Landsskipulagsstefna 2015-2026

FRAMKOMNAR ATHUGASEMDIR VIÐ GREININGU VALKOSTA
Október, 2014

Greining valkosta fyrir gerð Landsskipulagsstefnu 2015- 2026 var kynnt og rædd á kynningar- og samráðsfundi
15. ágúst 2014 á Hótel Reykjavík Natura. Skilgreining valkosta og umhverfismat þeirra var unnið af faghópum
Skipulagsstofnunar. Í skýrslunni „Landsskipulagsstefna 2015-2026 – Greining valkosta og umhverfisáhrifa“ voru
dregnar saman helstu niðurstöður úr þeirri vinnu. Samantekt af kynningarfundinum var birt á heimasíðu
landsskipulagsstefnu en jafnframt var hægt var að koma á framfæri ábendingum eða athugasemdum við
skýrsluna í gegnum tölvupóst og heimasíðu landsskipulagsstefnu. Gefinn var frestur til 8. september 2014 til að
skila inn athugasemdum og hér er að finna þær skriflegu athugasemdir sem bárust. Athugasemdum var ekki
svarað sérstaklega en þær nýttar við áframhaldandi vinnu við útfærslu landsskipulagsstefnu, enda var ekki um
að ræða formlegt athugasemdaferli samkvæmt reglugerð.
Athugasemdabréf bárust frá eftirtöldum aðilum:
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105 Reykjavík
EFNI: Umsögn um greiningu valkosta og umhverfisáhrifa landsskipulagsstefnu 2015-2026.

Stjórn Landverndar hefur kynnt sér skýrslu Skipulagsstofnunar um greiningu valkosta og
umhverfisáhrifa landsskipulagsstefnu 2015-2026, sem kynnt var 15. ágúst sl. Hér á eftir fara
athugasemdir samtakanna við vinnuferlið og áðurnefnda greiningu Skipulagsstofnunar, en
samtökin fjalla sérstaklega um kafla um landsskipulagsstefnu á miðhálendinu. Kemur þar
tvennt til: a) fulltrúar samtakanna tóku ekki þátt í málstofu um búsetumynstur og haf- og
strandsvæði, b) samtökin hafa ekki haft tök á því að kynna sér og setja sig inn í efni annarra
þátta landsskipulagsstefnu en miðhálendisins, en vernd þess er eitt helsta baráttumál
samtakanna.
1. Óásættanleg orðræða
Stjórn Landverndar lýsir yfir miklum áhyggjum af og mótmælir tvíhyggjublendinni orðræðu
sem Skipulagsstofnun og faghópar hennar hafa ákveðið að nota og hefur fests í við greiningu
valkosta fyrir miðhálendið. Er hér vísað til þess að „vernd“ og „nýtingu“ er stillt upp eins og
andstæðum í allri umfjöllun, sem endurspeglast ekki síst í nafngiftum valkosta. Ítrekað hefur
verið bent á í almennri umræðu hérlendis á undanförnum árum að vernd er eitt form
landnýtingar, fjölmörg atvinnutækifæri felast í vernd landsvæða og vernd getur stuðlað að
farsælli langtíma nýtingu landgæða. Á sama hátt er með ólíkindum að sjá orðanotkun
Skipulagsstofnunar og ráðgjafafyrirtækja hennar í greiningu valkosta í kafla um dreifbýlismál.
Þar eru valkostir annarsvegar nefndir „umhverfissjónarmið“ og hinsvegar „athafnafrelsi“.
Þessi orðræða einkennist af sterkri nýtingarhyggju þar sem att er gegn hvort öðru frelsi til
athafna og vernd umhverfisins. Þetta er í algerri mótsögn við öll helstu fræði á bak við
umhverfisstjórnun, þar sem lögð er áhersla á að umhverfisvernd og fjárhagsleg/efnahagsleg
gæði fari oft saman. Stjórn Landverndar leggur til að Skipulagsstofnun falli frá orðanotkun
sem þessari.
2. Aukin aðkoma Landverndar að ákvarðanatöku varðandi landsskipulagsstefnu
nauðsynleg í samræmi við Árósasamninginn
Stjórn Landverndar fagnar þeim fundum sem haldnir voru víða um land sl. vor þar sem leitað
var eftir áherslum almennings vegna greininga valkosta. Landvernd er þó þeirrar skoðunar að
í ljósi skuldbindinga Íslendinga gagnvart Árósasamningnum ættu umhverfis- og
útivistarsamtök að eiga fulltrúa í þeim faghópum sem Skipulagsstofnun kaus að setja á fót
(án þess að kveðið sé sérstaklega á um tilnefningu slíkra hópa í lögum) og komu að greiningu
valkosta og umhverfisáhrifa landsskipulagsstefnu. Með því að hleypa að samtökum
almennings sem hafa umhverfisvernd að meginmarkmiði er komið til móts við auknar kröfur
um þátttöku almennings í ákvarðanatöku sem varðar umhverfismál. Víða skortir á
raunverulega þátttöku almennings, en algengt er að kynningarfundir séu haldnir fyrir
almenning(s), oft undir hatti s.k. samráðs. Ljóst er að vegna innleiðingar Árósasamningsins er
eðlileg krafa Landverndar að eiga fulltrúa við þetta borð, (sérlega þar sem borðið var búið til
á annað borð). Það skal auk þess tekið fram að með setu fulltrúa Landverndar í faghópum
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væri ekki þar með verið að opna á þátttöku hagsmunaaðila eins og orkufyrirtækja,
Vegagerðar, samtaka bænda eða sjómanna, því Árósasamningurinn kveður á um þátttöku
umhverfisverndarsamtaka og aðkomu þeirra að ákvarðanatöku er varða umhverfi okkar og
náttúru, en ekki aðkomu hefðbundinna hagsmunaaðila.
3. Skortir valkost um víðtæka og samfellda vernd miðhálendisins
Fram kom á fundinum þann 15. ágúst að reynt hefði verið að setja fram nokkuð ýktar
andstæður sem valkosti í hverjum hluta landsskipulagsstefnu (miðhálendið, dreifbýli, o.s.frv.)
og umhverfismeta þá. Síðan yrði unnið úr matinu og endað með niðurstöðu (stefnu) sem
tæki mið af útkomu umhverfismats fyrir þessa valkosti. Allt er þetta frekar óljóst að mati
Landverndar og ekki nægilega gegnsætt. Miðað við þetta fyrirkomulag er ljóst að það skiptir
miklu máli hvernig valkostir það eru sem verða fyrir valinu sem síðan eru umhverfismetnir.
Stjórn Landverndar gerir alvarlega athugasemd við þá valkosti sem settir eru fram í kafla um
miðhálendið. Þó er ekki gerð athugasemd við að litið sé til núverandi svæðisskipulag
miðhálendisins sem „núlllausnar“.
Valkostur B er hinsvegar að mörgu leyti mjög ýktur í átt að stjórnlítilli nýtingu miðhálendisins
til orkuframleiðslu, beitar og ferðaþjónustu, og er í raun mjög óraunverulegur. Í samanburði
er valkostur A ekki nærri því eins langt í átt að verndun svæðisins eins og búast hefði mátt
við miðað við skilgreiningu á valkosti B. Fram kom hjá forsvarskonu faghópsins að rætt hefði
verið um valkost sem hefði strangari vernd en fallið hefði verið frá honum – ekki var þó ljóst
nákvæmlega hvers vegna það var gert. Þess má geta að Landvernd hefur ítrekað bent á að
vernda þurfi svæðið í heild á forsendum náttúrunnar sjálfrar, helst sem eina stjórnsýslulega
einingu (t.d. þjóðgarð, samanber ályktun aðalfundar samtakanna 2012). Hér er því hvergi
nærri gætt jafnræðis milli þessara mismunandi valkosta.
Stjórn Landverndar fer fram á að settur verði upp fjórði valkosturinn og hann
umhverfismetinn af Skipulagsstofnun og að sá valkostur gangi mun lengra í verndarátt en
valkostur A. Hávær krafa var um þetta á fundinum 15. ágúst sl. Landvernd gerir þá kröfu að
tekið verði tillit til þessa skýra vilja almennings sem fram kom á fundinum. Þessi nýi valkostur
fékk hið ágæta heiti „Mínus A“ á fyrrgreindum fundi. Stjórn Landverndar fer fram á það við
Skipulagsstofnun að slíkum valkosti verði bætt við áður en haldið er áfram með vinnu að
landsskipulagsstefnu fyrir miðhálendið.
Þá leggur Landvernd að lokum ríka áherslu á að miðhálendi Íslands verði hlíft við frekari
stórframkvæmdum, s.s. virkjunum, uppistöðulónum, lagningu háspennulína og uppbyggðra
vega. Engin raunveruleg vernd næst fram á svæðinu ef leyfa á slíkar framkvæmdir.
Landvernd hefur í þessu skyni hrint af stokkunum verkefninu Hálendið – hjarta landsins, þar
sem vakin er athygli á þeim fjölda stórframkvæmda sem uppi eru hugmyndir um á
miðhálendinu, þ.m.t. um 15 virkjanir, háspennulínur og uppbyggðir vegir. Í verkefninu er
almenningi m.a. boðið að taka þátt í áskorun um að hlífa hálendi Íslands gegn slíkum
stórframkvæmdum. Nú hafa um 8000 manns frá yfir 70 löndum skrifað undir áskorunina á
hjartalandsins.is og heartoficeland.org. Auk þess hafa stór félagasamtök á Íslandi gengið til
liðs við verkefnið, þ.m.t. Ferðafélag Íslands, Útivist, Ferðaklúbburinn 4x4 og SAMÚT, Samtök
útivistarfélaga. Mat Landverndar er að landsskipulagsstefna verði að taka mið af óskum
þessara aðila um skýra vernd svæðisins.
Fyrir hönd stjórnar Landverndar,
__________________________
Guðmundur Ingi Guðbrandsson,
framkvæmdastjóri Landverndar.
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From: Pétur Ingi Haraldsson [mailto:petur@sudurland.is]
Sent: 12. september 2014 13:34
To: landsskipulag
Subject: 5579 - Landsskipulagsstefna_ábending skipulagsnefndar
Góðan dag,
Með tölvupósti dags. 18. ágúst var minnt á að koma mætti skriflegum athugasemdum varðandi
valkosti Landsskiptulagsstefnu til Skipulagsstofnunar fram til 8. september 2014. Sá tími er liðinn en
mig langar samt að koma eftirfarandi bókun sameiginlegrar skipulagsnefndar Grímsnes- og
Grafningshrepps, Bláskógabyggðar, Hrunamannahrepps, Skeiða- og Gnúpverjahrepps, Flóahrepps og
Ásahrepps frá fundi 11. september á framfæri. Eftirfarandi var bókað:
Lagt fram að nýju tölvuskeyti Skipulagsstofnunar dags. 18. ágúst 2014 þar sem minnt er á að
hægt sé að skriflegum ábendingum varðandi valkosti sem settir hafa verið fram í tengslum
við gerð Landsskipulagsstefnu 2015-2016. Á fundi skipulagsnefndar 28. ágúst 2014 var
umfjöllun um málið frestað til næsta fundar, sem er í dag. Að mati skipulagsnefndar virðist
sem verndun og framkvæmdum sé stillt upp sem algjörlega andstæðum pólum sem geti illa
farið saman. Á þetta sérstaklega við í umfjöllun umhverfismats um miðhálendið. Virðist litið á
flestar framkvæmdir með neikvæðum hætti á meðan verndunartillögur fá jákvæðari umsögn.
Varðandi umfjöllum um búsetumynstur að þá er umfjöllunin öfgakennd þar sem eingöngu
neikvæð umhverfisáhrif eru talin upp fyrir annan kostinn á meðan eingöngu eru talin upp
jákvæð umhverfisáhrif fyrir hinn kostinn. Það sama á við í umfjöllun um landnotkun í dreifbýli,
þ.e. umfjöllunin er með of svart/hvítum hætti, þó ekki eins áberandi og í umfjöllun um
byggðarmynstur. Þá er sérstakt hversu neikvæðan blæ orðið athafnafrelsi fær en það hugtak
virðist sett upp sem andstæða við orðið/hugtakið umhverfissjónarmið.

