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Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 27. febrúar sl., þar sem óskað 
er eftir umsögn um ofangreint mál. Framlengdur frestur er til 15. mars. Sambandið 
veitti áður umsögn um drög að frumvarpi í samráðsgátt Stjórnarráðsins 29. 
nóvember sl. og hefur verið brugðist við allmörgum ábendingum í þeirri umsögn.

Almennt um frumvarpið

í umsögn sinni tók sambandið jákvætt í allmargar breytingar sem lagðar eru til í 
frumvarpinu. Sérstakt tilefni er til að nefna ákvæði 10. og 14. gr., sem fela í sér 
breytingar sem sambandið hefur kallað eftir um aillangt skeið, í þeim tilgangi að 
einfalda stjórnsýslu. Þannig verði m.a. óþarft að kalla eftir umsögn 
heilbrigðisnefndar þegar fjárhæðir í gjaldskrám sem sveitarfélög setja á grundvelli 
hollustuháttalaga eru endurskoðaðar.

Einnig styður sambandið breytingar sem lagðar eru til í 16. gr. um dagsektir en telur 
tilefni til að endurskoða það fyrirkomulag að innheimtar dagsektir renni til einstakra 
sveitarfélaga. Ljóst er að sú tilhögun hugnast heilbrigðiseftirlitunum illa og á hún 
sér ekki fordæmi. Samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisnefndum eru það afar fá 
tilvik á hverju ári sem dagsektum er beitt. Má því ætla að ekki sé til staða nein 
raunveruleg hætta á því að þessu úrræði verði beitt sem hugsanlegri tekjulind fyrir 
þau embætti sem leggja dagsektirnar á, sem munu vera meginrökin fyrir þeirri 
tilhögun sem lögð er til í 16. gr. frv. Raunin er enda sú að heilbrigðisnefndir eru ekki 
reknar eingöngu fyrir sértekjur, s.s. eftirlitsgjöld, heldur greiða sveitarfélögin í 
öllum tilvikum framlag til rekstrar þeirra.

Þá gerir sambandið engar athugasemdir við ákvæði frv. um að heilbrigðisnefndir 
birti ársskýslu um starfsemi sína þar sem fram komi yfirlit um helstu verkefni og 
áherslur undangengins árs ásamt ársreikningi, sbr. 9. gr. frv.

í umsögnum sambandsins og heilbrigðiseftirlitssvæða víða um land voru gerðar 
veigamiklar athugasemdir við ákvæði 12. gr. frv., þar sem lagðar voru til breytingar 
á menntunarkröfum sem gerðar eru til forstöðumanna og starfsmanna 
heiibrigðiseftirlitssvæða sbr. 49. gr. laganna. í skýringum við frumvarpið kemur 
fram að þessar hugmyndir þarfnist frekara samráðs og er þær því ekki að finna í 
endanlegu frumvarpi. Sambandið hefur ekki óskað eftir umræddum breytingum og 
telur þær ekki knýjandi. Augljós þörf er á að slíkar breytingar fái vandaða umræðu 
áður en tillögur um lagabreytingar eru lagðar fram á Alþingi.
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Brugðist hefur verið jákvætt við fleiri ábendingum sambandsins, m.a. um 
framsetningu gjaldskrárákvæða í 9. og 11. gr. frv. og ákvæðis um stöðvun starfsemi 
til bráðabirgóa í 18. gr. Sambandið hvetur þó nefndina til að rýna nánar í þessar 
greinar m.t.t. ábendinga frá heilbrigðisnefndum, sem benda m.a. á að ekki sé 
nægilegt að hafa eingöngu heimild til bráðabirgðastöðvunar í tilvikum þar sem 
rekstur samræmist ekki lögum. Þess má t.d. vænta að reynt geti á slíkar heimildir 
þar sem skráningarskyld starfsemi er hafin í trássi við skipulag.

í þessari umsögn er lögð áhersla á að fjalla um breytingar sem gerðar hafa veriö á 
frumvarpinu ásamt því að ítreka athugasemdir sem ekki voru teknar til greina við 
vinnslu málsins. Einnig eru í umsögninni ábendingar um nokkur atriði sem komið 
hafa fram í samskiptum við heilbrigðiseftirlitssvæðin við gerð þessarar umsagnar. 
Eftir atvikum vísast jafnframt til umsagna frá heilbrigisnefndum til frekari skýringa. 
Sambandið lýsir sig jafnframt tilbúið til að koma með nánari tillögur um 
breytingartillögur við einstakar greinar við frekari vinnslu málsins.

