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Almennt um frumvarpið
Sambandið er sammála því að tilefni sé til þess að setja almenn lög um stjórnun og 
verkefni Umhverfisstofnunar. Eftir sem áður munu þó verkefni og valdheimildir 
stofnunarinnar að miklu leyti ráðast af sérlögum.
Mögulega hefði verið tilefni til þess að bæta inn í frumvarpið ákvæði um breytingar á 
öðrum lögum, þar sem tækifæri hefði gefisttil þess að samræma orðalag einstakra laga 
en eins og bent er á í skýringum með frumvarpinu er töluvert ósamræmi í orðalagi 
þeirra ýmsu laga sem stofnunin starfar eftir.
Það stingur nokkuð í augu að í 2. gr. frumvarpsins er ekkert fjallað um hvaða kröfur 
um hæfni skuli gerðar við ráðningu forstjóra Umhverfisstofnunar eða annarra 
stjórnenda, öfugt við 2. gr. gildandi laga. Tilefni virðist til þess að þingnefndin ræði 
hvort þörf sé á að bæta inn slíkum kröfum.
Þar sem frumvarpið felur ekki í sér nýjar skyldur fyrir stofnunina er ekki gert ráð fyrir 
því að samþykkt frumvarpsins muni hafa áhrif á útgjöld ríkisins. Þótt skýrt komi fram í 
skýringum með frumvarpinu að ekki sé verið að leggja til breytingar á verkefnum 
stofnunarinnar hlýtur framlagning frumvarpsins samt sem áður að veita tilefni til þess 
að löggjafinn ræði framtíðarhlutverk stofnunarinnar. Athugasemdir sambandsins lúta 
almennt meira að þeirri umræðu frekar en að gerðar séu beinar athugasemdir við 
ákvæði frumvarpsins.
Sambandið telur rétt að halda því til haga að töluvert vantar á að Umhverfisstofnun 
geti sinnt öllum sínum lögbundnu verkefnum svo vel sé. Má sem dæmi nefna hve 
innleiðing laga um stjórn vatnamála hefur gengið hægt fyrir sig en dæmin blasa víðar 
við. Til að mynda hefur mjög lítil áhersla verið lögð á það lögbundna verkefni 
stofnunarinnar að samræma eftirlit á grundvelli laga um hollustuhætti og 
mengunarvarnir. Einnig er Ijóst að stöðugildi stofnunarinnar í landvörslu hafa verið 
skorin við nögl og eru þau fjarri því að uppfylla raunverulegar þarfir með hliðsjón af 
mikilli fjölgun erlendra ferðamanna sem leggja leið sínatil landsins, árið um kring.
Sambandið mun í þessari umsögn aðallega fjalla um tvo helstu snertifleti sveitarfélaga 
við Umhverfisstofnun, sem eru:

1) skipulag eftirlits á grundvelli laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og 
annarra laga og reglugerða um mengunareftirlit; og

2) náttúruvernd og rekstur náttúruverndarsvæða.
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Um skipulag og framkvæmd hollustuhátta- og mengunarvarnaeftirlits
í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga 2014-2018 er mörkuð sú stefna að 
eftirliti með starfsleyfisskyldri atvinnustarfsemi verði að meginstefnu sinnt af 
staðbundnum stjórnvöldum. Samræmingarhlutverk miðlægra eftirlitsstofnana verði eflt 
til að stuðla að samræmdu eftirliti um allt land (liður 3.4.12).
Sambandið hefur unnið á grundvelli þessarar stefnu og átt viðræður við umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið, Umhverfisstofnun, Samtök atvinnulífsins og formenn og 
framkvæmdastjóra heilbrigðisnefnda sveitarfélaga um mögulegar úrbætur á núverandi 
fyrirkomulagi, sem m.a. gætu falið í sér samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga um 
breytta verkaskiptingu.
Á meðal ábendinga um mögulegar úrbætur á eftirliti samkvæmt lögum um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, sem fram koma í skýrslu sem starfshópur skilaði til 
umhverfis- og auðlindaráðherra í október 2015 má nefna eftirfarandi atriði:

1. Tækifæri eru til að endurskoða framkvæmd eftirlits þannig að það taki betur 
tillittil áhættu sem stafar af viðkomandi starfsemi og hvort fyrirtækið hafi innra 
eftirlit. Jafnframt eru tækifæri til að gera eftirlitið skiIvirkara og hagkvæmara 
jafntfyrir stjórnvöld og rekstraraðila

2. Æskilegt er að samræma viðbrögð við frávikum þannig að brugðist verði við 
öllum frávikum og þeim fylgt eftir

