Greining á málsmeðferð vegna mats á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar um Teigsskóg.
Inngangur
Á fundi samráðshóps um Vestfjarðaveg um Reykhólahrepp 26.9. sl. voru skilgreindar þær
spurningar sem hópnum er ætlað að leita svara við, en þær eru:
1. Varðandi endurupptökuleiðina skal teikna upp ferla af málsmeðferðum sem hægt er
að fara samkvæmt gildandi lögum og gera grein fyrir tímafrestum og hvort heimilt sé
að stytta þá. Gera skal grein fyrir ákvæðum í lögum og reglugerðum um mat á
umhverfisáhrifum sem varða málsmeðferð m.a. málshraða. Skoða þarf hvort að
breyting á lögum um mat á umhverfisáhrifum sé kostur með það að markmiði að
hraða málsmeðferðartíma almennt og þá einnig vegna Vestfjarðavegar um
Reykhólahrepp.
2. Varðandi lagasetningarleiðina skal gera grein fyrir hvort heimilt sé að setja sérstök
lög um framkvæmdina. Lista þarf upp málsmeðferð sem málið þarf að fara í gegnum
svo uppfylltar séu skyldur stjórnvalda um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda ásamt
tímaramma. Jafnframt skal gera grein fyrir hvort breyting á lögum og reglugerðum
um mat á umhverfisáhrifum sé kostur með það að markmiði að hraða almennt
málsmeðferðartíma og þá einnig vegna Vestfjarðavegar um Reykhólahrepp.
3. Gera skal grein fyrir hvaða áhrif kæra Vegagerðinnar til úrskurðarnefndar umhverfisog auðlindamála vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar frá 9. september hefur á að
fara ofangreindar leiðir.
Eftirfarandi umfjöllun er byggð á ráðgjöf Skipulagsstofnunar hvað snertir málsmeðferð og
áætlaða tímafresti, sbr. minnisblað dags. 2. október 2014.
1. Endurupptaka á úrskurði Skipulagsstofnunar frá árinu 2006.
Málsmeðferð er í stórum dráttum að Vegagerðin óskar eftir endurupptöku á úrskurði
Skipulagsstofnunar frá árinu 2006 en fram hefur komið af hálfu stofnunarinnar að sú leið sé
hugsanleg innan ramma gildandi laga um mat á umhverfisáhrifum. Fallist stofnunin á
endurupptöku þarf Vegagerðin að meta umhverfisáhrif og Skipulagsstofnun gefa álit á
umhverfisáhrifum framkvæmdar. Sveitarstjórn ætti ákvörðunarvald um framkvæmdir.
Þegar tekin er afstaða til endurupptöku þarf jafnframt að taka afstöðu til þess hvort fylgja
þurfi málsmeðferð að fullu eftir 8.-11. grein laga um mat á umhverfisáhrifum. Til álita getur
komið að sleppa gerð matsáætlunar samkvæmt 8. grein, þar sem þegar liggi fyrir hvert
umfang og áherslur umhverfismatsins skuli vera.
Nánar um málsmeðferð og tímafresti ef farin er endurupptökuleiðin:




Endurupptaka
o Ákvörðun Skipulagsstofnunar um endurupptöku 3-5 mánuðir.
 Kæranleg til umhverfis- og auðlindaráðherra. Kærufrestur 3
mánuðir, en ekki fastákveðin tímamörk á úrskurði ráðherra.
Ráðherra ber þó að framfylgja 1. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga um að
ákvarðanir skuli teknar svo fljótt sem unnt er. Kæra frestar ekki
réttaráhrifum ákvörðunar, nema sérstök rök leiði til frestunar að
mati ráðuneytisins. Kæruaðild eiga þeir sem hafa lögvarða
hagsmuni.
Matsferli samkvæmt IV kafla (8.-11. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum)






o Matsáætlun. Formleg málsmeðferð er um 1 mánuður, en við það bætist sá
tími sem Vegagerðin þarf til að útbúa nauðsynleg gögn sem er væntanlega
um 1 mánuður.
 Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun er kæranleg til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála (ÚUA), en í tilfelli
þessarar ákvörðunar er það eingöngu framkvæmdaraðili sem getur
kært.
o Frummatsskýrsla. Formleg málsmeðferð er um 2 mánuðir, en við það
bætist sá tími sem Vegagerðin þarf til að útbúa nauðsynleg gögn
(væntanlega allt að 3 mánuðir).
 Ákvörðun Skipulagsstofnunar um að synja frummatsskýrslu er
kæranleg til ÚUA, en í tilfelli þessarar ákvörðunar er það eingöngu
framkvæmdaraðili sem getur kært.
o Matsskýrsla og álit. Formleg málsmeðferð er um 1 mánuður, en við það
bætist sá tími sem Vegagerðin þarf til að útbúa nauðsynleg gögn
(væntanlega um 1 mánuður).
o Samtals má því gera ráð fyrir að matsferli skv. 8.-11. grein getið lokið á
innan við 10 mánuðum. Ef ákveðið væri að falla mætti frá gerð
matsáætlunar, myndi ferlið styttast um ca. 2 mánuði.
Við bætist ferli við breytingu á aðalskipulagi í tilfelli annarra leiða en leiða B/Þ-H.
Framkvæmdaleyfi sveitarstjórnar. Kæranlegt til ÚUA. Kæruaðild: Lögvarðir
hagsmunir og umhverfisverndarsamtök. Kærufrestur 1 mánuður. Lögbundinn
frestur nefndarinnar til að úrskurða er allt að 6 mánuðir en reynslan sýnir að
málsmeðferðartími er lengri, sjá hér að neðan. Kæra frestar ekki réttaráhrifum
viðkomandi ákvörðunar, nema sérstök rök leiði til frestunar að mati nefndarinnar.
Að öllu samanteknu má gera ráð fyrir að unnt sé að sækja um
framkvæmdaleyfi þegar ca. 1-1 ½ ár er liðið frá ósk um endurupptöku.

