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urlands um frumvarp til laga um umhverlisábyrgð

Almennt um frumvarpið:
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands fagnar fra 
sem stofnunin telur mjög mikilvægt að 
umhverfistjóna sem byggir á þeirri me 
jafnaði bera þann kostnað sem hlýst af 
mengunar (Polluter Pays Principle).

jnkomnu frumvarpi til laga um umhverfisáfcyrgð þar 
s.ettur sé fastur rammi um ábyrgð rekstraraðila vegna 
ginreglu umhverfisréttar að mengunarvaldur skuli að 
því að koma í veg fyrir, draga úr eða bæta fyrir áhrif

Þau ákvæði frumvarpsins sem hvað m 
snúa fyrst og fremst að hlutverki þeirr 
atburður verður eða er yfirvofandi, e 
frumvarpsins.

jestu máli skipta fyrir heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga 
a og aðkomu að málum þegar tilkynningarskyldur 

n þessi atriði koma einkum fram í II. og III. kafla

Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar við frumvarpið:

I.

b(?Skv. 2. mgr. 8. og 9. gr. frumvarpsins 
eftirliti heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 
orðið umumhverfistjón, yfirvofandi 
umhverfistjóni eða hættu á að slíkt tjón

Efni: Umsögn Heilbrigðiseftirlits Suði 
(heildarlög, EES-reglur), 372. mál.

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur mótlekið tölvupóst dags. 7. febrúar sl. er varðaij 
um frumvarp til laga um umhverfisábyrgð (372. mál) sem ætlað er að innleiða í í; 
tilskipun 2004/35/EB um umhverfisábyrgð í tengslum við varnir gegn umhverfi:; 
úrbætur vegna þess.

umsögn 
kan rétt 
tjóni og

r rekstraraðila, án tillits til þess hvort hann 
eður ei, tafarlaust að tilkynna Umhverfisst 

hættu á umhverfistjóni, aukningu á þeg£ 
aukist.

er háður 
dfnun um 

r orðnu

J
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Heilbrigðiseftirlit Suðurlands gerir alvarlegar athugasemdir við það verklag við tilkynningar 
tjóns eða hættu á yfirvofandi tjóni sem frumvarpið gerir ráð fyrir, þ.e. að rekstraraðilum sem 
háðir eru eftirliti heilbrigðisnefnda beri einungis að tilkynna Umhverfisstofnun um orðið tjón 
eða yfirvofandi hættu á tjóni en ekki sínum eftirlitsaðila, enda er það hlutverk 
heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga skv. logum nr. 7/1998 um hollustuvernd og mengunarvarnir 
að hafa eftirlit með þeim viðfangsefnum sem undir lögin falla, þ.m.t. eftirlit með þeim 
þáttum er lúta að því að fyrirbyggja eða draga úr mengun lofts, láðs eða lagar og eftirlit með 
eiturefnum og hættulegum efnum sbr. 3. gr. sömu laga. Skv. 3. mgr. 18. gr. laga nr. 7/1998 
fer Umhverfisstofnun hinsvegar aðeins með beint eftirlit með rekstaraðilum að lög mæli svo 
fyrir eða ráðherra ákveði það með reglugerð.

Telur Heilbrigðiseftirlit Suðurlands þyí að slíkt verklag við tilkynningu tjóns eða hættu á
yfirvofandi tjóni sem frumvarpið gerir 
að í 2.mgr. 29. gr. laga nr. 7/1998 um 
verklag við meðferð bráðatilvika se 
heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna sé s

ráð fyrir kalli á misskilning og tvíverknað, og bendir á 
hollustuhætti og mengunarvarnir komi fram ákveðið 
m̂ er unnið eftir þar sem gert er ráð fyrir að 
aðili sem leitað fyrst til þegar slík tilvik koma upp og 

skuli þegar í stað tilkynna Umhverfisstofnun um slík mál og skal stofnunin að höfðu samráði 
við viðkomandi heilbrigðisnefnd taka ákvörðun um nauðsynlegar ráðstafanir. Ennfremur 
segir í 19. gr. sömu laga að Umhverfisstofnun skuli vinna að samræmingu heilbrígðiseftirlits í 
landinu og koma á samvinnu þeirra er að þessum málum starfa og skal í slikum tilfellum 
sérstaklega gæta að hagkvæmni í eftiriiti og fyrirbyggja tvíverknað og skörun eftir því sem 
framast er unnt. Því sé eðlilegra í stjórnsýslulegu tilliti, að rekstraraðili, sem háður er eftirliti 
heilbrigðisnefndar, tilkynni fyrst sínum eftirlitsaðila um tjón eða yfirvofandi hættu á tjóni og 
eftirlitsaðillinn tilkynni UST um tilvikið sem síðan myndi, eins og lagt er til í 1. mgr. 11. gr. 
frumvarpsins, leggja mat á það hvort um sé að ræða umhverfistjón eða ekki samkvæmt 
skilningi frumvarpsins. Myndi slíkt fyrirkpmulag viðhalda því verklagi sem þegar er til staðar 
og málsaðilar eru vanir og koma í veg fyrir tvíverknað og skörun milli eftirlitsaðila, auk þess 
sem málsmeðferð yrði hraðari þar sem uttekt heilbigðiseftirlits á aðstæðum og atvikum lægi 
í flestum tilfellum þegar fyrir og Umhverfisstofnun þyrfti því ekki að kalla sérstaklega eftir 
slíkri úttekt.