Gildissvið, 1. gr.

Sambandið tekur undir ábendingu frá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur um að ákvæði 
1. gr. sú of rúmt en þar er þróunar- og rannsóknarstarfsemi undanskilin gildissviði 
laganna ef hún varir skemur en í þrjú ár. Jafnframt tekur sambandið undir 
ábendingar Samtaka atvinnulífsins og Samtaka verslunar þjónustuna um að umrætt 
ákvæði 2. gr. laganna er skýrt dæmi um óvandaða innleiðingu ESB-löggjafar og 
passar í raun á engan hátt inn í þann almenna ramma sem hollustuháttalögin eru. 
Mikilvægt er að vinda sem fyrst ofan af þessum mistökum enda hefur nú þegar 
komið skýrt fram að lög nr. 66/2017 um breytingar á hollustuháttalögum hækkuðu 
flækjustig löggjafarinnar langt umfram það sem eðlilegt getur talist. Á þetta bentu 
bæði Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök atvinnulífsins við setningu 
löggjafarinnar og er tilefni til að ítreka þær ábendingar nú.

Verði ákvæðið áfram í lögum kann að vera ástæða til þess að undanskilja 
rannsóknastarfsemi einvörðungu starfsleyfisskyldu frekar en að kveða á um að 
lögin nái alls ekki til starfseminnar í svo langan tíma, enda getur starfsemi af 
þessum toga valdið mengun.

Framlenging starfsleyfis, 5. gr.

Sambandið telur það ótvírætt vera til bóta að heimila framlengingu starfsleyfis um 
eitt ár en telur rétt að bæta við greinina orðunum: enda samræmist starfsemin 
gildandi skipulagi. Einnig mætti mögulega heimila að nýr rekstraraðili yfirtaki rekstur 
án útgáfu nýs starfsleyfis enda sé um óbreyttan rekstur að ræða, sbr. umsögn 
Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis.

Gjaidskrár heilbrigðisnefndar, 9. gr.

í frumvarpinu felast töluverðar breytingar á 46. gr., sem fjallar um gjaldskrá 
heilbrigðiseftirlits. Við bætist gjaldtaka fyrir skráningu rekstraraðila sbr. 8. gr., sem 
er fagnaðarefni en nokkur vafi hefur leikið á því hvort skráningargjöld ættu að 
renna til heilbrigðiseftirlits eða Umhverfisstofnunar. Að áliti sambandsins leikur þó 
enn töluverður vafi á því hvort það fyrirkomulag sé yfir höfuð skynsamlegt að
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skráning starfsemi fari fram í miðlægri gátt hjá Umhverfisstofnun frekar en að 
heilbrigðiseftirlit á hverju svæði taki beint við tilkynningum um skráningu.

Einnig bætist við gjaldtökuheimild fyrir eftirfylgni eftirlits og beitingu 
þvingunarúrræða. Sambærileg heimild hefur um nokkurt skeið verið til staðar í 53. 
gr. um gjaldtökuheimildir Umhverfisstofnunar. Sambandið er hlynnt því að ákvæði 
laganna um gjaldskrár heilbrigðisnefnda og Umhverfisstofnunar verði eins líkar og 
kostur er og styður þessa breytingu.

Athygli er vakin á því að í 3. mgr. 46. gr. gildandi iaga er kveðið á um að í gjaldskrá 
sveitarfélaga fyrir eftirlitsskylda starfsemi megi innheimta gjald fyrir eftirlitsskylda 
starfsemi, svo sem fyrir eftirlit, útgáfu starfsleyfa og vottorða. sé eftirlitið á vegum 
sveitarfélaga. Ekki er veitt skýring á því í frumvarpinu hvers vegna ekki er lengur 
kveðið á um gjald fyrir útgáfu vottorða og virðist ástæða til að huga nánar að 
orðalagi 9. gr. hvað það varðar. Einnig þarf að vera Ijóst að við gjaldtöku fyrir eftirlit 
sé t.d. heimilt að taka gjald fyrir sýnatöku þegar hennar gerist þörf og kostnað við 
auglýsingu starfsleyfa. Þá telur sambandið skýrt, með vísan til 3. mgr. 16. gr., að 
heilbrigðisnefndir fái endurgreiddan innheimtukostnað vegna dagsektainnheimtu.

Framsal valdheimilda, 10. gr.

