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b/t nefndasviðs 
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150 Reykjavík

Efni: Þingmál nr. 638 -  frv. til 1. um breyt. á 1. um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Háttvirta umhverfisnefhd.

í tengslum við umfjöllun umhverfísnefiidar á þeim lagabreytingum sem lagt er til að 
gerðar verði á lögum um hollustuhætti og mengunarvamir, nr. 7/1998, leyfir Samorka sér að 
vekja athygli nefndarinnar á máli sem að mati samtakanna er brýnt að löggjafinn leiðrétti. 
Gefst nú tækifæri til þess.

Frá því að raforka var beisluð hafa gilt reglur um alla þætti vinnslu og dreifíngu 
hennar. Hafa þær reglur orðið sífellt strangari og í dag eru gerðar ríkar kröfúr til orkuveitna, 
sbr. lög nr. 146/1996, um öiryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, sem eru helsta 
réttarheimildin á þessu sviði ásamt reglugerð nr. 264/1971, um raforkuvirki. Reglugerðin 
hefúr að geyma mjög ítarlegar reglur, meðal annars um mengunarvamir.

Spennar eru mikilvægur tækjabúnaður við nýtingu raforku. A sumum spennum er olía 
en það á ekki við í öllum tilvikum. Þar sem olía er notuð á spenna er hún hluti af 
rekstrarbúnaði og þá ætluð til einangmnar og kælingar. Ljóst er að í þeim tilvikum þegar olía 
er notuð á spenna er möguleiki á því að hún leki af spenni. Þess yrði þó fljótt vart ef spennir 
hættir að virka. Ekki er vitað til um nein alvarleg slys af þessu tagi í 100 ára sögu raforkunnar 
hérlendis. Hinsvegar hafa orðið lítilsháttar óhöpp við flutning búnaðar raforkuvirkja. En af 
þeim sökum að olíu er að fínna í sumum spennum hefur hið opinbera tvöfalt eftirlit með 
rafveitum með tilheyrandi tvöföldun kostnaðar. Þannig er bæði eftirlit með öryggi 
raforkuvirkja en einnig mengunarvamaeíitirlit af hálfú heilbrigðisnefnda sveitarfélaga á 
grundvelli laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvamir. Margfalt opinbert eftirlit 
með sömu þáttum í starfsemi fyrirtækja er andstætt lögum en þrátt fyrir það hefúr ekki fengist 
nein leiðrétting á þessu máli sem nú verður skýrt nánar.

Lög og reglugerð um raforkuvirki gera að sjálfsögðu ráð fyrir mengunarhættu og 
mengunarvömum. Mikilvægast er hér að samkvæmt reglug. nr. 264/1971, skal gera steyptar 
olíuþrær við spenna sem innihalda meira en 1000 kg af olíu.

Löggildingarstofan hefúr yfíreftirlit með öryggi raforkuvirkja og hefur sett reglur um 
skoðun þeirra. Þær er t.d. að fínna á heimasíðu stofnunarinnar, www.ls.is. en þar er ítarlega 
gerð grein fyrir þeim reglum sem gilda um rafmagnsöryggi. Stofnunin tekur fram að
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skoðunarreglumar séu settar samkvæmt viðurkenndum gæðakröfum og til að gæta jafnræðis í 
skoðunum og úttektum. Um megunarvamir spenna segir:

Almenna reglan er að undir spenni sé þró sem getur tekið við 
einangrunarvökva spennis sbr. Orðsendingu Löggildingarstofu (RER) nr. 2/84 
kafla 5.4.2. (3) og (4) og § 261 f) í rur. Sleppa má þró ef tryggt er að 
einangrunarvökvi renni hvorki í frárennsli, grunnvatn, vötn eða sjó og unnt er 
að fjarlœgja jarðveg sem hugsanlega hefur orðið fyrir mengun, sjá 
Orðsendingu Löggildingarstofu (RER) nr. 2/84 grein 5.4.2 (4) f)