Með kveðju,
Pétur
_____________________________
Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Dalbraut 12, 840 Laugarvatni
Sími: 486 1145
Netfang: petur@sudurland.is
Vefsíða: www.granni.is/uppsveitirogfloahr

Fundargerð 18. fundar
skipulagsmálanefndar sambandsins
Árið 2014, mánudaginn 25. ágúst kl. 12:00 kom Skipulagsmálanefnd sambandsins saman
til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.
Fundinn sátu: Páll Hjaltason, Pétur Bolli Jóhannesson, Páll Guðjónsson, Drífa
Kristjánsdóttir og Elín Rannveig Líndal.
Að auki sátu fundinn starfsmennirnir Karl Björnsson, Lúðvík E. Gústafsson, Þóra Björg
Jónsdóttir, Tryggvi Þórhallsson og Guðjón Bragason, sem ritaði fundargerð.
Fundargerðin var færð í tölvu.
Þetta var tekið fyrir:
1. Gerð landsskipulagsstefnu fyrir tímabilið 2015-2026 - 1310200SA
Ester Anna Ármannsdóttir frá Skipulagsstofnun var gestur fundarins undir þessum
lið. Einnig tóku Valtýr Valtýsson og Albertína F. Elíasdóttir, fulltrúar
sambandsins í ráðgjafanefnd um gerð landsskipulagsstefnu, þátt í umræðu í síma
um þennan lið, ásamt liðum 3 og 4 í fundargerð en þau viku af fundi kl. 12.55.
Rætt var um fjölsóttan fund samráðsvettvangs um gerð landsskipulagsstefnu fyrir
tímabilið 2015-2026, sem haldinn var 15. ágúst sl.
Helsta gagnrýni sem fram kom af hálfu fundarmanna var að undirbúningsgögn og
kynningar á fundinum hefðu ekki tekið nægilega mikið mið af því hvert er lögbundið
hlutverk landsskipulagsstefnu og að skýrari markmið hafi vantað varðandi umræður á
fundinum auk þess sem fundarstjórn hafi verið ábótavant. Þá hafi það háð umræðu á
fundinum að valkostir í sviðsmyndagreiningu og fyrir umhverfismat voru ekki jafn margir
fyrir alla málefnahópa. Þar sem valkostir hafi bara verið tveir hafi framsetning valkosta
ekki verið nægilega sanngjörn gagnvart núverandi fyrirkomulagi skipulagsmála í
sveitarfélögum, því núverandi ástandi hafi verið stillt upp sem lakari kostinum af tveim
mögulegum. Við tillögugerð ætti að sjálfsögðu frekar að horfa bæði til þess sem vel er gert
hjá sveitarfélögunum og hvar þörf er á úrbótum.
Ester Anna þakkaði góðar ábendingar, sem hún kvaðst að mörgu leyti geta tekið undir, og
yfirgaf hún fundinn um kl. 12.40.
Skipulagsmálanefnd
samþykkti
samhljóða
eftirfarandi
bókun:
Skipulagsmálanefnd leggur áherslu á að við gerð tillögu að landsskipulagsstefnu fyrir
tímabilið 2015-2026 verði tekið tillit til sjónarmiða fulltrúa sveitarfélaga á samráðsfundi
sem
haldinn
var
15.
ágúst
2014,
m.a.
um
að:
1. Í valkostagreiningu Skipulagsstofnunar og drögum að umhverfismati er fjallað um mjög
mörg atriði sem ekki falla undir 2. mgr. 10. gr. skipulagslaga. Slík atriði, þar sem horft er
til þróunar í skipulagsmálum á undanförnum árum og áratugum, geta orðið efniviður í
gagnlegar ábendingar eða leiðarljós fyrir sveitarstjórnir við gerð skipulagsáætlana en ættu
hins vegar almennt ekki að kalla á að settar verði fram tillögur um bindandi stefnumörkun
í
landsskipulagsstefnu.
2. Lögð verði áhersla á að setja fram í tillögu að landsskipulagsstefnu fáar en markvissar
tillögur um atriði sem raunverulega kalla á nýja stefnumörkun af hálfu hins opinbera eða
samræmingu á áætlunum ríkisins og eftir atvikum lagabreytingar. Mikilvægt er að
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tillögum verði jafnframt forgangsraðað eftir mikilvægi þeirra. Allar tillögur verði
kostnaðarmetnar og þær fjármagnaðar til að tryggt verði að unnt reynist að hrinda þeim í
framkvæmd á því tímabili sem landsskipulagsstefnan nær til.
3. Með tilliti til forsögu málsins leggur skipulagsmálanefnd áherslu á að ráðgjafanefnd um
gerð landsskipulagsstefnu leggi mat á allar tillögur áður en þær verði settar fram og að
bæði Skipulagsstofnun og ráðgjafanefnd gæti þess að tillaga að landsskipulagsstefnu feli
ekki
í
sér
skerðingu
á
skipulagsvaldi
sveitarfélaga.
Jafnframt vísar nefndin til umsagnar sambandsins frá 21. nóvember 2012 varðandi
frekari áherslur við tillögugerð um landsskipulagsstefnu.
2. Landsþing 2014 - 1110005SA
Farið yfir lokadrög að tillögum um stefnumörkun landsþings sambandsins á sviði
umhverfis-, skipulags- og samgöngumála.
Fram komu gagnlegar ábendingar frá nefndarmönnum um viðbætur við þann kafla í
stefnumörkuninni sem fjallar um tengsl manna og umhverfis, auk þess sem gerðar voru
orðalagsbreytingar á nokkrum stöðum í drögunum.

