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Umsögn um frumvarp til laga um umhverfisábyrgð (heildarlög, EES-reglur), 
372. mál.
Með tölvubréfi 7. febrúar 2012 var óskað eftir umsögn Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis 
við ofangreint frumvarpi sem er til innleiðingar á tilskipun “2004/35/EB frá 21. apríl 
2004 um umhverfisábyrgð í tengslum við varnir gegn umhverfistjóni og úrbætur vegna 
þess. Eftirfarandi eru athugasemdir eftirlitsins.

Almennt um frumvarpið
Heilbrigðiseftirlitið gerir athugasemdir við það verklag sem fram kemur í frumvarpinu að 
rekstaraðilar sem háðir eru eftirliti heilbrigðisnefnda sveitarfélaga skulu einungis eiga að 
tilkynna Umhverfisstofnun um tjón eða yfirvofandi hættu á tjóni. Þetta verklag skarast á 
við lög nr. 7/1998 um hollustuvernd go mengunarvarnir þar sem nefndunum er falið að 
hafa eftirlit með þeim þáttum sem lúta að því að fyrirbyggja eða draga úr mengun lofts, 
látðs eða lagar og eftirlit með eiturefnum og hættu legum efnum sbr 3. gr sömu laga.
Skv. 3. mgr laganna fer Umhverfisstofnun einungis með beint eftirlit með rekstaraðilum 
að lög mæli svo fyrir eða ráðherri ákveði það í reglugerð. Með þessu verklagi er hætt 
við við misskilningi og tvíverknaði þar sem nú þegar er ákveðið verklag vegna 
bráðatilvika í samræmi við 2.mgr. 29. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnaeftirlit þar sem heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga er sá aðili sem fyrst skal 
leitað til. Þegar þannig ber undir eru mál þegar í stað tilkynnt Umhverfisstofnun þegar 
ástand er metið alvarlegt. Þetta hefur í för með sér hagkvæmni og fyrirbyggir þann 
tvíverknað sem mælt er fyrir um í 19. gr. sömu laga.

Varðandi málfar má almennt stytta setningar og aðlaga þær betur að íslensku máli þannig 
að þær verði skiljanlegri.

1. Kafli markmið, gildissvið, skilgreiningar. (nær væri og skilgreiningar)
Markmið
1. grein
Umorða málsgreinina þarnnig að hún sé í skiljanlegri og í tveimur setningum á 
eftirfarandi hátt.:Markmiðþessara laga er að tryggja að sá sem ber ábygð á 
atvinnustarfsemi sem getur valdið umhverfistjóni geri ráðstafanir til að koma í veg fyrir 
tjón a f völdum hennar. Jafnframt að þegar tjón hefur orðið bæti hann sakann sem a f því
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hlýst eða þeim ráðstöfunum sem eru gerðar til að lágmarka tjón í samræmi við 
greiðslureglu umhverfisréttarins.

Umhverfistjón
3. grein. 1. mgr. Ef meta á umhverfistjón út frá fyrra ástandi er ljóst að sönnunarbyrgði 
verður með þeim hætti að lögin verða nánast óvirk þar sem fyrra ástand er ekki skráð í 
flestum tilvikum. Lagt er til að aðferðir við mat á fyrra ástandi verði skýrðar í viðauka 
eða reglugerð s.s. að fyrra ástand megi meta út frá ljósmyndum og viðtölum.

Skilgreiningar
6. gr. 8. mgr. Náttúruauðlindir eru skilgreindar of þröngt þar sem náttúruauðlindir eru í 
íslensku máli mun víðar.

6. gr. 12 mgr. Þetta er stórhættuleg skilgreining á tjóni í íslenskri umhverfislöggjöf. Sem 
dæmi: Ef maður hellir eitri í á og það skolast niður ána og út í sjó þá er þetta aðeins tjón 
ef unnt er að sanna að verknaðurinn hafi valdið skaða eða mælanlegum breytingum. Það 
kostar að það þurfa að vera til mælingar af ástandi fyrir og gera nýjar mælingar á ástandi 
eftir auk þess sem sanna þarf að viðkomandi stóð fyrir verknaðinum. Nær væri að gera 
verknaðinn sakhæfann. Sönnunarbyrgðin hér er með þeim hætti að 
umhverfisrefsiréttarleg ákvæði ná ekki fram að ganga. Lagt er til að þetta verði lagað í 
greininni og hugtakið sé útvíkkað þannig að tjónið þurfi ekki að vera mæanlegt heldur sé 
nóg að sannanir séu fyrir gjörningnum sem olli tjóni.

6. gr. 13. og 14. gr. Skilgreiningar eru nokkuð þröngar þar sem oft er um félítil 
grasrótarsamök sem ekki hafa mikið fjármagn þá er til mikils ætlast að þau hafi 
endurskoðað bókhald. Samtökin geta verið virk og veitt stjórnvöldum aðhald þótt 
bókhaldið sé ekki endurskoðað.

II. kafli
Athafnaskylda og tilkynningarskylda
8. gr. 2. mgr og 9. gr. 2. mgr. Gerð er athugasemd við að rekstaraðili sem háður er 
eftirliti heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga skuli eiga að tilkynna Umhverfisstofnunar um 
tjónið og að Umhverfisstofnun eigi svo að tilkynna það til heilbrigðiseftirlits. Vísað er til 
raka sem fram koma í almennum athugasemdum.

