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Frumvarpið barst Sambandi íslenskra sveitarfélaga til umsagnar með bréfi 
dags. 18. febrúar 2008. Um er að ræða breytingu á lögum um meðhöndlun 
úrgangs, nr. 55/2003, með síðari breytingum. Frumvarpið er lagt fram til 
innleiðingar á tilskipun nr. 2002/96/EB, sbr. einnig tilskipun nr. 2003/108/EB 
um breytingu á þeirri tilskipun, en markmið tilskipunarinnar er að draga úr 
raftækjaúrgangi, auka endurnýtingu hans og endurnotkun og vinna að 
aukinni umhverfisvitund. Samkvæmt frumvarpinu skulu framleiðendur og 
innflytjendur raftækja og rafeindatækja taka upp kerfi til meðhöndlunar og 
endurnýtingar á umræddum úrgangi og geta neytendur skilað úr sér gengnum 
raftækjum á söfnunarstöðvar sveitarfélaga sér að kostnaðarlausu.

1. Almennar athugasemdir við frumvarpið

Sambandið er sammála því meginmarkmiði frumvarpsins að komið verði á 
kerfisbundinni meðhöndlun raftækjaúrgangs fyrir allt landið og draga úr 
myndun slíks úrgangs. Helsta nýmæli í frumvarpinu er að gert er ráð fyrir því 
að framleiðendur, þ.m.t. innflytjendur raftækja, taki ábyrgð á að koma úr sér 
gengnum raftækjum til viðeigandi meðhöndlunar, með svokölluðu skilakerfi.

Sambandið gerir einkum athugasemd við að framleiðendaábyrgð hefjist ekki 
fyrr en við flutning raftækjaúrgangs frá söfnunarstöðvum sveitarfélaga. Ef ekki 
þykir unnt að ganga lengra í innleiðingu framleiðendaábyrgðar en lagt er til í 
frumvarpinu telur sambandið rétt að Alþingi kalli eftir hugmyndum af hálfu 
ríkisstjórnarinnar um hvernig hægt verði að bæta sveitarfélögunum 
fyrirsjáanlega útgjaldaaukningu með nýjum tekjustofnum.
Til þessa hafa sveitarfélög tekið við umræddum úrgangi frá heimilum án 
gjaldtöku. Kostnaðarauki sveitarfélaga vegna frumvarpsins mun einkum felast 
í því að þeim verður skylt að bjóða upp á aðstöðu til flokkunar 
raftækjaúrgangs af mismunandi toga á hverri söfnunarstöð. Sambandið leggur 
á það áherslu að kostnaðarauki sveitarfélaga verði ekki meiri en brýn nauðsyn 
ber til, m.a. hvað varðar fjölda gáma á hverri söfnunarstöð, sbr. athugasemdir 
við a-lið 2. gr. frumvarpsins.
Einnig bendir sambandið á að útfærsla þess kerfis sem lagt er til í frumvarpinu 
virðist geta orðið mjög flókin. Hefði að mati sambandsins mátt kanna betur 
kosti þess að fella raf- og rafeindatækjaúrgang undir úrvinnslugjaldskerfið, 
sem reynst hefur ágætlega hér á landi, og fela Úrvinnslusjóði ábyrgð á 
meðhöndlun þessa úrgangs.
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Sambandið tekur jafnframt fram að breytingar á skipan stjórnar 
Úrvinnslusjóðs, sem lagðar eru til í 7. gr. frumvarpsins, eru í algerri andstöðu 
við afstöðu fulltrúa sambandsins í nefnd sem falið var að semja tillögu að 
frumvarpi. Er lögð þung áhersla á að gerðar verði breytingar á 
frumvarpsgreininni þannig að sambandið tilnefni jafn marga fulltrúa í 
stjórnina og aðildarfélög Samtaka atvinnulífsins.