Af hálfu heilbrigðiseftirlitssvæða er gerð athugasemd við að það sé of íþyngjandi að 
gera kröfu um að allar hlutaðeigandi sveitarstjórnir samþykki slíkt valdframsal og 
kveði á um það í samþykkt viðkomandi sveitarfélags. Er bent á það af hálfu 
heilbrigðisnefnda að þetta fyrirkomulag sé í andstöðu við markmið um að 
heilbrigðisnefndir séu sjálfstæð stjórnvöld. Sama afstaða kemur fram í umsögn 
Akureyrarbæjar.

Sambandið telur tilefni vera til þess að skoða útfærslu þessa ákvæðis nánar, í 
samráði við umhverfis- og auðlindaráðuneyti og samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneyti og finna lausn sem uppfylli sjónarmið um festu og gegnsæi 
í stjórnsýsluframkvæmd. Markmið breytingarinnar er að stuðla að einföldun í 
stjórnsýslu og telur sambandið rétt að kappkosta að það markmið náist.

Gjaldskrárákvæði 11. gr.

í 11. gr. um gjaldtöku Umhverfisstofnunar bætist heimild til þess að leggja á gjald 
fyrir álagningu stjórnvaldssekta. í raun felst í því að Umhverfisstofnun geti lagt á 
sakarkostnað. Tilefni er til þess að fara nokkrum orðum um samspil beitingar á 3. tl. 
a-Iiðar 11. gr. um gjaldtöku fyrir eftirfylgni eftirlits og beitingu þvingunarúrræða og 
heimildartil þess að beita stjórnvaldssektum sbr. 19. gr. frv.

Ekki er t.d. hægt að útiloka að fyrirtæki í eigu sveitarfélaga, s.s. sorpsamlög, geti 
þurft að greiða allháar fjárhæðir fyrir vinnu sérfræðinga Umhverfisstofnunar vegna 
frávika sem upp koma við rekstur urðunarstaðar. í framkvæmd hefur þessi 
gjaldtaka reynst töluvert íþyngjandi fyrir rekstraraðila enda rukkar
Umhverfisstofnun tímagjald fyrir vinnu sérfræðinga stofnunarinnar. Eitt 
áminningarbréf getur þannig kostað drjúgan skilding fyrir rekstraraðila og ef ekki er 
brugðist við kröfum um úrbætur innan frests getur það leitt til frekari reikninga fyrir 
ítrekanir. Hér er um einhliða ákvarðanir Umhverfisstofnunar að ræða og hafa
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eftirlitsþegar litla möguleika á að gera athugasemdir við innheimtukröfur 
stofnunarinnar.

Eðlilegt er að eftirlitsskyldir aðilar spyrji hvort nokkur þörf sé á að bæta við frekari 
viðurlögum í formi stjórnvaldssekta vegna slíkra mála í Ijósi fyrrgreindrar 
stjórnsmkvæmdar.

Stöðvun starfsemi, 18. gr.

Tilefni er til þess að þingnefndin skoði vel hvort í greininni séu nægilega skýrar 
heimildir fyrir eftirlitsaðila til að takmarka eða stöðva starfsemi. Ljóst virðist að 
ákvæðið gengur skemmra en 60. gr. gildandi laga, e í 2. mgr. þeirrar greinar segir:

Stöðvun starfsemí og förgun á vörum skal þvf aðeins beitt að um alvarleg 
tilvik sé að ræða eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests og er 
heimilt að leita aðstoðar lögreglu ef með þarf. Sé um slík brot að ræða getur 
heilbrigðisnefnd afturkallað starfsleyfi viðkomandi reksturs.

Sérstakt tilefni er tíl þess að þingnefndin skoði nánar hvort bráðabirgðastöðvun sé 
fullnægjandi úrræði, t.d. gagnvart skráningarskyldri starfsemi, enda kemur ekki til 
álita að afturkalla starfsleyfi fyrir slíka starfsemi. Reglugerð um skráningu skv. 8. gr. 
laganna hefur enn ekki verið sett og liggja því ekki fyrir neinar leiðbeiningar um 
hvernig bregðast skuli við gagnvart óleyfisstarfsemi sem t.d. er hafin í trássi við 
skipulag.

Heimild Umhverfisstofnunar til stjórnvaldssekta, 19. og 22. gr.

