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A
u

ka
 v

æ
gi

 u
m

h
ve

rf
is

-o
g 

n
át

tú
ru

ve
rn

d
a

r í
 

ák
vö

rð
u

n
u

m
 o

g 
st

ef
n

u
m

ó
tu

n

Hlutverk Landverndar

NGO
(3. geirinn)

Stjórnvöld
(ríki, sveitarfélög 

og stofnanir)

Almenningur

Fyrirtæki



Þátttaka á mismunandi stigum ákvarðanatöku

Framkvæmdastig KæruleiðirSkipulags- og áætlanastig



Þátttaka snemma í ferlinu

• Árósasamningurinn hvetur til 
þátttöku snemma í ferli 
ákvarðanatöku

• Hvernig gengur það á Íslandi?

• Hvers vegna hefur Landvernd ekki 
gert betur hér:
– lögmálið um að slökkva elda
– áætlanagerð á fyrstu stigum verði 

tilkynningarskyld
– mannafli og fjármagn

• Við berum sameiginlega ábyrgð 
hér og þurfum að sameinast um 
lausnir

• (2. mgr. 6. gr. ÁS):
– „Almenningur er málið varðar skal 

upplýstur, annaðhvort með 
almennri tilkynningu eða 
einstaklingsbundið eftir því sem við 
á, snemma í ákvörðunarferli um 
umhverfismál og á fullnægjandi, 
tímanlegan og virkan hátt...“ 

• (4. mgr. 6. gr. ÁS)
– „Sérhver aðili skal gera ráð fyrir 

þátttöku almennings snemma í 
ferlinu meðan allir kostir eru fyrir 
hendi og virk þátttaka almennings 
getur átt sér stað.“ 





UMÁ víða ábótavant

Gagnrýni Landverndar
• Margar skipulagsáætlanir uppfylla ekki 

UMÁ lögin og viðeigandi tilskipun1

– Markmið stundum óljós
– Umfjöllun um náttúruverndarákvæði áfátt, 

bæði óbyggð víðerni og sérstaka vernd
– Raunhæfir valkostir ekki settir fram og 

umhverfisáhrif þeirra metin

• Skortir sérstaklega að valkostir taki 
betur á: 
– Landfræðilegri staðsetningu
– Umfangi

1Lög nr. 105/2006 og tilskipun 2001/42/EB.

Kröfur Evróputilskipunar og UMÁ

• “skilgreining, lýsing og mat á líklegum 
verulegum umhverfisáhrifum af 
framkvæmd áætlunarinnar og 
raunhæfra valkosta við áætlunina, 
að teknu tilliti til markmiða með gerð 
áætlunarinnar og landfræðilegs 
umfangs hennar”. (f-liður 2. mgr. 6. 
gr. laga nr. 105/2006) 

• “The studying of alternatives is an 
important element of the assessment 
and the Directive calls for a more 
comprehensive assessment of them 
than does the EIA Directive”. (kafli 
5.1 í leiðbeiningariti 
Evrópusambandsins). 



Seljalandsfoss: Deiliskipulag / valkostir



Dæmi: Skortur á valkostum, t.d.:

• Engin umferðar- og þjónustumiðstöð 
byggð þarna,

• Annari þjónustu en þeirri sem beinlínis 
tengist aðdráttaraflinu verði beint 
annað (þ.m.t. sala veitinga),

• Umfang umferðar- og 
þjónustumiðstöðvar verði minni,

• Umferðar- og þjónustumiðstöð verði 
byggð neðanjarðar,

• Bílastæði verði byggð neðanjarðar,
• Bílastæði verði byggð annarsstaðar, 

þ.m.t. í hvarfi við Seljalandsfoss,
• Umferðar- og þjónustumiðstöð verði 

byggð fjarri Seljalandsfossi, t.d. alveg í 
hvarfi eða t.d. í næsta þéttbýli. 

Úr bréfi Landverndar til Skipulagsstofnunar 6. júní 2017



Horft af Leirhnjúki í átt að Hlíðarfjalli

Hótel Laxá í Mývatnssveit

Fyrirhuguð hálendismiðstöð í Kerlingarfjöllum



Mynd: Páll Jakob Líndal



Stonehenge Englandi

Skipulag og ferðamál. Skipulagsstofnun 2015.



Þátttaka á mismunandi stigum ákvarðanatöku

Skipulags- og áætlanastig Framkvæmdastig Kæruleiðir

Á áætlanastigi 
er búið að 

útiloka góða 
kosti

Framkvæmd 
er bútuð upp 

(e. salami 
slicing)

Umhverfismatið 
er úrelt

Megin vandkvæði...

„Umhverfisáhrifum jarðstrengs í samanburði við 
aðra framkvæmdarkosti hefði samkvæmt því ekki 
verið lýst á fullnægjandi hátt og hefði matsferlið og 
umhverfismatsskýrslan því ekki uppfyllt þann 
áskilnað sem gerður er í framangreindum lögum og 
reglugerðum settum samkvæmt þeim.“ 

(Dómur Hæstaréttar í máli 575/2016).



