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Almennt um frumvarpið

Meginefni frumvarpsins varðar innleiðingu ýmissa tilskipana ESB um úrgangsmál, sem 
sambandið gerir aðeins óverulegar athugasemdir við. Jafnframt eru lagðar til breytingar 
á kæruheimild laganna um málskot til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
og ný ákvæði um endurvinnslu skipa, sem að áliti sambandsins eru til bóta.

Sambandið gerir hins vegar athugasemd við ákvæði sem heimilar Umhverfisstofnun að 
leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á lögum um meðhöndlun úrgangs, eins og nánar 
verður gerð grein fyrir í þessari umsögn, og leggur til að lögfestingu þeirra ákvæða 
verði frestað þar til fram hefur farið heildarendurskoðun á lögum um meðhöndlun 
úrgangs og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Sambandið leggur til að við frumvarpið bætist ný grein, þar sem skerpt er á 
markmiðsákvæði 1. gr. laganna. Er sú tillaga byggð á tillögum starfshóps sambandsins 
um úrgangsmál, sem nýlega lauk störfum.

Jafnframt leggur sambandið til orðalagsbreytingu við 4. gr., sem fjallar um vinnslu og 
birtingu tölulegra upplýsinga um úrgang. Mikilvægt er að sú úrvinnsla, sem 
Umhverfisstofnun er falin samkvæmt lögum, nýtist ekki eingöngu til að uppfylla 
alþjóðlega samninga. Staðreyndin er hins vegar sú að áreiðanlegar og samræmdar 
tölur fyrir magn, tegundir og uppruna úrgangs frá öllum úrgangshöfum og þeim sem 
meðhöndla úrgang, Iiggja ekki fyrir nema að hluta og þá helst fyrir landið í heild. Þessi 
staða torveldar vandaða stefnumótun, áætlanagerð og ákvarðanir um fjárfestingar.

TiIIaga um að skerpa á markmiðsgrein 1. gr. laganna -  ný frumvarpsgrein

Sambandið ítrekar tillögu, sem komið var á framfæri við umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið við vinnslu frumvarpsins, um að við 1. gr. laga um meðhöndlun 
úrgangs, sem fjallar um markmið laganna, bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Við gerð tillagria um stefnu stjórnvalda í  úrgangsmálum skal ávallt höfð 
hliðsjón a f markmiðum skv. 1. mgr. Leggja skal mat á hvort tillögur hafa 
jákvæ ð eða neikvæð áhrifá  nýtingu innviða ti/ úrgangsmeðhöndlunar og hvort 
þæ r kalli á  nýjar fjárfestingar í  innviðum.

Skýring: Of lítið samstarf hefur verið milli ríkis og sveitarfélaga um stefnumótun í 
úrgangsmálum. Hefur það í sumum tilvikum valdið sveitarfélögum óþarfa útgjöldum 
að reglur hafa verið settar án samráðs við þau. Einnig hafa lög og reglugerðir í sumum
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tilvikum verið túlkuð of þröngt eða beinlínis rangt og þar með takmarkað svigrúm 
sveitarfélaga til þess að haga úrgangsmálum með þeim hætti sem þau telja 
samfélagslega, umhverfislega og fjárhagslega hagkvæmast.

Að áliti sambandsins er þessi viðbót við markmiðsgreinina til þess fallin að útfæra 
hana nánar og undirstrika að stjórnvöldum beri að gæta að hagkvæmni og 
framkvæmanleika allra tillagna við mótun framtíðarstefnu í úrgangsmálum. I því felst 
að framkvæmd verði kostnaðar- og ábatagreining sem sveitarfélögin telja vera 
nauðsynlegt til þess að komast að skynsamlegri niðurstöðu um hvert beri að stefna í 
þessum mikilvæga málaflokki.

Ábendingar við einstakar greinar

Um 2. gr. Sambandið bendir á að í 6. gr. laganna er heimild fyrir ráðherra að setja 
reglugerð um nánari ákvæði um svæðisáætlanir um meðhöndlun úrgangs. Að áliti 
sambandsins er eðlilegra að setja í slíkri reglugerð ákvæði um framkvæmdaratriði á 
borð við það á hvaða formi upplýsingar skuli veittar heldur en að kveða á um það í 
lögum.

