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Breytingar á lögum og 
reglugerðum 2012-2013

Ingibjörg Halldórsdóttir

Yfirlit

• Lagabreytingar

• Frumvörp 

• Reglugerðarbreytingar

Lagabreytingar 2012

• Lög um umhverfisábyrgð nr. 55/2012
– tóku gildi 27. júní 2012

• Upplýsingalög nr. 140/2012
– tóku gildi 1. jan. 2013

– Að mestu byggð á eldri reglum

• Breyting á lögum um upplýsingarétt um 
umhverfismál 23/2006 
– Frumkvæðisskylda stjórnvalda til að veita upplýsingar 

um tiltekin umhverfismál, 10. gr.

• Lög um menningarminjar nr. 80/2012
– tóku gildi 1. jan. 2013

Lög um umhverfisábyrgð

• Markmið í samræmi við tilskipun um 
umhverfisábyrgð:

– Að komið sé í veg fyrir umhverfistjón. 

– Að bætt sé úr umhverfistjóni ef tjón hefur 
orðið. 

– Rekstraraðili (mengunarvaldur) beri kostnað 
við varnaraðgerðir og úrbætur (greiðsluregla 
umhverfisréttar).

– Ekki markmið að tryggja einkaréttarlega 
hagsmuni.  

Gildissvið (2. gr.)

• Gilda um umhverfistjón sem valdið er við
atvinnustarfsemi sem fellur undir II. viðauka eða
yfirvofandi hættu á umhverfistjóni af völdum
slíkrar starfsemi. Rekstraraðili ber ábyrgð
samkvæmt lögum þessum þótt tjón eða
yfirvofandi hætta á tjóni verði ekki rakið til
saknæmrar háttsemi. (Hlutlæg ábyrgð)

• Gilda auk þess um umhverfistjón á vernduðum
tegundum og náttúruverndarsvæðum og
yfirvofandi hættu á slíku tjóni sem rekja má til
annarrar atvinnustarfsemi en þeirrar sem fellur
undir II. viðauka og valdið er af ásetningi eða
gáleysi. (Sakarreglan)

Gildissvið (2. gr.) – frh.

• Gilda um rannsóknir og úrbætur vegna 
umhverfistjóns og rannsóknir og ráðstafanir til að 
koma í veg fyrir yfirvofandi hættu á umhverfistjóni 
sem er valdið í atvinnustarfsemi og kostnað sem af 
því leiðir.

• Gilda ekki um umhverfistjón eða yfirvofandi hættu 
á umhverfistjóni þegar liðin eru meira en 30 ár frá 
því að atburður sem orsakaði tjónið eða hættuna 
á tjóni varð.
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Starfsemi samkvæmt II. viðauka

• Leyfisskyld starfsemi samkvæmt lögum um 
hollustuhætti og mengunarvarnir.

• Meðhöndlun úrgangs. 

• Leyfisskyld losun efna í yfirborðsvatn og 
grunnvatn.

• Leyfisskyld vatnstaka og vatnsmiðlun.

• Meðhöndlun eiturefna og hættulegra efna.

• Flutningur eiturefna og hættulegra efna.

• Leyfisskyld starfsemi samkvæmt lögum um 
erfðabreyttar lífverur. 

• Flutningur úrgangs milli landa.3/12/2013 7 3/12/2013 8

Umhverfistjón skv. lögunum (3.gr.) 

• Umhverfistjón:

• Tjón á vernduðum tegundum og 
náttúruverndarsvæðum

• Tjón á vatni

• Tjón á landi

– Tekur ekki til líkamstjóns, munatjóns 
eða almenns fjártjóns.
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Ábyrgð á greiðslu kostnaðar (21. gr.)

• Meginregla:
– Rekstraraðili skal bera kostnað við 

rannsóknir, varnarráðstafanir og úrbætur 
sem framkvæma ber samkvæmt lögum 
þessum. Einnig skal hann bera kostnað 
stjórnvalda vegna aðgerða sem þeim er 
samkvæmt lögum falið að grípa til og falla 
undir lög þessi, m.a. vegna 
bráðamengunar eða mengunaróhapps.
Geta stjórnvöld endurkrafið rekstraraðila 
um kostnað vegna slíkra aðgerða.

