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Efni

•• Markmið laga um Markmið laga um úúrvinnslugjald og fyrirkomulag rvinnslugjald og fyrirkomulag 
framkvframkvææmdarmdar

•• ÁÁlagning lagning úúrvinnslugjalds rvinnslugjalds áá pappapappa-- og plastumbog plastumbúúðirðir

•• Verkefni Verkefni íí nnáánustu framtnustu framtííðð



Markmið og framkvæmd

•• Markmið laganna er að skapa hagrMarkmið laganna er að skapa hagrææn skilyrði, n skilyrði, með með 
úúrvinnslugjaldirvinnslugjaldi, fyrir endurnotkun og endurnýtingu , fyrir endurnotkun og endurnýtingu 
úúrgangs til að minnka rgangs til að minnka úúrgang sem fer til frgang sem fer til föörgunar og rgunar og 
tryggja viðeigandi ftryggja viðeigandi föörgun spilliefnargun spilliefna

•• GjaldiðGjaldið erer notaðnotað tiltil aðað greiðagreiða fyrirfyrir meðferð flokkaðs meðferð flokkaðs 
úúrgangs rgangs áá ssööfnunarstfnunarstööðvumðvum, , flutningflutning, , endurnýtinguendurnýtingu, , 
endurvinnsluendurvinnslu eða feða föörgun rgun meðmeð eðaeða áánn skilagjaldsskilagjalds

•• Atvinnugreinar geta sAtvinnugreinar geta sóótt um að taka að stt um að taka að séér sr sööfnun og fnun og 
endurnýtingu og verið undanþegnar endurnýtingu og verið undanþegnar úúrvinnslugjaldirvinnslugjaldi



Vöruflokkar og fyrirkomulag

SpilliefniSpilliefni
SamningarSamningar um um mmóóttttöökuku –– ssööfnunarstfnunarstööðvarðvar-- ogog flutningskostnaðurflutningskostnaður greiddurgreiddur tiltil sveitarfsveitarféélagalaga

HjHjóólbarðarlbarðar
SkilmSkilmáálarlar um um ssööfnunfnun ogog rrááðstðstööfunfun –– ssööfnunarstfnunarstööðvarkostnaðurðvarkostnaður greiddurgreiddur tiltil sveitarfsveitarféélagalaga

ÖÖkutkutæækiki
SSööfnunarstfnunarstööðvarðvar-- meðhmeðhööndlunarndlunar-- ogog flutningskostnaðurflutningskostnaður greiddurgreiddur

FernurFernur
SamningarSamningar um um mmóóttttöökuku –– ssööfnunarstfnunarstööðvarðvar-- ogog flutningskostnaðurflutningskostnaður greiddurgreiddur tiltil sveitarfsveitarféélagalaga

HeyrHeyrúúlluplastlluplast
SkilmSkilmáálarlar um um ssööfnunfnun ogog rrááðstðstööfunfun –– ssööfnunarstfnunarstööðvarkostnaðurðvarkostnaður greiddurgreiddur tiltil sveitarfsveitarféélagalaga

VeiðarfVeiðarfææriri úúrr gerviefnumgerviefnum
FrjFrjáálstlst samkomulagsamkomulag -- eftirliteftirlit

UmbUmbúúðirðir úúrr pappapappa ogog plastiplasti –– fyrirtfyrirtæækiki ogog ststæærrirri umbumbúúðirðir frfráá heimilumheimilum
SkilmSkilmáálarlar um um ssööfnunfnun ogog rrááðstðstööfunfun –– ssööfnunarstfnunarstööðvarkostnaðurðvarkostnaður greiddurgreiddur tiltil sveitarfsveitarféélagalaga

UmbUmbúúðirðir úúrr pappapappa ogog plastiplasti –– heimiliheimili
SSööfnunfnun hefsthefst áá nnææstasta ááriri nefndnefnd aðað undirbundirbúúaa mmááliðlið



ÁÁherslur við sherslur við sööfnun og endurnýtingufnun og endurnýtingu

•• AlmennirAlmennir skilmskilmáálarlar um um þþááttttöökuku þjþjóónustuaðilanustuaðila ogog rrááðstðstööfunaraðilafunaraðila
•• EiningargjaldEiningargjald greittgreitt þegarþegar fyrirfyrir liggurliggur staðfestingstaðfesting áá endurnýtinguendurnýtingu / / 

fföörgunrgun ogog upplýsingarupplýsingar um um upprunauppruna
•• GreiðslaGreiðsla fyrirfyrir þjþjóónustunustu sveitarfsveitarféélagalaga áá ssööfnunarstfnunarstööðvumðvum
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Úrvinnslusjóður og sveitarfélög
Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003

