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1. Inngangur
Á fundi yfirstjórnar Vegagerðarinnar þann 15. desember 2003 var samþykkt tillaga
um gerð langtímaáætlunar fyrir frágang eldri efnistökusvæða. Samþykkt var að vinna
að því að fá sérstaka fjárveitingu af Vegáætlun í verkefnið við næstu endurskoðun
Samgönguáætlunar. Tekið var fram að í samræmi við þessa ákvörðun væri ljóst að
vinna við langtímaáætlun þyrfti að fara fram veturinn 2003 – 2004. Meðal annars
þurfi að vera tryggt að umdæmin séu samþykk skráningu námukerfisins um
ófrágengnar námur og ábyrgð Vegagerðarinnar á frágangi þeirra.

Þessi ákvörðun var tekin í samræmi við ákvæði 49. gr. laga um náttúruvernd nr.
44/1999 en þar segir að efnistökusvæði skuli ekki standa ónotað og ófrágengið lengur
en þrjú ár nema með undanþágu frá Umhverfisstofnun. Í lögunum er einnig ákvæði til
bráðabirgða sem kveður á um frágang eldri efnistökusvæða.

Í þeirri langtímaáætlun sem hér er birt er mörkuð sú stefna Vegagerðarinnar að
frágangi náma, sem ekki eru lengur í notkun, skuli lokið á fimmtán árum þ.e. á
árunum 2004 – 2018. Þá er einnig gerð grein fyrir umfangi verkefnisins og áætlaður
kostnaður við það. Umdæmi Vegagerðarinnar hafa gert ætlun um frágang
ófrágenginna náma sem Vegagerðin hefur notað og talið er rétt að ganga frá á tímabili
langtímaáætlunar. Upplýsingarnar eru skráðar í námuskrá Vegagerðarinnar þar sem
fram kemur hvaða efnistökusvæði það eru sem Vegagerðin ber ábyrgð á frágangi og
hver afstaða stofnunarinnar er til frágangs hverrar námu.

Í kafla 8 er listi yfir námur sem Vegagerðin hyggst ganga frá á árunum 2004 – 2018
og einnig kort sem sýnir staðsetningu þeirra. Þetta eru námur þar sem Vegagerðin ber
ábyrgð á frágangi að mestu eða öllu leyti en á listanum eru ekki námur á hálendi
Íslands þar sem ekki hefur enn farið fram skráning á námum við hálendisvegi.

2. Ákvæði náttúruverndarlaga um efnistöku og námufrágang
Í VI. kafla laga um náttúruvernd er kveðið á um nám jarðefna og var markmiðið með
lagasetningunni m.a. að koma betra lagi á efnistöku og tryggja frágang á
efnistökusvæðum. Hér á eftir er farið yfir helstu ákvæði laganna sem snúa að
efnistöku og frágangi efnistökusvæða.

Í 47. grein laganna segir m.a:

Öll efnistaka á landi og af eða úr hafsbotni innan netlaga er háð framkvæmdaleyfi
hlutaðeigandi sveitarstjórnar, sbr. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997.
Þar sem ekki liggur fyrir samþykkt aðalskipulag sem Umhverfisstofnun og
viðkomandi náttúruverndarnefnd hefur gefið umsögn sína um, sbr. 33. gr., er óheimilt
að gefa út framkvæmdaleyfi fyrr en að fenginni umsögn framangreindra aðila.
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Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. er eiganda eða umráðamanni eignarlands heimil án leyfis
minni háttar efnistaka til eigin nota nema um sé að ræða jarðmyndanir og vistkerfi
sem njóta verndar skv. 37. gr.

Í 48. grein laganna segir að áður en leyfi er veitt til efnistöku skv. 47. gr. skuli liggja
fyrir áætlun námurétthafa um væntanlega efnistöku þar sem m.a. skal gerð grein fyrir
magni og gerð efnis, vinnslutíma og frágangi á efnistökusvæði. Umhverfisstofnun
skal hafa eftirlit með efnistöku á landi, sbr. b-lið 6. gr. og 2. og 3. mgr. 7. gr. Er
stofnuninni heimilt að krefjast þess að námuréttarhafi leggi fram tryggingu sem
stofnunin telur fullnægjandi fyrir áætluðum kostnaði við eftirlit og frágang
efnistökusvæða.

