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Efni: Umsögn um frv. um br. á I. um vatnsveitur sveitarfélaga, 400. mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 27. janúar sl., þar sem 
óskað er eftir umsögnum um ofangreint mál.

Frumvarpið er lagt fram að beiðni Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Samorku, samtaka orku- og veitufyrirtækja. Sambandið styður eindregið að 
frumvarpið verði að lögum enda mun það stuðla að því að treysta tekjuöflun 
vatnsveitna og eyða ákveðinni óvissu um heimildir sveitarfélaga til gjaldtöku.

Eins og fram kemur í skýringum með frumvarpinu er tilefni þess tveir dómar 
Hæstaréttar (mál nr. 396/2013 og 397/2013) sem báðir lutu að álagningu 
vatnsgjalds samkvæmt lögum um vatnsveitur sveitarfélaga. í þessum dómum 
kom fram þrengri túlkun á skyldu húseigenda til greiðslu vatnsgjalds en vatn- 
sveiturnar höfðu fram að því byggt gjaldtöku sína á, annars vegar varðandi 
upphaf gjaldtökunnar og hins vegar varðandi túlkun á því orðalagi 1. mgr. 6. 
gr. laganna að heimilt sé að heimta vatnsgjald af öllum fasteignum er vatns 
geta notið. Umræddir dómar hafa leitt af sér réttaróvissu sem mikilvægt er að 
löggjafinn bregðist við með afgreiðslu þess frumvarps sem hér er til umsagnar.

í frumvarpinu er leitast við að skýra og treysta betur grundvöll álagningar 
vatnsgjalds sem þjónustugjalds fyrir þá almannaþjónustu sem vatnsveitur 
sveitarfélaga veita. Sú þjónusta felst fyrst og fremst í þeim aðgangi að 
neysluvatni sem eigendur fasteigna á veitusvæðum eiga kost á með tengingu 
við veiturnar, óháð þvf hvernig einstakir fasteignareigendur haga dreifingu 
vatnsins innan fasteignar sinnar hverju sinni. Þá er það einnig mikið 
öryggismál fyrir alla fasteignareigendur að eiga tryggan aðgang að 
slökkvivatni, óháð vatnsnýtingu þeirra að öðru leyti, en töluverður kostnaður 
fylgir því að tryggja nægan þrýsting á dreifikerfi vatnsveitna til slökkvistarfs. 
Það er hins vegar ekki tilgangur frumvarpsins að útvíkka eða auka 
gjaldtökuna frá því sem verið hefur í framkvæmd.

Að áliti sambandsins er frumvarpið til þess fallið að skýra og treysta þá 
álagningu vatnsgjalds sem þjónustugjalds sem þegar fer fram á vegum 
sveitarfélaga. Skv. 10. gr. gildandi laga um vatnsveitur sveitarfélaga skal miða 
við að vatnsgjald ásamt öðrum tekjum vatnsveitu standi undir rekstri hennar, 
þ.m.t. fjármagnskostnaði, og fyrirhuguðum stofnkostnaði samkvæmt 
langtímaáætlun veitunnar. Við 10. gr. er nú bætt að gjaldtöku er einnig ætlað 
að að standa undir kostnaði vatnsveitna til að tryggja nægilegt vatn og 
vatnsþrýsting til slökkvistarfs og fyrir sérstakan slökkvibúnað þar sem hans er
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krafist. Með því orðalagi er girt fyrir hugsanlegar kröfur vatnsveitna á hendur 
sveitarfélögum vegna þeirrar þjónustu við fasteignaeigendur.

í frumvarpinu felast nokkrar meginbreytingar frá gildandi lögum. í fyrsta lagi 
er kveðið með skýrum hætti á um það að vatnsgjald verði ekki innheimt af 
fasteign fyrr en hún hefur verið tengd dreifikerfi vatnsveitu um heimæð. Er 
þannig horfið frá þeirri framkvæmd að upphaf gjaldtöku miðist við tiltekið 
byggingarstig mannvirkja á fasteign, óháð því hvort fasteignin hafi verið tengd 
vatnsveitunni með heimæð, enda markar sú tenging þann aðgang að þjónustu 
vatnsveitunnar sem innheimta vatnsgjaldsins byggist á.

í öðru lagi er nú kveðið skýrt á um þá meginreglu að vatnsgjaldið skuli taka 
mið af fasteignarmati fasteignarinnar í heild, þó með tilteknum 
undantekningum sé. Að áliti sambandsins hefur verið gætt meðalhófs með því 
að setja inn ákvæði um að ef fasteignareigandi getur sýnt fram á að 
ómögulegt sé að tengja tiltekið mannvirki á fasteign, sem sérstaklega er 
tilgreint í fasteignaskrá, geti hann sótt um það sérstaklega að álagning 
vatnsgjalds taki mið af því. Þá er nú jafnframt gerður sá fyrirvari að hlunnindi, 
ræktað Jand og önnur sérstök fasteignarréttindi, sem skilgreind eru í 
fasteignaskrá sem hluti fasteignarinnar og mynda umtalsverðan hluta af 
matsverði, skuli vera undanþegin við álagningu almenns vatnsgjalds. Með 
þessu er betur mætt því sjónarmiði um töku þjónustugjalda að endurgjald 
notandans taki mið af þeirri þjónustu sem veitt er.

í þriðja lagi er bætt inn ákvæði um að við skammtímanotkun vatns frá vatn- 
sveitu, svo sem vegna byggingarframkvæmda, eða þegar óskað er sérstakrar 
tengingar við vatnsveitu, og gjaldtaka samkvæmt öðrum ákvæðum laga 
þessara á ekki við, er vatnsveitu heimilt að heimta sérstök tengi- og 
notkunargjöld til viðbótar við heimæðargjald skv. 5. gr. ef við á. Gjöld má 
innheimta fyrir vinnu við tengingu og/eða aftengingu vatns, sem föst gjöld, 
t.d. fyrir þá daga sem tenging varir, á grundvelli mælingar og/eða áætlaðrar 
notkunar.

Sambandið telur framangreindar breytingar allar vera til bóta og hvetur til 
þess að frumvarpið verði að lögum.
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