í fljótu bragði kann tillagan að fela í sér fremur einfalda lagabreytingu en mikilvægt er 
þó að Umhverfisstofnun ákveði ekki einhliða það form sem upplýsingar skulu veittar á, 
sbr. athugasemdir sambandsins við 4. gr. frumvarpsins.

Um 4. gr. Á undan orðunum „til að uppfylla alþjóðlega samninga" komi: sem 
nauðsvnlegar eru fvrir gerð svæðisáætlana og.

Skýring: Samkvæmt 6. gr. laga um meðhöndlun úrgangs skal sveitarstjórn, ein eða 
fleiri í sameiningu, semja og staðfesta svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs sem 
gildir fyrir viðkomandi svæði til tólf ára í senn og skal sú áætlun fylgja stefnu um 
meðhöndlun úrgangs og stefnu um úrgangsforvarnir, sbr. 5. gr. Áætlunin skal taka mið 
af lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim og hafa að markmiði að 
draga markvisst úr myndun úrgangs og auka endurnotkun og endurnýtingu. I 
áætluninni skulu m.a. koma fram upplýsingar um stöðu úrgangsmála á svæðinu, 
aðgerðir til að bæta endurnotkun, endurnýtingu og förgun og hvernig sveitarstjórn 
hyggst ná markmiðum stefnu um meðhöndlun úrgangs og stefnu um úrgangsforvarnir. 
í áætluninni skal jafnframt fjalla um úrgangsforvarnir.

í almennum athugasemdum með frumvarpinu er vísað til texta úr umsögn 
sambandsins til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis, þar sem segir m.a.

„ í Ijósi þess að í svæðisáætlunum sveitarfélaga á að útfæra nánar stefnumörkun 
um meðhöndlun úrgangs telur sambandið eðlilegt að upplýsingar um úrgang 
verði sveitarfélögum aðgengilegar beint, án milligöngu Umhverfisstofnunar, til 
þess að þau geti með viðeigandi hætti sinnt ábyrgðarhlutverki sínu gagnvart 
söfnun, endurvinnslu ogförgun úrgangs."

Eins og áður segir vantar verulega á að nægilega vandaðar tölfræðiupplýsingar liggi 
fyrir um stöðu úrgangsmála m.t.t. svæðisáætlana, s.s. um magn úrgangs sem til fellur 
hjá rekstraraðilum og uppruna hans. Úr þessu þarf að bæta til að auðvelda 
stefnumótun og áætlanagerð um úrgang. Ef tekst að koma þessum atriðum í lag á 
jafnframt að vera auðvelt að uppfylla kröfur um upplýsingagjöf á grundvelli 
alþjóðlegra skuldbindinga íslands.
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Tekið skal fram að sambandið leggst ekki gegn því að hætt verði að birta skýrslur frá 
einstökum rekstraraðilum sem meðhöndla úrgang, enda náist framangreint markmið. 
Sambandið hefur þó þann fyrirvara á afstöðu sinni að ekki kemur fram í frumvarpinu 
hvort Umhverfisstofnun sé ætlað fjármagn til þess að sinna tölfræðilegri úrvinnslu 
skýrslna sem stofnuninni berast um úrgangsmál. Undirstrika verður að hér er um 
forgangsverkefni að ræða, sem brýnt er að leysa. Hugsanlegt er að aðrir aðilar en 
Umhverfisstofnun séu betur til þess fallnir að sinna þessu verkefni, svo sem 
Úrvinnslusjóður, sem þegar vinnur mikla tölfræði um úrgangsmál.

Um 9. gr.

í greininni er lögð til ný reglugerðarheimild, um umbúðaúrgang. Fram kemur í 
skýringum að á vettvangi ESB hefur verið samþykkt breyting á tilskipun 94/62/EB um 
umbúðir og umbúðaúrgang, varðandi minnkun á notkun léttra burðarplastpoka. Þessi 
breytingatilskipun er ekki orðin hluti af EES-samningnum og hefur ekkert samráð verið 
haft við sveitarfélögin um innleiðingu hennar. Lögð er áhersla á að það verði gert við 
gerð reglugerðar um þetta málefni, sem vænta má að geti haft umtalsverð áhrif hér á 
landi.

Um 10. gr.