3.

Skýrsla Skipulagsstofnunar um skipulag haf- og strandsvæða - umsögn 1402059SA
Framhald umræðu um málið frá 17. fundi skipulagsmálanefndar, þar sem bókað var
að skipulagsmálanefnd telur brýnt að sambandið vinni áfram að málinu og undirbúi
tillögu að stefnumörkun um þetta málefni, sem lögð verði fram á næsta landsþingi
sambandsins. Tillaga lögfræði- og velferðarsviðs að áherslupunkti í stefnumörkun
sambandsins
er
svohljóðandi:
Sambandið gæti hagsmuna sveitarfélaga við mótun lagafrumvarps um skipulag haf- og
strandsvæða. Í þeirri vinnu verði lögð áhersla á að skipulag strandsvæða, allt að einni
sjómílu út frá grunnlínu landhelginnar, verði á forræði sveitarfélaga. Einnig verði lögð
áhersla á að fram fari nauðsynlegar grunnrannsóknir á strandsvæðum þar sem álag vegna
nýtingar er mikið, til að auðvelda gerð skipulags- og nýtingaráætlana.
Nefndin lýsti sig sammála ofangreindri tillögu lögfræði- og velferðarsviðs.

4.

Frumvarp um breytingu á raforkulögum - Kerfisáætlun Landsnets - umsögn 1402065SA
Lögð fram til kynningar umsögn sambandsins til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins um frumvarp til breytinga á raforkulögum, dags. 15.
ágúst 2014.
Einnig hefur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið kynnt á heimasíðu sinni drög
að þingsályktunartillögu um stefnu stjórnvalda um lagningu raflína.
Umsagnarfrestur um tillöguna er til 5. september nk.
Nefndin ræddi stuttlega á fundinum um mögulegar áherslur í umsögn sambandsins um
málið.

5. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða - 1106014SA
Með ákvörðun ríkisstjórnarinnar í júní var úthlutað rúmlega 380 m.kr. til
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uppbyggingar ferðamannastaða. Alls var úthlutað styrkjum til 88 verkefna um land
allt sem talin eru brýn vegna verndunar eða öryggissjónarmiða og þola ekki bið.
Upplýsingar
um
niðurstöðuna
má
finna
á
slóðinni:
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/idnadar-og-vidskiptamal/frettir/nr/8228
Sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs, sem á sæti í stjórn Framkvæmdasjóðs
ferðamannastaða, gerði nánari grein fyrir úthlutuninni og svaraði spurningum
nefndarmanna.
6. Mál frá Alþingi 2013-2014 - 1309036SA
Lagt fram til kynningar yfirlit um stöðu þingmála við lok vorþings 2013-2014.

7.

Samráðsfundur Skipulagsstofnunar og sveitarfélaga 2014 - Skipulagsdagurinn
- 1405046SA
Lögð fram til kynningar dagskrá Skipulagsdagsins, sem er árlegur samráðsfundur
Skipulagsstofnunar og sveitarfélaga. Fundurinn verður að þessu sinni haldinn á
Grand
hótelinu
í
Reykjavík
föstudaginn
29.
ágúst.
Einnig er minnt á að 26. september nk. stendur Skipulagsstofnun fyrir nýjum
viðburði, sem er umhverfismatsdagurinn.

Fundi var slitið kl. 13.30. Í lok fundar voru nefndarmönnum þökkuð vel unnin störf í
þágu sambandsins á nýloknu kjörtímabili.
Páll Hjaltason

Pétur Bolli Jóhannesson

Páll Guðjónsson

Drífa Kristjánsdóttir

Elín Rannveig Líndal
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www samgongur'rs

Bolungarvik, 8. sePtember 20L4.

Skipulagsstofnun,
- landsskipulag,

netfang landsskipulag@skipulagsstofnun'

Efni: Gerd landsskipulagsstefnu. Samg<jngudatlun Samstarf'
ger6 la ndsskipu lagsstefn u
visa6 er til upplisinga m.a. d vef skipulagsstofnunar um undirbrining ad
2015 Er
fvrir iirin ZOfs - 2026 en par kemur fram ad stefnt s6 ad framlagningu hennar ii vorpingi
greiningu
valkosta
frestur veittur til 8. september 2014 til ad skila skriflegum dbendingum vardandi
og umhverfismat Feirra, sem unnid hefur verid ad.
gerd landsskipulagsFram kemur 6 vef stofnunarinnar um verkefnid, www.landsskipulag.is, ad vi6
pvi slinist
stefnu s6 studst s6 vid gildandi datlanir opinberra adila ihelstu millaflokkum. Samkvemt
veroa studst vid gildandi langtfmadetlun

i

samgcingumiilum

fyrir 6rin loLI - 2022, sem Alpingi

sambykktirg.jini2o1r2ogummargtparfnastbreytinga.Fyrir|igguradunni6eradgerdnr/'rrar
detlunar fyrir iirin 2or5 -2026, sem einnig er stefnt d a6 verdi ldg6 fram d vorpingi 2015.
venst og pvi treyst ad sri samgtingudatlun sem ni er unni6 ad verdi sem kostur er hijfd til
peirra
hli6sj6nar og gott samstarf ver6i milli peirra sem vinna a6 gerd ntf'rrar samgdnguSatlunar og
milli
sem vinna ad gerd nlirrar landsskipulagsstefnu, allt ipiigu sem greidastra og oruggra samgangna
Fess er

byggda landsins og ad heildarhagsmunir verdi haf6ir ad leidarlj6si.

