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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á sviði 
samgangna, fjarskipta og byggðamála, 471. mál

Vísað er til tölvupósts nefndasviðs Alþingis til Skipulagsstofnunar, dags. 4. febrúar sl., þar sem 
stofnuninni er gefinn kostur á að veita umsögn um frumvarp til laga um stefnumarkandi áætlanir á 
sviði samgangna, fjarskipta og byggðamála.

Stofnunin hefur kynnt sér frumvarpið og vill koma eftirfarandi ábendingum á framfæri:

Markmið

Í 1. og 3. gr. frumvarpsins eru sett fram markmið. Í 1. gr. sett fram markmið um aukinn árangur og 
jákvæð áhrif á samfélagið. Í 3. gr. eru sett fram markmið um að þjónusta samgöngu- og 
fjarskiptakerfa mæti þörfum almennings og atvinnulífs og um sjálfbærar byggðir um land allt.

Um er að ræða löggjöf um mikilvæga áætlanagerð stjórnvalda um víðfeðma málaflokka sem snerta 
allt landið og öll svið samfélagsins. Skipulagsstofnun telur tilefni til þess að lögin hafi að geyma 
ítarlegri markmið um það, hvað skal lagt til grundvallar og að hverju skal stefnt með viðkomandi 
áætlanagerð. Stofnunin vísar til samanburðar til ítarlegra markmiða skipulagslaga nr. 123/2010.

Í greinargerð með frumvarpinu eru tilgreind leiðarljós sem þau markmið sem sett eru fram í 
frumvarpinu eigi að hafa skírskotun til. Skipulagsstofnun telur ástæðu til að þær efnislegu áherslur 
sem þar eru tilgreindar komi beint fram í markmiðsákvæðum frumvarpsins. Stofnunin minnir í 
þessu sambandi jafnframt á mikilvægi aðgerða í samgöngumálum fyrir árangur í loftslagsmálum og 
vinnu að markmiðum stjórnvalda um kolefnishlutleysi.

Viðfangsefni áætlanagerðarinnar

Frumvarpið felur í sér skyldu samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að leggja fram á Alþingi 
tillögur til þingsályktana um samgönguáætlun, fjarskiptaáætlun og byggðaáætlun. Fram kemur að 
þar skuli mörkuð stefna til 15 ára á viðkomandi sviði og tilgreindar aðgerðir sem ráðast skal í á fyrstu 
fimm árum þess tímabils og fjalla um fjármagn til þeirra. Ekki eru gefin frekari fyrirmæli eða leiðsögn 
í frumvarpinu um viðfangsefni þessara áætlana.
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Skipulagsstofnun telur mikilvægt að lögin hafi að geyma skýrari fyrirmæli og leiðsögn til stjórnvalda 
um viðfangsefni þessara áætlana. Stofnunin vísar í því sambandi sérstaklega til 2. mgr. 2. gr. laga 
um samgönguáætlun nr. 33/2008, sem falla munu úr gildi, verði frumvarpið að lögum. Stofnunin 
telur til að mynda mikilvægt að skýrt sé í lögunum að í samgönguáætlun skuli marka stefnu um allar 
greinar samgangna og að þar skuli skilgreint grunnkerfi samgangna.

Samræming áætlana

Í 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins er kveðið á um að gæta skuli að samhæfingu áætlananna þriggja sem 
frumvarpið tekur til. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að einnig verði horft til samspils 
og samhæfingar við aðrar áætlanir, svo sem landsskipulagsstefnu, aðgerðaáætlun um loftslagsmál 
og heilbrigðisstefnu.

Skipulagsstofnun telur tilefni til að í ákvæðum frumvarpsins sé vikið að samhæfingu áætlananna 
þriggja við aðra stefnumörkun stjórnvalda, svo sem landsskipulagsstefnu og stefnu í 
loftslagsmálum, þar sem um er að ræða ekki síður mikilvæg tengsl en við á varðandi innbyrðis tengsl 
samgöngu-, byggða- og fjarskiptaáætlana.

Umhverfismat áætlana

Gerð samgönguáætlunar og eftir atvikum fjarskipta- og byggðaáætlunar er háð umhverfismati, sbr. 
3. gr. laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana. Umhverfismat skal unnið samhliða mótun 
viðkomandi áætlunar og liggja fyrir áður en tillaga að viðkomandi áætlun er lögð fyrir Alþingi.

Skipulagsstofnun leggur til að bætt verði ákvæði við frumvarpið um að við gerð samgöngu-, 
fjarskipta- og byggðaáætlunar skuli, eftir því sem við á fara fram umhverfismat áætlunarinnar í 
samræmi við lög um það efni. Fordæmi eru fyrir slíkum ákvæðum, til dæmis í 3. mgr. 19. gr. 
vatnalaga nr. 36/2011, 4. mgr. 6. gr. laga um landgræðslu nr. 155/2018, 5. mgr. 4. gr. laga um skóga 
og skógrækt nr. 33/2019 og 4. mgr. 10. gr. laga nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun.
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