3. Koma þarf upp samræmdu verklagi við beitingu þvingunarúrræða
4. Við endurskoðun laganna ætti að leitast við að tryggja aðgengi almennings og 

fyrirtækja að eftirlitsaðilum
5. Við endurskoðun laga um hollustuhætti og mengunarvarnir eru tækifæri til að 

endurskoða samræmingarhlutverk Umhverfisstofnunar og framkvæmd þess
6. Við endurskoðun laganna eru tækifæri til að endurskoða ábyrgð 

heilbrigðisnefnda og Umhverfisstofnunar á framkvæmd eftirlits
7. Við innleiðingu á tilskipun 2010/75/ESB eru tækifæri til að endurskoða útgáfu 

starfsleyfa fyrir mengandi starfsemi
8. Við endurskoðun laganna mætti endurskoða hlutverk og stöðu 

heilbrigðisnefnda gagnvart sveitarfélögum og auka sjálfstæði þeirra.
Frekari vinnu á grundvelli framkominna ábendinga hefur miðað fremur hægt en á 
þessu ári hefur sambandið kallað eftir afstöðu og ábendingum frá sveitarfélögum 
gagnvart hugmyndum um mögulega uppstokkun á eftirliti sem gæti falið í sér flutning 
eftirlitsverkefna frá ríki til sveitarfélaga samhliða fækkun heilbrigðisumdæma. Af hálfu 
sveitarfélaga gætir nokkurrar tortryggni í garð slíkra hugmynda og virðist Ijóst að vilji er 
takmarkaður, a.m.k. þar til ýmsum spurningum hefur verið svarað um hvaða verkefni 
gætu flust til sveitarfélaga og hvaða áhrif fækkun eftirlitssvæða myndi hafa á fjölda 
starfa á landsbyggðinni. Sveitarstjórnarmenn virðast hins vegar flestir vera sammála um 
mikilvægi þess að standa vörð um starfsemi heilbrigðisnefnda.

Að áiti sambandsins er mikilvægt að fyrirhuguð lög um Umhverfisstofnun endurspegli 
vilja til þess að vinna að nauðsynlegum úrbótum á eftirliti. Þannig telur sambandið 
mikilvægt að í niðurlagi 6. gr. bætist orðin: ...enda sé eftirlitið ekki falið öðru 
stjórnvaldi.
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Jafnframt telur sambandið eðlilegt að í 2. mgr. 5. gr. verði gætt samræmis við ákvæði 
ýmissa sérlaga um að Umhverfisstofnun hefur heimildir til að framselja eftirlitsverkefni 
til heilbrigðisnefnda sveitarfélaga. Þótt iðulega séu augljós tækifæri til þess að auka 
hagkvæmni og skilvirkni eftirlits með slíku framsali eru mjög fá dæmi um að stofnunin 
hafi nýtt þessar heimildir. Þróunin er frekar á hinn veginn, að stofnunin leitist við að 
taka yfir eftirlitsverkefni frá sveitarfélögum. Virðist því vera mikil ástæða til þess að í 2. 
mgr. 5. gr. komi fram skýr vilji af hálfu löggjafans til að Umhverfisstofnun nýti þessar 
heimildir í mun ríkari mæli en verið hefur. Málsgreinin gæti mögulega hljóðað svo:

Umhverfisstofnun skal sérstaklega gæta að hagkvæmni og einföldun í eftirliti. 
Heimilt er stofnuninni að fela heilbrigðisnefnd eftirlit og framkvæmd
þvingunarúrræða vegna verkcfna sern stofnuninni eru falin þcgar slíkt 
fvrirkomulag þvkir stuðla að markmiðum skv. 1. málslið. enda sé fullnægjandi 
sérþekking til staðar hjá viðkomandi heilbrigðiseftirliti.

Um náttúruvernd og stjórnun friðlýstra svæða
í stefnumörkun sambandsins 2014-2018 segir m.a. (liðir 3.4.13-3.4.15):

• Sambandið skal vinna að því að fram fari heildstæð umræða um framkvæmd 
náttúruverndarlaga og framtíðarsýn um fjölda friðaðra náttúrusvæða.

• Við ákvarðanir um friðun og verndun landsvæða verði ávallt haft samráð við 
hlutaðeigandi sveitarfélög og landshlutasamtök sveitarfélaga.

• Sambandið beiti sér fyrir því að ríki, sveitarfélög, landeigendur og
ferðaþjónustan vinni saman að því að draga úr neikvæðum áhrifum af aukinni
umferð ferðamanna á viðkvæma staði í íslenskri náttúru.

• Áhersla verði lögð á nauðsynlega uppbyggingu á ferðamannastöðum og að 
umferð ferðamanna verði beint á landsvæði sem þola aukna umferð.

• Jafnframt verði lögð áhersla á að vegum og öðrum innviðum verði viðhaldið til
að þeir þoli þá auknu umferð sem leiðir af fjölgun ferðamanna.