Askilegt vari ad fii vi6 hentugleika svar um hvort og hvernig samstarfi vid gerd landsskipulagsstefnu
pannig ad 6herslur i
og peirra sem vinna ad ger6a sa mgdngudetluna r hefur verid og verdur hdttad
vantanlegri nirri samgonguiietlun komi sem best fram ivantanlegri landsskipulagsstefnu.
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J6nas Gu mundsson,

Afrit:
Samgonguriid, netfang samgongurad@irr.is
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Skipulagsstofnun
V. landsskipulags
Laugavegi 166
105 Reykjavík

1. september 2014

Athugasemdir við „Greiningu valkosta og umhverfisáhrifa“ v. landsskipulagsstefnu 2015-2026
Skýrslan hefur verið í kynningu á vef Skipulagsstofnunar frá 5. ágúst sl. og þar kemur
jafnframt fram að hægt sé að koma á framfæri ábendingum eða athugasemdum við
skýrsluna á netfangið landsskipulag@skipulagsstofnun.is fram til 8. september.
Sú vinna sem farið hefur fram undanfarin misseri á vegum Skipulagsstofnunar vegna
undirbúnings landsskipulagsstefnu hefur verið umfangsmikil og að mörgu leyti hafa
vinnubrögðin verið með ágætum þar sem reynt hefur verið að nálgast mismunandi
sjónarmið og áherslur í samráði við fjölda ólíkra aðila. Hefur þetta ítrekað verið tekið
fram í umsögnum Samorku um þau ýmsu drög að stefnuskjölum sem sú vinna hefur
leitt af sér. Með þessu skjali sem hér er til umfjöllunar hefur hins vegar, því miður,
vægast sagt ekki tekist vel til, hvorki með vinnubrögð né hvað innihaldið varðar.
Fráleitar niðurstöður
Sú leið að skilgreina „atvinnu og orku“ sem eitt af fjórum viðfangsefnum
stefnumótunar á þessu sviði virðist í vinnu svokallaðra faghópa hafa þróast yfir í að
skoða eingöngu möguleg áhrif mismunandi sviðsmynda á tiltekna hagsmuni
ferðaþjónustunnar. Svipað virðist gilda um viðfangsefnið samgöngur og fjarskipti.
Raunar kemur sums staðar fram í textanum (t.d. á bls. 25 um valkost B, áherslu á
uppbyggingu, varðandi miðhálendið) að meiri uppbygging geti laðað að fleira fólk og
þannig verið jákvæð fyrir þann hóp ferðamanna sem vilji mikla þjónustu og gott
aðgengi. Ljóst er a.m.k. að ferðaþjónustan nýtir í miklum mæli innviði á borð við
hálendisvegi sem orkufyrirtæki hafa lagt. Vandinn við þessa skýrslu er hins vegar
mun stærri en svo að hér sé ástæða til að fjalla í löngu máli um orðalag hér og þar í
textanum.
Uppúr stendur, efnislega, að margítrekað í köflum um miðhálendið og um dreifbýli er
lesendum skýrslunnar birt grafík sem segir þeim að sviðsmyndin áhersla á verndun /
umhverfissjónarmið (í stað óbreyttrar stefnu eða áherslu á uppbyggingu / áherslu á
athafnafrelsi) sé jákvæð fyrir orku og atvinnulíf, en uppbygging neikvæð. Hið sama á
við um samgöngur og fjarskipti. Þetta getur sem fyrr segir átt við um tiltekna
hagsmuni innan ferðaþjónustunnar en að yfirfæra þetta, margítrekað, sem
heildarniðurstöður á allt sem flokkast undir atvinnu og orku er algerlega fráleitt. Hér
skal því ekki haldið fram að stefna beri að stórframkvæmdum vítt og breytt um
hálendið, en að mati Samorku gefur það auga leið að áhersla á mikla verndun og þar
með væntanlega engar eða nánast engar frekari framkvæmdir getur engan veginn
flokkast sem samnefnari hagsmuna alls atvinnulífs í landinu.
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Einfalda svarið hér er e.t.v. að brjóta upp þessa flokkun, a.m.k. stefnuflokkana
atvinnu og orku annars vegar og samgöngur og fjarskipti hins vegar, fyrst þau
stefnusvið virðast nær alfarið skilgreind út frá tilteknum hagsmunum innan
ferðaþjónustunnar. Vinnubrögðin við þessa framsetningu kalla hins vegar á miklu
stærri spurningu, þ.e. hvort ekki verði einfaldlega að leggja þessa skýrslu alveg til
hliðar.
Fráleit vinnubrögð
Eða hvernig var þetta „umhverfismat landsskipulagsstefnu“ unnið? Settir voru á fót
fjórir vinnuhópar, án fulltrúa frá atvinnulífinu. Þessir fjórir vinnuhópar leggja síðan
drög að þessu mati út frá mjög almennum viðmiðum1, í samstarfi við
Skipulagsstofnun og stýrihóp á hennar vegum. Ekki verður séð að nein eiginleg
tilraun hafi verið gerð til að leggja mat á þætti á borð við tekjustreymi, efnahagsleg
áhrif, kostnað, samkeppnishæfni, lífskjör o.s.frv. Þess í stað virðast umræddir hópir
opinberra starfsmanna hafa setið og rætt hvað þeir teldu líklegt, út frá afar þröngu
sjónarhorni. Niðurstöðurnar voru svo reifaðar hér að framan.
Að mati Samorku er ekki hægt að byggja nokkra stefnumótun á þessari skýrslu.

Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst,

Gústaf Adolf Skúlason
framkvæmdastjóri

1
Í umsögn Samorku um Lýsingu fyrir gerð landsskipulagsstefnu 2015-2026, gera samtökin reyndar
verulegar athugasemdir við þá mælikvarða og umhverfisviðmið sem kynnt eru þar til sögunnar í þessu
sambandi á bls. 7-8. Einkum gagnrýndi Samorka þar mikið vægi áætlunar um eflingu græna
hagkerfisins, sem ekki er mjög aðgerðatengd heldur fyrst og fremst upptalning ýmissa almennra
sjónarmiða sem huga beri að. Rammaáætlun, kerfisáætlun Landsnets og byggðaáætlun eru hins vegar
nefndar í umsögn Samorku sem dæmi um áætlanir sem væntanlega hafa mun meira vægi við alla
stefnumörkun sem snýr að atvinnu og orku í íslensku samfélagi. Jafnframt er bent á skort á
mælikvörðum á borð við samkeppnishæfni og lífskjör, en annars vísast hér í ofangreinda umsögn
Samorku dags. 11. mars sl.
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Umsögn um greiningu valkosta og umhverfisáhrifa Landsskipulagsstefnu 2015-2026
Samtök ferðaþjónustunnar hafa farið yfir greiningu valkosta og umhverfisáhrifa
landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 og hafa eftirfarandi athugasemdir:
Samtökin hafa áður bent á skort á samráði og beinu samstarfi um greiningu valkosta og
umhverfisáhrifa landsskipulagsstefnu. SAF telja að hagsmunir atvinnulífs hafi verið fyrir borð
bornir í því takmarkaða samráði sem átti sér stað við gerð skýrslunnar.
Samtökin telja greiningu valkosta og umhverfisáhrifa Landsskipulags vera sett fram með mjög
óskýrum hætti þrátt fyrir fræðilega nálgun, þar sem valkostir eru mjög afmarkaðir og án
rökstuðnings. Greiningin gengur út á áherslur á vernd /umhverfissjónarmið, engar sérstakar
breytingar og áherslu á uppbyggingu /athafnafrelsi. Skýrslan virðist að mestu leggja áherslu á
vernd/umhverfissjónarmið án þess að gæta að mögulegum samlegðaráhrifum verndar og
uppbyggingar. Til dæmis má geta þess að fjarskipti á hálendinu er flokkur sem nauðsynlegt er
að byggja upp af öryggissjónarmiðum hvort sem stefna er tekin á vernd eða uppbyggingu en þó
má vera að stefnan miði að því að áhersla á vernd í einum flokki útloki ekki uppbyggingu í
öðrum flokki.
Nauðsynlegt að taka fram að umhverfissjónarmið og frelsi til athafna geta vel farið saman og
eru engan vegin andstæður eins og lesa má úr valkostagreiningunni. Í því samhengi er vert að
taka fram að mörg fyrirtæki hafa séð fjárhagslegan hag í því að tileinka sér umhverfissjónarmið
með þátttöku í alþjóðlegum umhverfisvottunum. Einnig er mikilvægt að geta þess að þvert á
hugmyndir valkostagreiningarinnar getur það talist umhverfissjónarmið að stytta hringveginn
þar sem umhverfisáhrif verða minni vegna minni eldsneytisnotkunar á styttri leiðum.
Samtökin harma að ekki hafi verð tekið tillit til ferðaþjónustu í greiningu á haf- og
strandsvæðum. Starfsemi ferðaþjónustu hefur verið að eflast mikið við strendur landsins með
aukinni afþreyingu í kringum vistgerði og vistkerfi hafsins. Í umsögn SAF um drög að
Landsskipulagi kom fram að samtökin telja að til að nýting og verndun haf- og strandsvæða nái
sem best markmiðum sínum þurfi að skipta hafsvæði í ákveðna flokka t.d. eins og fram kemur
hér á eftir:
Svæði til ræktunar (umferð takmörkuð og veiðar bannaðar)
Til uppskeru (veiðisvæði)
Til afþreyingar (veiðar bannaðar nema með handfærum)
Vernduð svæði til rannsókna (Öll umferð bönnuð)

Nauðsynlegt er að skipuleggja ákveðin hafsvæði fyrir afþreyingu eingöngu þar sem veiðar með
stórvirkum veiðarfærum í atvinnuskyni eru útlokaðar.
Samtökin telja að aðrir þættir landskipulags, þar sem ferðaþjónusta á í hlut geti einnig verið
metnir út frá sömu forsendum og lagt er til með haf- og strandsvæði.
Samtök ferðaþjónustunnar áskilja sér rétt til að koma með frekari athugsemdir við landsskipulag
á síðari stigum.
Virðingarfyllst
F.h. Samtaka ferðaþjónustunnar

Gunnar Valur Sveinsson

From: birgir@ry.is
Sent: 8.9.2014 13:05:35
To: Einar Jónsson
Subject: Umsögn vegna MÁU
Heill og sæll
Hér er bókun skipulagsnefndar frá því 4. sept. sl.
Skipulagsnefnd telur að það vanti áherslur fyrir samnýtingu verndar og
uppbyggingar. Valkostir eru of mikið í aðra áttina, þ.e. annað hvort vernd eða
uppbygging. Nefndin leggur mikla áherslu á að skipulögð uppbygging geti
fyrirbyggt spillingu verðmætra svæða vegna stóraukinnar umferðar ferðafólks.
Skipulagsnefnd leggur áherslu á að nýta og njóta landsins í sátt við náttúruna.
Einnig vill nefndin ítreka og leggur mikla áherslu á að notast verði við
fyrirliggjandi rammaskipulag sem gert var fyrir Suðurhálendið og kynnt var fyrir
umsjónarmanni Landsskipulagsins í upphafi en virðist ekki hafa verið haft til
hliðsjónar í framlagðri skýrslu.

Með kveðju,
Har. Birgir Haraldsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi
Rangárþingi ytra
S: 488-7000

Akureyri, 08.09.2014
Einar Jónsson, Skipulagsstofnun
Björn H. Barkarson, Umhverfis og auðlindaráðuneyti

Efni: Ósk um að landsáætlunar í skógrækt verði verði getið í umfjöllun um
landsskipulagsstefnu.
Skógrækt ríkisins hefur kynnt sér skýrslu auðlindaráðherra og Skipulagsstofnunar
um forsendur landsskipulagsstefnu, „Skipulagsmál á Íslandi 2014“. Í skýrslunni
eru settar fram helstu forsendur landsskipulagsstefnunnar, þ.e. greinargerð um
stöðu og þróun skipulagsmála í landinu ásamt yfirliti yfir stefnu stjórnvalda í
einstökum málaflokkum sem varða skipulag landnotkunar og byggðaþróun. Á
nokkrum stöðum er fjallað um skóga og skógrækt í skýrslunni.
Skógrækt ríkisins hefur ítrekað vakið máls á því að gerð verði með stoð í lögum
landsáætlun um skógrækt og skógvernd. Það hefur ekki borið árangur hingað til.
Með tilkomu landsskipulagsstefnu 2015-2026 telur Skógrækt ríkisins eðlilegt að í
greinargerðum sem sendar verða Alþingi og ríkisstjórn til mótunar þingsályktunar
eða laga um landskipulagsstefnu komi fram að unnið skuli að landsáætlun fyrir
skógrækt.
Samkvæmt nýjum upplýsingum er flatarmál náttúrulegra birkiskóga vaxandi og
unnið er að nytjaskógrækt í flestum sveitarfélögum landsins. Samkvæmt lögum um
landshlutaverkefni í skógrækt nr 95 2006 er gert ráð fyrir að í hverju
landshlutaverkefni skuli stefnt að ræktun skóga á að minnsta kosti 5% af flatarmáli
lands neðan 400 m yfir sjó. Um nytjaskóga er nú fjallað í skipulagsáætlunum
flestra sveitarfélaga og er framkvæmd þeirra framkvæmdaleyfisskyld samkvæmt
lögum.
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Skógrækt ríkisins telur að fjalla ætti um landsáætlun fyrir skógrækt á Íslandi í
landskipulagsstefnu 2015-2026. Í sameiginlegri framtíðarsýn skógargeirans á
Íslandi, „Skógar á Íslandi á 21. öld“, eru settar fram stefnumótandi hugmyndir um
landsáætlun í skógrækt.
Landsáætlunin skal eiga sér stoð í lögum og vera unnin með öllum sem málið
varðar, innan og utan skógræktargeirans. Hana skal endurskoða á fjögurra ára fresti
og verði hún þannig virkt ferli frekar en dautt plagg. Landsáætlun í skógrækt skal
lýsa skýrum verkefnum sem innihalda tímasett markmið og vörður, til mislangs
tíma eftir atvikum. Þá skal fylgja henni fjárhagsáætlun til a.m.k. fjögurra ára í senn.
Mikilvægt er að hefjast handa strax þannig að fyrsta landsáætlun geti tekið gildi á
árinu 2016.
F.h. Skógræktar ríkisins,
fulltrúar í samráðshóp um landsskipulagsstefnu
Hallgrímur Indriðason og Björn Traustason
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From: gustafjarl@heidmork.is
Sent: 8.9.2014 17:34:43
To: landsskipulag
Subject: ábending búsetumyndtur varðandi umhverfi og náttúru