Landsáætlun Umhverfisstofnunar Markmið að draga úr myndun úrgangs og auka 
endurnotkun og endurnýtingu. Gildir fyrir allt landið

Svæðisáætlanir sveitarfélaga
eða sorpsamlaga

Kveða á um hvernig sveitarfélög á hverju svæði 
hyggjast ná markmiðum landsáætlunar, þ.m.t. 
leiðum til að auka endurnotkun og endurnýtingu

Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002

Úrvinnslugjald Markmið að skapa hagrMarkmið að skapa hagrææn skilyrði fyrir endurnotkun og n skilyrði fyrir endurnotkun og 
endurnýtingu til að minnka endurnýtingu til að minnka úúrgang sem fer til frgang sem fer til föörgunar og rgunar og 
tryggja viðeigandi ftryggja viðeigandi föörgun spilliefnargun spilliefna

Greiddur kostnaður GjaldiðGjaldið erer notaðnotað tiltil aðað greiðagreiða fyrirfyrir meðferð flokkaðs meðferð flokkaðs úúrgangs rgangs 
áá ssööfnunarstfnunarstööðvumðvum, , flutningflutning, , endurnýtinguendurnýtingu, , endurvinnsluendurvinnslu
eða feða föörgun rgun meðmeð eðaeða áánn skilagjaldsskilagjalds

Sveitarstjórnir ÁÁkveða fyrirkomulag skveða fyrirkomulag sööfnunar og sjfnunar og sjáá um að um að 
starfrstarfrææktar sktar sééu u ssööfnunarstfnunarstööðvarðvar fyrir fyrir úúrgang. rgang. 
Heimilt að kveða Heimilt að kveða áá um um skyldu einstaklinga og skyldu einstaklinga og 
llöögaðila til að flokka gaðila til að flokka úúrgangrgang og sambog sambæærileg atriðirileg atriði



Úrvinnslusjóður og sveitarfélög

•• Tryggja þarf samrTryggja þarf samrææmi mi íí framkvframkvææmd sveitarfmd sveitarféélaga annars laga annars 
vegar og vegar og ÚÚrvinnslusjrvinnslusjóóðs hins vegarðs hins vegar

•• ÝmsarÝmsar spurningarspurningar

•• HvernigHvernig áá aðað bregðastbregðast viðvið efef markmiðmarkmið nnáástst ekkiekki
•• GreiðslurGreiðslur ÚÚrvinnslusjrvinnslusjóóðsðs tiltil sveitarfsveitarféélaglag vegnavegna ssööfnunarstfnunarstööðvaðva
•• HvaðaHvaða þýðinguþýðingu hefurhefur framleiðendaframleiðendaáábyrgðbyrgð

•• UmhverfisrUmhverfisrááðuneytið hefur skipað nefnd til að skýra ðuneytið hefur skipað nefnd til að skýra 
verkaverka-- og kostnaðarskiptingu og kostnaðarskiptingu ÚÚrvinnslusjrvinnslusjóóðs og ðs og 
sveitarfsveitarféélaga laga –– umhverfisrumhverfisrááðuneytið, Umhverfisstofnun, sveitarfðuneytið, Umhverfisstofnun, sveitarfééllöög, g, 
atvinnulatvinnulíífið og fið og ÚÚrvinnslusjrvinnslusjóóðurður



TilskipunTilskipun um um umbumbúúðirðir ogog
umbumbúúðaðaúúrgangrgang
•• AllarAllar flutningsflutnings-- ogog ssööluumbluumbúúðirðir, , semsem settarsettar erueru áá

markaðmarkað hvorthvort semsem þþæærr komakoma frfráá atvinnulatvinnulíífinufinu eðaeða
heimilumheimilum

•• NNæærr tiltil pappapappa--, , papppappíírr--, , kartonkarton--, , plastplast--, , trtréé--, , mmáálmlm--, , 
texttextííll ogog samsettrasamsettra umbumbúúðaða

•• EndurnýtingEndurnýting : 50 : 50 –– 65% 65% --> > ((orkuvinnslaorkuvinnsla meðtalinmeðtalin))

•• EndurvinnslaEndurvinnsla : 25 : 25 –– 45% en 45% en aðað lláágmarkigmarki 15%15%

BreytingarBreytingar áá tilskipuntilskipun 2004/12/EC 2004/12/EC þarþar semsem markmiðmarkmið
um um endurnýtinguendurnýtingu ogog endurvinnsluendurvinnslu erueru herthert



TilskipunTilskipun um um umbumbúúðirðir ogog
umbumbúúðaðaúúrgangrgang
UmbUmbúúðirðir::