2. Um framleiðendaábyrgð samkvæmt tilskipun 2002/96/EB
Tilskipun nr. 2002/96/EB hefur verið lögfest í flestum EES-ríkjum, en með afar 
mismunandi hætti. Samkvæmt tilskipuninni er heimilt að leggja ábyrgð og þar 
með kostnað á framleiðendur og innflytjendur raftækja frá þeim tímapunkti 
þegar neytandi vill losna við úr sér gengin raftæki. Orðalag tilskipunarinnar er 
því mjög opið varðandi útfærslu framleiðendaábyrgðar og gefur það tilefni til 
mismunandi túlkunar. Á meðan frumvarpið lætur ábyrgð framleiðenda hefjast 
á söfnunarstöðvum sveitarfélaga og lætur kostnað vegna söfnunar raftækja 
lenda á sveitarfélögum hafa ýmis Evrópuríki gengið mun lengra í þeim efnum. 
Þannig hafa sum aðildarríki ESB skyldað framleiðendur til að bera allan 
kostnað við skilakerfi, t.d. í Austurríki, Belgíu og Frakklandi, á meðan 
sveitarfélög bera kostnað af söfnun í Danmörku og Þýskalandi. í Svíþjóð bera 
sveitarfélög einungis kostnaðinn af að leggja til söfnunarsvæði en kostnaður 
við gáma og flokkun er á ábyrgð framleiðenda.

Á vettvangi ESB er að hefjast endurskoðun á tilskipuninni og er markmiðið 
með þeirri vinnu að auka samræmi í innleiðingu tilskipunarinnar innan EES- 
svæðisins. Samtök evrópskra sveitarfélaga (CEMR) hafa samþykkt áherslur 
varðandi þá endurskoðun þar sem meðal annars er lagt til að 
framleiðendaábyrgð samkvæmt tilkskipuninni nái alla leið frá neytendum í 
stað þess að hefjast á söfnunarstöð sveitarfélaga. Samtökin telja að 
kostnaðarþátttaka sveitarfélaga sé ekki í samræmi við mengunarbótaregluna 
(Polluter pays principle) vegna þess að kostnaður sveitarfélags leggst á alla 
skattgreiðendur. Önnur samtök sveitarfélaga og svæða í Evrópu, á borð við 
ACR+, hafa sömuleiðis bent á að of mikið misræmi sé í lögleiðingu 
tilskipunarinnar innan EES. Evrópuþingið hefur tekið undir framangreind 
sjónarmið og gert tillögu um að skýrari grein verði gerð fyrir 
framleiðendaábyrgð við endurskoðun á rammalöggjöf ESB um úrgang, m.a. 
með þvf að leggja til að framleiðendaábyrgð nái frá neytendum til 
endurvinnslu og förgunar úrgangs.

Samband íslenskra sveitarfélaga telur mikilvægt að Alþingi taki tillit til 
framangreindrar þróunar við afgreiðslu frumvarpsins og er Ijóst að í 
frumvarpinu er gengið skemmra í innleiðingu framleiðendaábyrgðar en 
tilskipunin heimilar. Jafnframt hefur sambandið eins og áður segir allnokkrar 
efasemdir um að það skilakerfi sem gert er ráð fyrir að komið verði á skv. 
frumvarpinu verði skilvirkt og hagkvæmt. Að áliti sambandsins yrði allt eins 
hagkvæmt að fella raf- og rafeindatækjaúrgang undir úrvinnslugjaldskerfið og 
fela Úrvinnslusjóði ábyrgð á meðhöndlun þessa úrgangs.
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3. Athugasemdir við einstakar greinar 

Um a-Iið 2. gr.
í a-lið 2. gr. er lögð sú skylda á sveitarfélögin að bjóða upp á gjaldfrjálsa 
mótttöku á raftækja- og rafeindatækjaúrgangi frá heimilum. Einnig ber 
sveitarfélögum að veita leiðbeiningar um hvernig beri að flokka og skila 
slíkum úrgangi til söfnunarstöðva sveitarfélaga.

Til þessa hafa sveitarfélög tekið við umræddum úrgangi frá heimilum án 
gjaldtöku. Kostnaðarauki sveitarfélaga vegna frumvarpsins mun einkum felast 
í því að þeim verður skylt að bjóða upp á aðstöðu til flokkunar 
raftækjaúrgangs af mismunandi toga á hverri söfnunarstöð. Nánari útfærsla í 
reglugerð sem umhverfisráðherra setur mun skipta miklu máli um endanleg 
kostnaðaráhrif laganna, m.a. hvað varðar fjölgun gáma á hverri söfnunarstöð.