Sæl
Takk fyrir áhugavert efni og fundinn um daginn.
Ég er með eina athugasemd.
Það er við greiningu valkosta og umhverfisáhrifa, þar sem talað er um
einkenni megin valkosta um búsetumynstur varðandi umhverfi og náttúru á
bls. 13
Undir dálknum Náttúra og útivist í valkosti A. Áhersla á sterka kjarna
Áhersla á varðveislu náttúru og aðgengi að náttúru og opnum svæðum í og
við
þéttbýli.
Áhersla á matjurtarækt í þéttbýli.
Það er varðandi matjurtarræktunina, áhersla á matjurtarrækt í þéttbýli
er góð, en svolítið takmarkað. Það væri mjög gott að bæta við þá stefnu
með því að tala einnig um að leggja áherslu á þjónustu vistkerfa í
þéttbýli. Með því að markvisst auka notkun vistkerfaþjónustu í skipulagi
má takast á við ýmis vandamál sem steðja að umhverfi þéttbýlissvæða.
Notkun kerfis til þess að efla þátt vistkerfaþjónustu hafa verið tekin
upp í ýmsum héruðum, borgum og löndum til þess að takast á við
vandamálum sem tengjast m.a. miðlun vatns, stormum, mengun
loftslagsbreytingum o.s.frv. Það kerfi heitir Green Infrastructure og
hefur gefist vel við að leita lausna í umhverfinu og byggja með
náttúrunni
Kveðja
Gústaf J. Viðarsson
f.h.
Skógræktarfélag Reykjavíkur

Skipulagsstofnun

8. september 2014

Laugavegi 166
105 Reykjavík

Landsskipulag: Greining valkosta og umhverfismat – ábendingar Umhverfisstofnunar

Landskipulagsstefna
Umhverfisstofnun hefur farið í gegnum greinargerð vegna Landsskipulagsstefnu 2015-2026 Greining valkosta
og umhverfisáhrifa, og hefur stofnunin eftirfarandi athugasemdir og ábendingar hvað varðar fyrrnefnda
greinargerð og þá vinnu sem fyrirhuguð er í tengslum við mótun stefnu fyrir landsskipulag.
Almenn umfjöllun
Landsskipulagsstefna er samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál til tólf ára Gert er ráð fyrir að í
landsskipulagsstefnu séu samþættar áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd,
orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun og er hún útfærð með tilliti til skipulags landnotkunar
með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Helstu áætlanir sem Umhverfisstofnun vinnur eftir og falla undir
framangreinda skilgreiningu eru: náttúruverndaráætlun, áætlun um vernd og orkunýtingu landssvæða,
vatnaáætlun og landsáætlun um úrgang. Við uppbyggingu innviða friðlýstra svæða tekur stofnunin mið af
skipulagsáætlunum á hverjum stað og vinnur verndaráætlanir fyrir viðkomandi svæði. Samþætting þessara
áætlana er gríðarlega mikilvæg að mati stofnunarinnar.
Kostir og matið sjálft:
Umhverfisstofnun telur að ækilegt sé að setja valkosti fram með hlutlausari hætti en að skilja fyrst og fremst á
milli verndar og athafnafrelsis. Umhverfisstofnun bendir á að ýmsu leyti þá geta verndun og athafnir/starfsemi
farið saman. Umhverfisstofnun hefur t.d. litið svo á að friðlýsing lands feli í sér ákveðna nýtingu s.s. til útvistar,
fræðslu, ferðamennsku, tengingu við ýmis konar atvinnulíf samhliða varðveislu lífríkis og landslags. Horfa
verður til mismunandi stigs verndar og gæta að því að skorður sem settar eru byggi á þeirri þörf sem
verndaraðgerðin er að bregðast við og meta í hvert sinn hvaða starfsemi fer saman við verndaraðgerðir og hver
ekki. Til dæmis gæti verndarráðstöfun sem miðar að því að tryggja líffræðilegan fjölbreytileika, að halda t.d.
óbreyttum búskaparháttum á ákveðnum stöðum. Mikilvægt er að skýra vel mismunandi stig verndar og hvetja til
samvinnu á milli sveitarfélaga og ríkis hvað varðar þau verndarstig, hvort sem um er að ræða á miðhálendi
Íslands eða annarsstaðar. Umhverfisstofnun bendir á að ýmis stefnumörkun er nú þegar til staðar til að styðjast
við af hendi stjórnvalda og má þar m.a. nefna Velferð til framtíðar, Sjálfbær þróun í íslensku samfélagi þar sem
skilgreind eru markmið og leiðir að markmiðunum. Umhverfisstofnun telur mikilvægt að stefnan í heild sinni
verði skoðuð út frá sjálfbærni og væri því æskilegt að draga fram í öllum valkostum, hvernig hver og einn kostur
samræmist lögmálum um sjálfbæra þróun. Í því samhengi má benda á að samkvæmt 10. gr. skipulagslaga nr.
123/2010 eru í landsskipulagsstefnu samþættar áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál,
náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun og er hún útfærð með tilliti til skipulags
landnotkunar með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
Umhverfisstofnun bendir á að stuttur tími er áætlaður til að vinna stefnuna en sýnt þykir að samtal milli
hagsmunaðila er mjög mikilvæg til að tryggja að sátt náist um stefnuna og virkni hennar. Vert er að benda á að í
tengslum við stefnu um landsskipulag fór fram mikil vinna árið 2012 og telur stofnunin að nýta ætti þá góðu
vinnu. Stofnunin telur að auki mikilvægt að ráðist verði í þá vinnu að taka saman upplýsingar, setja þær saman
og sjá hvort eða hvernig hagsmunir liggi saman eða hvort þeir stangist á. Þar má nefna kort yfir vistgerðir,
upplýsingar um mikilvæg vistkerfi, siglingaleiðir, verndunarflokka, nýtingu og nýtingaráform svo eitthvað sé
nefnt.
Samkvæmt upplýsingum sem komu fram á samráðsvettvangi landsskipulagsstefnu, þ.e. fundi sem haldinn var
15. ágúst sl., verður landsskipulagsstefna byggð á þeim valkostum sem eru til umfjöllunar í skjalinu „Greining
valkosta og umhverfisáhrif“. Enginn einn valkostur verður valinn í heild sinni heldur verður landsskipulagsstefna
mótuð út frá einstökum þáttum sem geta komið frá mismunandi valkostum. Umhverfisstofnun telur ekki ljóst
hvaða viðmið verða höfð til hliðsjónar við mótun tillögu að landsskipulagsstefnu út frá þeim valkostum sem
fjallað er um í fyrrgreindu skjali. Æskilegt hefði verið að í skjalinu væri lýsing á því hvernig