Sambandið gerir ekki athugasemd við þær breytingar sem lagðar eru til á VII. kafla 
laganna, sem fjallar um raf- og rafeindatækjaúrgang. Hins vegar vill sambandið vekja 
athygli nefndarinnar á ágreiningi um framkvæmd þessara ákvæða laganna, sem snýr
að kröfum sveitarfélaga um eðlilegar greiðslur fyrir aðstöðu á söfnunarstöðvum
sveitarfélaga fyrir gáma þar sem tekið er á móti þessari gerð úrgangs.

Ákvæði um framleiðendaábyrgð á raf- og rafeindatækjum komu fyrst inn í lög um 
meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 með lögum nr. 73/2008. Frá þeim tíma hefur ávallt 
verið skýrt kveðið á um að sveitarfélögum er skylt að taka við þessum flokki úrgangs á 
söfnunarstöðvum frá heimilum án gjalds. Hins vegar hefur fyrirkomulagi á fjármögnun 
móttöku/söfnunar þessa úrgangs tekið breytingum:

1. Skv. lögum nr. 73/2008 setti umhverfis- og auðlindaráðuneytið gjaldskrá fyrir 
afnot skilakerfa af aðstöðu á söfnunarstöðvum. í þeim lögum var einnig kveðið 
á um heimild sveitarfélaga til að taka gjald fyrir móttöku þessa úrgangs frá 
öðrum en heimilum, til að standa undir kostnaði við móttöku og geymslu hans.

2. í lögum nr. 58/2011 var ákvæði um gjaldskrá umhverfis- og auðlindaráðherra 
fellt brott en þess í stað var í lögunum vísað til þess að um gjaldtöku færi skv. 
11. gr. laganna (nú 23. gr.).

3. Eftir breytingar sem gerðar voru með lögum nr. 63/2014 er ekki lengur um að 
ræða gjaldtöku fyrir aðstöðu fyrir söfnun þessa úrgangsflokks á
söfnunarstöðvum. í skýringum við 21. gr. frumvarps til þeirra laga segir: „I
lögunum er nú greint á milli raf- og rafeindatækjaúrgangs frá heimilum annars 
vegar og annars raf- og rafeindatækjaúrgangs hins vegar. Söfnunarstöðvum ber 
að taka á móti báðum flokkum en er heimilt að innheimta gjald fyrir aðstöðu 
skilakerfis vegna raf- og rafeindatækjaúrgangs frá heimilum og fyrir móttöku og 
geymslu á öðrum raf- og rafeindatækjaúrgangi. í frumvarpi þessu er gert ráð 
fyrir að þessi greinarmunur á flokkum raf- og rafeindatækjaúrgangs verði aflögð 
og að söfnunarstöðvum beri að taka við slíkum úrgangi gjaldfrjálst.
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Úrvinnslugjald samkvæmt lögum um úrvinnslugjalcl mun greiöa fvrir söfnun, 
flutning og meðhöndlun raf- og rafeindatækjaúrgangsins."

4. Reglugerð nr. 442/2015 um raf- og rafeindatækjaúrgang gildir um söfnun, 
móttöku, geymslu, söfnun, endurvinnslu og aðra meðhöndlun raf- og 
rafeindatækjaúrgangs. í reglugerðinni er aðkoma sveitarfélaga skilgreind mjög 
þröngt og er greiðsla úrvinnslugjalds einskorðað við gevmslu úrgangsins á 
söfnunarstöðvum, sbr. m.a. a-lið 7. gr. og 2. mgr. 8. gr. Virðist þröng túlkun 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins í fyrrgreindu bréfi byggð á orðalagi 
reglugerðarinnar, fremur en skýringum við lögin, sbr. 3-lið hér að framan.

Sambandið óskar eftir því að við meðferð frumvarpsins skerpi Alþingi á þeirri túlkun, í 
nefndaráliti með frumvarpinu, að sveitarfélögin fái ekki eingöngu óverulega þóknun 
fyrir gevmslu raftækjaúrgangs á söfnunarstöðvum heldur taki greiðslur frá 
Úrvinnslusjóði til sveitarfélaga mið af því þjónustustigi sem veitt er á söfnunarstöðvum.

Um 15. gr.

í greininni er lagt til að við lögin bætist nýr kafli um endurvinnslu skipa. Sambandið 
telur þessi ákvæði vera skynsamlega viðbót við lögin.

Um 17. gr.