2. Lagasetning
Varðandi hugsanlega lagasetningu þarf að hafa nokkur atriði í huga:
 Þótt valið sé að setja sérstök lög vegna þessa verkefnis, mun verkefnið áfram kalla
á mat á umhverfisáhrifum sem er jafngilt því sem krafist er samkvæmt lögum um
mat á umhverfisáhrifum þar sem Ísland er bundið af kröfum tilskipunar um mat á
umhverfisáhrifum. Jafnframt þarf að huga að því hvaða fordæmi það kann að
skapa fyrir aðrar framkvæmdir sem háðar eru lögum um mat á umhverfisáhrifum.
 Ástæða er til að ígrunda vel áður en gerðar eru almennar breytingar á lögum um
mat á umhverfisáhrifum. Þar kæmi væntanlega helst til álita að setja inn sérstök
ákvæði um endurupptöku mála þegar ekki eru liðin 10 ára frá mati sbr. 12. gr.
laganna. Einnig getur þar komið til álita að breyta tímafresti sem tilgreindur er í
12. gr. laganna. Hann er nú 10 ár. Upphaflega var í frumvarpi því sem varð að
lögum nr. 74/2005, sem breytti 12. Grein, gert ráð fyrir að hann væri 6 ár, en
fresturinn breyttist í meðförum þingsins. Einnig hefur verið lagt fram
þingmannafrumvarp á yfirstandandi þingi þar sem lagt er til að fresturinn styttist í
7 ár.
 Varðandi tímalengd, þá ræðst hún af því hversu hratt væri hægt að vinna frumvarp
og leggja fram á þingi og hvað þingleg meðferð tæki langan tíma. Væntanlega
verður að gera ráð fyrir að samþykkt löggjöf geti ekki legið fyrir fyrr en í lok
vorþings 2015 eða síðar.
 Að öllu samanteknu má gera ráð fyrir að unnt sé að sækja um framkvæmdaleyfi
þegar ca. 1 ár er liðið frá samþykkt laga og málsmeðferð mats á umhverfisáhrifum

er lokið. Ef miðað er við að samþykkt lög lægju fyrir vorið 2015, væri um að
ræða málsmeðferð sem tæki mögulega í heild um 1 ½ ár talið frá hausti 2014.
3. Kæra á ákvörðun Skipulagsstofnun um synjun matsáætlunar Vegagerðarinnar.
Vegagerðin getur kært fyrirliggjandi ákvörðun Skipulagsstofnunar um tillögu
Vegagerðarinnar að matsáætlun til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála (ÚUA).
 Ákvörðunin er kæranleg til ÚUA. Kærufrestur er 1 mánuður. Nefndin getur tekið sér
allt að 6 mánuði til ákvörðunar, en reynslan sýnir að málsmeðferðartími hjá nefndinni
hefur oft orðið mun lengri.
 Ef niðurstaða ÚUA er að ákvörðun Skipulagsstofnunar standi, þarf Vegagerðin að
ákveða hvort valin er önnur veglína eða hvort leitað er eftir endurupptöku vegna leiðar
Þ-H eða annarra veglína sem fylgja leiðum B eða C, sbr. að ofan.
 Ef niðurstaða ÚUA er að ákvörðun Skipulagsstofnunar sé felld úr gildi, þá fer um
málið samkvæmt IV. kafla laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. það sem lýst er hér
að ofan þar sem fjallað er um endurupptökuleiðina.
 Hafi Vegagerðin kært ákvörðunina til ÚUA, en komi síðar með beiðni til
Skipulagsstofnunar um endurupptöku mun Skipulagsstofnun vísa beiðninni frá.
 Erfitt er að segja til um heildar-málsmeðferðartíma ef kæruleiðin er valin, þar sem
óvissa er um hversu langan tíma umfjöllun ÚUA tæki. Þar myndi leggjast saman
umfjöllunartími nefndarinnar ásamt þeirri málsmeðferð mats á umhverfisáhrifum sem
þyrfti að fara fram eftir að úrskurður nefndarinnar liggur fyrir. Ef úrskurðarnefndin
lyki málinu á 6 mánuðum, gæti heildarmálsmeðferð kæru og umhverfismats
numið um 1 ½ -2 árum. Margir nýlegir úrskurðir nefndarinnar hafa þó tekið
mun lengri tíma. Nefna má nýlegan úrskurð um matsskylduákvörðun um affallslögn
til sjávar frá jarðvarmavirkjun í Svartsengi, en þar leið rúmlega 1 ½ ár frá því kæra var
lögð fram og þar til úrskurður nefndarinnar lá fyrir.
Niðurstaða.
Endurupptökuleið er möguleg skv. fyrirliggjandi ráðgjöf Skipulagsstofnunar og
vænlegust með tilliti til tíma sem tæki að sækja mætti um framkvæmdaleyfi. – Gert er
ráð fyrir að unnt sé að sækja um framkvæmdaleyfi þegar ca. 1-1 ½ ár er liðið frá ósk um
endurupptöku.
Kæruleiðin er að sama skapi lakari kostur í tíma þar sem bíða þarf úrskurðar um kæru
á matsáætlun. Miðað er við að Skipulagsstofnun muni ekki taka til meðferðar
endurupptökubeiðni á meðan að kæra er til meðferðar.
Lagasetningarleið þyrfti að skoða nánar og væri valkostur ef niðurstaða fæst ekki með
endurupptöku.
Í ljósi þess sem að framan er rakið mælir samráðshópurinn að svo komnu með
endurupptökuleiðinni.
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