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Vísað er til umsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga um ofangreint mál, dags. 15. 
mars 2019, umsagna heilbrigðisnefnda sveitarfélaga og einstakra sveitarfélaga og 
umræðna á fundi með umhverfis- og samgöngunefnd þar sem farið var yfir 
ábendingar fulltrúa sveitarfélaga við frumvarpið.

Sambandið telur tilefni til þess að koma á framfæri við nefndina athugasemd við 
nefndarálit, varðandi dagsektir sem heilbrigðisnefndir leggja á rekstraraðila. 
Markmið þessa erindis er að árétta fyrri ábendingar og benda á raunhæf dæmi til 
stuðnings þeirri afstöðu sambandsins að þörf sé á frekari breytingum á 16. gr. frv.

í fyrri umsögn lýsti sambandið þeirri afstöðu að endurskoða þurfi það fyrirkomulag 
sem lagt er til í 16. gr., að innheimtar dagsektir sem heilbrigðisnefnd leggur á 
rekstraraðila, að frádregnum kostnaði, renni til hlutaðeigandi sveitarstjórna. Þó 
skuli sektir sem heilbrigðisnefndir leggja á fyrirtæki í eigu sveitarfélaga renna í 
ríkissjóð.

í nefndaráliti er ekki fjallað um athugasemdir við þetta fyrirkomulag sem fram 
koma í umsögnum. Af hálfu heilbrigðisnefnda var bent á að hér er um að ræða 
breytingu á ákvæði 61. gr., þar sem segir nú:

Dagsektir renna til rekstraraðila heilbrigðiseftirlits....

Tilefni er til þess að árétta að í frumvarpinu kemur enginn rökstuðningur fram um 
hvers vegna þörf sé á að breyta giidandi fyrirkomulagi. Lágmarkskrafa af hálfu 
löggjafans og hlutaðeigandi stjórnvalda sem fara með framkvæmd laganna hlýtur 
að vera sú að tillögur um lagabreytingar séu vel rökstuddar og að skýr grein sé 
gerði fyrir því hvaða vandamál lagabreytingu er ætlað að leysa. Að áliti 
sambandsins er jafnframt eðlilegast að hafna tillögum um breytingar sem ekki 
uppfylla slíkan áskilnað.

Sú breyting sem hér um ræðir kann að skapa ný álitamál, sem einkum snúa að 
dagsektamálum sem nú þegar eru í vinnslu. Að lágmarki virðist því vera þörf á 
bráðabirgðaákvæði um að um ákvarðanir um álagningu dagsekta sem þegar hafi 
verið tilkynntar rekstraraðila fari skv. gildandi lögum.

Einnig er tilefni til þess að nefna að samspil getur verið á milli þeirra úrræða sem 
kveðið er á um í 61. gr. um álagningu dagsekta og heimild heilbrigðisnefndar til að
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láta vinna verk á kostnað rekstraraðila, t.d. vegna vanhirðu, óþrifa eða 
heilsuspillandi aðstæðna íhúsi, á Ióð eða ífarartæki.

Ákveðin hætta virðist vera á því að þetta samspil raskist ef hið breytta fyrirkomulag 
nær fram að ganga. Nýlegt dæmi um þetta samspil er að í ákveðnu tilviki dugði 
ákvörðun um að leggja á dagsektir ekki til að ná knýja fram úrbætur af hálfu 
rekstraraðila á fráveitu. Rökrétt framhald í slíku dæmi getur verið að fara í úrbætur 
á kostnað eiganda og nýta innheimtar dagsektirtil að fjármagna þá framkvæmd.
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