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Umsögn Akureyrarbæjar 
við frumvarpi 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.). - þingskjal 895 —  542. mál.

Akureyrarbær telur að frumvarpið hafi til að bera jákvæðar breytingatillögur og fagnar því. Hins 
vegar telur Akureyrarbær að nauðsynlegt sé að gera sérstaka umsögn vegna 10. gr. frumvarpsins, þar 
sem gerð er tillaga um nýja málsgrein á eftir 1. mgr. 48. gr. laga um um hollustuhætti og 
mengunarvarnir nr. 7/1998 og 19. gr. frumvarpsins sem kveður á um nýtt ákvæði í 67. gr. í lögum um 
hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998.

Í 10. gr. frumvarpsins er kveðið á um að heilbrigðisnefnd geti falið framkvæmdastjóra 
heilbrigðiseftirlits eða tilteknum heilbrigðisfulltrúum afgreiðslu einstakra mála í tilteknum 
málaflokkum sem undir heilbrigðisnefnd heyri og henni er ætlað að sinna samkvæmt lögum og 
reglugerðum. Það er hins vegar sett sem skilyrði að sveitarstjórn samþykki og kveði á um slíkt 
framsal heilbrigðisnefndar í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins, sbr. 42. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 
138/2011.

Þetta telur Akureyrarbær að sé óþarfi og það eigi að koma í hlut stjórnar heilbrigðisnefnda, sem 
skipuð er fulltrúum sveitarstjórnar, og reyndar oft fleiri sveitarstjórna, að framselja slíkt vald. Því sé 
óþarfi að samþykkt hvers sveitarfélags sem skipar heilbrigðisnefndir í hveijum landshluta, kveði á um 
slíkt framsal.

Í 19. gr. frumvarpsins er kveðið á um að Umhverfisstofnun geti lagt stjórnvaldssektir á einstaklinga 
eða lögaðila sem brjóta gegn tilteknum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Akureyrarbær bendir á að heimild til að leggja á stjórnvaldssektir ætti einnig að vera hjá hverri og 
einni heilbrigðisnefnd, enda standi það nefndunum nærri að beita sektum á sínu landssvæði.

Heilbrigðisnefndir eiga ekki að vera settar undir Umhverfisstofnun, enda um tvær jafngildar stofnanir 
að tefla, önnur á landsvísu, sem heyrir undir ráðuneyti, en hin staðbundin sem heyrir undir 
sveitarfélög.
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