Álagning úrvinnslugjalds á pappa- og
plastumbúðir og framtíðarsýn Úrvinnslusjóðs
Aðalfundur FENÚR - 1. apríl 2005

Efni
• Markmið laga um úrvinnslugjald og fyrirkomulag
framkvæmdar

• Álagning úrvinnslugjalds á pappa- og plastumbúðir
• Verkefni í nánustu framtíð

Markmið og framkvæmd
• Markmið laganna er að skapa hagræn skilyrði, með
úrvinnslugjaldi, fyrir endurnotkun og endurnýtingu

úrgangs til að minnka úrgang sem fer til förgunar og
tryggja viðeigandi förgun spilliefna

• Gjaldið er notað til að greiða fyrir meðferð flokkaðs

úrgangs á söfnunarstöðvum, flutning, endurnýtingu,
endurvinnslu eða förgun með eða án skilagjalds

• Atvinnugreinar geta sótt um að taka að sér söfnun og
endurnýtingu og verið undanþegnar úrvinnslugjaldi

Vöruflokkar og fyrirkomulag
Spilliefni

Samningar um móttöku – söfnunarstöðvar- og flutningskostnaður greiddur til sveitarfélaga

Hjólbarðar

Skilmálar um söfnun og ráðstöfun – söfnunarstöðvarkostnaður greiddur til sveitarfélaga

Ökutæki
Fernur

Söfnunarstöðvar- meðhöndlunar- og flutningskostnaður greiddur
Samningar um móttöku – söfnunarstöðvar- og flutningskostnaður greiddur til sveitarfélaga

Heyrúlluplast

Skilmálar um söfnun og ráðstöfun – söfnunarstöðvarkostnaður greiddur til sveitarfélaga

Veiðarfæri úr gerviefnum

Frjálst samkomulag - eftirlit

Umbúðir úr pappa og plasti – fyrirtæki og stærri umbúðir frá heimilum

Skilmálar um söfnun og ráðstöfun – söfnunarstöðvarkostnaður greiddur til sveitarfélaga

Umbúðir úr pappa og plasti – heimili
Söfnun hefst á næsta ári nefnd að undirbúa málið

Áherslur við söfnun og endurnýtingu
• Almennir skilmálar um þáttöku þjónustuaðila og ráðstöfunaraðila
• Einingargjald greitt þegar fyrir liggur staðfesting á endurnýtingu /
•

förgun og upplýsingar um uppruna
Greiðsla fyrir þjónustu sveitarfélaga á söfnunarstöðvum
Aðrir aðilar en
söfnunarstöðvar

Söfnunar
stöðvar

Þjónustuaðilar
söfnunaraðilar

Ráðstöfunaraðilar
endurnýting

Greiðsla

Greiðsla

Úrvinnslusjóður

Staðfesting á
Endurnýtingu og
uppruna

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

Sveitarstjórnir

Ákveða fyrirkomulag söfnunar og sjá um að
starfræktar séu söfnunarstöðvar fyrir úrgang.
Heimilt að kveða á um skyldu einstaklinga og
lögaðila til að flokka úrgang og sambærileg atriði

Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002
Úrvinnslugjald

Markmið að skapa hagræn skilyrði fyrir endurnotkun og
endurnýtingu til að minnka úrgang sem fer til förgunar og
tryggja viðeigandi förgun spilliefna

Greiddur kostnaður

Gjaldið er notað til að greiða fyrir meðferð flokkaðs úrgangs
á söfnunarstöðvum, flutning, endurnýtingu, endurvinnslu
eða förgun með eða án skilagjalds

Úrvinnslusjóður og sveitarfélög
• Tryggja þarf samræmi í framkvæmd sveitarfélaga annars
vegar og Úrvinnslusjóðs hins vegar

• Ýmsar spurningar
•
•
•

Hvernig á að bregðast við ef markmið nást ekki
Greiðslur Úrvinnslusjóðs til sveitarfélag vegna söfnunarstöðva
Hvaða þýðingu hefur framleiðendaábyrgð

• Umhverfisráðuneytið hefur skipað nefnd til að skýra

verka- og kostnaðarskiptingu Úrvinnslusjóðs og
sveitarfélaga – umhverfisráðuneytið, Umhverfisstofnun, sveitarfélög,
atvinnulífið og Úrvinnslusjóður

Tilskipun um umbúðir og
umbúðaúrgang
• Allar flutnings- og söluumbúðir, sem settar eru á

markað hvort sem þær koma frá atvinnulífinu eða
heimilum

• Nær til pappa-, pappír-, karton-, plast-, tré-, málm-,
textíl og samsettra umbúða