Meginefni frumvarpsins er að veita Umhverfisstofnun heimild til að leggja á 
stjórnvaldssektir. Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök 
heilbrigðiseftirlitssvæða á íslandi hafa áður veitt neikvæðar umsagnir um frumvörp 
um sama efni. Ástæða þeirrar afstöðu er fyrst og fremst sú að sambandið telur rétt 
að sömu eftirlitsheimildir séu á höndum þeirra stjórnvalda sem fara með 
mengunareftirlit. Á það einnig við um þvingunar- og refsiúrræði. Ástæða er til þess 
að vísa til stefnumörkunar sambandsins 2018-2022:

Sambandið beiti sér fyrir því að eftirliti með starfsleyfisskyldri 
atvinnustarfsemi verði að meginstefnu sinnt af staðbundnum stofnunum. 
Megináhersla verði á að opinbert eftirlit sé leiðbeinandi og ekki íþyngjandi og 
að miðlægar stofnanir beini kröftum sínum að samræmingu eftirlits frekar en 
að sinna sjálfar eftirlitsverkefnum. (3.4.12)

í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir því að heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga fái heimild 
til álagningar stjórnvaldssekta heldur verði slíkar heimildir eingöngu á hendi 
Umhverfisstofnunar. Telji heilbrigðisnefnd að til álita komi að beita stjórnvaldssekt 
vegna starfsemi sem heyrir undir eftirlit hennar skal nefndin því upplýsa 
Umhverfisstofnun um frávik, sbr. 12. gr. frv.

Einnig má benda á að ákvæði eru í 19. gr. frv. um við hvaða aðstæður 
Umhverfisstofnun geti vísað málum til lögreglu en sambærilegt ákvæði er ekki að 
finna um heilbrigðisnefndir. Ástæða er til að breyta frumvarpinu hvað þetta varðar.

Vert þykir að benda á að ekki eru lagðar sérlega skýrar línur í frumvarpinu um hvert 
sé raunverulegt markmið með beitingu stjórnvaldssekta eða hvaða brot gegn

4



hollustuháttalögum kunni að varða stjórnvaldssektum en þau brot sem nefnd eru í 
19. gr. frv. heyra væntanlega flest undir eftirlit Umhverfisstofnunar. í upptalningu 
vantar hins vegar brot sem ekki tengjast brotum á starfsleyfum en geta valdið 
mengun. Eðlilegt er að varpa einnig fram þeirri spumingu hvort hámark 
sektarfjárhæða stuðli nægilega vel að þeim varnaðaráhrifum sem stefnt er að skv. 
skýringum við frumvarpið.

Ákvæði 22. gr. frv., þar sem lagðar eru til breytingar á úrgangslögum til að leggja á 
stjórnvaldssektir, eru að nokkru eðlisólíkar upptalningu í 19. gr. og má þar 
sérstaklega nefna 1. tl. um bann við losun úrgangs annars staðar en á móttökustöð 
eða í sorpílát og opinni brennslu hans. Þar er um að ræða brot sem falla ótvírætt 
undir eftirlit heilbrigðisnefnda og ef tilefni þykir til stjórnvaldssekta fyrir slík brot 
virðist eðlilegra að ákvörðun um það verði hjá heilbrigðisnefnd frekar en hjá 
Umhverfisstofnun.

Að áliti sambandsins mætti skoða að einskorða beitingu stjórnvaldssekta við 
alvarleg atvik, sbr. umfjöllun um 11. gr. frumvarpsins um gjaldtöku fyrir eftirfylgd 
vegna frávika. Ætla má að beiting tiltölulegra lágra stjórnvaldssekta fyrir 
minniháttar brot bæti litlu við þann íþyngjandi kostnað sem Umhverfisstofnun 
getur þegar beitt á grundvelli gildandi Iaga, sbr. einnig breytingar sem lagðar eru til 
í 9. gr. frv. um gjaldtöku heilbrigðisnefnda.

Lokaorð

Sambandið hvetur umhverfis- og samgöngunefnd til þess að fara mjög vel yfir 
framkomnar ábendingar frá heilbrigðiseftirlitssvæðum. Markmið lagabreytinganna 
ætti að vera að auka skilvirkni í stjórnsýslu við eftirlit og til þess að ná því markmiði 
sér sambandið fyrir sér að gera þurfi allnokkrar breytingar á nokkrum ákvæðum 
frumvarpsins. Jafnhliða þarf að sjálfsögðu að gæta þess að eftirlit verði ekki of 
íþyngjandi fyrir eftirlitsskylda aðila.

Með þessum fyrirvara mælir frumvarpið með því að frumvarpið verði að lögum.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs
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