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LLöögg um um 
meðhmeðhööndlun ndlun úúrgangsrgangs

ÁÁ nýliðnu þingi voru samþykkt lnýliðnu þingi voru samþykkt löögg
umum meðhmeðhööndlun ndlun úúrgangsrgangs..

Fyrstu heildarlFyrstu heildarlöögg umum þennan þennan 
mmáálaflokklaflokk..



Lögin taka m.a. hliðsjón af:Lögin taka m.a. hliðsjón af:

TilskipunTilskipun 1999/31/EB um1999/31/EB um urðun urðun 
úúrgangsrgangs..

GrunntilskipunGrunntilskipun umum úúrgangrgang
75/442/EBE,75/442/EBE, sbrsbr.. tilskipuntilskipun 91/156/EBE.91/156/EBE.

SorpbrennslutilskipunSorpbrennslutilskipun 2000/76/EB.2000/76/EB.



Frumvarp þessa efnis fyrst lagt fram Frumvarp þessa efnis fyrst lagt fram 
voriðvorið 2002 2002 áá 127.127. llööggjafarþingiggjafarþingi..

Lagt aftur fyrir slLagt aftur fyrir sl.. hausthaust áá 128.128.
llööggjafarþingiggjafarþingi..

ÍÍsland orðiðsland orðið áá eftir eftir áæáætlun með að tlun með að 
innleiða tilskipuninnleiða tilskipun umum urðun urðun úúrgangsrgangs..



Umhverfisnefnd Alþingis Umhverfisnefnd Alþingis 
aflaði fjaflaði fjöölmargra umsagnalmargra umsagna umum
mmáálið og mlið og mæælti með lti með 
samþykkt þess með nokkrum samþykkt þess með nokkrum 
minni hminni hááttar breytingumttar breytingum..



Frumvarpið var samið með það að Frumvarpið var samið með það að 
markmiðimarkmiði m.a.m.a. að innleiða tilskipum að innleiða tilskipum 
EvrEvróópusambandsinspusambandsins umum urðun urðun 
úúrgangsrgangs..

MinnkaMinnka íí ááffööngum magn þess lngum magn þess líífrfrææna na 
heimilisheimilis-- og rekstrarog rekstrarúúrgangs sem fer rgangs sem fer 
til urðunartil urðunar. . 



ÍÍ tilskipuninni eru einnig tilskipuninni eru einnig áákvkvææðiði
umum bböönn og takmarkanirnn og takmarkanir áá urðun urðun 
einstakra tegunda einstakra tegunda úúrgangs eða rgangs eða 
úúrgangsflokkargangsflokka s.s.s.s. fljfljóótanditandi,,
sséérstrstöökum kum úúrgangi frrgangi fráá
heilbrigðisstofnunumheilbrigðisstofnunum,,
ssóóttmenguðum ttmenguðum úúrgangirgangi,, dekkjumdekkjum
o.s.o.s.frvfrv..



Helstu nýmHelstu nýmæælili..

Strangari Strangari áákvkvææðiði en gilten gilt hafahafa umum
starfsleyfi fyrir urðunarstaðistarfsleyfi fyrir urðunarstaði s.s.s.s.
skilyrðiskilyrði umum sséérstaka rstaka 
starfsleyfistryggingustarfsleyfistryggingu,,
lokunaraðgerðir og vlokunaraðgerðir og vööktun ktun 
urðunarstaðar eftir að honum er urðunarstaðar eftir að honum er 
lokaðlokað. . 



LLöögfest að gera skuligfest að gera skuli landslands-- og og 
svsvææðisðisáæáætlanirtlanir umum meðhmeðhööndlun ndlun 
úúrgangs sem hafa skulu það að rgangs sem hafa skulu það að 
markmiði að draga markvisst markmiði að draga markvisst úúr r 
úúrgangirgangi,, auka endurnotkun og auka endurnotkun og 
endurnýtinguendurnýtingu..



SveitarfSveitarfééllöögum gert skylt að gum gert skylt að 
innheimta gjinnheimta gjööld fyrir ld fyrir 
meðhmeðhööndlun ndlun úúrgangs sem nrgangs sem næægjagja
a.m.k.a.m.k. fyrir ffyrir föörgun hansrgun hans enen
heimilt er að innheimta gjheimilt er að innheimta gjööld fyrir ld fyrir 
alla meðhalla meðhööndlun ndlun úúrgangsrgangs..