í greininni er lagt til að Umhverfisstofnun geti lagt stjórnvaldssektir á einstakling eða 
lögaðila sem brýtur gegn tilteknum ákvæðum laganna.

Sambandið leggur til að lögfestingu slíkra ákvæða verði frestað og færir fyrir því 
eftirfarandi ástæður:

• Að áliti sambandsins skortir verulega á rökstuðning fyrir nauðsyn þess að taka 
upp ákvæði um svo víðtækar heimildir til álagningar stjórnvaldssekta sem hér 
er lagt til. Samkvæmt gildandi lögum hefur Umhverfisstofnun heimild til þess 
að leggja á dagsektir, allt að 500.000 kr. á dag, ef aðili verður ekki við 
tilmælum um úrbætur innan tiltekins frests. í frumvarpinu er lagt til að 
stjórnvaldssektir geti orðið á mjög víðu bili, þannig að sektir á einstaklinga geti 
orðið á bilinu 10.000 kr. til 10.000.000 og á lögaðila frá 25.000 til 
25.000.000, óháð því hvort brot eru framin af ásetningi eða gáleysi.

• Við endurskoðun laga um úrgangsmál, sem stendur fyrir dyrum, getur vissulega 
verið tilefni til þess að skoða hvort viðurlög við brotum á einstökum ákvæðum 
laganna, sbr. einkum 3. mgr. 9. gr. um óheimila losun úrgangs og opna 
brennslu hans, eru nægilega þung. Afar fá dæmi eru um að einstaklingar eða 
lögaðilar hafi verið ákærðir fyrir þá háttsemi sem þar er lýst, sem í mörgum 
tilvikum er einnig refsiverð skv. náttúruverndarlögum. Eftirlit er í höndum UST 
og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga og hafa þessar stofnanir m.a. heimild til þess 
að leggja á dagsektir, að hámarki 500.000 kr. á dag. Ekki verður hins vegar séð 
að sú lagabreyting sem hér er lögð til stuðli beinlínis að því að taka á þessu 
vandamáli.

• Undanfarið hefur einnig verið unnið að endurskoðun laga um hollustuhætti og 
mengunarvarnir. Þar hefur m.a. verið rætt um mögulegar breytingar á 
verkaskiptingu Umhverfisstofnunar og heiIbrigðiseftirlits sveitarfélaga, þannig 
að heiIbrigðiseftirlitið taki við flestu eða jafnvel öllu eftirliti frá UST. Eðlilegt er
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að ræða þá breytingu, sem lögð er til í 1 7. gr., í því samhengi enda eru lög um 
hollustuhætti og mengunarvarnir hinn almenni lagabálkur um mengunareftirlit 
á meðan lög um meðhöndlun úrgangs eru sérlög.

• Ef Alþingi telur brýna þörf vera á því að slíkt ákvæði verði lögfest er farið fram
á það að sveitarfélög og fyrirtæki þeirra verði undanþegin ákvæðinu. Þau brot
sem einkum gætu varðað sveitarfélögin stjórnvaldssektum eru 14.-16. liðir 1. 
mgr., sem fjalla um urðunarstaði og brennslustöðvar. Ekki verður annað séð, að 
áliti sambandsins, en að ákvæði gildandi laga um dagsektir tryggi að ákvæði
laganna um þessa starfsemi verði uppfyllt.

• Sambandið telur ríka ástæðu til að minna á að sveitarfélögin og fyrirtæki á
þeirra vegum sinna meðhöndlun úrgangs sem lögbundinni almannaþjónustu í
þágu íbúa sinna. Þessi þjónusta er ekki rekin í hagnaðarskyni. Það er með öllu 
óásættanlegt að þessir aðilar geti mögulega átt yfir höfði sér háar 
stjórnvaldssektir og verður ekki séð hvaða tilefni gæti verið til þess að innleiða 
slík ákvæði í úrgangslöggjöfina.

Eðlilegast væri, að áliti sambandsins, að taka tillöguna til frekari skoðunar við 
fyrirhugaða heildarendurskoðun laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og laga um 
meðhöndlun úrgangs.

Um 18. gr.

Sambandið styður þá breytingu sem lögð er til í greininni, að stjórnvaldsákvarðanir, 
sem teknar eru á grundvelli laganna, sæti kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

/

Karl Björnsson 
framkvæmdastjóri
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