Um frágang efnistökusvæða er fjallað í 49. grein laganna en þar segir:

Við upphaf efnistöku skal ganga frá gróðri og efsta hluta jarðvegs námasvæðis á þann
hátt að auðvelt verði að jafna honum aftur yfir efnistökusvæði. Að loknum
vinnslutíma skal ganga snyrtilega frá efnistökusvæði þannig að sem best falli að
umhverfi.

Sé frágangur ekki í samræmi við áætlun um efnistöku, sbr. 48. gr., getur
Umhverfisstofnun gefið námuréttarhafa fyrirmæli um að ljúka frágangi innan tiltekins
frests sem þó skal aldrei vera lengri en eitt ár. Er stofnuninni heimilt að beita
dagsektum í þessu skyni, sbr. 73. gr.

Beri aðgerðir Umhverfisstofnunar skv. 2. mgr. ekki árangur skal sveitarstjórn ganga
frá efnistökusvæði á kostnað námuréttarhafa í samræmi við gerða áætlun, sbr. 48. gr.

Efnistökusvæði skal ekki standa ónotað og ófrágengið lengur en í þrjú ár.
Umhverfisstofnun getur þó veitt undanþágu frá þessu ákvæði, enda séu sérstakar
ástæður fyrir tímabundinni stöðvun.

Förgun úrgangs á efnistökusvæðum skal vera í samræmi við gerða áætlun, sbr. 48. gr.,
og lög og reglur um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Í ákvæði til bráðabirgða II í náttúruverndarlögunum segir að umhverfisráðherra skuli
fela Umhverfisstofnun í samráði við hlutaðeigandi ráðuneyti, stofnanir, sveitarfélög
og framkvæmdaraðila, að gera tillögur um frágang efnistökusvæða sem hætt er að
nota og eftir atvikum þeirra sem nú eru í notkun og ekki liggur fyrir áætlun um
frágang á. Skal stofnunin gera áætlun um frágang svæðanna og kostnað við hann, svo
og tillögur um greiðslu kostnaðar. Þá skal stofnunin enn fremur hafa umsjón með
frágangi svæðanna. Skal honum lokið eigi síðar en árið 2003.

Líklegt er að lög sem fjalla um efnistöku muni breytast nokkuð á næstu árum. Þannig
hefur verið boðað að áðurnefndu ákvæði til bráðabirgða verði breytt í þá veru að tími
til frágangs á eldri efnisnámum verði lengdur verulega. Einnig hefur verið boðað að
stefnt sé að lagasetningu sem muni skylda námrétthafa til að afla sér
framkvæmdaleyfis fyrir áætlaðri framtíðar efnistöku á eldri efnistökusvæðum.
Áðurnefnt ákvæði um framkvæmdaleyfi í 47. grein laganna hefur verið túlkað þannig
að það nái ekki til efnistöku sem hófst fyrir gildistöku laganna 1. júlí 1999.
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3. Umhverfisstefna Vegagerðarinnar
Frágangur efnistökustaða fellur mjög vel að umhverfisstefnu Vegagerðarinnar eins og
eftirtalin markmið sýna vel en þau eru hluti af yfirlýsingu um umhverfisstefnu sem
gefin var út í árslok 1997:

• Vegagerðin hefur ákveðið að fylgja eftir mótaðri stefnu á sviði umhverfismála.

• Við stjórnun umhverfismála skal taka mið af gildandi stöðlum um umhverfiskerfi.

• Við stjórnun og rekstur Vegagerðarinnar skal taka eðlilegt tillit til umhverfis og þeirra
áhrifa sem ákvarðanir og aðgerðir hafa á það.

• Koma skal á og viðhalda umhverfiskerfi sem byggir á virkri þátttöku starfsmanna um
alla stofnunina.

