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Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir o.fl. (stjórnvaldssektir o.fl.), 542. mál.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis dagsett 27. febrúar 2019 þar sem óskað eru 
umsagnar um ofangreint mál. Framlengdur frestur til að skila umsögn var veittur til 15. 
mars 2019. Undirritaður vann umsögn fyrir Samtök heilbrigðiseftirlitssvæða á Íslandi og 
skilaði í samráðsgátt þann 28. nóvember 2018. Tekið var tillit til nokkurra athugasemda 
sem þar voru gerðar.

Almennt álit
Í frumvarpinu er ekki lengur gert ráð fyrir að svetiarstjómir leiti umsangar 
heilbrigðisnefnda við setningu gjaldskráa. Heilbrigðisnefndir hafa ekkert um fjármál 
sveitarfélaga að segja og því er breytingin til bóta. Eftir sem áður er sveitarfélögum heimilt 
að leita ráða hjá heilbrigðiseftirlitinum t.d. til að gæta samræmsi í þeirri löggjöf er varðar 
heilbrigðiseftirlit.
Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis birtir nú þegar ársskýrslur og ársreikninga á heimasíðu 
sinni svo kvöð um það er á engan hátt íþyngjandi fyrir eftirlitið. Þá er frestað að gera 
breytingar á menntunarkröfum starfsmanna heilbrigðiseftirlits og var fállist á af hálfu 
umhverfis- og auðlindaráðuneytis að nánara samráð þurfi við heilbrigðiseftirlitssvæðin. 
Heilbrigðiseftirlitið myndi kjósa hafa þessar kröfur óbreyttar.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
l.gr. Gildissvið
Breyting er gerð á þessari grein þannig að rannsóknarstarfsemi er undanþegin lögunum ef 
hún varir skemur en þrjú ár en var eitt áður. Heilbrigðiseftirlitið leggur til að engin 
undanþága frá starfsleyfi og eftirliti sé veitt nema að undangenginni umsögn viðkomandi 
eftirlitsaðila þannig að tryggt sé að mengandi starfsemi fari ekki af stað án eftirlits. Bent er 
á að kostnaður við starfsleyfi og eftirlit heilbrigðiseftirlits t.d. með minni starfsemi er 
óverulegur.

5. gr. Framlenging starfsleyfis
Til viðbótar ætti að koma fram í 6. gr. laganna til áréttingar, að komi nýr aðili að rekstrinum 
geti hann sótt um að starfsleyfið verði fært yfir á hann án þess að gefið verði út nýtt 
starfsleyfi enda sé um óbreyttan rekstur að ræða og eftirlitsaðili meti það svo að ekki sé 
þörf á endurskoðun starfsleyfisskilyrða.
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7. gr. Umhverfisupplýsingar
Mikilvægt er að fyrirtæki séu látin gera grein fyrir hlutfallslegri losun en ekki bara 
heildarlosun þannig að niðurstaðan sé sett í samhengi við framleiðslu (stærð fyrirtækis). 
Minni losun helst oft í hendur við minnkaðan rekstur og öfugt. Ekki er því unnt að mæla 
árangur s.s. a f minni losun nema hún sé sýnd sem hlutfallsleg losun. E f reglugerð um grænt 
bókhald er felld úr gildi þarf þetta atriði eftir sem áður að koma skýrt fram í þeim gögnum 
sem fyrirtæki eiga að skila til Umhverfisstofnunar.

9. gr. Gjaldskrár heilbrigðisnefnda
Skv. þessari grein eru gjaldtökuheimildir heilbrigðisnefnda of þröngar. Heilbrigðiseftirlitið 
þarf að geta innheimt gjald fyrir sýnatökur og rannsóknir, þjónustuverkefni sem ekki 
tengjast beint eftirlitsskyldum rekstri s.s. húsnæðisskoðun. Gjaldtaka þarf fyrir útgáfu 
vottorða og annarra leyfa en starfsleyfa s.s. tóbakssöluleyfa og markaðssöluleyfa. Þá er 
tilvísun í 51 gr. laganna sem gildir um eftirlit Umhverfisstofnunar að öllum líkindum röng 
tilvísun. Vísa ætti heldur í 48 gr. laganna um eftirlit heilbrigðisnefnda. Hér er lagt til að 
heilbrigðisnefndir fái einnig heimild til að beita stjórnvaldssektum eins og rök eru færð 
fyrir í umfjöllun um 11. gr.