Við þetta má bæta að í 1. kafla reglugerðar um raforkuvirki er fjallað um tilhögun 
rafmagnsefitirlits. í kafla 1.5. er kveðið á um að eftirlit með raforkuvirkjum rafveitna skiptist í 
annars vegar öryggisstjómun af hálfú rekstraraðila veitunnar, þ.m.t. skoðanir og úttektir á 
nýjum og breyttum raforkuvirkjum, og eftirlit með raforkuvirkjum í rekstri. Hins vegar er um 
að ræða eftirlit af hálfu Löggildingarstofu sem felst m.a. í skoðun öryggisstjómunarkerfa 
rafVeitna og úrtaksskoðun nýrra og breyttra virkja og virkja í rekstri. Hafa rafveitur lagt 
mikinn metnað í öiyggisstjómunarkerfi sín, sem byggjast á skyldu 2. mgr. 5. gr. laga nr. 
146/1996. Ekki er hverjum sem er hleypt að spennum því rafveitu ber að hafa skjalfestar 
reglur sem segja fyrir um hvaða kunnáttumenn geta fengið aðgang að þeim virkjum sem hún 
starfrækir. í kafla 1.9 í reglugerð um raforkuvirki er fjallað um þau eftirlitsgjöld sem innheimt 
eru, en þar ber fyrst og fremst að nefna rafveitueftirlitsgjald sem rafveitur greiða til 
Löggildingarstofúnnar og nemur 0,8% af heildartekjum þeirra af raforkusölu og leigu 
mælitækja að frádregnu andvirði aðkeyptrar raforku og virðisaukaskatti. A síðasta ári nam 
þetta gjald tæpum 100 milljónum kr.

Þannig er ljóst að gífurlega strangar kröfur eru gerðar til rafveitna og starfsemi þeirra. 
Það er þvi að bera í bakkafúllan lækinn að hið opinbera geri einnig kröfur um eftirlit á 
gmndvelli laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvamir.

í 6. gr. þeirra laga er fjallað um starfsleyfí. Samkvæmt 2. mgr. 6. gr. gefa 
heilbrigðisnefndir út starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun eftir 
því sem mælt er fyrir í reglugerð. Þar mun vera vísað bæði til reglugerðar nr. 785/1999, um 
starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft i för með sér mengun, og til reglugerðar nr. 
786/1999, um mengunarvamaeftirlit. í fylgiskjali 2 með báðum reglugerðunum er talinn upp 
sá atvinnurekstur sem heilbrigðisnefhdir sveitarfélaga veita starfsleyfí fyrir. I 9. lið, undir 
heitinu ýmislegt, em fyrst taldar upp virkjanir og orkuveitur og stórar spennistöðvar.

Þannig er rafveitum gert að sækja um starfsleyfi til heilbrigðisnefnda sveitarfélaga, 
hlíta mengunarefitirliti af þeirra hálfú og greiða lögbundin eftirlitsgjöld fyrir starfsemi sem hið 
opinbera gefur leyfí fyrir, hefúr eftirlit með og krefst gjalda af samkvæmt ákvæðum þeirra 
laga og reglna sem gilda um raforkuvirki. Hlýtur hið sérhæfða eftirlit og mengunarvamir sem 
lög og reglur um öryggi raforkuvirkja kveða á um að ganga framar almennum reglum um 
mengunarvamir. Hér virðist vinstri höndin ekki vita hvað sú hægri gjörir. Sem dæmi má 
nefna að heilbrigðisfulltrúar sveitarfélaga hafa ekki aðgang að spennivirkjum án fylgdar 
kunnáttumanns vegna framangreindra reglna um takmarkaðan aðgang að slíkum 
mannvirkjum. Benda má á að mismunandi framkvæmd við eftirlit heilbrigisfúlltrúa víðsvegar 
um landið hefúr valdið raforkufyrirtækjum vandkvæðum vegna mismunandi túlkunar, 
framkvæmdar og gjaldtöku.

