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Efni: Umsögn um fyrirhugaðar breytingar á lögum um hollustuhætti og
mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs.

Vísað er til fyrirhugaðs frumvarps til laga um breytingar á lögum um hollustuhætti og
mengunarvarnir og lögum um meðhöndlun úrgangs, sbr. mál nr. 157/2018 í samráðsgátt
stjórnarráðsins. Eftirfarandi eru athugasemdir Orkuveitu Reykjavíkur vegna málsins en þær
eru settar fram í nafni fyrirtækisins og dótturfélaga þess. Þar sem eftirleiðis er vísað til OR
er því verið að vísa til samstæðunnar í heild sinni og afstöðu hennar.
OR telur það geta orðið til bóta að sett verði inn ákvæði um heimildir stjórnvalda til að leggja
á stjórnvaldssektir sé brotið gegn framangreindum lögum. Það hafi varnaðaráhrif og getur
leitt til þess að misbrestur verði ekki á að lögum sé fylgt. Hvað fjárhæðir varðar þá er það
mat OR að vissulega verði að stíga varlega til jarðar við ákvörðun þeirra og að miða eigi
fjárhæðir við eðli, umfang og alvarleika brota. Ekki liggur fyrir hvert saknæmisskilyrðið sé
fyrir því að viðurlögum verði beitt. OR veltir því hins vegar upp hvort eðlilegt sé að miða
neðri mörkin við stórfellt gáleysi frekar en gáleysi almennt séð. Það þurfi að meta með
hliðsjón af þeim viðurlögum sem lögð verði á. OR telur eðlilegt að verði sett inn ákvæði um
heimild stjórnvalda til að leggja á stjórnvaldssektir í ofangreind lög eigi það bæði við um
Umhverfisstofnun en einnig heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sem eru leyfisveitendur m.a. í
orku- og veitugeiranum.
Þá telur OR það vera jákvætt að breytingar verði gerðar í þá veru að gera rekstraraðilum
það kleift að senda upplýsingar úr grænu bókhaldskerfi sínu með rafrænum hætti til
Umhverfisstofnunar. Það sé til bóta og til fyrirmyndar að hverfa frá innsendingu
pappírsgagna.
Verði eftir því óskað er OR tilbúið til að gera ráðuneytinu frekari grein fyrir umsögn sinni og
einstökum efnisatriðum hennar.
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