Í lögunum þarf að heimila heilbrigðisnefndum að setja gjaldskrá og innheimta gjöld. 
Þannig verði heilbrigðisnefndum í stað sveitarstjórna falið það hlutverk að setja gjaldskrár 
fyrir eftirlitsskylda starfsemi í samræmi við framkvæmdina eins og hún er nú.

10. gr. Um framsal valds heilbrigðisnefnda
Lagt er til að það sé skýrt í lögunum að framkvæmdastjóri og heilbrigðisfulltrúi vinni í 
umboði heilbrigðisnefnda og geti tekið ákvörðun fyrir nefndina á milli funda. Slíkar 
ákvarðanir væru bornar undir nefndina á næsta fundi eftir því sem við á. Með þessu væri 
verið að lýsa í lögum því verklagi sem tíðkast hjá heilbrigðisnefndum. Stundum er langt á 
milli funda og mikilvægt að rekstur heilbrigðiseftirlits geti gengið án þess að ávörðunar sé 
leitað hjá heilbrigðisnefndum í hvert skipti. Lagt er til að texti um að afla þurfi samþykki 
sveitarstjórna skv. þessari grein verði í staðinn felldur niður. Mikilvægt er að gæta að 
sjálfstæði heilbrigðisnefnda gagnavart sveitarstjórnum. Að spyrja margar sveitastjórnir er 
óþarfa flækjustig sem á ekki vel við í þessu tilviki og getur skapað ósamræmi á landsvísu. 
Til að koma á móts við úrskurð úrskurðarnefndar um númerslausa bíla í Reykjavík sem 
fjallað er um í greinargerð er lagt til að heilbrigðisnefnd geti falið tilteknum aðila með 
samningi tiltekin mál s.s. að líma á númerslausa bíla og tæki og láta fjarlægja í samráði við 
heilbrigðiseftirlit. Það ætti ekki heldur að vera verulega íþyngjandi fyrir heilbrigðiseftirlit 
að taka sjálfa ákvörðunina um að fjarlægja viðkomandi hlut ef viðurkennt væri að 
þjónustuaðilinn megi veita aðvörunina með því að líma aðvörunarmiða á hlutinn. Engin 
þörf ætti að vera á að sveitarstjórn samþykki slíkt samkomulag enda heilbrigðisnefnd 
sjálfstæð stofnun í stjórnsýslunni. Þetta kallar á aukið flækjustig í stjórnsýslunni og tefur 
fyrir afgreiðslu mála. Mikilvægt að mál séu afgreidd endanlega á fundi heilbrigðisnefndar.

11. gr. Gjaldheimildir umhverfisstofnunar
Með sama hætti og komið er að í 9. gr. þarf að yfirfara hvort gjaldtökuheimildir 
Umhverfisstofnunar séu nægilega skýrar.
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15. gr. Heimild til áminningar og að veita frest.
Skýrara er að hafa þvingunarúrræði í einni til tveimur greinum eins og í gildandi lögum. 
Lagt er til að því sé ekki breytt. Heilbrigðisnefnd þarf að geta lokað fyrirtæki varanlega en 
ekki einungis til bráðabirgða.

16. gr. Álagning dagsekta
Fagnað er þeirri útskýringu í frumvarpinu að álagðar dagsektir séu ekki endurgreiddar 
þegar úrbótum er lokið. Þetta er mjög mikilvægt til þess að virkja og skýra 
dagsektarákvæðið í lögunum. Hætt væri við ef dagsektir væru látnar niður falla þegar 
úrbótum væri lokið að að heilbrigðiseftirlitið sæti svo uppi með kostnað við innheimtun.