Lög um umhverfisábyrgð

• Tjónvaldur greiði kostnað af úrbótum 
vegna mengunartjóna

• Tjón vegna atvinnustarfsemi sem talin er 
upp í 2. viðauka laganna (hlutlæg ábyrgð)

• Önnur atvinnustarfsemi: umhverfistjón á 
vernduðum tegundum og 
náttúruverndarsvæðum (sakarábyrgð)

Lög um umhverfisábyrgð

• Tjón þarf almennt að vera verulegt

• Taka ekki til kostnaðar vegna 
bráðaloftmengunar (s.s. ammoníakleki eða 
klórgasmengun)  ef tekst að koma í veg 
fyrir varanlegt tjón

• Ekki tjón sem einstaklingar valda

• Ekki starfsemi sem fellur utan II. viðauka 
(nema tjón á vernduðum tegundum og 
náttúruverndarsvæðum)

Lög um menningarminjar

• Minjastofnun Íslands - húsafriðunarnefnd

• Skv. lögum um menningarminjar eru hús:
– Friðlýst. Óheimilt er að gera nokkrar breytingar á 

friðlýstu húsi eða mannvirki án vitundar 
Minjastofnunar Íslands. Við endurbætur og viðhald 
friðlýstra húsa og mannvirkja skal leita álits og ef til 
þarf leyfis Minjastofnunar Íslands með minnst sex 
vikna fyrirvara.

– Friðuð (eldri en 100). Óheimilt að raska friðuðum 
húsum og mannvirkjum, spilla þeim eða breyta, rífa 
þau eða flytja úr stað nema með leyfi Minjastofnunar 
Íslands.
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– Varðveisluverð (umsagnarskyld). Eigendum húsa og
mannvirkja sem ekki njóta friðunar en byggð voru
1925 eða fyrr, svo og forráðamönnum kirkna sem
reistar voru 1940 eða fyrr, er skylt að leita álits hjá
Minjastofnun Íslands ef þeir hyggjast breyta þeim,
flytja þau eða rífa. Álit Minjastofnunar Íslands skal
liggja fyrir áður en byggingarleyfi er veitt til
framkvæmda. Í byggingarleyfi skal taka tillit til skilyrða
sem Minjastofnun leggur til í áliti sínu.

• Í athugun að taka meira tillit til eldri 
mannvirkja í byggingarreglugerð

Lagafrumvörp til meðferðar 
á Alþingi

• Frumvarp til laga um byggingarvörur
– Um CE-merkingar byggingarvara

• Frumvarp til efnalaga
– Umsögn MVS

Frumvarp til laga um 
byggingarvörur

• Innleiðing EB-reglugerðar (fylgiskjal)

• Um CE-merkingar byggingarvara

• III. kafli – innlendar reglur, þ.e. um vörur 
sem falla ekki undir samhæfðan staðal. 
Kemur í stað 8. tölul. ákvæðis til 
bráðabirgða í lögum um mannvirki og 25. 
gr. laga um brunavarnir (byggingarvörur)

CE-merking

• Ef til er samhæfður staðall eða tæknisamþykki 
fyrir byggingarvöru er skylt að CE-merkja hana.

• Yfirlýsing framleiðanda um nothæfi -> 
samræmismat (skv. viðeigandi kerfi) = CE merking

• Segir til um nothæfi vörunnar (t.d. brunaþol)

• Byggingarreglugerð skilgreinir síðan hvaða kröfur 
varan þarf að uppfylla (t.d. klæðning í flokki 1)

• Gögn sem fylgja eiga vörunni til að notandi viti 
hvort hún hentar til nota í tiltekið mannvirki

• Getur verið óheimilt að nota vöru sem er CE-
merkt

Vörur sem ekki þarf að CE-
merkja

• Falla ekki undir EB reglurnar

• Á Íslandi er skylt að afla vottunar/umsagnar 
Nýsköpunarmiðstöðvar/Mannvirkjastofnunar sbr. 
8. tölul. ákvæðis til bráðabirgða í lögum um 
mannvirki

• Yfirferð gagna – þ.e. farið yfir að fullnægjandi 
gögn fylgi vörunni um nothæfi hennar. 

• Ef byggingarvara er ekki CE-merkingarskyld þá 
þarf að fá umsögn NMÍ/MVS ef hún hefur t.d. 
áhrif á brunaöryggi mannvirkis

Umsögn MVS um frumvarp til efnalaga

• ítarleg ákvæði um framleiðslu, markaðssetningu,
flokkun, merkingu og umbúðir efnavara.

• Til bóta að einfalda og samræma eftirlit.

