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Frumvarp til Iaga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunai*varnir, 
lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um meðferð elds og varnir gegn 
gróðureldum (stjórnvaldssektir o.fl.), 542. mál

Umhverfisstofnun hefur borist beiðni frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis þess 
efnis að stofnunin veiti umsögn sína um frumvarp til laga um hollustuhætti og 
mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.), 542. mál.

Um stjórnvaldssektir:

í 19. gr. sbr. 12. gr. frumvarpsins er fjallað um stjórnvaldssektir. I ljósi þess að gert er ráð 
fyrir að einungis Umhverfísstofnun hafí slíkar heimildir og að heilbrigðisnefndir skuli 
upplýsa stofnunina um frávik sem til álita lcemur að beita stjórnvaldssektum vill 
Umhverfísstofnun taka fram að það geti verið örðugt fyrir stofnun að beita slíkum 
stjórnvaldssektum gegn aðilum sem stofnunin hefur ekki beint eftirlit með. Það gæti þó 
verið hægt er varðar 1. tl. ákvæðisins um stjórnvaldssektir hvað varðar starfsleyfislausa 
eða óskráða starfsemi og þá eftir ábendingu frá heilbrigðisnefnd. Að öðru lcyti telur 
stofnunin að heimildir til stjórnvaldssekta ættu einungis að ná til þeirra aðila og starfsemi 
sem stofnunin hefur beint eftirlit með.

Ásamt þessu vill stofnunin leggja til eftirfarandi orðalagsbreytingar á 19. gr. a. 
frumvarpsins.

• 1. tl. 1. mgr. greinarinnar orðist svo: að óheim ilt sé að stunda atvinnurekstur án gilds
starfsleyfis eða skráningar hjá Umhverfisstofnun, sbr. 1. mgr. 6. gr.

Stofnunin telur orðalagið betur ná yfir þau tilvik þar sem starfsleyfí er útrunnið og 
rekstraraðili eklci gætt þess að sækja um framlengingu eða nýtt starfsleyfí. I þeim tilvikum 
hefur vissulega verið gefið út starfsleyfi og nær því orðalag málsgreinarinnar ekki 
beinlínis yfir þau tilvik. Með þessum hætti sé skýrara hvað átt sé við.
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Stofnunin leggur til að eftirfarandi töluliður bætist við ákvæði um stjórnvaldssektir í 
lögum um meðhöndlun úrgangs:

• Við 1. mgr. bætist: Ákvæðum um flutning úrgangs á rnilli landa, sbr. 31. gr.

í 12. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að heilbrigðisnefndir upplýsi Umhverfisstofnun 
í þeim tilvikum þar sem til greina kemur að beita stjórnvaldssektum vegna frávika.

Ekki er alveg skýrt hvaða hlutverk stofnuninni yrði ætlað í því samhengi þegar hún fær 
sendar upplýsingar frá heilbrigðisnefnd um tilvik þar sem til greina kemur að beita 
stjórnvaldssektum. Ætla má að stofnuninni sé þá fært sjálfstætt mat á því hvort eðlilegt sé 
að beita slíkum heimildum eða hvort réttara sé að heilbrigðisnefndir fylgi frávikum eftir 
með þvingunarún-æðum. Einnig má álykta að stofnunin þurfi elcki sérstaklega að svara 
heilbrigðisnefnd í hverju tilviki fýrir sig heldur meðtaki einfaldlega upplýsingar. Þó væri 
rétt að stofnunin myndi tilkynna viðkomandi heilbrigðisnefnd urn afstöðu sína til málsins. 
Ráða má a f ákvæðinu að stofnunin gæti tekið yfir mál heilbrigðisnefnda og telcið 
ákvörðun í þeim. Þá má benda á að álagning stjórnvaldssekta þarf eldci að ljúka frávikum 
relcstraraðila og gæti því heilbrigðisnefnd verið að beita þvingunarúrræðum á sama tíma 
eða síðar, þrátt fyrir ákvörðun um stjórnvaldssekt.

Alagning stjórnvaldssekta teljast til refsikenndra viðurlaga og því mikilvægt að álcvæði 
þeim tengd séu slcýr. Einnig bendir stofnunin á að mjög tímafrekt getur reynst að vinna 
úr slíkum tilkynningum. Niðurstaða stofnunarinnar gæti í ýmsum tilvikum orðið sú að 
elcki væri tilefni eða lagaskilyrði til þess að beita stjórnvaldsselctum. Er ólílclegt að 
gjaldtölcuheimildir dygðu til að standa straum a f  lcostnaði við slílca vinnu. Stofnunin getur 
elcki bætt við sig slíkri vinnu án aukinna fjárheimilda. í ljósi framangreinds, telur 
stofnunin nauðsynlegt að slcýra álcvæðið frelcar.