Ljóst er að þessi framkvæmd samrýmist á engan hátt lögum nr. 27/1999, um 
opinberar efitirlitsreglur. Við setningu nýrra laga eða endurskoðun ber að taka mið af þeirri 
stefnumörkun um skilvirkni opinbers eftirlits sem i þeim lögum felst. Hugsanlegt er að vegna 
ókunnugleika á mismun íslensks raforkuiðnaðar, sem byggist á nýtingu endumýjanlegra 
orkugjafa, og evrópsks raforkuiðnaðar, þar sem flest raforkuver eru knúin með brennslu
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jarðefna, sorps eða kjamorku, hafí orkuiðnaðurinn slæðst inn í rangan málaflokk við þýðingar 
á mengunarreglum ESB.

í því frumvarpi sem háttvirt umhverfísnefnd hefur nú til umfjöllunar á þskj. 1018 er í 
upphafí 1. efhismgr. 4. gr. gert ráð fyrir því að allur atvinnurekstur sem geti haft í för með sér 
mengun skuli hafa gilt starfsleyfí. Sýnist svo sem í frumvarpinu sé engu látið varða þótt 
ákvæði annarra laga kveði á um starfsleyfí og mengunarvamir. Þá er engin breyting lögð til á 
2. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998, þrátt fyrir ríka ástæðu. Ljóst er að rafveitur þurfa viðurkenningu 
Löggildingarstofu og sæta eftirliti hennar, m.a. vegna mengunarvama, og því ber enga ástæðu 
til að skylda þær til að sækja einnig um starfsleyfí á grundvelli annarra laga.

I ljósi þess sem að framan greinir leyfír Samorka sér að leggja til við háttvirta 
umhverfísnefnd að gerðar verði þijár breytingar á því frumvarpi sem nefhdin fjallar nú um á 
þskj. 1018:

1. Við4. gr. frv.
1. málsl. 1. efnismgr. orðist svo: Allur atvinnurekstur sem haft getur í fbr með sér 

mengun skal hafa gilt starfsleyfí samkvæmt lögum þessum enda sé ekki veitt sambærilegt 
leyfí vegna hans eða hann háður opinberu eftirliti með starfsemi samkvæmt ákvæðum annarra 
laga.

2. A eftir 4. gr. frv. bætist við ný grein er orðist svo:
2. mgr. 6. gr. laganna orðast svo:
Heilbrigðisnefndir gefa út starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem haft getur í för með sér 

mengun og ekki er talinn upp í fylgiskjali, sbr. 1. mgr., eða öðmm lögum, sbr. 1. mgr. 5. gr. a, 
eftir því sem mælt er fyrir um í reglugerð.

3. Við 9. gr. frv. bætist nýr málsliður svohljóðandi: Jafnframt falla brott tölul. 9.1 og 9.2 
í fylgiskjali 2 með reglugerð um starfsleyfí fyrir atvinnurekstur sem getur haft í fbr með sér 
mengun, nr. 785/1999, sbr. reglugerð 849/2000, og sömu töluliðir í fylgiskjali 2 með 
reglugerð um mengunarvamaeftirlit, nr. 786/1999, sbr. reglugerð nr. 850/2000.

Samorka er reiðubúin að senda fúlltrúa sína á fúnd nefndarinnar sé þess óskað. 
Jafnframt mun Samorka senda afrit af þessu bréfí til nefndarmanna í iðnaðamefhd, iðnaðar- 
og viðskiptaráðuneytisins, umhverfísráðuneytisins, Hollustuvemdar ríkisins, 
Löggildingarstofu, Sambands íslenskra sveitarfélaga og ráðgjafanefndar um eftirlit á vegum 
hins opinbera.

Jaftiframt telur Samorka mikilvægt að umhverfísnefnd beini því til ráðgjafanefndar 
um opinberar eftirlitsreglur að hafín verði endurskoðun á þeim reglum sem gilda um opinbert 
eftirlit með orkuiðnaði. Markmið slíkrar endurskoðunar er einföldun og skilvirkni. 
Nauðsynlegt er m.a. að Hollustuvemd ríkisins, Löggildingarstofa og Vinnuefitirlit ríkisins 
komi að slíkri endurskoðun en of mikið ber á skömn verkefha í þeim málaflokkum sem 
þessara stofnanir sinna.

Eiríkur Bogason 
framkvæmdastj óri.