LLíífrfræænn nn úúrgangurrgangur
-- margar spurningarmargar spurningar --

Hvaða leiðir eru framkvHvaða leiðir eru framkvææmanlegar til manlegar til 
að nað náá markmiðum varðandi lmarkmiðum varðandi líífrfræænan nan 
heimilisheimilis-- og rekstrarog rekstrarúúrgangrgang??
Hverjar þeirra skila mestum Hverjar þeirra skila mestum áárangri rangri 
lagatlagatææknilega og vistfrknilega og vistfrææðilegaðilega??
Hvaða leiðir eru hagkvHvaða leiðir eru hagkvææmastarmastar??



LagatLagatææknilegar leiðir knilegar leiðir 
sem skila myndu sem skila myndu áárangrirangri

íí þessum efnumþessum efnum..

Styrkja stjStyrkja stjóórnsýslu þessa mrnsýslu þessa máálaflokks laflokks 
þannig að þeir aðilar sem sem annast þannig að þeir aðilar sem sem annast 
framkvframkvææmd md úúrgangsmrgangsmáála hafi la hafi 
viðeigandi viðeigandi úúrrrrææði til að hrinda ði til að hrinda 
áæáætlunumtlunum íí úúrgangsmrgangsmáálumlum íí
framkvframkvææmdmd..
Ekki talin þEkki talin þöörfrf áá að festa tað festa tööluleg luleg 
markmið tilskipunarinnarmarkmið tilskipunarinnar íí llöögumgum. . 



ÚÚrgangsrgangsáæáætlanirtlanir..

Kveðið erKveðið er áá umum úúrgangsrgangsáæáætlanirtlanir íí
llöögunum annars vegar fyrir landið gunum annars vegar fyrir landið 
allt og hins vegar fyrir einstallt og hins vegar fyrir einstöök svk svææðiði..

Gert er rGert er rááð fyrir nð fyrir náánum tengslum num tengslum 
milli landsmilli landsáæáætlunar og tlunar og 
svsvææðisbundinna ðisbundinna áæáætlanatlana..



SkyldurSkyldur sveitarstjsveitarstjóórnarna..

ÁÁkveðakveða fyrirkomulagfyrirkomulag ssööfnunarfnunar áá
heimilisheimilis-- ogog rekstrarrekstrarúúrgangirgangi íí
sveitarfsveitarféélaginulaginu..

BeraBera áábyrgðbyrgð áá flutningiflutningi
heimilisheimilisúúrgangsrgangs ogog sjsjáá um um aðað
starfrstarfrææktarktar ssééuu mmóóttttöökuku-- ogog
ssööfnunarstfnunarstööðvarðvar fyrirfyrir úúrgangrgang. . 



SveitarfSveitarfééllöögg hafihafi talsverttalsvert
svigrsvigrúúmm tiltil þessþess aðað áákveðakveða
hvaðahvaða leiðirleiðir verðaverða notaðarnotaðar íí
viðkomandiviðkomandi sveitarfsveitarféélagilagi tiltil
aðað nnáá settumsettum markmiðummarkmiðum. . 



SamþykktirSamþykktir sveitarfsveitarféélagalaga..

ÍÍtarlegritarlegri áákvkvææðiði en en ááðurður varðandivarðandi
samþykktirsamþykktir sveitarfsveitarféélagalaga um um 
úúrgangsmrgangsmááll..

HeimiltHeimilt íí slslííkrikri samþykktsamþykkt aðað
kveðakveða áá um um skylduskyldu tiltil aðað flokkaflokka
úúrgangrgang. . 



SamþykktirSamþykktir sveitarfsveitarféélagalaga um um 
meðhmeðhööndlunndlun úúrgangsrgangs munumunu gegnagegna
mikilvmikilvæægaragara hlutverkihlutverki en en ááðurður. . 

GjaldtakaGjaldtaka fyrirfyrir úúrgangrgang verðurverður
mikilvmikilvæægtgt stjstjóórntrntæækiki tiltil aðað nnáá settumsettum
markmiðummarkmiðum um um aðað dragadraga úúrr úúrgangirgangi
ogog nnáá þeirriþeirri forgangsrforgangsrööðunðun semsem
llöögingin byggjabyggja áá. . 



TTæækiki tiltil aðað nnáá settumsettum
markmiðummarkmiðum..