landsskipulagsstefna verður uppbyggð út frá þessum valkostum og hvaða viðmið skipta megin máli þegar kemur
að því að velja þætti úr einstökum valkostum.
Að lokum telur Umhverfisstofnun mikilvægt að samhliða stefnu um landsskipulag verði unnin aðgerðaáætlun
sem tryggi það hvernig framfylgja eigi stefnunni. Þannig mætti gera reglulegar athuganir á því á því hvernig
stefnan endurspeglast í skipulagsáætlunum sveitarfélaga.
Miðhálendi
Óumdeilt er að miðhálendi Íslands er einstakt á heimsvísu og hefur verulegt vægi fyrir náttúruupplifun umfram
önnur svæði. Mannvirki og framkvæmdir geta haft veruleg áhrif á það vægi og dregið úr því ef ekki er varlega
farið. Má benda á nýlega skýrslu OECD um umhverfismál á Íslandi í því sambandi. Stofnunin telur mikilvægt að
við töku ákvarðana um framkvæmdir á hálendinu verði tekið mið af sérstöðu hálendisins á heimsvísu. Stofnunin
leggur til að mannvirkjabeltum verði ýtt frekar í átt að dreifbýli og uppbygging verði staðsett í jaðri hálendisins
og hálendið fái að njóta sín sem slíkt, utan mannvirkjabelta. Umhverfisstofnun telur mikilvægt að horft sé til
verndar hálendis Íslands og að ekki sé gengið á þá auðlind sem öræfaauðnin, víðernin og fjölbreytt landslag er.
Jafnframt telur stofnunin mikilvægt að þeir staðir á hálendinu sem taka nú þegar við ferðamönnum séu vel
skipulagðir til framtíðar. Íslensk stjórnvöld hafa markað sér stefnu hvað varðar vernd víðerna í fyrrnefndri
stefnumótun Velferð til framtíðar og voru sett í þeim tilgangi eftirfarandi markmið: Tryggt verði að stór samfelld
víðerni verði áfram að finna í óbyggðum Íslands. Í umfjöllun um miðhálendið þegar kynning valkosta og
umhverfismats kom fram að verndarskilgreiningar séu víða óskýrar. Umhverfisstofnun gerir ráð fyrir að með
þessu sé átt við t.d. svæði á náttúruminjaskrá önnur en þau sem friðlýst eru, svæði sem njóta sérstakrar verndar
skv. lögum um náttúruvernd, e.t.v. hverfisvernd o.fl. Svæði á náttúruminjaskrá sem ekki eru friðlýst hafa ekki
formlega verndarstöðu en eru talin hafa náttúruverndargildi þó sú skrá hafi ekki verið endurskoðuð í nokkurn
tíma. Gilda því eins konar aðgæslureglur um slík svæði með því að leita skal umsagnar stofnunarinnar um
framkvæmdir þar sem hætta er á að spillt verði náttúruminjum á slíkum svæðum. Hugmyndin með skráningu
svæða á náttúruminjaskrá er að tilgreina svæði sem talið er æskilegt að vernda. Svæðin liggja mörg hver að þegar
friðlýstum svæðum og mætti skoða að skilgreina tiltekin slík svæði sem stuðningssvæði (buffer zone) friðlýstra
svæða. Stofnunin telur æskilegt að leitast verði við að skýra betur stöðu þessara svæða í lögum. Í lögum nr.
60/2013 um náttúruvernd sem ekki hafa tekið gildi er áfram gert ráð fyrir náttúruminjaskrá en í víðari skilningi
þ.m.t. framangreindum. Jarðmyndanir og vistkerfi sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga um náttúruvernd
hafa til þessa ekki verið afmörkuð sérstaklega á korti en mikilvægt er að það verði gert þar sem um þau gilda
sambærilegar aðgæslureglur.
Umhverfisstofnun getur veitt leiðbeiningar sem snúa að mismunandi verndarstigum ef það mætti verða t.d. til að
auka skýrleika stefnunar. Stofnunin telur að mismunandi verndarform geti stutt hvert annað svo sem
hverfisvernd, friðlýsing, jarðvangar og svæðisgarðar.
Dreifbýli
Þegar kemur að greiningu valkosta og umhverfisáhrifa í dreifbýli er litið til eftirfarandi þátta til að meta
umhverfisáhrif valkostanna: byggð og samfélag, náttúru og umhverfi, atvinnu og orku og samgangna og
fjarskipta. Hver valkostur er metinn út frá þessum sömu atriðum.
Dreifbýli valkostir
Þeir kostir sem nefndir eru til sögunnar eru valkostur A, áhersla á umhverfissjónarmið og valkostur B sem er
áhersla á athafnafrelsi, og er um leið 0-kostur, þ.e. sem stendur fyrir óbreytt ástand.
Umhverfisstofnun tekur að mestu undir stefnu A, áherslu á umhverfissjónarmið í valkosti um dreifbýli en bendir
jafnframt á nokkur atriði:
Varðandi valkost A þar sem áhersla er á umhverfissjónarmið um dreifbýli hvað varðar byggð og samfélag
bendir Umhverfisstofnun á að mikilvægt er að allri frístundabyggð verði beint í hverfi í stefnunni um
frístundabyggð. Í dag er yfirleitt gert ráð fyrir frístundabyggð á lögbýlum (2-3 bústaðir) sem eru undanskildir
deiliskipulagi.
Varðandi valkost A um dreifbýli varðandi umhverfi og náttúru bendir stofnunin á mikilvægi þess að einnig verði
markmið að takmarka fjölda efnistökusvæða. Varðandi stefnu A um dreifbýli hvað varðar atvinnu og orku þá
mætti einnig koma fram að mati stofnunarinnar í umfjöllun um ferðaþjónustu, þar sem sagt er að dreifa eigi álagi
með neti áfangastaða, að skapa þurfi jafnvægi í uppbyggingu hótela og að stýra þurfi þeirri öru þróun sem nú á
sér stað t.d. innan hvers landshluta. Varðandi stefnu A um dreifbýli hvað varðar samgöngur og fjarskipti þá telur

stofnunin að þegar fjallað er um vegslóða þá þurfi einnig að benda á að um leið og vegslóðar eru skilgreindir þá
þurfi að ákvarða að aðrir slóðar verði máðir burt.
Umhverfismat valkosta.
Varðandi stefnu A um dreifbýli/byggð og samfélag – áhrif á byggð og samfélag, þ.e. áhersla á
umhverfissjónarmið, bendir stofnunin aftur á mikilvægi þess að allri frístundabyggð verði beint í hverfi sjá
framangreint.
Varðandi stefnu A um dreifbýli/byggð og samfélag –áhrif á umhverfi og náttúru með áherslu á
umhverfissjónarmið tekur Umhverfisstofnun undir að þörf er á einhvers konar stýringu á viðkvæmum
náttúruverndarsvæðum t.d. með ítölu (hleypa tilteknum fjölda á náttúruverndarsvæði í einu).
Varðandi stefnu A dreifbýli/umhverfi og náttúra-áhrif á byggð og samfélag, bendir stofnunin á að mikilvægt er
að efnistökustöðum verði fækkað eins og áður hefur verið minnst á.
Varðandi stefnu A dreifbýli/ atvinna og orka –áhrif á byggð og samfélag, telur að stofnunin að fram þurfi að
koma að horft verði til þess hver þörfin er fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu innan hvers svæðis til að forðast
offramboð.
Búsetumynstur
Valkostir varðandi búsetumynstur eru tveir þ.e. stefna A áhersla á sterka kjarna og stefna B sem er sama og 0
kostur eða óbreytt ástand. Stefna A með áherslu á sterka kjarna boðar þéttari byggð í þéttbýli, gæði byggðar og
lýðheilsuáherslur. Einnig er lögð áhersla á almenningssamgöngur og uppbyggingu landsbyggðarkjarna sem væru
miðstöðvar landshluta. Umhverfisstofnun gerir ekki athugasemdir við ofangreint.
Haf- og strandsvæði
Markviss stjórnun á hafsvæðum:
Þeir valkostir sem umhverfismatið tekur til eru þrír, þ.e. áhersla á verndun (valkostur A), óbreytt stefna
(valkostur 0) og áhersla á athafnafrelsi (valkostur B). Þar sem valkostirnir eru fáir og áherslan, fyrir utan
núllkost, á verndun annars vegar og athafnafrelsi hins vegar verður niðurstaðan sú að umfjöllunin verður ekki
nægilega fjölbreytt (andstæðir pólar myndast). Endurspeglar það þá áherslu sem valkostirnir fela í sér, þ.e.
annars vegar hefur vernd forgang á nýtingu og haf- og strandsvæði eru skipulögð heildstætt með vistkerfisnálgun
og hins vegar hefur nýting á auðlindum hafsins forgang á verndun.
Umhverfisstofnun telur að æskilegra hefði verið að valkostir hefðu verið fleiri og að í þeim öllum væri miðað við
að stefna í átt að sjálfbærni. Að mati stofnunarinnar þarf að hafa í huga að atvinnulífi eru settar skorður hvað
varðar losun mengandi efna og náttúruvernd í gildandi lögum og reglugerðum og mikilvægt er að starfsemi í
landinu hafi ávallt í huga hvernig hægt er að fylgja lögmálum sjálfbærrar þróunar.
Skipulagsvald/Ábyrgð á skipulagsmálum
Þeir valkostir sem teknir eru til umfjöllunar eru meðal annars skilgreindir út frá því hver beri ábyrgð á
skipulagsmálum og er misjafnt eftir valkostum hvar sú ábyrgð liggur (sbr. tafla um megin einkenni valkosta á
bls. 16). Við umhverfismat valkosta er þar af leiðandi tekið mið af því hver mun fara með skipulagsvaldið á hafog strandsvæðum. Sem dæmi um þetta eru eftirfarandi fullyrðingar.
Valkostur A. Áhersla á verndun