AllarAllar vvöörurrur afaf hvaðahvaða tegundtegund semsem erer ogog úúrr hvaðahvaða efniefni semsem erer
semsem erueru notaðarnotaðar viðvið ppöökkunkkun, , verndunverndun, , meðhmeðhööndlunndlun ogog
afhendinguafhendingu framleiðsluvframleiðsluvööruru, , hvorthvort semsem þarþar erer um um aðað rrææðaða
hrhrááefniefni eðaeða fullunnafullunna vvööruru, , tiltil notandanotanda eðaeða neytendaneytenda. . EinnotaEinnota
hlutirhlutir semsem erueru notaðirnotaðir íí samasama tilgangitilgangi skuluskulu einnieinni teljastteljast tiltil
umbumbúúðaða..
–– SSööluumbluumbúúðirðir eðaeða grunnumbgrunnumbúúðirðir

–– SafnumbSafnumbúúðirðir eðaeða annarsstigsumbannarsstigsumbúúðirðir

–– FlutningsumbFlutningsumbúúðirðir eðaeða þriðjastigsumbþriðjastigsumbúúðirðir

UmbUmbúúðaðaúúrgangurrgangur::
AllarAllar umbumbúúðirðir eðaeða umbumbúúðaefniðaefni, , sbrsbr. . skilgreininguskilgreiningu um um úúrgangrgang, , aðað
undanskildumundanskildum framleiðsluleifumframleiðsluleifum



Álagning á umbúðir

Tollflokkun, er á grundvelli vörunnar en ekki eftir umbúðum sem varan er í - því þarf
að fara aðrar leiðir við álagningu úrvinnslugjalds á umbúðir

Meginregla, þyngd umbúða gefin upp við tollskýrslugerð

Vandamál við innflutning á vöru til landsins ef ekki liggur fyrir þyngd umbúða
vörusendingar

Því, voru settar fram reikinireglur sem til að meta magn – þessar reglur verða
endurskoðaðar og þeim fjölgað til að þær endurspegli betur magn umbúða og þar
með auka sanngirni í álagningu



Tímasetningar - umbúðir
1. apríl 2005

Móttaka á bylgjupappa og plastfilmu frá fyrirtækjum

1. september 2005
Álagning - frumvarp til laga um að fresta þessari dagsetningu 
til 1. janúar 2005

1. mars 2006
Móttaka og endurnýting pappa- og plastumbúða frá heimilum



Undirbúningsnefndir v/ umbúða

• Verkefnisstjórn
Umsjón með framkvæmd álagningarinnar, tryggja gott
upplýsingaflæði til hagsmunaaðila, fara yfir reiknireglur og
vera framkvæmdaaðilum til ráðgjafar

Félag íslenskra stórkaupmanna, Landsamband íslenskra útvegsmanna / 
samtökum fiskvinnslustöðva, Samtök iðnaðarins, SVÞ Samtök verslunar og
þjónustu, Tollstjórinn í Reykjavík og fulltrúi tollmiðlara

• Umbúðanefnd
Undirbúningur móttöku á umbúðum frá heimilum, LCA 
greining fyrir söfnun og endurnýtingu umbúða frá heimilum. 
Skilar tillögum 1. júní 2005

Samband íslenskra sveitarfélaga (2), Umhverfisstofnun, 
umhverfisráðuneytið og Úrvinnslusjóður



SkilmSkilmáálar lar –– bylgjupappi og plastfilmabylgjupappi og plastfilma

•• AlmenntAlmennt, , forsagaforsaga ogog skilgreiningarskilgreiningar
•• SkilmSkilmáálarlar fyrirfyrir þjþjóónustuaðilanustuaðila
•• VerklýsingVerklýsing fyrirfyrir þjþjóónustuaðilanustuaðila
•• SkilmSkilmáálarlar fyrirfyrir rrááðstðstööfunaraðilafunaraðila
•• ViðaukarViðaukar

–– ÚÚr lr löögum um gum um úúrvinnslugjaldrvinnslugjald
–– LLööggildar vogirggildar vogir
–– SSööfnunarstfnunarstööðvarðvar

•• EyðublEyðublööðð
–– UmsUmsóóknareyðublknareyðublööð fyrir þjð fyrir þjóónustunustu-- og rog rááðstðstööfunaraðilafunaraðila
–– Skilagrein þjSkilagrein þjóónustuaðila með reikninginustuaðila með reikningi

Ríkiskaup auglýsa skilmála þar sem óskað er eftir þjónustu- og 
ráðstöfunaraðilum