Nú starfrækja sveitarfélögin um 100 gámastöðvar hér á landi. Til að uppfylla 
ákvæði frumvarpsins má ætla að stækka þurfi um helming þessara 
söfnunarstöðva, með tilheyrandi stofnkostnaði sem lendir á sveitarfélögum. í 
forsendum kostnaðarmats ráðuneytisins er jafnframt gengið út frá því að fjölga 
þurfi gámum á öllum gámastöðvum, að meðaltali um þrjá gáma á hverri stöð. 
Sambandið telur rétt að taka fram að það skilur ákvæði frumvarpsins þannig 
að rekstur gámanna verði alfarið á ábyrgð hins nýja skilakerfis.

Um b-e lið 2. gr.
í b- til e-liðum 1. gr. er kveðið á um ábyrgð framleiðenda og innflytjenda á 
raf- og rafeindatækjaúrgangi og stofnun skilakerfis til að framfylgja þeirri 
ábyrgð. Með því að skylda þessa aðila til að standa straum af kostnaði við 
förgun úr sér genginna raftækja er stigið mikilvægt skref í samræmi við 
mengungarbótaregluna, þ.e. að sá greiði kostnað sem ber ábyrgð á tilurð 
úrgangsins. Eins og áður er rakið er þó heimilt að ganga lengra í innleiðingu 
framleiðendaábyrgðar. í Ijósi þess að tilskipunin sætir nú endurskoðun hlýtur 
Alþingi að þurfa að skoða vandlega hvort rétt sé að ganga lengra en lagt er til 
í frumvarpinu og fella allan kostnað af söfnun og meðhöndlun úrgangs á 
framleiðendur og innflytjendur raftækjaúrgangs, í stað þess að fella 
umtalsverðan hluta kostnaðar á skattgreiðendur.

Um f-lið 2. gr.
í f-lið 2. gr. er kveðið á um sérstaka stýrinefnd sem skal hafa umsjón með 
starfsemi skilakerfa. Stjórn Úrvinnslusjóðs er skv. frumvarpinu falið að fara 
með hlutverk stýrinefndar en jafnframt er tekið fram að hlutverk stjórnar 
Úrvinnslusjóðs sé ekki á ábyrgð stýrinefndar. Þótt sambandið geri ekki 
athugasemd við frumvarpsgreinina má eflaust deila um hvort þetta sé 
heppilegt fyrirkomulag.

Sambandið væntir þess að í umsögn Úrvinnslusjóðs um frumvarpið verði gerð 
ítarleg grein fyrir mögulegum áhrifum þessarar breytingar fyrir starfsemi 
sjóðsins og hlutverk stjórnar. Ljóst er að stjórnsýsla vegna skilakerfisins getur 
orðið mjög flókin, sbr. ákvæði g- og h-liða 2. gr. Jafnframt þarf að gæta vel að
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því að upplýsingasöfnun á vegum skilakerfisins hafi ekki neikvæð áhrif á 
samkeppni.

Um i-lið 2. gr.
í i-lið 2. gr. er ráðherra heimilað að setja reglugerð um nánari framkvæmd 
laganna. Fyrir sveitarfélögin skipta a- og j-liðir frumvarpsgreinarinnar mestu 
máli og gengur sambandið út frá því að haft verði náið samráð við sambandið 
um útfærslu þeirra atriða í reglugerð. Einkum geta kröfur sem gerðar verða 
um fjölda gámastæða á söfnunarstöðvum sveitarfélaga haft mikil fjárhagsleg 
áhrif fyrir sveitarfélögin.

