgarðsins gagnvart 
slíkum tilvikum.

8. Tillaga að viðbót við 31. gr.

í  3. mgr. ó eftir orðinu hagsmunaaðila komi og stofnanir

Nauðsynlegt er að tryggja aðkomu viðkomandi stofnana ó því mólefnasviði 
sem mólið varðar aðkomu að setningu reglugerða.

Virðingarfyllst Undirskrift
f.h. Vegagerðarinnar
Bergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri ------------
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Skrifstofa landgæða, 
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 
Steinar Kaldal 
Skuggasundi 1
150 Reykjavík Reykjavík, 5. nóvem ber 2019

Tilvísun: 20181 10066 
GPM/EBH BeÞ 

Tilv. ykkar:

Efni: Svör við spurningum frá þverpólitískri nefnd um stofnun hálendisþjóðgarðs

Skv. tölvupósti frá Steinari Kaldal verkefnisstjóra UAR dags. 17. 10. 2019

Liggur fyrir stefnumörkun um vegi á miðhálendinu?

Sérstök stefnumörkun fyrir vegi á miðhálendinu er ekki til enda falla vegir á því svæði undir aðrar 

skilgreiningar og stefnur. Á heimasíðu Vegagerðarinnar má sjá flokkun þjóðvega í stofnvegi, stofnvegi 
um hálendi, tengivegi, landsvegi og héraðsvegi.

VEGAGERÐIN

Flokkun þjóðvega
8.11 201B

Stofnvegur

-------------------  S tofnvegur u m  hálendi

-------------------Tengivegur

La ndsvegur 

-------------------  Héraðsvegur

http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/vegflokkar kort 2018/Sfile/Vegflokkar 2018 kort.pdf

Almenningi er frjálst að ferðast um þjóðvegi. Með endurbótum á þjóðvegum á miðhálendinu er 
viðbúið að umferð þeirra sem velja að aka yfir hálendi í stað Hringvegar muni aukast. Reynslan sýnir

Vegagerðin / lcelandic Road and Coastal Administration (IRCA) • Borgartúni 7 • IS-105 Reykjavík
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jafnframt að með stofnun þjóðgarða aukist umferð. Stefna Vegagerðarinnar felst í markmiðum 
hennar um öryggi, greiðfærni, framsýni og þjónustu.

Vegagerðin telur mikilvægt að samgöngumannvirki á hálendinu verði í sátt við umhverfið og að nýir 
eða endurbyggðir vegir falli vel að landi frekar en að vegalengdir verði styttar. Að sama skapi er 

mikilvægt að hafa í huga kröfu um jöfn réttindi allra að samfélaginu. Vegagerðin telur nauðsynlegt að 

gert sé ráð fyrir að stofnvegir verði með bundnu slitlagi. Hönnun miði við að leyfilegur hámarkshraði 

verði á bilinu 70-90 km/klst. og vegbreidd heppileg fyrir umferð langferðabíla, sennilega 8 m. Gætt 
verði að umferðaröryggi við hönnun og framkvæmdir.

Liggja fyrir ákvarðanir um lagninga nýrra stofnvega eða annarra vega á miðhálendinu?

Engin áform um nýja stofnvegi á hálendinu liggja fyrir samkvæmt gildandi samgönguáætlun.

Uxahryggjaleið hefur verið byggð upp með bundnu slitlagi á s.l. árum. Áframhaldandi uppbygging á 

Uxahryggjavegi frá Kaldadalsvegi og niður í Lundarreykjadal er í samgönguáætlun á árunum 2025- 
2029. Sá hluti er utan marka hálendisþjóðgarðsins en er mögulega ein af aðkomuleiðunum inn á 

hálendið. Bárðardalsvegur vestri er á sama hátt aðkomuleið en lagfæring á honum og lagning bundins 
slitlags er á áætlun á 2. og 3. tímabili samgönguáætlunar, frá Hringvegi í átt að Sprengisandsleið.

Hvernig er háttað ákvarðanatöku um fjármagn til lagfæringa eða viðhalds á vegum á 
miðhálendinu?

Framkvæmdir við viðhald og þjónstu vega á hálendinu er, eins og varðandi aðra þjóðvegi, háð 
framlögum á samgönguáætlun. Ástand veganna og þarfir til úrbóta eru metnar árlega.

Hefur Vegagerðin til ráðstöfunar sérfjármagn til lagfæringa/uppbyggingar á vegum á 
miðhálendinu?

Fjárveiting til landsvega hefur verið u.þ.b. 120-160 m. kr. á ári og hefur verið notuð til þjónustu, 

viðhalds og endurbóta á tæplega 2.000 km landsvega en stór hluti þeirra er á miðhálendinu.

Liggur fyrir forgangsröðun varðandi lagfæringar, viðhald eða þjónustu á vegum á miðhálendinu?

Ekki liggur fyrir forgangsröðun um hvort veita eigi einum vegi á miðhálendi fjármagn umfram öðrum. 

Brýnustu verkefnin eru valin í samráði svæðisstjóra Vegagerðarinnar við sveitastjórnir og í samræmi 

við skilgreint þjónustustig veghlutans.

Sér Vegagerðin fyrir sér samtal við þjóðgarðsyfirvöld um vegamál/samgöngur innan þjóðgarðs og 
við aðkomuleiðir á miðhálendinu? Ef svo, hvernig væri best að hátta slíka samtali?

Samstarf og samvinna er ávallt til bóta. Æskilegt er að sérstök samvinna verði um hvaða aðkomuleiðir 
áhersla verður lögð á varðandi uppbyggingu innviða í þjóðgarðinum. Tryggja þarf að vegir á 

aðkomuleiðum verði í takti við aukna umferð. Sérstaklega þarf að huga að umferðaröryggi, 
merkingum og áningastöðum. Jafnframt þarf að tryggja upplýsingaflæði varðandi lokanir vega; sér í
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lagi vetrarlokanir þar sem ferðamenn sem hingað koma hafa ekki upplýsingar um að hálendisvegir 
séu aðeins opnir hluta úr ári.

Virðingarfyllst,

forstjóri
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