• Jafnframt verði tryggð aðkoma sveitarfélaga að stjórnum og ákvörðunum um 
nýtingu þjóðlendna og málefni þjóðgarða.

Eins og áður segir hafa stöðugildi Umhverfisstofnunar í landvörslu verið skorin við nögl 
og eru þau fjarri því að uppfylla raunverulegar þarfir með hliðsjón af mikilli fjölgun 
erlendra ferðamanna sem leggja leið sína til landsins, árið um kring. Einnig skortir 
fjármagn til þess að undirbúa frekari friðlýsingar, hvort sem er á grundvelli 
náttúruverndaráætlana eða rammaáætlunar.
Fjárskortur hlýtur á sama hátt að hamla því að stofnunin geti sinnt á fullnægjandi hátt 
uppbyggingu og viðhaldi innviða þótt starfsfólk stofnunarinnar geri án efa sitt ítrasta til 
að sinna brýnustu verkefnum. Það væri þó án efa til bóta ef stofnunin hefði yfir að ráða 
fleira sérhæfðu starfsfólki til að hanna og undirbúa verklegar framkvæmdir en ef ekki 
er vilji til þess að beina auknum fjárheimildum til slíkra verkefna gæti verið kostur að 
auka samstarf stofnana ríkisins um slíkar framkvæmdir, til að nýta þá sérþekkingu sem 
þessar stofnanir ráða yfir.
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Almennt virðast sveitarfélögin fremur ánægð með samstarf við Umhverfisstofnun vegna 
friðlýstra svæða en Ijóst er að sveitarstjórnarmenn sjá ýmis tækifæri til þess að auka 
skilvirkni og hagkvæmni við umhirðu þeirra friðuðu svæða sem heyra undir 
Umhverfisstofnun með gerð samstarfssamninga milli Umhverfisstofnunar og 
sveitarfélaga um umhirðu einstakra svæða. Fullnægjandi heimildir eru í 
náttúruverndarlögum til að gera slíka samninga og sér sambandið fyrir sér að þeim 
mætti fjölga á næstu árum. Æskilegt væri að 8. gr. frumvarpsins endurspeglaði jákvætt 
viðhorf löggjafans til slíks samstarfs. Til hliðsjónar má benda á eftirfarandi ákvæði 
náttúruverndarlaga:

5. mgr. 13. gr. Umhverfisstofnun er heimilt að gera samninga við sveitarfélög, 
einstaka landeigendur eða rétthafa lands um verkefni á sviði náttúruverndar á 
svæðum sem ekki hafa hlotið friðlýsingu, friðun eða vernd samkvæmt 
ákvæðum laga þessara en teljast sérstök sakir landslags, gróðurfars eða dýralífs
3. mgr. 39. gr. Umhverfisstofnun er heimilt að semja við landeiganda, rétthafa 
lands eða lögaðila um að hann taki þátt í umönnun friðlýsts svæðis með því að 
annast þar tilteknar aðgerðir gegn þóknun.]1) Slíka samninga er einnig heimilt 
að gera við sveitarfélög og náttúru- og umhverfisverndarsamtök. Samningar 
samkvæmt þessari málsgrein eru háðir staðfestingu ráðherra.
77. gr. Umhverfisstofnun skal fylgjast með ástandi svæða í óbyggðum. 
Stofnuninni er heimilt að fela náttúrustofum, einstökum sveitarfélögum, 
náttúruverndarnefndum, einstaklingum eða lögaðilum að annast slíkt eftirlit 
með tilteknum svæðum. Um það skal gera samning sem ráðherra staðfestir. I 
samningnum skal m.a. kveðið á um greiðslur fyrir eftirlitið, menntun 
eftirlitsmanna, skýrslugerð og annað sem máli skiptir.
Umhverfisstofnun skal gefa ráðherra skýrslu um ástand svæða í óbyggðum á 

þriggja ára fresti. í skýrslunni skal koma fram hvort einhver svæði séu í hættu, 
t.d. vegna ágangs, og hvort grípa þurfi til ráðstafana, t.d. með lokun svæðis. 
Stofnunin skal birta niðurstöður skýrslunnar með auglýsingu í dagblöðum og á 
heimasíðu sinni.
85. gr. Umhverfisstofnun getur falið einstaklingum, sveitarfélögum eða öðrum 
lögaðilum umsjón og rekstur náttúruverndarsvæða að þjóðgörðum 
undanskildum. Gera skal sérstakan samning um umsjón og rekstur svæðanna 
sem ráðherra staðfestir.

Lokaorð
Sambandið væntir þess að framangreindar ábendingar verði teknar til athugunar við 
umfjöllun Alþingis um frumvarpið en mælir að öðru leyti með samþykkt frumvarpsins.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

4


