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Efni: Umsögn Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur við frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um 
umhverfismat áætlana og framkvæmda (heimildir til bráðabirgðaráðstafana of.l.), 390. 
mál.

Vísað er til erindis nefndasviðs Alþingis sem barst með tölvupósti dags. 18. nóvember 2022 
þar sem óskað er umsagnar Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur um frumvarp um breytingu á 
lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um umhverfismat 
framkvæmda og áætlana (heimildir til bráðabirgðaráðstafana o.fl.) 390. mál. Drög að 
frumvarpinu voru birt í samráðsgátt á sínum tíma og gerði HER umsögn um drögin dags. 10. 
janúar 2022. Eftirfarandi umsögn tekur mið af þeirri umsögn. Heilbrigðiseftirlitið gefur 
eftirfarandi umsögn sem lítur einungis að breytingum á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur (HER) telur það til einföldunar að fella út ákvæði um að 
ráðherra geti veitt tímabundna undanþágu frá kröfu um starfsleyfi sbr. lið a. í 6. gr. 
frumvarpsdraganna og eftirleiðis verði það í höndum Umhverfisstofnunar (UST) að gefa út 
bráðabirgðaheimildir fyrir starfsemi, sbr. 8. gr. draganna. Með því að færa afgreiðslu slíkra 
undanþágubeiðna, sem eftirleiðis verða bráðabirgðaheimildir, niður á næsta stjórnsýslustig 
má stytta afgreiðslutíma þeirra þar sem ekki þarf jafnframt að leita umsagnar UST í ferlinu.

HER bendir um leið á að einfalda mætti stjómsýslu og stytta boðleiðir enn frekar með því að 
fela útgefanda starfsleyfis að gefa út bráðabirgðaheimild. Með því móti væri það sú stofnun 
sem hefur mesta þekkingu á rekstrinum og umhverfí hans sem veitti slíka heimild. Þá þyrftu 
þeir aðilar sem sækja um slíkar bráðabirgðaheimildir aðeins að hafa samskipti við eina 
stofnun í ferlinu í stað tveggja. HER leggur því til breytingar á frumvarpinu þannig að 
útgefandi starfsleyfís hverju sinni gefi út bráðabirgðaheimild fyrir starfsemi. I þessu væri falin 
mikil einföldun fyrir alla aðila ekki síst rekstraraðilann.

Þá vill HER einnig benda á að ekki er nóg að útgefandi starfsleyfis birti veitta 
bráðabirgðaheimild á vefsvæði sínu eins og lagt er til í 7. gr. frumvarpsdraganna, þar sem við 
6. mgr. 7. gr. laganna bætist: framlengd starfsleyfi, bráðabirgðaheimildir fyrir starfsemi. Sé 
útgefandi starfsleyfís, í þessu dæmi eitthvert heilbrigðiseftirlitssvæði, með starfsleyfi í 
auglýsingu samhliða því að rekstraraðili sækir um bráðabirgðaheimild til UST til að hefja 
starfsemi þarf almenningur að vita að það ferli sé í gangi. Það þyrfti því einnig að birta 
auglýsingu á bráðabirgðaheimild, eða a.m.k. vísun í hana í auglýsingu tillögu að starfsleyfi, 
inni á vefsvæði viðkomandi heilbrigðiseftirlitssvæðis til að þeir sem kynnu að hafa 
athugasemdir við fyrirhugað starfsleyfi með 4 vikna auglýsingatíma geri sér Ijóst að 
starfsemin gæti hafist eða jafnvel lokið fyrir þann tíma. Eins er líklegt að auglýsing á
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bráðabirgðaheimild geti annars farið fram hjá þeim þar sem hún væri aðeins birt hjá öðru 
stjórnvaldi.
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