Breytingar á MÁU: „Up to date“

• Vandamál: Umhverfismat „gildir“ í 10 
ár!

• Ný Evróputilskipun: Umhverfismat skal 
ávallt eiga við („up to date“)

• Landvernd: Fella skal tímamörkin út

• Ákvæðið kom í veg fyrir endurskoðun 
MÁU fyrir Bakkalínur

• 12. gr. MÁU Endurskoðun 
matsskýrslu.
– „Ef framkvæmdir hefjast ekki 

innan tíu ára frá því að álit 
Skipulagsstofnunar um mat á 
umhverfisáhrifum liggur fyrir 
skal viðkomandi leyfisveitandi 
óska ákvörðunar 
Skipulagsstofnunar um hvort 
endurskoða þurfi að hluta eða 
í heild matsskýrslu 
framkvæmdaraðila áður en 
leyfi til framkvæmda er veitt.“



Þátttaka á mismunandi stigum ákvarðanatöku

Skipulags- og áætlanastig Framkvæmdastig Kæruleiðir

Litið á 
kæruréttinn sem 
undantekningu í 
íslenskri löggjöf

Kæruréttur umhverfisverndarsamtaka

• 4. gr. 130/2011, lög um ÚUA
– „Þeir einir geta kært 

stjórnvaldsákvarðanir til 
úrskurðarnefndarinnar sem eiga 
lögvarða hagsmuni tengda ákvörðun 
sem kæra á... 

– ...Umhverfisverndar-, útivistar- og 
hagsmunasamtök...geta þó kært 
eftirtaldar ákvarðanir...“



Þátttaka á mismunandi stigum ákvarðanatöku

Skipulags- og áætlanastig Framkvæmdastig Kæruleiðir

Litið á 
kæruréttinn sem 
undantekningu í 
íslenskri löggjöf

Athafnaleysi vegna 
framkvæmda sem 
hafa umtalsverð 

áhrif á umhverfið

Kæruréttur umhverfisverndarsamtaka

• 2. mgr. 9. gr. 
Árósasamningsins:
– „...[skal tryggja rétt] til að 

véfengja lagagildi 
sérhverrar ákvörðunar, 
aðgerðar eða 
aðgerðaleysis,hvað varðar 
efni og form, samkvæmt 
ákvæðum 6. gr....“



Þátttaka á mismunandi stigum ákvarðanatöku

Skipulags- og áætlanastig Framkvæmdastig Kæruleiðir

Litið á 
kæruréttinn sem 
undantekningu í 
íslenskri löggjöf

Athafnaleysi vegna 
framkvæmda sem 
hafa umtalsverð 

áhrif

Athafnir eða 
athafnaleysi 

einkaaðila og 
stjórnvalda sem 

brjóta gegn 
landslögum um 
umhverfisvernd 

Kæruréttur umhverfisverndarsamtaka

• 3. mgr. 9. gr. Árósasamningsins:
– „...skal...tryggja...aðgang að stjórnsýslu- og 

dómstólaleiðum til að véfengja aðgerðir og 
aðgerðaleysi af hálfu einstaklinga og 
opinberra yfirvalda sem ganga gegn 
ákvæðum eigin landslaga um umhverfið.“
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Þátttaka á mismunandi stigum ákvarðanatöku

Skipulags- og áætlanastig Framkvæmdastig Kæruleiðir

Ógildingar 
sýna að kærur 

eru 
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Rannsóknarskylda 
og rökstuðningur 
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mikilvæg
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Umsagnir Landverndar síðustu ár
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Law on access to 
information on 

enviornmental issues: 
„Upplýsingaréttur um 

umhverfismál no. 
23/2006“

Law on Enivronmental 
Impact Assessment no. 

106/2000, m.s.br. 74/2005

Law on Strategic 
Environmental Assess-

ment no. 105/2006 Law on a Ruling Committee 
for environment and 
resources issues no. 

130/2011

Er þátttökustoð Árósasamningsins suð?

I. Aðgangur að 
upplýsingum

II. Þátttaka í 
ákvarðanatöku

III. Aðgangur að réttlátri 
málsmeðferð

Hinar þrjár stoðir Árósasamningsins



Lokaorð

• Ráðast þarf í rannsóknir á áhrifum umsagna
• Bæta þarf valkostaumfjöllun á áætlana- og framkvæmdastigi 
• Sameina þarf sveitarfélög

• Endurhanna aðkomu almennings og umhverfisverndarsamtaka:
– þátttaka fyrr í ferlinu (aukið fjárhagslegt bolmagn)
– tekið verði aukið tillit til umsagna (ekkert suð lengur)
– samráð leiði þannig til lausna sem minnst neikvæð áhrif hafi á 

umhverfi og náttúru

• Einungis með þessum hætti getum við færst nær lýðræðislegri
ákvarðanatöku og forðast deilumál á síðari stigum hennar.


