
H eílbrígð iseftirlit Reykjavíkur
Reykjavíkurborg

Alþingi
b.t. umhverfis- og samgöngunefndar

Reykjavík, 6. mars 2019 
Tilvísun: 2019020394/50.12

Austurstræti 8-10 
150 REYKJAVÍK

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, 
lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum 
(stjórnvaldssektir o.fl.), mál nr. 542. - Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.

Vísað er til tölvubréfs Umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis dags. 27. febrúar 2019 þar 
sem óskað er umsagnar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um frumvarp um breytingu á lögum 
um hollustuhætti og mengunarvamir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um meðferð 
elds og vamir gegn gróðureldum (stjómvaldssektir o.fl.), mál nr. 542. Áður hefur 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gefið umsögn dags. 29. nóvember 2018 um mál umhverfis- og 
auðlindaráðuneytis um frumvarp um breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvamir. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) hefur farið yfir frumvarpið og þau 
gögn sem því fylgja og gefur eftirfarandi umsögn.

Tekið hefur verið tillit til hluta þeirra athugasemda sem HER kom með í umsögn sinni 29. 
nóvember 2018. Eftir stendur þó það mikilvæga atriði að heilbrigðisnefndum sveitarfélaga 
(HES) er enn ekki heimilt að leggja á stjómvaldssektir til samræmis við Umhverfisstofnun. 
HER bendir á að nú er í vinnslu frumvarp til breytingar á matvælalögum þar sem HES mun 
hafa heimild til að beita stjórnvaldssektum vegna eftirlits með frjálsu flæði ferskrar búvöm 
skv. matvælalögum. Eðlilegt er að slíkt úrræði sé til staðar fyrir öll stjómvöld sem sinna 
eftirliti skv. lögum nr. 7/1998.

Athugasemdir við einstaka greinar:

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir
1. gr. frv. Um rannsóknarstarfsemi, þróunarstarf eða prófanir á nýjum vörum og 
vinnsluferlum sem vara skemur en 3 ár: Þrátt fyrir undanþáguákvæði er mikilvægt að tryggja 
heimild eftirlitsaðila til eftirlits og kröfugerða vegna mengandi starfsemi sem fellur undir 
ákvæðið. Einnig þarf að koma ákvæði um að starfsemin þurfi að samræmast skipulagi. Loks 
telur HER að 3 ár séu of langur tími, í fyrri drögum frumvarpsins var lagt til 1 ár og telur 
HER það hæfilegan tíma.

5. gr. frv. Um tímabundna framlengingu starfsleyfis: HER tekur undir þetta en bendir á að 
setja þarf ákvæði um að starfsemin þurfi að samræmast skipulagi þann tíma sem 
framlengingin tekur til. Ef skipulagsyfirvöld skipuleggja starfsemi út af skipulagssvæði með 
breyttum landnotkunarákvæðum þarf að hlíta því, að teknu tilliti til meðalhófsreglu 
stjórnsýslulaga.
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9. gr. frv. Um gjalaskrár: Að mati HER þarf að bæta við ákvæði um heimildir HES til að 
leggja á stjórnvaldssektir sbr. sambærilega grein um álagningarheimildir Umhverfisstofnunar 
í 11. gr. frv.

10. gr. frv. Um heimild til framsals á valdi til fullnaðarafgreiðslu mála: HER tekur undir 
þann hluta breytingartillögunnar sem snýr að því að heilbrigðisnefnd geti falið 
framkvæmdastjóra viðkomandi heilbrigðiseftirlits og tilteknum starfsmönnum þess 
fullnaðarafgreiðslu einstakra mála. HER telur jafnframt að væri til bóta að bæta við sérstöku 
ákvæði sem heimilar framsal tiltekinna athafna/framkvæmdaatriða, sem eru hluti 
stjórnvaldsákvörðunar, til annarra en starfsmanna nefndarinnar. Stjómsýsluþáttur máls yrði 
eftir sem áður hjá HES.

Hins vegar gerir HER alvarlega athugasemd við að heilbrigðisnefnd eigi að óska eftir 
samþykki sveitarstjórnar fyrir framsali á valdi til fullnaðarafgreiðslu mála til 
framkvæmdastjóra eða tiltekinna starfsmanna heilbrigðiseftirlitssvæðanna. Með þessu er 
vegið að sjálfstæði nefndarinnar gagnvart sveitarstjórn. Þá er það flókið í framkvæmd þar sem 
í öllum tilvikum nema einu standa margar sveitarstjórnir að rekstri eins heilbrigðiseftirlits, 
með eina heilbrigðisnefnd og gæti skapa glundroða náist ekki full sátt um framsalið.