• Í íslenska löggjöf vantar almenn ákvæði um
viðbrögð við mengunaróhöppum

– samstarf og hlutverkaskipting mismunandi
eftirlitsaðila (þ.m.t. slökkviliðs) vegna bráðamengunar
á landi

– um ábyrgð mengunarvalds, bótaskyldu hans,
refsiábyrgð og skyldu hans til greiðslu kostnaðar af
upphreinsun eftir óhapp.
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Umsögn MVS um frumvarp til efnalaga

• Á e.t.v. betur heima í mengunarvarnarlögum. Er
hins vegar ekki þar og því var bent á þetta í
umsögn um frumvarp til efnalaga

• Í frumvarpinu er vísað til bótareglna laga um
umhverfisábyrgð

• Gildissvið laga um umhverfisábyrgð er hins vegar
mjög takmarkað

• Vantar almennar reglur þar sem
mengunarbótareglan er innleidd.

Umsögn MVS um frumvarp til efnalaga

• Slökkvilið skal tilkynna heilbrigðiseftirliti um 
mengunarslys skv. 16 gr. laga 75/2000. Skýra 
þyrfti hlutverk heilbrigðiseftirlits þegar það hefur 
móttekið slíka tilkynningu. Einnig þarf að skýra 
hvenær hlutverki slökkviliðs og viðbragði við 
mengunaróhappi lýkur og hver tekur við ábyrgð á 
eftirvinnu og upphreinsun á vettvangi að 
viðbragði loknu.

Umsögn MVS um frumvarp til efnalaga

• Lagt er til að Vinnueftirlitið eigi að tilkynna 
slökkviliði (eins og UST) eftir atvikum um 
framkvæmd og niðurstöður eftirlits samkvæmt 
ákvæðum laga um aðbúnað hollustuhætti og 
öryggi á vinnustöðum.

• Stórslys af völdum efna á að tilkynna slökkviliði 
tafarlaust (rgl. 160/2007). Eðlilegt að slökkviliðin 
séu upplýst um hugsanlega hættu á óhöppum 
vegna geymslu og meðferðar efna á 
vinnustöðum og geti þannig lagt sitt af mörkum 
til að fyrirbyggja óhöpp, t.d. með auknu 
eldvarnareftirliti.

Nýjar reglugerðir 

• Byggingarreglugerð nr. 112/2012
– Tók gildi 8. feb. 2012

• Breyting á byggingarreglugerð nr. 
1173/2012

– Aðallega 6. hluti

– Sjá samantekt á mvs.is

• Væntanlegar:

– 9. hluti sendur til umsagnar

– Frekari breytingar á 6. hluta

1. tölul ákvæðis til bráðabirgða

• Frestur framlengdur til 15. apríl 2013.

• Að fenginni skriflegri ósk umsækjanda um byggingarleyfi er 
leyfisveitanda heimilt við útgáfu byggingarleyfa, til 15. apríl 
2013, að ákveða að um viðkomandi mannvirkjagerð gildi 
ákvæði eldri byggingarreglugerðar, nr. 441/1998, með síðari 
breytingum varðandi þá þætti er falla undir ákvæði 6. til 16. 
hluta þessarar reglugerðar, að því leyti sem slíkt samræmist 
ákvæðum laga nr. 160/2010 um mannvirki. Í umsókn um 
byggingarleyfi skal gera ítarlega grein fyrir því á hvern hátt og 
varðandi hvaða þætti óskað er eftir að eldri reglum sé beitt. Sé 
heimild þessi veitt skal það koma fram við samþykkt 
byggingaráforma, í byggingarleyfi og á aðaluppdráttum og efni 
hennar tilgreint eftir atvikum nánar í sérstöku fylgiskjali með 
aðaluppdrætti.

Byggingarreglugerð

• Byggingarreglugerð 112/2012, sbr. reglugerð 
nr. 1173/2012
– Er á pdf formi á reglugerd.is , ekkert efnisyfirlit osfrv.

– Á vef mvs.is má nálgast aðra útgáfu, með efnisyfirliti og 
atriðaorðaskrá – með innfærðum breytingum

• Kynningarrit á mvs.is
– Um tilurð og efni nýrrar byggingarreglugerðar

– Um algilda hönnun og lágmarksstærðir íbúða

– Yfirlit yfir breytingar í des. 2012

• Leiðbeiningablöð
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Reglugerðir sem felldar hafa 
verið úr gildi

• Reglugerð nr. 245/1994 um hönnun og 
uppsetningu sjálfvirkra úðakerfa (flutt í 
byggingarreglugerð)

• Reglugerð nr. 196/1994 um fræðslu og 
þjálfun í brunavörnum og slökkvistarfi á 
vegum einkaaðila