11. gr. Eðlilegra er að heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sem er staðbundið yfirvald meti tjón 
hjá þeim fyrirtækjum sem undir það heyra. Eftirlitið þekkir betur starfsemina og hefur 
betri yfirsýn yfir s.s. hvaða hættuleg efni eru þar innan dyra og hvaða skaði getur starfað 
af fyrirtækjum sem undir það heyra. Þannig sparast tími ef tjón er ekki metið alvarlegt er 
ekki þörf á að kalla Umhverfisstofnun til .
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12. gr. og 13. gr. Það er óeðlileg stjórnsýsla að Umhverfisstofnun setji fyrirtækjum sem 
annars heyra undir heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga fyrirmæli þó svo að haft sé samráð við 
heilbrigðisnefndir sveitarfélaga. Lagt er til að þetta hlutverk sé í höndum 
heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga þegar um er að ræða fyrirtæki sem lúta eftirliti þess.

5. kafli Stjórnvöld og eftirlit
22. gr. Varðandi framsal eftirlitsverkefna er nauðsynlegt að skýra að heilbriðiseftirlit 
sveitarfélaga fái sömu þvingunarúrræði og UST, það myndi gera eftirlitið mun 
skilvirkara. Fæst heilbriðiseftirlitssvæði kæra sig um framsal án þess að þvingunarúrræði 
fylgi með.

23. gr. ... getur látið gera ráðstafanir sem fyrirmæli voru gefin um. Lagt til að setningin
verði umorðuð þannig.... getur látið framkvæma úrbætur á kostnað eiganda í samræmi við 
fyrirmæli.....

24. gr.
24. gr. 4. mgr. Taka þarf betur mið af 28. gr. laga nr. 7/1998 en greinin er svohljóðandi:

I 28. gr. Heilbrigðisnefndum og heilbrigðisfulltrúum skal heimill aðgangur til 
skoðunar og eftirlits, þar á meðal töku sýna og myndatöku, að öllum þeim stöðum 
sem lög þessi, reglugerðir og samþykktir ná yfir og er heimilt að leita aðstoðar 
lögreglu ef með þarf. Sama gildir um starfsmenn [Umhverfisstofnunarp þegar um 
er að ræða starfsemi sem stofnunin hefur eftirlit með.
□Fulltrúum [Umhverfisstofnunar]1’ er heimilt í samráði við heilbrigðisnefndir að 
taka sýni þar sem starfsemi fer fram og lög þessi, reglugerðir settar samkvæmt þeim 
og samþykktir sveitarfélaga ná til. [Í þeim tilvikum þar sem [Umhverfisstofnunp 
fer með eftirlit fer um valdsvið og þvingunarúrræði stofnunarinnar í samræmi við 
þennan kafla laganna.]2)
□Eftirlitsskyldum aðilum er skylt að veita allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru 
vegna eftirlits með framkvæmd laganna og ber þeim endurgjaldslaust að afhenda 
sýni sem talin eru nauðsynleg vegna eftirlits

8. kafli Fyrning.
30 gr. „kostnaðar Umhverfisstofnunar af ráðsöfunum....“ betra er: ....kostnaður
Umhverfisstofnunar vegna framkvæmda úrbóta. Ráðstöfunum er óskiljanlegt í þessu 
samhengi.

11. kafli Viðurlög
33. gr. Skýra þarf betur hvað það er sem er refsivert í lögunum skv. 33. gr. Gott væri ef 
yfirvöld settu viðmið um viðurlög skv. þessum lögum, í þessu sambandi er vísað til 
athugasemda við 6. gr. 9. mgr.
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Heilbrligðiseftirlit Kjósarsvæðis telur að skýra þurfi og endurskoða ákvæði frumvarpsins 
sem lúta að tilkynninga- og athafnaskyldu rekstaraðila og fyrirmælum og úrræðum 
stjórnvalda á kostnað rekstaraðila. Mikilvægt er að einfalda boðleiðir og skýra 
valdheimildir þannig að ekki leiki vafi hver sé ábyrgðaraðili í stjórnsýslunni gagnavart 
málum sem heyra undir frumvarpið. Lagt er til að rekstaraðili tilkynni tjón eða 
yfirvofandi hættu á tjóni sem hann kann að bera ábyrgð á tafarlaust til sins eftirlitsaðila 
og að viðkomandi séu fengin tæki til að framfylgja málum með þeim tækjum sem um er 
getið í frumvarpinu.

Mikilvægt er að gera umhverfisrefsilöggjöfina virka þannig að sá sem brýtur af sér fái 
refsingu fyrir gjörninginn. Eins og málum er háttað í dag er sönnunarbyrgði of mikil og 
gerð er krafa um mælingar um að gjörningur hafi valdið skaða þó ljóst sé að aðstæður séu 
oft þannig að ógerningur er að koma við mælingum. Mikilvægt er að verknaður sé gerður 
sakhæfur líkt og það er brot á lögum að keyra yfir á rauðu ljósi þó svo að maður valid 
ekki slysi. Þanng sé það sakhæft að brjóta gegn umhverfi. Lagt er til að frumvarpið verði 
skoðað með tilliti til þess að umhverfisrefsilöggjöfin verði virk.

Virðingarfyllst,

Þorsteinn Narfason, 
framkvæmdastj óri.
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