EfEf þþöörfrf krefurkrefur erer unntunnt aðað setjasetja
skilyrðiskilyrði íí starfsleyfistarfsleyfi urðunarstaðaurðunarstaða
um um magnmagn þessþess llíífrfræænana heimilisheimilis--
ogog rekstrarrekstrarúúrgangsrgangs semsem heimiltheimilt
erer aðað takataka viðvið tiltil urðunarurðunar..



TilTil aðað nnáá markmiðummarkmiðum
tilskipunarinnartilskipunarinnar varðandivarðandi
aðraraðrar tegundirtegundir úúrgangsrgangs erueru
áákvkvææðiði semsem heimilaheimila meðmeð
skýrumskýrum hhæættitti aðað settarsettar verðiverði
reglurreglur um um blblööndunndun, , mmóóttttöökuku
ogog fföörgunrgun einstakraeinstakra tegundategunda
úúrgangsrgangs eðaeða úúrgangsflokkargangsflokka..



ReglugerðirReglugerðir..

UnniðUnnið aðað undirbundirbúúninginingi viðeigandiviðeigandi
reglugerðareglugerða..
ReglugerðReglugerð um um meðhmeðhööndlunndlun úúrgangsrgangs
ReglugerðReglugerð um um urðunurðun úúrgangsrgangs
ReglugerðReglugerð um um sorpbrennslusorpbrennslu..



AðrarAðrar reglugerðirreglugerðir
haldahalda gildigildi ssíínunu..

ReglugerðReglugerð um um spilliefnispilliefni..

ReglugerðReglugerð um um ololííuuúúrgangrgang..

ReglugerðReglugerð um um skrskráá yfiryfir spilliefnispilliefni ogog
annanannan úúrgangrgang..



StrangariStrangari áákvkvææðiði um um skilyrðiskilyrði
starfsleyfisstarfsleyfis fyrirfyrir urðunarstaðiurðunarstaði. . 

SkilyrðiSkilyrði um um sséérstakarstaka
starfsleyfistryggingustarfsleyfistryggingu..

VVööktunktun urðunarstaðarurðunarstaðar eftireftir aðað honumhonum
hefurhefur veriðverið lokaðlokað..



TryggingTrygging

TilgangurTilgangur tryggingarinnartryggingarinnar erer
aðað tryggjatryggja aðað staðiðstaðið verðiverði viðvið
þþæærr skyldurskyldur semsem starfsleyfinustarfsleyfinu
fylgjafylgja þarþar áá meðalmeðal lokunarlokunar-- ogog
eftirlitsaðgerðireftirlitsaðgerðir íí kjkjöölfarlfar
lokunarlokunar urðunarstaðarinsurðunarstaðarins..



GertGert rrááðð fyrirfyrir þvþvíí rekstraraðilirekstraraðili
safnisafni íí tryggingarsjtryggingarsjóóðð eðaeða aðað
tryggingtrygging getigeti falistfalist íí sséérstakrirstakri
áábyrgðaryfirlýsingubyrgðaryfirlýsingu þeirraþeirra
sveitarfsveitarféélagalaga semsem standastanda aðað
rekstrirekstri urðunarstaðarurðunarstaðar. . 



TrygginginTryggingin skalskal gildagilda íí 30 30 áárr eftireftir
aðað urðunarstaðurðunarstað erer lokaðlokað ogog skalskal
fjfjáárhrhææðð hennarhennar tiltekintiltekin íí
starfsleyfistarfsleyfi. . 

TryggingTrygging fyrstfyrst ogog fremstfremst þýðinguþýðingu
aðað þvþvíí erer varðarvarðar vvööktunktun
urðunarstaðarurðunarstaðar íí kjkjöölfarlfar lokunarlokunar
hanshans. . 



ÁÁ rekstrartrekstrartíímama urðunarstaðarinsurðunarstaðarins
erueru fyrirfyrir hendihendi þvingunarþvingunarúúrrrrææðiði
semsem eigaeiga aðað tryggjatryggja aðað áákvkvææðiði
starfsleyfisinsstarfsleyfisins ssééuu virtvirt áá meðanmeðan
urðunarstaðurinnurðunarstaðurinn erer íí rekstrirekstri en en 
heimiltheimilt erer aðað sviptasvipta aðilaaðila
starfsleyfistarfsleyfi efef um um alvarlegalvarleg brotbrot áá
skilyrðumskilyrðum starfsleyfisstarfsleyfis erer aðað
rrææðaða. . 



LokunLokun urðunarstaðarurðunarstaðar..