• Vegagerðin vill að vegir verði sem eðlilegastur hluti af umhverfinu og að við gerð,
viðhald og rekstur þeirra verði áhrif á umhverfið sem minnst.

• Vegagerðin lítur á gott umhverfi vegfarenda sem mikilvægt markmið í
umhverfismálastefnunni.

4. Námufrágangur Vegagerðarinnar á árunum 2000 – 2003
Umhverfisstofnun er ætlað að sjá um framkvæmd laga um náttúruvernd og hefur
Vegagerðin verið í nánu samstarfi við stofnunina um frágang efnisnáma, sem m.a.
felst í því að Umhverfisstofnun gefur út vottorð þegar frágangi er lokið. Þetta samstarf
hefur leitt til þess að árin 2000 - 2003 var gert átak í frágangi á eldri efnisnámum.
Vorið 2002 var svo gefið út ritið “Námur – efnistaka og frágangur” og er ritið
árangur af samstarfi Vegagerðarinnar og Umhverfisstofnunar auk annarra stofnana og
ráðuneyta. Markmið leiðbeininganna er að stuðla að samræmingu vinnubragða við
efnistöku og að gefa á einum stað yfirlit yfir lög og reglugerðir sem efnistöku tengjast.
Í ritinu eru m.a. leiðbeiningar um það með hvaða hætti er hægt að standa að frágangi
og uppgræðslu efnistökusvæða.

Hjá Vegagerðinni er í gildi er verklagsregla nr. VTff-204 sem kveður á um það með
hvaða hætti Vegagerðin eigi að standa að frágangi gamalla efnisnáma. Engin ákvæði
eru í verklagsreglunni um það hversu mörgum námum eigi að ganga frá í hverju
umdæmi árlega. Umdæmin hafa gengið frá mismörgum námum hvert fyrir sig enda er
fjöldi náma þar sem Vegagerðin ber ábyrgð á frágangi mismunandi eftir umdæmum..
Verklagsreglan mun taka breytingum þannig að ákvæði hennar verði í samræmi við
langtímaáætlun um námufrágang.

Vorið 2000 var sett það óformlega markmið að ganga frá 5 eldri námum í hverju
umdæmi árlega eða 35 námum alls og vantar ekki mikið á að það markmið hafi náðst
(sjá mynd á bls. 5). Í Umhverfisskýrslum Vegagerðarinnar hefur verið gerð grein fyrir
námufrágangi hvers árs. Árið 2000 var gengið frá 13 eldri efnisnámum, á árinu 2001
var lokið við frágang á 30 námum og 35 námum árið 2002. Á árinu 2003 var gengið
frá 51 eldri efnisnámu. Í þessu sambandi hefur verið miðað við að náma teljist vera
gömul náma ef meira en helmingur heildarefnistöku úr námunni var fyrir gildistöku
laga um náttúruvernd (nr. 44/1999) en ný náma ef efnistaka er að meirihluta tengd
vegagerð á árunum eftir 1999. Mörkin þarna á milli geta verið óljós enda var þessi
viðmiðun einungis sett til þess að hvetja menn í umdæmum til dáða í frágangi á eldri
námum.
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Frágangur eldri efnisnáma 2000 - 2003
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Það er auk þessa orðin almenn regla að ganga frá flestum námum sem efni er tekið úr
til nýbyggingar vega. Þannig var samtals gengið frá 75 námum árið 2002 og 71 námu
árið 2003 og var því á þessum árum gengið frá 20 - 40 námum árlega umfram þær
eldri námur sem nefndar voru hér á undan.

5. Upplýsingar í námuskrá Vegagerðarinnar
Alls er 3031 náma skráð í námukerfi Vegagerðarinnar. Þar af eru um 53%
ófrágengnar eða samtals 1621 náma. Vegagerðin telst samkvæmt námuskránni vera að
hluta til eða öllu leyti ábyrg fyrir frágangi á 1103 námum eða um 68% af öllum
ófrágengnum námum sem eru á skrá hjá Vegagerðinni.

