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Yfirlit

• Verkefnin í dag
• Nýir skilmálar fyrir umbúðir
• Nefnd um framkvæmd móttöku umbúða
• Nefnd um verka- og kostnaðarskiptingu 

Úrvinnslusjóðs og sveitafélaga



Verkefnin í dag

Vöruflokkar hjá Úrvinnslusjóði í mars 2006:

• Spilliefni Frá 1997
• Ökutæki Frá 2003
• Hjólbarðar Frá 2003
• Heyrúlluplast Frá 2004
• Umbúðir Frá 2003

Svartolía Frá 1997
Veiðarfæri Frá 2006
Samningar við fyrirtæki og atvinnugreinar



Áherslur við söfnun og 
endurnýtingu  (góð vísa)

• 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
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Endurnýting umbúða

• Skilmálar fyrir 
bylgjupappa og plastfilmu 
1. apríl 2005

• Álagning úrvinnslugjalds 
1. janúar 2006

• Skilmálar fyrir umbúðir úr 
pappír og pappa, annars 
vegar og umbúðir úr plasti 
hins vegar, 1. mars 2006



Greiðslur fyrir 
endurnýtingu umbúða

Pappír og sléttur pappi
Bylgjupappi

Frauðplast
Plastfilma, stíft plast 
og annað plast

10 kr/kg
8 kr/kg

30 kr/kg
15 kr/kg



Flutningsjöfnun

Svæði
Nr.

Flutningsjöfnun 
[kr/kg]

I Höfuðborgarsvæðið 0,00
II Suðurnes 4,04 – 4,22
III Vesturland 4,06 – 6,38
IV Vestfirðir 11,48 – 13,23
V Norðurland 4,13 - 10,55
VI Austurland 9,32 – 15,22
VII Suðurland 4,13 – 8,72
VIII Vestmannaeyjar Ekki fl. jöfnun

Einingarverðin byggjast á uppruna úrgangsins og miðast við vegalengdir. 
Þegar ekki er ráðstafað öllum umbúðum af lager heldur Úrvinnslusjóður
eftir flutningsjöfnun sem samsvarar því magni sem eftir stendur.



Nefndir og niðurstöður



„Umbúðanefnd”
Nefnd skipuð af ráðherra til að fjalla um 
framkvæmd móttöku umbúða sem berast 
með söfnunarkerfi sveitarfélaga 
(frá heimilum).

Skilaði skýrslu í júní 2005.

Helstu tillögur nefndarinnar voru:
a. Að nefndin starfi áfram og stækki
b. Fá ráðgjafa erlendis frá
c. Halda málþing
d. Tilraunaverkefni
e. Skoða möguleika með skilagjald
f. Söfnun umbúða verði komið á í

skrefum.



„Umbúðanefnd” hin síðari
Ný nefnd skipuð af ráðherra til að fjalla um 
framkvæmd móttöku umbúða sem berast 
með söfnunarkerfi sveitarfélaga (frá
heimilum).

Skilaði skýrslu í mars 2006.
Helstu tillögur nefndarinnar:
a. Útvíkka söfnunarkerfi fyrir fernur
b. Skoða skilagjald á fleiri plastumbúðir
c. Safna bylgjupappa og auka söfnun frá

heimilum
d. Gera upplýsingabrunn með reiknilíkani 

í stað tilraunaverkefnis í söfnun
e. Auka fræðslu og kynningu um 

úrgangsmál



Málþing um umbúðir

Niðurstöður

• Byrja á því sem hagstæðast er að safna

• Auka fræðslu

• Landsbyggðin vill vera með



„Umbúðanefndir”

• Umhverfisráðuneyti (1)
• Umhverfisstofnun (1)
• Úrvinnslusjóður (1)
• Samband ísl. sveitarfélaga (2)

Í síðari nefndinni bættust við:
• Samtök atvinnulífsins (1)
• Félag ísl. stórkaupmanna (1)
• Neytendasamtökin (1)



Nefnd um verka- og 
kostnaðarskiptingu

Nefnd skipuð af ráðherra um verka- og 
kostnaðarskiptingu Úrvinnslusjóðs og 
sveitarfélaga.

