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ÓFEIG náttúruvernd hefur ekki haft tök á heildaryfirferð yfir þetta viðamikla frumvarp, en hefur einbeitt sér 
að ákvæðum þess um verndarsvæði, sem er á starfssviði samtakanna.

Samtökin leyfa sér í þessari umsögn að benda á eitt atriði í frumvarpinu sem betur mætti fara. Raunar 
sýnast mistök hafi verið gerð við samningu þess.

Athugasemdin lýtur að efni 1. mgr. 19. gr. frumvarpsins og 1. viðauka þess, og hvernig með skuli fara í tilviki 
vegagerðar á verndarsvæðum, sbr. iii- lið 2. tl. 2. viðauka frumvarpsins.

Tillaga ÓFEIGAR
Töluliður 10.08 í 1. viðauka hljóði svo (viðbót undirstrikuð):

Lagning nýrra vega eða enduruppbygging eða breikkun vega utan þéttbýlis sem ekki eru tilgreindir 
í tölul. 10.06 eða 10.07 sem eru a.m.k. 5 km, en óháð lengd á verndarsvæðum.

Greinargerð ÓFEIGAR
Skv. 1. mgr. 19. gr. frumvarpsins og athugasemd með því ákvæði er ljóst að s.k. þröskuldsviðmið skulu ekki 
gilda um framkvæmdir á verndarsvæðum, það er: tilgreindar framkvæmdir eru tilkynningarskyldar (flokkur 
B í 1. viðauka frumvarps) án tillits til umfangs séu þær fyrirhugaðar á verndarsvæði, sbr. iii. lið 2. töluliðar 
2. viðauka frumvarpsins, vegna staðsetningar sinnar.

Töluliður 10 í 1. viðauka fjallar um grunnvirki. Í athugasemd með tölulið 10.08 í viðaukanum segir að 
töluliðurinn samsvari tölulið 10.09 og 10.10 í 1. viðauka við núgildandi lög, en samkvæmt gildandi lögum 
eiga stærðarviðmið nýrra og endurbyggðra vega ekki við innan verndarsvæða, heldur eru þær framkvæmdir 
ávallt tilkynningaskyldar. Þá segir í frumvarpsathugasemd: „Lögð er til breyting frá lögum nr. 106/2000 íþá  
veru að tilkynningarskylda takmarkist við vegi utan þéttbýlis sem eru 5 km eða lengri og óháð lengd á 
verndarsvæðum ." Ljóst er þannig að frumvarpshöfundar hafa ekki gert ráð fyrir að Alþingi breytti gildandi 
löggjöf í þá átt að þröskuldsviðmið skuli nú einnig gilda á verndarsvæðum þegar um vegagerð er að ræða. 
Þetta virðist hinsvegar ekki hafa skilað sér í texta frumvarpsákvæðisins sjálfs, það er tölulið 10.08 í 1. 
viðauka, en þar er í ákvæðinu sjálfu ekki vikið að vegagerð á verndarsvæðum.

Við samanburð ákvæða frumvarpsins um grunnvirki í kemur í ljós að í tilvikum loftlína og jarðstrengja, skv. 
tölulið 10.16 í 1. viðauka, eiga þröskuldsviðmið þeirra grunnvirkja ekki við innan verndarsvæða. Svo er 
einnig um fjölda annarra framkvæmda tilgreindra í 1. viðauka. Eðlilegt er því einnig að samræmi sé hvað 
varðar vegagerð hér, eins og virðist gert ráð fyrir í athugasemdum með frumvarpinu, m.a. í upphafi 
athugasemda með 1. viðauka frumvarpsins.
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