6. Kostnaður við námufrágang
Frágangur eldri efnistökusvæða hefur til þessa ekki fengið sérstaka fjárveitingu og
hafa umdæmin því orðið að fjármagna þessa vinnu af öðrum fjárveitingum t.d. með
viðhaldsfé. Þetta fyrirkomulag hefur valdið óánægju í umdæmum bæði vegna þess að
fé hefur ekki verið handbært til frágangsverkefna en einnig vegna þess að skráning á
kostnaði hefur verið ómarkviss. Vegagerðin hefur því ákveðið að beita sér fyrir því að
kostnaður við námufrágang samkvæmt langtímaáætlun verði fjármagnaður með
sérstakri fjárveitingu á vegaáætlunarhluta Samgönguáætlunar.

Til að undirbúa slíka fjárveitingu hafa verið teknar saman upplýsingar um það hver
kostnaður hefur verið af námufrágangi síðustu ára. Kostnaður við frágang hverrar
námu er mjög misjafn eða á bilinu 0,1 – 2,5 miljónir. Áætlað er að meðalkostnaður
við frágang hverrar námu geti verið um 500 þúsund krónur að meðtöldum kostnaði
við undirbúning, umsjón og eftirlit með frágangi. Áætlað er að meðalkostnaður við
landmótun sé um 400 þúsund, við sáningu um 50 þúsund og við umsjón um 50
þúsund krónur. Þess er vænst að kostnaðareftirlit með námufrágangi muni verða
skilvirkara á næstu árum og er því líklegt að við næstu endurskoðun Vegaáætlunar
gætu þessar kostnaðartölur breyst nokkuð. Einnig er líklegt að í markvissu og vel



8

skipulögðu átaki við námufrágang geti náðst fram nokkur hagræðing sem myndi geta
lækkað nokkuð kostnað við frágang hverrar námu.

7. Langtímaáætlun Vegagerðarinnar um námufrágang
Vegagerðin stefnir að því að ljúka við frágang eldri efnisnáma, þar sem stofnunin ber
ábyrgð á frágangi, á næstu 15 árum þ.e. á árunum 2004 – 2018. Í kafla 8 er birt skrá
yfir þær námur sem stefnt er að frágangi á. Lagt verður til að verkefnið fái sérstaka
fjárveitingu á vegalögum enda mun slík fjárveiting auka skilvirkni við þessa vinnu og
auk þess gera allt kostnaðareftirlit auðveldara.

Myndin sýnir fjölda ófrágenginna náma sem Vegagerðin stefnir að frágangi á
samkvæmt langtímaáætlun. Námunum er skipt eftir svæðum Vegagerðarinnar. Í
námukerfinu eru nú skráðar samtals 1103 ófrágengnar Vegagerðarnámur en þar af eru
206 námur sem þurfa að standa opnar vegna viðhalds- og framtíðarverkefna. Það eru
því um 897 námur sem Vegagerðin mun þurfa að ganga frá á 15 árum og mun
Vegagerðin því ganga frá um 60 eldri efnisnámum árlega.

Námufrágangur 2004 - 2018

176
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242

Suðursvæði

Suðvestursvæði

Norðvestursvæði

Norðaustursvæði

Árlegur kostnaður við þessa vinnu er áætlaður um 30 miljónir en heildarkostnaður við
frágang allra námanna er áætlaður um 450 miljónir reiknað á verðlagi í maí 2004.

Vegagerðinni er bæði ljúft og skylt að ráðast í það átaksverkefni við frágang á eldri
efnisnámum, sem fjallað er um í þessari greinargerð. Ekki einungis skylt vegna þess
að lög kveða á um að ráðist skuli í þessa vinnu heldur einnig ljúft vegna þess að það
hefur ávalt verið kappsmál starfsmanna Vegagerðarinnar að umgangast náttúru
landsins af virðingu auk þess sem frágangur efnisnáma fellur vel að umhverfisstefnu
stofnunarinnar. Mörg undanfarin ár hefur það verið vinnuregla hjá Vegagerðinni að
gengið skuli frá námum samhliða uppbyggingu vega ef ekki er fyrirhugað að nýta
námuna í náinni framtíð. Ákveðið hefur verið að frágangur gamalla efnisnáma verði
eitt af árangursmarkmiðum Vegagerðarinnar á næstu árum.

