Söfnun og ráðstöfun raf- og
rafeindatækjaúrgangs (RRÚ)
Sigurður Jónsson

RRÚ- lög á Íslandi 55/2003(e.WEEE)
 SVÞ og SI vildu að Úrvinnslusjóður annaðist málið. Lítill







viðbótarkostnaður í kerfi sem virkar ágætlega. Innheimta í tolli,
allir jafnir og engin vanhöld.
Málamiðlun réði því að látið var undan ráðuneytinu og málið fór í
þann farveg sem það er nú í.
Atvinnulífið getur sjálfu sér um kennt, og eftirá skoðað var alls
ekki nægilegt samráð við fyrirtækin um málið
ESB tilskipunin á að hluta ekki við Ísland, en innleiðendur tóku
ekki tillit til þess. T.d. engir framleiðendur á Íslandi og áhrif á
framleiðslu raftækja engin. Samkeppni í förgun ekki mikil.
Reynt að hafa áhrif á umhverfisnefnd Alþingis en hafðist ekki.

Innleiðing laga og reglna um RRÚ
 Ráðuneytið svifaseint og reglugerð kom seint
 Engin almenn kynning á lögunum af opinberri hálfu (nema á vefsíðum)
 RR-SKIL auglýstu í dagblöðum og sendu bréf, en fengu ekki upplýsingar






um innflytjendur sem reyndust margfalt fleiri en talið var (>2.000)
Umhverfisstofnun (UST)tók seint við sér og hefur ekki haft þau
skjótvirku áhrif, að fyrirtæki skrái sig í skilakerfi jafnvel þótt augljóslega
sé um lögbrot að ræða af hálfu þeirra (fyrirtæki sem flytja inn, auglýsa
og reka sölustarfsemi með rafbúnað). Ákv. reglugerðar; <15 daga
Stýrinefnd er e.t.v. óþörf og útgjaldaaukandi. UST gæti komið í staðinn.
Tvö skilakerfi starfandi og ekki vitað um að fleiri séu undirbúin
Lærdómur: Ekki standa svona að lagasetningu og innleiðingu aftur !

 ÓSK UM AÐ LEGGJA NIÐUR RR-SKIL OG ÖNNUR SKILAKERFI!

Innflutningur/skil
2009
Innfl.samtals kg
Vægi %
Stór heimilistæki
Lítil heimilistæki
UT og fjarskiptatæki
Mynda- og hljóðbún.
Ljósabúnaður
Raf- og rafeindatæki
Leikf.,tómstundav.ofl.
Lækningatæki
Vöktunar- og eftirl.t.
Sjálfsalar

Áætl.skil kg

2.602.763 38,9% 378.868
37.763
386.648 5,8%
345.180
1.013.151 15,1%
628.562 9,4% 206.219
6.723
1.152.529 17,2%
3.957
604.037 9,0%
0
108.993 1,6%
22.274
130.236 1,9%
0
51.914 0,8%
125
16.243 0,2%
6.695.076 100,0% 1.001.109

Hagstofan 8.700 tonn, UST 9.300 tonn!

Hvaðan safna RR-SKIL?
 Höfuðborgarsvæðið (allar stöðvar)
 Suðurnes (Reykjanesbær,Grindavík,Vogar)
 Suðurland (Árbær,Þorlákshöfn, Hveragerði, Laugavatn,Reykholt,

Heiðabær, Seyðishólar)
 Höfn
 Norðurland (Húsavík, Akureyri, Dalvík, Sauðárkrókur,
Skagaströnd, Blönduós, Hvammstangi)
 Ísafjörður
 Vesturland ( Ólafsvík, Borgarnes, Akranes)
Áætluð skil 2010 alls ca 1.450 tonn (bæði skilakerfin). RR-SKIL
spara sveitarfélögum og fyrirtækjum þeirra 75 milljónir 2010

Hvert fer úrgangur RR-SKILA?
Söfnunarflokkar
I Kælitæki
II Önnur stór raftæki
III Skjáir
IV Tölvur
V Ljósaperur
VI Önnur raftæki

Danmörk
x

x

Bretland Ísland
x
x
x
x
x
x

Ýmsar áhugaverðar hugmyndir í skoðun um breytingar á þessu.

Verkefni aðila framundan?
 Ákvarða markaðshlutdeild skilakerfa (Stýrinefnd án tafar)
 Söfnun frá öllum landssvæðum
 Lagabreytingar:

-kostnaðarjöfnun á milli skilakerfa (sama uppi í Noregi)
-stoppmeðferð í tolli
 Greiðslur og uppgjör á milli skilakerfa via Stýrinefnd
 Fræðsla og leiðbeiningar opinberra aðila til neytenda
varðandi flokkun og skil RRÚ
 Nýjar ráðstöfunarleiðir – aukin endurnýting