UrðunarstaðurUrðunarstaður telsttelst ekkiekki
endanlegaendanlega lokaðurlokaður fyrrfyrr en en 
eftirlitsaðilieftirlitsaðili hefurhefur skoðaðskoðað
vettvangvettvang ogog metiðmetið upplýsingarupplýsingar
rekstraraðilarekstraraðila varðandivarðandi lokunlokun ogog
UmhverfisstofnunUmhverfisstofnun hefurhefur veittveitt
samþykkisamþykki fyrirfyrir lokunlokun. . 



KveðiðKveðið áá um um aðað urðunarstaðururðunarstaður
skuliskuli vaktaðurvaktaður aðað jafnaðijafnaði íí 30 30 áárr
eftireftir aðað honumhonum erer lokaðlokað. . 

EndurskoðaEndurskoða skalskal fyrirkomulagfyrirkomulag
vvööktunarktunar áá þriggjaþriggja áárara frestifresti frfráá
lokunlokun urðunarstaðarurðunarstaðar. . 



SorpbrennslaSorpbrennsla..

SSéérráákvkvææðiði um um brennslustbrennslustööðvarðvar þarþar
semsem fjallaðfjallað erer um:um:
umsumsóóknkn um um starfsleyfistarfsleyfi
skilyrðiskilyrði starfsleyfisstarfsleyfis
losunarmlosunarmöörkrk..
SettSett verðurverður sséérstrstöökk reglugerðreglugerð um um 
sorpbrennslusorpbrennslu..



UmhverfisstofnunUmhverfisstofnun gefurgefur úútt
starfsleyfistarfsleyfi fyrirfyrir þþáá starfsemistarfsemi
semsem erer starfsleyfisskyldstarfsleyfisskyld
samkvsamkvææmtmt llöögunumgunum ogog hefurhefur
eftirliteftirlit meðmeð þeimþeim
starfsleyfishstarfsleyfishööfumfum. . 



UmhverfisstofnunUmhverfisstofnun erer heimiltheimilt aðað felafela
heilbrigðisnefndheilbrigðisnefnd eftirliteftirlit ogog
framkvframkvææmdmd þvingunarrþvingunarrúúrrrrææðaða íí
umboðiumboði stofnunarinnarstofnunarinnar. . 

NýttNýtt fyrirkomulagfyrirkomulag eftirlitseftirlits. . 

SSéérstaktrstakt samkomulagsamkomulag millimilli
UmhverfisstofnunarUmhverfisstofnunar ogog
heilbrigðisnefndarheilbrigðisnefndar hverjuhverju sinnisinni um um 
eftirliteftirlit samkvsamkvææmtmt þessuþessu áákvkvææðiði..



ÁÁkvkvææðiði tiltil brbrááðabirgðaðabirgða..

StarfandiStarfandi urðunarstaðirurðunarstaðir skuluskulu
uppfyllauppfylla krkrööfurfur lagannalaganna fyrirfyrir 16. 16. jjúúllíí
2009. 2009. 
SendaSenda skalskal UmhverfisstofnunUmhverfisstofnun áæáætluntlun
um um hvernighvernig unntunnt sséé aðað lagalaga reksturrekstur
urðunarstaðarinsurðunarstaðarins aðað áákvkvææðumðum
lagannalaganna. . 
ÁæÁætlunintlunin skalskal berastberast stofnuninnistofnuninni fyrirfyrir
31. 31. desemberdesember 2003.2003.



SamstarfsnefndSamstarfsnefnd..

SkipaSkipa skalskal sséérstakarstaka samstarfsnefndsamstarfsnefnd
umhverfisrumhverfisrááðuneytisinsðuneytisins ogog SambandsSambands
ííslenskraslenskra sveitarfsveitarféélagalaga um um framkvframkvææmdmd
lagannalaganna..
NefndinNefndin skalskal fylgjastfylgjast meðmeð þrþróóunun
meðhmeðhööndlunarndlunar úúrgangsrgangs hhéérr áá landilandi ogog áá
EvrEvróópskapska efnahagssvefnahagssvææðinuðinu. . 
NefndinNefndin skalskal sséérstaklegarstaklega fylgjastfylgjast meðmeð
hvernighvernig markmiðummarkmiðum lagannalaganna erer nnááðð ogog
meta meta kostnaðkostnað semsem afaf hlýsthlýst..
NefndinNefndin skalskal starfastarfa tiltil áársinsrsins 2010. 2010. 
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