Mikil vinna við uppbyggingu vegakerfisins á undanförnum áratugum hefur hinsvegar
gert það óhjákvæmilegt að mikill fjöldi náma hefur verið í notkun. Mikil vinna er enn
eftir í vegagerð og verður tekið mið af þeirri uppbyggingu þegar ákvörðun verður
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tekin um forgangsröðun við frágang efnisnáma. Sú forgangsröðun verður ákveðin
árlega af umdæmum Vegagerðarinnar og verður þá bæði tekið mið af stöðu
framkvæmda í vegagerð á hverju svæði fyrir sig en einnig af
hagkvæmnissjónarmiðum. Það getur t.d. verið hagræðing í því að ganga frá mörgum
námum samtímis á sama svæði. Mikilvægt er að hafa í huga að frágangur námu kemur
á engan hátt í veg fyrir að efni sé tekið úr henni síðar, enda byggir efnistaka úr
frágenginni námu á sama lagalegum grunni og efnistaka úr ófrágenginni námu. Haft
verður fullt samráð við landeigendur, sveitarfélög og Umhverfisstofnun við þessa
vinnu og verður áfram óskað eftir vottun Umhverfisstofnunar á frágangi hverrar
námu.

8. Skrá yfir námur í langtímaáætlun um námufrágang

Meðfylgjandi er listi úr námuskrá Vegagerðarinnar þar sem taldar eru upp þær námur
sem gengið verður frá samkvæmt langtímaáætlun um námufrágang. Námurnar eru
flokkaðar eftir svæðum Vegagerðarinnar eins og þau voru afmörkuð eftir gildistöku
nýs skipurits þann 1. mars 2004. Námurnar eru einnig flokkaðar eftir umdæmum
Vegagerðarinnar en þar er miðað við mörk þeirra fyrir gildistöku skipuritsins. Á
listanum eru samtals 897 námur og skiptast þær á svæði Vegagerðarinnar eins og
meðfylgjandi mynd sýnir. Á Suðursvæði er stefnt að frágangi á 176 námum, 17 á
Suðvestursvæði, 462 á Norðvestursvæði og 242 á Norðaustursvæði.

Fjöldi náma í frágangsáætlun skipt á svæði og umdæmi
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Allar námurnar hvort sem þær eru ófrágengnar eða hálffrágengnar eiga það
sameiginlegt að Vegagerðin hefur tekið efni úr þeim og ber ábyrgð á frágangi þeirra
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að hluta til eða öllu leyti. Á listanum er skráð heiti námunnar, námunúmer, vegnúmer,
stöð í vegi og hvort náman er ófrágengin eða hálffrágengin. Þá er að finna í listanum
heiti jarðar sem náman er staðsett á og nafn sveitarfélags. Þar kemur einnig fram hvort
aðrir aðilar en Vegagerðin bera ábyrgð á frágangi en við þá skráningu voru ekki
skráðir þeir aðilar sem tekið hafa óverulegt magn úr námum. Staðsetning námanna er
einnig sýnd á meðfylgjandi korti. Á kortinu eru 873 námur en 24 námur vantar á
kortið en það eru námur sem staðsetning hefur verið skráð með ófullnægjandi hætti í
námukerfi Vegagerðarinnar.

Þó að mikil vinna hafi verið lögð í skráningu náma í námukerfi Vegagerðarinnar
vantar enn nokkuð á að skráningu sé lokið auk þess sem stöðugt er unnið að viðhaldi
námukerfisins. Áfram verður safnað upplýsingum um einstakar námur og á næstu
árum er stefnt að því að skrá inn upplýsingar um námur við helstu fjallvegi. Listinn
yfir námur sem gengið verður frá samkvæmt langtímaáætlun verður því í stöðugri
endurskoðun og geta bæði bæst við hann nýjar námur en einnig er líklegt að afstaða
Vegagerðarinnar til frágangs á einstökum námum geti breyst.
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