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Frumvarp 
• Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 

55/2003 var lagt fram á Alþingi 

• Efni frumvarpsins er fjórþætt 

– Innleiðing á úrgangstilskipun 2008/98/EB 

– Rafhlöður og rafgeymar 

– Raf- og rafeindatæki 

– Drykkjarvöruumbúðir 



INNLEIÐING Á 

ÚRGANGSTILSKIPUN ESB 



Áætlanir 

• Stefnumörkun um meðhöndlun úrgangs 

– Ráðherra gefur út 

• Stefnumörkun um úrgangsforvarnir 

– Ráðherra gefur út 

• Svæðisáætlanir um meðhöndlun úrgangs 

– Sveitarstjórn, ein eða fleiri í sameiningu 

 



Forgangsröðun 

• Forgangsröðun við meðhöndlun 

úrgangs 

–Að draga úr myndun úrgangs 

–Undirbúningur fyrir endurnotkun 

–Endurvinnsla 

–Önnur endurnýting 

–Förgun 

 



Endurnotkun og endurvinnsla 
• Stuðla að endurnotkun 

• Stuðla að endurvinnslu – sérstök söfnun 

• Sérstök söfnun á: 

– Pappír, málmi, plasti, gleri og lífrænum 

úrgangi 

– Við íbúðarhús og í nánd við sumarhúsahverfi 

og lögbýli 



Ný hugtök 

• Aukaafurðir 

– Útfært nánar í reglugerð 

• Lok úrgangsfasa 

– Útfært nánar í reglugerð 



Töluleg viðmið 

• Gert ráð fyrir setningu tölulegra viðmiða 

s.s. um endurvinnslu, endurnýtingu 

• Útfært í reglugerðum 

– Rafhlöður og rafgeymar 

– Lífrænn úrgangur 

– Endurvinnsla úrgangs frá heimilum 



Fræðsla til almennings 

• Aukið hlutverk Umhverfisstofnunar vegna 

fræðslu til almennings 

• Hlutverk sveitarstjórna við fræðslu til 

almennings 



Lífrænn úrgangur 

• Lífrænn úrgangur á að vera notaður í 

– Moltugerð 

– Gasgerð 

– Áburð 

• Sveitarstjórn ber ábyrgð að ná markmiðum 

um lífrænan úrgang á sínu svæði 



RAFHLÖÐUR OG RAFGEYMAR 



Skráningarkerfi 

• Skráningarkerfi framleiðenda rafhlaðna og 

rafgeyma fært frá Úrvinnslusjóði til 

Umhverfisstofnunar 

• Skráningarskylda framleiðenda og 

innflytjenda 

• Umhverfisstofnun hefur eftirlit með 

framkvæmd 



RAF- OG RAFEINDATÆKI 



Raf- og rafeindatæki 

• Lagt til að úrvinnslugjald verði lagt á raf- 

og rafeindatæki 

• Úrvinnslusjóður skal um söfnun og 

meðhöndlun úrgangsins 

• Úrvinnslusjóður ber ábyrgð á að ná 

tölulegum markmiðum 



Undantekning 

• Framleiðendur og innflytjendur geta séð 

sjálfir um söfnun og meðhöndlun 

• Eiga rétt á endurgreiðslu úrvinnslugjalds í 

slíkum tilvikum að uppfylltum skilyrðum 

– Safna og meðhöndla úrgang af öllu landinu 

– Ráðstafað honum með réttum hætti 

– Gögn um magn úrgangs eftir tollnúmerum 



DRYKKJARVÖRUUMBÚÐIR 



Framleiðendaábyrgð 

• Lagðar til breytingar á framkvæmd 

• Lög nr. 52/1989 um ráðstafanir gegn 

umhverfismengun af völdum einnota 

umbúða fyrir drykkjarvörur falla úr gildi 

• Framleiðendur og innflytjendur 

drykkjarvara bera framleiðendaábyrgð 

– Aðilar að skilakerfi 



Skilakerfi 

• Skilakerfi sjá um framkvæmd fyrir 

framleiðendur og innflytjendur 

• Skilakerfi þurfa að starfa á tilteknum 

landsvæðum 

– Að lágmarki 8 starfsstöðvar 

• Geta verið fleiri en eitt 

• Skylt að greiða neytendum skilagjald 



Skilakerfi (2) 

• Þurfa leyfi 

• Tryggja söfnun og meðhöndlun úrgangsins 

• Ná tölulegum markmiðum 



Umhverfisstofnun 

• Skráningarkerfi framleiðenda og 

innflytjenda drykkjarvara 

• Eftirlit með framkvæmdinni 



LANDSÁÆTLUN UM 

MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS 



Dregið úr urðun 
• Töluleg markmið um hlutfall urðunar af 

heildarmagni úrgangs sem til fellur: 

– Að hámarki 25% árið 2015 

– Að hámarki 15% árið 2020 

– Að hámarki   5% árið 2025 

• Urðun lífræns úrgangs bönnuð frá og með 1. 

janúar 2021 

• Gjald á urðun (urðunarskattur) verði lagt á frá og 

með 1. janúar 2016 



Spilliefni 
• Stjórnvöld sjái til þess að til staðar sé 

brennslustöð fyrir sóttmengaðan úrgang 

fyrir 1. janúar 2015. 

• Stjórnvöld sjái til þess að til staðar sé 

farvegur fyrir spilliefni, þ.m.t. mengaðan 

jarðveg fyrir 1. janúar 2018. 

 