19. gr. frv. Stjórnvaldssektir: HER ítrekar það sem áður hefur komið fram í umsögnum að 
eðlilegt sé að allar 11 eftirlitsstofnanirnar sem framfýlgja lögum nr. 7/1998 hafi samræmd 
úrræði þ.á.m. beitingu stjórnvaldssekta. Að mati HER er það flóknari stjómsýsla ef beiting 
stjómvaldssekta til að fylgja eftir kröfum eftirlitsaðila, færist á milli stjórnvalda og eðlilegast 
að það stjómvald sem fer með eftirlit með viðkomandi rekstri, hafi heimildina. Hætta er á að 
annars verði um tvöfalt eftirlit að ræða vegna rannsóknaskyldu stjórnvalda auk tilheyrandi 
aukins kostnaðar fyrir fyrirtækin sem eftirlit beinist að. HER ítrekar sem firam hefur komið, 
að í vinnslu er frumvarp til laga um breytingar á matvælalögum þar sem gert er ráð fyrir að 
HES muni hafa heimild til að beita stjómvaldssektum vegna eftirlits með frjálsu flæði 
ferskrar búvöm skv. matvælalögum. Að sjálfsögðu verður að gæta samræmis við heimildir 
stjórnvalda til að beita þessu úrræði án tillits til rekstrartegundar fyrirtækja í atvinnurekstri.

I gildandi lögum um hollustuhætti og mengunarvamir virðist vera að úrræði til beitingar 
stjómvaldssekta ætti við um mikið af fyrirtækjum sem eru á starfsleyfúm frá HES.

Frumvarp til laga um breytingu lögum um meðhöndlun úrgangs

22. gr. frv. Stjórnvaldssektir : HER ítrekar það sem áður hefur komið fram hér að ofan að 
eðlilegt sé að allar 11 eftirlitsstofnanirnar sem framfýlgja lögum nr. 7/1998 hafi samræmd 
úrræði þ.á.m. beitingu stjórnvaldssekta. Að mati HER er það flóknari stjórnsýsla að beiting 
úrræða færist á milli stjómvalda og eðlilegast að það stjórnvald sem fer með eftirlit hafi 
heimildina. HER bendir eins og kemur fram hér að ofan að nú er í vinnslu fmmvarp til 
breytingar á matvælalögum þar sem HES mun hafa heimild til að beita stjórnvaldssektum 
vegna eftirlits með frjálsu flæði ferskrar búvöru skv. matvælalögum.

Skv. frumvarpinu virðist það vera þannig að beiting stjórnvaldssekta ætti við um mikið af 
fýrirtækjum sem eru á starfsleyfum frá HES.

Fyrir utan það sem til umsagnar er nú og fram kemur í frumvarpsdrögum telur HER að bæta 
ætti við frumvarpið grein um að heimilt sé að svipta fýrirtæki starfsleyfi eða afskrá
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skráningarskyld fyrirtæki ef eftirlitsgjöld eru ekki greidd að undangengu innheimtuferli, í 
samræmi við það sem fram kemur í 2. mgr. 20. gr. matvælalaga nr. 93/1995 en þar segir: 
„Leyfisveiting og endumýjun leyfa er háð því að eftirlits- og leyfisgjald hafi verið greitt, sbr. 
og 25. og 26. gr., og leyfi til framleiðslu og dreifmgar matvæla má fella úr gildi ef sá sem 
slíkt leyfí hefur gerist sekur um ítrekuð eða alvarleg brot á lögum þessum, reglugerðum eða 
fyrirmælum settum samkvæmt þeim."

Að lokum ítrekar HER það sem áður hefur komið fram í umsögnum um breytingar á lögunum 
og þeim reglugerðum sem á þeim eru byggðar að í umræðu um einfaldari stjómsýslu væri 
eðlilegast að sem mest eftirlit sé hjá HES en að UST og MAST hafi yfirumsjónar- og 
samræmingarhlutverk gagnvart HES.

HER óskar eftir að fá frumvarpið til umsagnar aftur á síðari stigum og áskilur rétt til að koma 
að frekari athugasemdum, ef þörf krefur.

Virðingarfyllst 
eilbrigðiseftirlits Reykj avíkur

Arþý Sigurðardóttir 
framkvæmdastj óri
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