Um 7. gr.
Sambandið gerir alvarlega athugasemd við að í a-lið 7. gr. er lögð til sú 
breyting að fulltrúum atvinnulífsins í stjórn Úrvinnslusjóðs verði fjölgað en 
aðildarfélög Samtaka atvinnulífsins eiga nú þegar þrjá fulltrúa í stjórn sjóðsins 
á meðan Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefnir aðeins einn fulltrúa. Það 
hefur um langt skeið verið krafa sambandsins að sveitarfélögin fái tvo fulltrúa 
í stjórn sjóðsins í Ijósi þeirra umfangsmiklu skyldna sem sveitarfélögin gegna 
lögum samkvæmt á sviði úrgangsmála. Jafnframt hefur sambandið bent á að 
ástæðulaust sé að Landssamband fslenskra útvegsmanna og Samtök 
fiskvinnslustöðva tilnefni sameiginlega einn fulltrúa í stjórn sjóðsins þar sem 
þessir aðilar hafa samið sig undan ákvæðum laga um úrvinnslugjald. Leggur 
sambandið til að 1. mgr. 16. gr. laga nr. 162/2002 orðist svo: 
Umhverfisráðherra skipar fimm manna stjórn Úrvinnslusjóðs ti/ fjögurra ára í  
senn. Umhverfisráðherra skipar formann stjórnar án tilnefningar en fimm 
meðstjórnendur og jafn margir tH vara sku/u skipaðir að fenginni ti/nefningu 
viðkomandi aði/a, þ.e. einn frá Samtökum iðnaðarins, einn samkvæmt 
sameigin/egri ti/nefningu frá SVÞ - Samtökum vers/unar og þjónustu og Félagi 
íslenskra stórkaupmanna og tveir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 
Varaformaður sem skipaður er afráðherra eftir tilnefningu stjórnar, skal koma 
úr hópi stjórnarmanna. Þurfi að kjósa um afgreiðslu mála skal atkvæði 
formanns ráða úrslitum falli atkvæði jafnt.

Verði ekki fallist á ofangreinda breytingu leggur sambandið áherslu á að ekki 
verði fjölgað í stjórn Úrvinnslusjóðs heldur taki fulltrúi Félags íslenskra 
stórkaupmanna eingöngu sæti þégar stjórn Úrvinnslusjóðs gegnir hlutverki 
stýrinefndar skv. 19. gr. laga um meðhöndlun úrgangs, sbr. f-lið 2. gr. 
frumvarpsins. Eðlilegast væri að fulltrúi Landssambands íslenskra 
útvegsmanna viki sæti í hans stað.

Kostnaðaráhrif gagnvart sveitarfélögum (í athugun m.t.t. endanlegs 
kostnaðarmats ráðuneytisins)

Sambandið vekur athygli á því að sveitarfélögin munu verða fyrir verulegum 
kostnaðarauka vegna söfnunar og flokkunar úrgangs samkvæmt frumvarpinu. 
í kostnaðarmati umhverfisráðuneytisins kemur fram að stofnkostnaður 
sveitarfélaganna mun nema um 135 m.kr. en árleg kostnaðaraukning 
sveitarfélaga vegna reksturs söfnunarstöðva er álitinn vera um 230 m.kr. Hér
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er því enn eitt dæmið um Evrópusambandslöggjöf sem veldur íslenskum 
sveitarfélögum auknum kostnaði.
Á móti þessum aukna kostnaði sveitarfélaga áætlar ráðuneytið að 
sveitarfélögin geti sparað um 130 m.kr. á ári í kostnað vegna eyðingar raf- og 
rafeindatækjaúrgangs. Mun sá kostnaður framvegis leggjast á skilakerfi sem 
framleiðendur og innflytjendur raf- og rafeindatækja bera ábyrgð á.

í Ijósi framangreindra kostnaðaráhrifa fyrir sveitarfélögin telur sambandið 
nauðsynlegt að Alþingi skoði hvort í frumvarpinu sé gengið nægilega langt í 
innleiðingu framleiðendaábyrgðar hér á landi. Ef ekki þykir unnt að ganga 
lengra í þeim efnum telur sambandið rétt að Alþingi kalli eftir hugmyndum af 
hálfu ríkisstjórnarinnar um hvernig hægt verði að bæta sveitarfélögunum 
umrædda útgjaldaaukningu með nýjum tekjustofnum.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

\j Guðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræðisviðs
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