Í gildandi lögum renna dagsektir til reksturs heilbrigðiseftirlits eða sama stjórnvalds og 
lagði þær á og er lagt til að það fyrirkomulag verði óbreytt þar sem núverandi fyrirkomulag 
hefur ekki valdið neinum vandræðum. Sveitarfélög eru að greiða með rekstri 
heilbrigðiseftirlits og njóta þess því beint af dagsektir renna til heilbrigðiseftirlits með lægri 
greiðslum. Mikilvægt er að heilbrigðiseftirlitið noti dagsektir svo ákvæðið verði ekki óvirkt 
í lögunum eins og verið hefur fyrir flest svæði. Það er til bóta það það sé ekki letjandi að 
beita þessu þvingunarúrræðatóli svo reynsla og þekking verði til hjá eftirlitsaðilum á 
beitinu þessa úrræðis.

12. gr., 19., og 22. gr. Heimild Umhverfisstofnunnar til að beita stjórnvaldsektum.
Það er verið að flækja stjórnsýsluna of mikið með því að fela Umhverfisstofnun einni að 
sjá um álagningu stjórnvaldssekta og eru færð fyrir því eftirfarandi rök.

• Það er einfaldari og skilvirkari stjórnsýsla að staðbundið stjórnvald fylgi eftir sínum 
málum þ.m.t. beitingu stjórnvaldssekta. Staðbundið stjórnvald er nær málinu sem 
upp kemur og er betur til þess fallið að meta aðstæður fyrir minni upphæð en það 
myndi kosta Umhverfisstofnun.

• Heilbrigðisnefndir eru sjálfstæð stjórnvöld og eru oft að vinna í flóknum málum er 
varða beitingu þvingunarúrræða. Þessi sömu stjórnvöld eru því full fær um að beita 
stjórnvaldssektum og geta ráðið til þess hæfa lögfræðinga til að fylgja eftir 
innheimtu þeirra.

• E f Umhverfisstofnun einni er falinn álagning stjórnvaldssekta er hætt við að 
kostnaður falli á stofnunina s.s. við árangurslausa innheimtu sem betra er að dreifa 
á fleiri stofnanir.

• Umhverifsstofnun myndi fá aukin verkefni við að þjónusta heilbrigðiseftirlitið sem 
getur bitnað á eigin verkefnum.

Eftir sem áður þarf að leggja línu fyrir þessi 11 stjórnvöld hvernig stjórnvaldssektum 
verður beitt með samræmdum hætti og ætti það ekki að vera flókin vinna.

Heimildir sem eru taldar upp í 19. gr. um hvenær unnt er að leggja á stjórnvaldssektir eru 
of þröngar og eru allar bundnar við rekstur. Mikilvægt er að unnt sé að beita 
stjórnvaldssektum vegna brota gegn umhverfi og heilsu í víðtækum skilningi og þarf í
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þessum lögum að opna á heimild til þess. Við endurskoðun reglugerða þarf að skýra í 
viðkomandi greinum þeirra hvenær stjórnsýslusektir geta átt við.

Það er óeðlilegt að hafa þak á sektum 10 -25 milljónir sem getur verið lág tala ef t.d. þegar 
stórfyrirtæki eiga í hlut. Sektir á lögaðila þurfa að hafa mun hærra þak og miðast við tegund 
brots, ekki má borga sig fyrir fyrirtæki að brjóta af sér og greiða frekar stjórnvaldsekt. 
Nefna á að sektir sem Samkeppnistofnun hefur lagt á aðila hafa numið hundruðum 
milljóna. Eðlilegra væri að þetta þak væri 500 milljónir.

Aðeins er fjallað um kærur til lögreglu er varða Umhverfisstofnun en kærur geta líka átt 
við um brot hjá starfsemi sem heilbrigðiseftirlitið hefur eftirlit með.

II. KAFLI
Breyting á lögum um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, með síðari breytingum.
Vísað er athugasemda sem fram koma hér að ofan og varða sömu atriði og fjallað er um í 
lögum um meðhöndlun úrgangs.

Virðingarfyllst,

Þorsteinn Narfason 
framkvæmdastj óri.
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