SkilmSkilmáálar lar –– bylgjupappi og plastfilmabylgjupappi og plastfilma

•• SvSvææðisskiptingðisskipting
–– ÞjÞjóónustuaðilinustuaðili semursemur viðvið sveitarfsveitarfééllöögg áá svsvææðumðum semsem hannhann villvill þjþjóónana
–– ÚÚrvinnslusjrvinnslusjóóðurður greiðirgreiðir sveitarfsveitarfééllöögumgum ssööfnunarstfnunarstööðvumðvum eftireftir

magnimagni semsem staðfeststaðfest erer afaf þjþjóónustuaðilanustuaðila

•• ÞjÞjóónustustignustustig
–– ÞjÞjóónustuaðili snustuaðili sæækir reglulega heyrkir reglulega heyrúúlluplast til slluplast til sööfnunarstfnunarstööðva, ðva, 

a.m.k. einu sinni a.m.k. einu sinni áá ááriri

•• RRááðstðstööfunfun
–– ÞjÞjóónustuaðili semur við rnustuaðili semur við rááðstðstööfunaraðila og greiðir fyrir rfunaraðila og greiðir fyrir rááðstðstööfun fun 

umbumbúúðannaðanna

•• GGöögn með reikningi þjgn með reikningi þjóónustuaðila til nustuaðila til ÚÚrvinnslusjrvinnslusjóóðsðs
–– Staðfesting rStaðfesting rááðstðstööfunaraðilafunaraðila
–– Upplýsingar um uppruna umbUpplýsingar um uppruna umbúúðannaðanna



SkilmSkilmáálar lar –– bylgjupappi og plastfilmabylgjupappi og plastfilma

SvSvææðiði BylgjupappiBylgjupappi
[kr/kg][kr/kg]

PlastfilmaPlastfilma
[kr/kg][kr/kg]

II HHööfuðborgarsvfuðborgarsvææðiððið –– SorpaSorpa 88 99

IIII

IIIIII

IVIV

VV

VIVI

VIIVII

VIIIVIII

Suðurnes Suðurnes –– Sorpeyðing SuðurnesjaSorpeyðing Suðurnesja 88 99

Vesturland Vesturland –– Sorpsamlag VesturlandsSorpsamlag Vesturlands 88 99

VestfirðirVestfirðir –– Vesturbyggð og TVesturbyggð og Táálknafjarðarhr., Funi og lknafjarðarhr., Funi og 
Sorpsamlag StrandasýsluSorpsamlag Strandasýslu 88 99

NorðurlandNorðurland –– HHúúnaþing vestra, Austur naþing vestra, Austur 
HHúúnavatnssýsla, Sveitarfnavatnssýsla, Sveitarféélagið Skagafjlagið Skagafjöörður, rður, 
Sorpeyðing Eyjafjarðar og Sorpsamlag ÞingeyingaSorpeyðing Eyjafjarðar og Sorpsamlag Þingeyinga

88 99

AusturlandAusturland –– RaufarhRaufarhööfn, Kfn, Kóópasker, Þpasker, Þóórshrshööfn, fn, 
BakkafjBakkafjöörður, Vopnafjrður, Vopnafjöörður, Sorpeyðing Miðhrður, Sorpeyðing Miðhééraðs, raðs, 
Sorpsamlag MiðSorpsamlag Mið--Austurlands og HornafjAusturlands og Hornafjöörðurrður

88 99

SuðurlandSuðurland –– Hula, SorpstHula, Sorpstööð Suðurlandsð Suðurlands 88 99

VestmannaeyjarVestmannaeyjar –– BBææjarveitur Vestmannaeyjajarveitur Vestmannaeyja 88 99

Endurgjald fyrir endurnýtingu á bylgjupappa og plastfilmu



Verkefni Verkefni íí nnáánustu framtnustu framtííðð

•• Skýra verkaskiptingu sveitarfSkýra verkaskiptingu sveitarféélaga og laga og ÚÚrvinnslusjrvinnslusjóóðs ðs íí
ssööfnun og endurnýtingu fnun og endurnýtingu úúrgangsrgangs

•• StefnumStefnumóótuntun

•• UmbUmbúúðirðir
•• NNáánari nari úútfrtfræærsla rsla áá áálagningu lagningu áá umbumbúúðir og endurgreiðslu ðir og endurgreiðslu 

úúrvinnslugjalds vegna rvinnslugjalds vegna úútflutningstflutnings
•• SSööfnun og endurnýting umbfnun og endurnýting umbúúða frða fráá heimilumheimilum

•• EndurskoðunEndurskoðun skilmskilmáálala

•• Nýir vNýir vööruflokkarruflokkar
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