Um er að ræða nýja heimild í lögunum og þarf að beita a f  varkárni. Stofnunin telur rétt 
að innleiða heimild til stjórnvaldsselcta sem lcoma fyrst og fremst til álita í stærri mengandi 
starfsemi þar sem hefðbundin þvingunarúrræði eru áfram til staðar. Umhverfisstofnun 
telur að forsendur fyrir ákvörðun um stjórnvaldsselct verði að vera skýrar og fylgja 
eftirlitshlutverlci þess stjórnvalds sem selctina álcveður.

Um heimildir í gjaldskrá
Umhverfisstofnun telur nauðsynlegt að heimildir til þess að innheimta gjald vegna útgáfu 
starfsleyfa nái einnig til breytinga, niðurfellinga, aðilaslcipta og endurslcoðunar á 
starfsleyfum, sbr. 1. tl. a liðar 1. mgr. 9. gr. og 1. tl. a liðar 1. mgr. 11. gr. frumvarpsins 
um breytingu á 46. og 53. gr. laganna. Milcilvægt er að heimildir til innheimtu fýrir 
gjaldslcrá séu slcýrar. Er því lagt til að orðunum: „sem og handhafabreytingu“ verði bætt 
við 53. gr. laganna. Samhliða er lagt til að bætt verði við eftirfarandi mgr. við 6. gr. 
„Utgefandi starfsleyfis er getur heimilað handhafabreytingu á starfsleyfi e f fyrir liggur 
undirrituð yfirlýsing beggja aðila þar um.“

Varðandi skyldur leyfisveitenda við mat á umhverfisáhrifum:
Eins telur stofnunin að slcerpa þurfi á ábyrgð leyfisveitenda við útgáfu leyfa varðandi mat 
á umhverfisáhrifum, sbr, einnig endurskoðun laga um mat á umhverfísáhrifum. Slcýra 
þarf stöðu leyfisveitenda en skyldur þeirra hafa verið að kynna sér matsslcýrslu og taka 
rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum. Slcv. nýlegum 
úrslcurðum úrslcurðarnefnar umhverfis- og auðlindamála (í málum nr. 3/2018, 4/2018, 
5/2018, 6/2018) er ábyrgð á umhverfismati og efnisleg og formleg endurslcoðun á
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umhverfísmatsferlinu algjörlega á leyfísveitanda. Stofnunin telur það vera mikla 
breytingu á þeirri stjórnsýsluframkvæmd sem hefur verið á íslandi við mat á 
umhverfísáhrifum og stuðli að því að við útgáfu leyfa sé meiri möguleiki á að þau geti 
verið ógilt löngu eftir að þau hafa verið útgefin sem er ómöguleg aðstaða fyrir alla aðila, 
umsækjendur, stofnanir, sveitarfélög og almenning allan. Skýra þarf skyldur 
leyfísveitenda við mat á umhverfísáhrifum og hvernig leyfísveitendur vinni áfram 
leyfísmál þegar álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir og 
hvernig leyfísveitandi tryggir að það sé lögmætur grundvöllur ákvarðanatöku.

Þá er nauðsynlegt að bæta inn í lögin ákvæði sem þegar heíur verið sett í reglugerð nr. 
550/2018 um að leyfisveitandi taki afstöðu til atriða í áliti Skipulagsstofnunar hvað varðar 
tengsl við verksvið hans. Kröfur sem komið hafí fram í athugasemdum við 
starfsleyfístillögur, í kærum til úrskurðarnefndar umhverfís- og auðlindamála, einnig sem 
sú nefnd hefur gefið í skyn að leyfisveitendur eigi að taka afstöðu til atriða í áliti 
Skipulagsstofnunar sem varða umhverfísmatið í heild og þar með einnig atriða sem varða 
ekki verksvið leyfisveitenda, gefa tilefni til að skerpa á því að leyfisveitandi tekur afstöðu 
til atriða sem hann hefur bærni og þekkingu til. Þá má benda á að stjórnvöldum eru sett 
starfsskilyrði sbr. lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins og eiga þau að vinna innan þeirra 
heimilda sem þeim er gert að starfa eftir.

Útgáfa starfsleyfis:
í 4. mgr. 7. gr. laga nr. 7/1998 segir að útgefandi starfsleyfís skuli innan ijögurra vikna 
frá því að frestur til að gera athugasemdir við tillögur að starfsleyfi rann út, taka ákvörðun 
um útgáfú starfsleyfis. I framkvæmd hefur þessi tími verið o f skammur einkum m.t.t. 
ítarlegri vinnslu starfsleyfa. Ritun greinargerða og umfangsmeiri úrvinnsla athugasemda 
hafa leitt til þess að þessi áskilnaður um að talca verði ákvörðun um útgáfu leyfa innan 
ljögurra vikna er ekki raunhæft. Stofnunin leggur til að ákvæðinu verði breytt þannig að 
útgefandi starfsleyfís:

• skuli að iafnaði taka ákvörðun um útgáfu starfsleyfís innan fjögurra vikna, fari hann yfír 
þann tíma skal hann gera grein fyrir ástæðum þess í greinargerð.

Virðingarfyllst

ýrjcg Tforlaci iaS
V

Agnar Bragi Bragason Frigg Thorlacius
teymisstjóri lögfræðingur
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