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Reykjavík, 6 desember 2022

Varðar frumvarp til laga um breytingu á lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála, nr. 130/2011, með síðari breytingum (kæruheimild samtaka).

Náttúruverndarsamtök Íslands undirstrika að frjálsum félagasamtökum er ekki tryggður 
aðgangur að réttarúrræðum í samræmi við ákvæði Árósasamningsins. Úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála veitir frjálsum félagasamtökum ekki þann rétt líkt og ágætlega er 
rakið í ágætri grein sem Sif Konráðsdóttir, lögmaður, skrifaði í Kjarninn.is 16. September 
2021.

Allt frá því að Árósasáttmálinn var undirritaður árið 1998 af þv. umhverfisráðherra, 
Guðmundi Bjarnasyni, lögðu Náttúruverndarsamtök Íslands mikla áherslu á að sáttmálinn 
yrði fullgiltur af Alþingi.

Í formála Árósasamningsins segir:

„Aðilar að samningi þessum,

sem láta sig varða að almenningur, þ.m.t. samtök, hafi aðgang að virkum réttarfarslegum 
úrræðumi til þess aðréttmætirhagsmunirhans séuyarðirogdögumjramfylgti

Í greinargerð með þingsályktunartillögu um fullgildingu Árósasáttmálans segir:

Árósasamningurinn er ný tegund samnings um umhverfismál. Hann tengir saman 
umhverfisrétt og mannréttindi. Þar er viðurkennt að menn hafi skyldum að gegna 
gagnvart komandi kynslóðum. Samningurinn staðfestir að sjálfbærri þróun verður 
ekki náð án aðildar allra hagsmunaaðila og tengir saman ábyrgð stjórnvalda og 
umhverfisvernd. Hann beinir athyglinni að gagnverkandi áhrifum almennings og 
stjórnvalda í lýðræðislegu samhengi og kveður á um ný ferli varðandi þátttöku 
almennings í viðræðum um alþjóðlega samninga og framkvæmd þeirra.

Ísland fullgilti Árósasamninginn ekki fyrr en árið 2011 og þá þannig að samtök almennings 
skyldu ekki hafa aðgang að réttarúrræðum, öðrum en með úrskurðarnefnd um umhverfis- og 
auðlindamál.



Í Noregi var aðild náttúruverndarsamtaka að dómsmálum viðurkennd af hæstarétti árið 1981.

Slík aðild náttúruverndarsamtaka í Noregi virðist ekki hafa stíflað ákvarðnatöku um 
virkjanaframkvæmdir líkt framkvæmdaaðilar á Íslandi telja auðsýnt fái frjáls félagasamtök 
aðild að dómsmálum.

Í umsögn Ófeigar um þetta mál, dags. 29. Nóvember 2022 segir:

Enginn, sem hefur fylgst með framfylgd Árósasamningsins undanfarinn ártug á 
Íslandi, fer í grafgötur um það að innleiðingin samræmist hvorki skuldbindingum 
samkvæmt EES samningnum né Árósasamningnum að því er varðar aðgang að 
dómstólum þegar ágreiningur rís um framkvæmdir sem líklegar eru til að hafa mikil 
umhverfisáhrif (tryggður með 11. gr. tilskipunar nr. 2011/92/ESB og 2. mgr. 9. gr. 
Árósasamningsins). Ekki færri en tvö mál varðandi það sérstaklega, eru nú til 
ítarlegrar rannsóknar hjá eftirlitsstofnun EFTA.1 Að sama skapi hefur, líkt og 
Landvernd bendir á í umsögn sinni um frumvarpið sem hér um ræðir dags. 19. 
nóvember 2022, prófessorinn í umhverfisrétti við lagadeild HÍ nú lýst því í fræðiriti 
að hún telji innleiðinguna stangast á við tilgreinda samninga að þessu leyti.

Náttúruverndarsamtök Íslands taka undir þessa ábendingu Ófeigar. Ennfremur taka samtökin 
undir eftirfarandi tillögu Ófeigar að breytingu á lögunum.

Heiti laganna verður:

1. gr.

Lög um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála og úrlausn mála fyrir dómstólum.

2. gr.

Eftirfarandi ákvæði bætist við lögin og verður 4. gr. a

Úrlausn dómstóla:
Þær ákvarðanir, athafnir og athafnaleysi sem um getur í 3. mgr. 4. gr. verða bornar undir 
almenna dómstóla af umhverfisverndarsamtökum sem uppfylla skilyrði 4. mgr. 4. gr. Ekki er 
skilyrði að áður hafi verið kært til úrskurðarnefndarinnar. Frestur til málshöfðunar skal vera 
þrír mánuðir.

1 Innleiðingin er til ítarlegar rannsóknar frá því í byrjun árs, sbr. bréf ESA frá 21. apríl 2022 í máli nr. 88149 
hér:
https://www.eftasurv.mt/cms/sites/defauh/files/documents/gopro/Case%2088149_Request%20for%20Informati  
on%20concernmg%20the%20EIA%20Directive%2C%20Access%20to%20Justice%2C%20and%20NGOs.pdf  
og að sama skapi í eldra máli, nr. 85761. Ísland hefur nýlega veitt svör í báðum málunum.
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3. gr.

Eftirfarandi bráðabirgðaákvæði bætist við lögin:

Ráðherra skal eigi síðar en á haustþingi 2023 leggja fram lagafrumvarp til 
fullnaðarinnleiðingar á tilskipun 2011/92/ESB svo sem henni var breytt með tilskipun 
2014/52/ESB, og á ákvæðum Árósasamningsins.

F.h. Náttúruverndarsamtaka Íslands

Árni Finnsson
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