II.

f III. Kafla frumvarpsins um fyrirmæli, er 
gefur rekstraraðilum fyrirmæli um uppl

gert ráð fyrir að Umhverfisstofnun sé sá aðili sem 
lysingagjöf, rannsóknir, varnarráðstafanir, úrbætur 

o.fl. í samráði við hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir þegar viðkomandi atvinnurekstur er háður 
eftirliti heilbrigðisnefndar. Jafnframt kemur fram í 3. mgr. 4. gr. að ákvæði III. kafla 
frumvarpsins um fyirmæli hafi ekki áhr f á valdheimildir og ráðstafanir stjórnvalda sem 
tilteknar eru í IV. kafla laga um varnir gegn mengun hafs og stranda nr. 33/2004, laga um 
brunavarnir nr. 75/2000 og laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

Gerir Heilbrigðiseftirlit Suðurlands athugasemdir við þessa ráðstöfun valds, þar sem mjög 
óljóst er hvort stjórnvaldið, Umhverfisstqfnun eða heilbrigðisnefndir sveitarfélaganna, fari



&

með það vald að mega gefa rekstraraðilii sem tilkynnir tjón eða yfirvofandi hættu á tjóni, 
fyrirmæli af þeim toga sem hér að ofan eru talin þegar um er að ræða tjón sem metið er 
umhverfistjón í skilningi frumvarpsins.

III.

Skv. 23. gr. frumvarpsins um úrræði stjqrnvalds á kostnað rekstraraðila kemur fram að 
Umhverfisstofnun geti látið gera ráðstafpnir sem fyrirmæli voru gefin um skv. III. kafla 
frumvarpsins á kostnað rekstraraðila sem ábyrgð ber samkvæmt lögum þegar frestur sem 
gefinn var til framkvæmda er útrunnin eða þegar framkvæmdir þola enga bið.

Ekki er gert ráð fyrir að önnur stjórnvöld hafi þetta vald skv. frumvarpinu, en 
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands bendir á að skv. 27. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir er heilbrigðisnefnd heimilt annarsvegar að beita dagssektum ef aðili sinnir 
ekki fyrirmælum innan tiltekins frests og hinsvegar að láta vinna verk á kostnað hins 
vinnuskylda ef fyrirmæli um framkvæmd eru vanrækt.

Gerir Heilbrigðiseftirlit Suðurlands athugasemdir við þessa ráðstöfun valds, þar sem mjög 
óljóst er hvort stjórnvaldið, Umhverfisstofnun eða heilbrigðisnefndir sveitarfélaganna, fari 
með það vald að mega láta framkvæma verk á kostnað rekstraraðila sem er ábyrgur fyrir 
tjóni eða yfirvofandi hættu á tjóni, þegar u|n er að ræða tjón sem metið er umhverfistjón í 
skilningi frumvarpsins.

Með vísun í ofangreindar athugasemdir, te ur Heilbrigðiseftirlit Suðurlands nauðsynlegt að
þau ákvæði frumvarpsins sem snúa að tilkynninga- og athafnaskyldu rekstraraðila 
annarsvegar og fyrirmælum og úrræðum stjqrnvalda á kostnað rekstraraðila hinsvegar verði 
endurskoðuð með tilliti til þess að einfalda boðleiðir og skýra valdheimildir þannig að engin 
vafi leiki á því hvernig að stjórnsýslulegri meðferð mála skuli staðið, og að almenna reglan 
verði sú að rekstraraðili tilkynni tjón eða yfirvofandi hættu á tjóni sem hann kann að bera 
ábyrgð á tafarlaust til síns eftirlitsaðila, eftir pví sem við á, heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna 
eða Umhverfisstofnunar.

F.h. Heilbrigðiseftirlits Suðurlands,

Elsa IngjaldsoótBií 
framkvæmdastjdri

Stella Hrönn Jóhannsdóttir 
Eftirlitsmaður