Umhverfisráðuneyti (1+1)
Umhverfisstofnun (1)
Samband ísl. sveitarfélaga (1)
Úrvinnslusjóður (1)
Samtök atvinnulífsins (1)

Tvenns konar úrgangur

100% og x%



100% söfnun - Tillögur

Úrgangur sem bannað er að urða

• Óbreytt fyrirkomulag
• Að sveitarfélög verði áfram ábyrg fyrir 

söfnun en mega hætta móttöku sjálf ef 
tryggt er að annar aðili taki við slíkum 
úrgangi.

• Að skilgreindur verði kostnaður við meðferð 
flokkaðs úrgangs. Einnig verði skilgreind 
„vísitölusöfnunarstöð”



Töluleg markmið - Tillögur

Töluleg markmið um endurvinnslu og endurnýtingu 
úrgangs  (umbúðir)

• Að ábyrgð á að ná markmiðum verði færð til 
Úrvinnslusjóðs

• Að markmiðum sé náð á landsvísu
• Aukinn sveigjanleika með hvernig markmiðum sé náð. 

Úrvinnslugjaldið miðist við kostnað við að ná
markmiðunum.

• Að Úrvinnslusjóður geti boðið sveitarfélögum greiðslu 
fyrir flokkaðan úrgang en þarf þess ekki ef markmið 
nást án þess. Sveitarfélög velja eða hafna hvert fyrir 
sig enda verði þau ekki lengur ábyrg fyrir að markmið 
náist.



Frumvarp til laga

Í framhaldi af vinnu nefndar um verka- og 
kostnaðarskiptingu Úrvinnslusjóðs og 

sveitarfélaga er nú í vinnslu frumvarp til 
laga um breytingar á lögum um 

úrvinnslugjald.



Úr frumvarpinu

... „Úrvinnslugjald sem lagt er á pappa- pappírs- og 
plastumbúðir skal standa undir greiðslum við að ná
tölulegum markmiðum um endurnýtingu og 
endurvinnslu þess úrgangs sem fellur til vegna 
framangreindra umbúða.”

... „Fjárhæð úrvinnslugjalds vegna pappa- pappírs- og 
plastumbúða skal taka mið af áætlun Úrvinnslusjóðs 
um þær greiðslur sem bjóða þarf til að ná tölulegu 
markmiðum um endurnýtingu og endurvinnslu sbr.... 
svo og greiðslur vegna flutninga umbúðaúrgangs 
innanlands. ”



Úr frumvarpinu  framh.

... „Úrvinnslusjóður ákveður hvaða tegundir 
umbúðaúrgangs, .... hann greiðir fyrir í samræmi við 
áætlun hans um að ná tölulegum markmiðum um 
endurnýtingu og endurvinnslu.”

... „Ráðherra skal að fengnum tillögum Úrvinnslusjóðs og 
að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga 
setja reglugerð um nánari tilgreiningu á greiðslu 
kostnaðar við meðferð flokkaðs úrgangs á
söfnunarstöð sbr...
Ráðherra skal að fengnum tillögum Úrvinnslusjóðs 
setja reglugerð um hvernig standa skuli að greiðslum 
við að ná þeim tölulegu markmiðum sem sett eru um 
endurnýtingu og endurvinnslu þess úrgangs sem til 
fellur vegna pappa-, pappírs- og plastumbúða sbr....”



Helstu breytingar laga

Úrvinnslusjóður ákveður hvaða tegundir 
umbúða greitt er fyrir m.t.t. mestu 
hagkvæmni við að ná tölulegum markmiðum

Úrvinnslusjóður er ábyrgur fyrir að töluleg 
markmið náist, á landsvísu.

Sett verði reglugerð um nánari skilgreiningu 
kostnaðar við meðferð flokkaðs úrgangs á
söfnunarstöð. T.d. með „vísitölusöfnunarstöð”

Önnur atriði í frumvarpinu snúa að tæknilegum 
atriðum varðandi álagningu úrvinnslugjaldsins



Góðar stundir 
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