Ábyrgð sveitarfélaga og svæðisnefnda á skipulagsmálum stuðlar að því að vilji íbúa á svæðinu ráði för
innan þeirra viðmiða sem ríkisvaldið setur.
Ef ábyrgð til skipulags á hafsvæðum næst landi eru á einni hendi er líklegt að frjálst aðgengi
almennings að strandsvæðum verði tryggt.

Valkostur 0. Óbreytt stefna


Núverandi ástand hvað varðar ábyrgð á skipulagsmálum getur verið neikvætt fyrir atvinnuuppbyggingu,
m.a. vegna hagsmunaárekstra og skorts á heildarstefnu á hafsvæðum. Atvinnutækifærin munu því vera
færri ef þessi stjórnsýsla verður viðhöfð.

Valkostur B. Áhersla á athafnafrelsi


Mögulega jákvætt til skamms tíma að ábyrgð á skipulagsmálum sé bæði hjá ríki og sveitarfélögum. En
það gæti orðið neikvætt til lengri tíma, en háð þeirri stjórnun og eftirliti sem beitt verður
(vistkerfisnálgun).

Umhverfisstofnun telur að það eigi ekki að hafa áhrif á umhverfismat mismunandi valkosta fyrir
landsskipulagsstefnu hvar skipulagsvaldið sem slíkt liggur eða hvaða tillögur hafa komið fram um hver eigi að
vera ábyrgur fyrir skipulagi haf- og strandsvæða. Ákvörðun um slíkt eigi að taka á öðrum vettvangi. Þar af
leiðandi sé það ekki rétt nálgun að ábyrgð á skipulagsmálum sé hluti af megin einkennum valkosta. Við
umhverfismat valkosta eigi að meta viðkomandi valkosti út frá hugsanlegum áhrifum þeirra á tiltekna
umhverfisþætti óháð því hvar skipulagsvaldið liggur, en það hlýtur síðan að vera viðeigandi skipulagsyfirvalda,
hvort sem það eru ríki, sveitarfélög eða svæðisnefndir, að framfylgja þeirri stefnu sem niðurstaðan felur í sér.
Gildandi lög og reglur og stefnumörkun stjórnvalda
Að mati Umhverfisstofnunar virðist við umhverfismat valkosta ekki vera tekið nægilegt tillit til þess að nú þegar
eru í gildi ýmis lög og reglur sem fara verður eftir óháð því hvaða valkostur verður fyrir valinu. Í því sambandi
vill stofnunin benda á að samkvæmt lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála skal vernda yfirborðs- og
grunnvatnshlot og tryggja að ástand þeirra versni ekki. Ástand þeirra skal styrkja og endurheimta með það að
markmiði að efnafræðilegt ástand sé að lágmarki gott. Strandsjór telst vera yfirborðsvatn samkvæmt
skilgreiningu laganna og því er þetta markmið sem landsskipulagstefna verður að taka mið af. Þrátt fyrir þetta er
misjafnt eftir valkostum hvernig umfjöllun um vatnsgæði er og má í umhverfismati valkosta finna fullyrðingar í
umhverfismati valkosta sem virðast stangast á við framangreint markmið. Sem dæmi má nefna eftirfarandi
fullyrðingar:
Valkostur A. Áhersla á verndun


Gera má ráð fyrir að áhersla verði á hreinan sjó.

Valkostur 0. Óbreytt stefna



Ekki er lögð áhersla á heilnæmi sjávar.
…óvissa hvort heilnæmi sjávar verði tryggt…

Valkostur B. Áhersla á athafnafrelsi



Líklegt að á hagkvæmum svæðum verði…. og að vatnsgæði þessara svæða verði tryggð.
Ekki sérstakar líkur á að áhersla verði á hreinan sjó.

Í umfjöllun um valkost 0 (óbreytt stefna) virðist sem ekki sé markvisst horft til þess að stjórnvöld hafa markað
stefnu í ýmsum málaflokkum eins og ágætlega er gerð grein fyrir í skjalinu „Skipulagsmál á Íslandi 2014:
Lykilmælikvarðar og fyrirliggjandi áætlanir“. Sem dæmi má taka eftirfarandi fullyrðingar:




Einhliða aðgerðir stjórnvalda. Ómarkvissar aðgerðir sem taka ekki mið af sérstöðu samfélags.
Ekki markviss stefna um að meta og flokka gæði náttúru- og menningarminja.
Áhrif af stefnu stjórnvalda um orkuvinnslu er óviss þar sem stefnumarkandi áætlun vantar.

Umhverfisstofnun gerir athugasemdir við að gengið sé út frá því að núgildandi stefna stjórnvalda sé ómarkviss. Í
því sambandi vill stofnunin meðal annars benda á að í málefnum er varða náttúruvernd liggur fyrir í lögum og
reglugerðum og í stefnumarkandi áætlunum, s.s. náttúruverndaráætlun, áætlun um vernd og orkunýtingu
landssvæða, Velferð til framtíðar og framkvæmdaáætlun um líffræðilega fjölbreytni, hver stefna stjórnvalda er.
Þá liggur meðal annars fyrir aðgerðaáætlun íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum. Þar af leiðandi er til stefna
sem stjórnvöld hafa markað en hins vegar getur verið spurning hvernig stefnur og stjórntæki skila sér inn í
áætlanir skipulagsyfirvalda og hvort vilji er til að fara eftir þeirri stefnu sem mörkuð hefur verið.
Skipulagsáætlanir fyrir einstök svæði
Samkvæmt áherslum umhverfis- og auðlindaráðherra fyrir gerð landsskipulagsstefnu 2015-2026 er varða
skipulag á haf- og strandsvæðum, sbr. bréf ráðherra dags. 25. október 2013, skal landsskipulagsstefna setja fram
heildstæða sýn um skipulagsmál hafsins og um það á hvaða svæðum brýnt er að vinna nánari skipulagsáætlanir
um skipulag haf- og strandsvæða.

Umhverfisstofnun telur mikilvægt að í landsskipulagsstefnu verði tekin afstaða til þess hvar helstu
hagsmunaárekstrar í nýtingu haf- og strandsvæða liggja og fyrir hvaða svæði væri brýnast að gera svæðisbundnar
áætlanir. Það verður þó að vera skýrt hvaða viðmið eru notuð við val á þeim svæðum og að slíkt val sé vel
rökstutt. Ennþá hefur ekkert komið fram um þetta atriði, a.m.k. ekki verið kynnt á samráðsvettvangi.
Lokaorð:
Umhverfisstofnun er reiðubúin til frekari samvinnu um landsskipulagsstefnu að því er varðar þá málaflokka sem
falla undir verksvið stofnunarinnar.

