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Varðar: Um sögn um drög að frum varp i til laga um um h verfism at fram kvæ m da og áæ tlana. 

Inngangur

Vísað er til tölvupósts dags. 15.apríl sl., frá nefndarsviði Alþingis þar sem Umhverfis- og samgöngunefnd 
Alþingis sendi HS Orku til umsagnar frumvarp til laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana, mál nr. 
712. Þakkar HS Orka fyrir það tækifæri að veita umsögn um ofangreint mál.

HS Orka fagnar því sérstaklega að með frumvarpinu er verið að einfalda ferla, falla frá fyrirkomulagi tvöfalds 
samráðs, tveggja matsskýrslna og stuðla þannig að meiri skilvirkni gagnvart framkvæmdaaðilum.

Til viðbótar vill félagið koma fram eftirfarandi ábendingum og tillögum til úrbóta á eftirtöldum greinum en 
oft er einungis um orðalagstillögu að ræða sem ekki felur í sér efnislega breytingu. Ef um efnislega breytingu 
er að ræða er ástæða hennar útskýrð fyrir neðan viðkomandi ákvæði

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins

C liður 1. gr.

samvinna aðila sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig málið varða vegna umhverfismats framkvæmda
og áætlana.

Almenningi er tryggð aðkoma að umhverfismati framkvæmda og áætlana í c. lið þessarar greinar. Eðlilegra 
er að líta svo á að það séu eingöngu þeir sem eiga hagsmuna að gæta sem þurfa að vinna saman vegna 
umhverfismats framkvæmda og áætlana. Um þetta vísast jafnframt til umsagnar Samorku.

3. mgr. 2. gr.

Óverulegar breytingar á áætlunum eru ekki háðar ákvæðum laga þessara. Við mat ábyrgðaraðila 
viðkomandi áætlunar eða fram kvæm dar á þvíhvort breytingar teljist verulegar skal taka mið af áhrifum á 

fram kvæm dir og aðra áætlanagerð og áhrifum á umhverfið.

2. mgr. 13. gr.

Umhverfismat áætlunarinnar skal vinna samhliða áætlanagerðinni og skal umhverfismatsskýrsla liggja fyrir 
áður en áætlunin er samþykkt a f viðkomandi stjórnvaldi eða lögð fyrir Alþingi.

2. mgr. 14. gr.

Umhverfismatsskýrsla skal hafa að geyma upplýsingar sem sanngjarnt er að krefjast að teknu tilliti til 
fyrirliggjandi þekkingar, þekktra matsaðferða, efnis og nákvæmni áætlunarinnar og stöðu áætlunarinnar í  
stigskiptri áætlanagerð. Þá skal í  umhverfismatsskýrslu koma fram  að hve miklu leyti betur á við að fjalla  

um tiltekin umhverfisáhrif á síðari stigum áætlanagerðar til að forðast endurtekningar sama mats.

Óljóst er við hvað átt er við með „stigskiptri áætlanagerð".
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e. liður 17. gr.

að álit Skipulagsstofnunar um umhverfismat framkvæmdarinnar sé lagt til grundvallar við afgreiðslu 
umsókna um leyfi til framkvæmda.

Lagt er til breytinga á e. lið 17. gr. þar sem orðalagið eins og það er nú felur ekki í sér það ferli sem greinin 
fjallar um og ætti því ekki að vera hluti af ferlinu. Um innihald e. liðar 17. gr. er fjallað efnislega í 27. gr. HS 
Orka leggur því til eftirfarandi orðalag í e. lið 17. gr.:

Álitsgjöf Skipulagsstofnunar, sbr. 27. gr.

20., 21. og 24. gr.

Í frumvarpsdrögunum er Skipulagsstofnun veitt að hámarki sjö vikna frestur til að taka ákvörðun um 
matskyldu (20. gr.), gefa álit sitt um matsáætlun (21. gr.) og álit sitt á umhverfismati framkvæmda (24. gr.). 
Hér er verið að lengja frest úr 4 vikum sem áður var. Með skírskotun í tilraun frumvarpsins til að auka skilvirkni 
vill HS Orka velta því upp hvort rétt sé að stytta þennan tíma um viku og hafa 6 vikur. Að auki er vísað í 
umsögn Samorku hvað þetta varðar.

27. gr.

Við ákvörðun um leyfi til framkvæmdar skv. 1. mgr. skal leyfisveitandi kynna sér umhverfismatsskýrslu 
framkvæmdaraðila um framkvæmdina og hafa til hliðsjónar leggja álit Skipulagsstofnunar um

umhverfismat hennar t il grundvallar.

HS Orka leggur til ofangreindar breytingar á 27. gr. Það er skilningur félagsins að það sé ekki 
Skipulagsstofnunar að skilgreina skilyrði og kröfur í áliti sínu, heldur skal stofnunin fyrst og fremst láta uppi 
álit og eftir atvikum beina tillögum til framkvæmdaleyfisveitanda um möguleg skilyrði.

Að öðru leiti vísar HS Orka til fyrri umsagnar sinnar við frumvarpið, dags. 23.febrúar sl. Félagið tekur einnig 
undir sjónarmið og ábendingar sem fram koma í umsögnum Samorku, dags. 23. febrúar sl og 6. maí 2021.

Virðingarfyllst,

f.h. HS Orku hf.

Arna Grímsdóttir, lögm. 

Yfirlögfræðingur HS Orku hf.
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