• Endurnýting : 50 – 65% -> (orkuvinnsla meðtalin)
• Endurvinnsla : 25 – 45% en að lágmarki 15%
Breytingar á tilskipun 2004/12/EC þar sem markmið
um endurnýtingu og endurvinnslu eru hert

Tilskipun um umbúðir og
umbúðaúrgang
Umbúðir:
Allar vörur af hvaða tegund sem er og úr hvaða efni sem er
sem eru notaðar við pökkun, verndun, meðhöndlun og
afhendingu framleiðsluvöru, hvort sem þar er um að ræða
hráefni eða fullunna vöru, til notanda eða neytenda. Einnota
hlutir sem eru notaðir í sama tilgangi skulu einni teljast til
umbúða.
–

Söluumbúðir eða grunnumbúðir

–

Safnumbúðir eða annarsstigsumbúðir

–

Flutningsumbúðir eða þriðjastigsumbúðir

Umbúðaúrgangur:
Allar umbúðir eða umbúðaefni, sbr. skilgreiningu um úrgang, að
undanskildum framleiðsluleifum

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

Skilmálar – bylgjupappi og plastfilma
Ríkiskaup auglýsa skilmála þar sem óskað er eftir þjónustu- og
ráðstöfunaraðilum

•
•
•
•
•

Almennt, forsaga og skilgreiningar
Skilmálar fyrir þjónustuaðila
Verklýsing fyrir þjónustuaðila
Skilmálar fyrir ráðstöfunaraðila
Viðaukar
–
–
–

Úr lögum um úrvinnslugjald
Löggildar vogir
Söfnunarstöðvar

–
–

Umsóknareyðublöð fyrir þjónustu- og ráðstöfunaraðila
Skilagrein þjónustuaðila með reikningi

• Eyðublöð

Skilmálar – bylgjupappi og plastfilma
• Svæðisskipting
– Þjónustuaðili semur við sveitarfélög á svæðum sem hann vill þjóna
– Úrvinnslusjóður greiðir sveitarfélögum söfnunarstöðvum eftir
magni sem staðfest er af þjónustuaðila

• Þjónustustig
– Þjónustuaðili sækir reglulega heyrúlluplast til söfnunarstöðva,
a.m.k. einu sinni á ári

• Ráðstöfun
– Þjónustuaðili semur við ráðstöfunaraðila og greiðir fyrir ráðstöfun
umbúðanna

• Gögn með reikningi þjónustuaðila til Úrvinnslusjóðs
– Staðfesting ráðstöfunaraðila
– Upplýsingar um uppruna umbúðanna

Skilmálar – bylgjupappi og plastfilma
Endurgjald fyrir endurnýtingu á bylgjupappa og plastfilmu
Svæði

Bylgjupappi
[kr/kg]

Plastfilma
[kr/kg]

I

Höfuðborgarsvæðið – Sorpa

8

9

II

Suðurnes – Sorpeyðing Suðurnesja

8

9

III

Vesturland – Sorpsamlag Vesturlands

8

9

IV

Vestfirðir – Vesturbyggð og Tá
Tálknafjarðarhr., Funi og

8

9

8

9

Bakkafjö
Bakkafjörður, Vopnafjö
Vopnafjörður, Sorpeyðing Miðhé
Miðhéraðs,
Sorpsamlag MiðMið-Austurlands og Hornafjö
Hornafjörður

8

9

VII

Suðurland – Hula, Sorpstö
Sorpstöð Suðurlands

8

9

VIII

Vestmannaeyjar – Bæjarveitur Vestmannaeyja

8

9

Sorpsamlag Strandasýslu

V

Norðurland – Húnaþing vestra, Austur

Húnavatnssýsla, Sveitarfé
Sveitarfélagið Skagafjö
Skagafjörður,
Sorpeyðing Eyjafjarðar og Sorpsamlag Þingeyinga

VI

Austurland – Raufarhö
Raufarhöfn, Kó
Kópasker, Þó
Þórshö
rshöfn,

Verkefni í nánustu framtíð
• Skýra verkaskiptingu sveitarfélaga og Úrvinnslusjóðs í
söfnun og endurnýtingu úrgangs

• Stefnumótun
• Umbúðir

• Nánari útfrærsla á álagningu á umbúðir og endurgreiðslu
úrvinnslugjalds vegna útflutnings
• Söfnun og endurnýting umbúða frá heimilum

• Endurskoðun skilmála
• Nýir vöruflokkar

