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Umsögn um frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs, 327. mál, EES reglur, raflækjaúrgangur

Úrvinnslusjóður hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs, raftækjaúrgang. 

Stjórn sjóðsins fjallaði um málið og ákvað að umsögnin skyldi aðeins ná til þeirra atriða sem snerta 

hlutverk stjómar sjóðsins sem stýrinefnd raf- og rafeindatækjaúrgangs. Að öðru leiti yrði vísað til 

umsagna þeirra aðila sem tilnefna í stjórn Úrvinnslusjóðs.

í f. (19. gr.) eru ákvæði um að sérstök stýrinefnd raf- og rafeindatækjaúrgangs skuli hafa umsjón með 

starfsemi skilakerfa og að stjórn Úrvinnslusjóðs skuli fara með hlutverk stýrinefndar. Skýrt er tekið fram 

að hlutverk stjórnar Úrvinnslusjóðs samkvæmt lögum um úrvinnslugjald er ekki á ábyrgð stýrinefndar. 

Ljóst er að verkefni stjórnar sjóðsins munu aukast með þessu nýja hlutverki og til að mæta því er gert ráð 

fyrir að stýrinefnd ráði framkvæmdastjóra sem mun bera ábyrgð á framkvæmdinni gagnvart nefndinni. 

Beinast liggur við að framkvæmdastjóri Úrvinnslusjóðs verði framkvæmdastjóri stýrinefhdar og að 

stýrinefnd semji við Úrvinnslusjóð um framkvæmdina.

í f. (19. gr.) eru einnig talin upp helstu verkefni stýrinefhdar. Þegar þau eru skoðuð vakna ýmsar 

spurningar. Sem dæmi má nefna að skýra þarf hvernig meta á hlutföll raf- og rafeindatækjaúrgangs sem 

einstökum skilakerfum ber að safna eftir flokkun í viðauka I í samræmi við markaðshlutdeild og þar með 

hvort þau uppfylli skyldur sínar, sjá staflið d og e. Skilakerfi geta skipt milli sín landsvæðum sbr. heimild í 

e. (18. gr.) og taka hvert fyrir sig við raftækjaúrgangi sem fellur til á þeirra svæðum. Ekki er víst að magn 

í einstökum flokkum raftækjaúrgangs sem þannig er safnað beri saman við markaðshlutdeild þeirra 

fyrirtækja sem eru aðilar að skilakerfinu. Hugsanlega safnast meira en sem nemur markaðshlutdeild af 

stórum heimilistækjum en minna en sem nemur markaðshlutdeild af litlum heimilistækjum. Einnig má 

nefna að skýra þarf hvaða forsendur eigi að liggja til grundvallar á mati á hvort skilakerfi geti staðið við 

skuldbindingar sína, sbr. staflið f.

Ofangreind atriði eru tekin sem dæmi um þau atriði sem skýra þarf frekar í reglugerð og vakin athygli á 

þeim hér til að ítreka mikilvægi hennar.

Auk þess er vakin athygli á eftirfarandi:
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• Samkvæmt f. (19. gr.) er gert ráð fyrir að stofn- og rekstrarkostnaður stýrinefndar verði 

fjármagnaður með gjaldi á skilakerfi. Ekki kemur fram hvernig greiða á kostnað stýrinefndar þar 

til tekjur frá skilakerfum skila sér eða hvemig stofnkostnaður verði fjármagnaður ef greiða á 

hann niðurá nokkrum árum. Veita lög um úrvinnslugjald heimild til að fjármagna þessi verkefni 

tímabundið?

• Frumvarpið gerir í e. (18. gr.) ráð fyrir að stýrinefnd staðfesti samninga skilakerfa um skiptingu 

landsvæða á milli sín. Spurning er hvort Samkeppniseftirlitið sé ekki rétti aðilinn til að hafa 

síðasta orðið um slíka samninga enda ein af meginhugmyndum frumvarpsins að tryggja 

hagkvæmni söfnunar og endurvinnslu á raftækjum með samkeppni milli skilakerfa.

• Samkvæmt f. (19. gr.) er gert ráð fyrir að stýrinefnd hafi eftirlit með því að framleiðendur séu 

skráðir í skráningarkerfi. Spuming er hvort slíku eftirliti sé ekki betur komið hjá öðrum aðilum, 

t.d. skattayfirvöldum. Stýrinefnd gæti eftir sem áður haft umsjón með skráningarkerfinu.

Eins og vikið var að í upphafi einskorðast umsögn Úrvinnslusjóðs við atriði sem tengjast hlutverki 

stýrinefndar. Ekki er að öðru leiti lagt mat á fyrirhugað fyrirkomulag við söfnun og endurnýtingu á 

raftækjaúrgangi og fjármögnun þess. Til fróðleiks fylgir mynd sem lýsir framkvæmdinni og hlutverki 

stýrinefndar.

f.h.

Ólafur Kjartansson, framkvæmdastjóri



Frumvarp um raftæki, söfnun og endurnýtingu
JZL

Tollur, skattastofur:
•Veitir stynnefnd upplýsingar 
um heildarmagn, magn í 
flokkum og magn frá 
eínstakum framleiðendum eða 
innflytjendum Upplýsingar

Framleiðleiðendur og 
ínnflytjendur:
•Fjármagna meðhöndlun og 
ráðstöfun

•Skrá sig í skráningarkerfi

•Aðilar að skilakerfi (eigin 
eða hópur)

•Upplýsa kaupendur um hvar 
eigí að skila og þá sem 
meðhöndla um rétta 
meðhöndlun

Stjórn Úrvinnslusjóðs
Hlutverk:
Stýrinefnd

Hlutverk: sQóm 
Úrvinnslusjóðs

Aðili sem stýrinefnd semur við um framkvæmd Skrifstofa Úrvinnslusjóðs

Skráning 

____ I

Umsjón með skráningarkerfi:
•Skrá framleiðendur- og innflytjendur, enda eru þe ir aðilar skilakerfi 

•Fylgjast með að fram leiðendur skrái sig

Þvingunarúrræði varðandi skráningu

Upplýsingar
A ð ild

Kaupendur:
•Skila raftækjum

•Geta yfirtekið ábyrgð 
framleiðenda með samnmgi

i
iöfnunarstöðvar sveitarfélaga

Upplýsa um flokkun 
I Taka við raftækjaúrgangi frá:] 

•heimilum án gjalds 
•öðrum með gjaldi

Umsjón með skilakerfum:
•Ákveða hlut skilakerfa í söfnun eftir flokkum raftæ kja

•Safna upplýsingum um söfnun skilakerfa á raftæ kjaúrgangi &  ráðstöfun

•Meta hvort skilakerfi standi við skuldbindingar

•Meta hvort skilakerfi geti staðið við fjárhagslegar skulbindingar sínar

•Skila upplýsingum til UST

Upplýsingar

Skilakerfi:
•Þurfa leyfi frá Umhverfisstofnun og geta sýnt stýrinefnd a ð  þau uppfylli kröfur 

•Leggja fram tryggingu og fjármagna stýrinefnd

•Tryggja söfnun frá söfnunarstöðvum um  allt land [ sa m ræ m i við markaðshlutdeild. 
Heimilt að skipa landinu milli sín

•Tryggja rétta meðhöndlun á raftæ kjaúrgangi, endurvinnslu og -nýtingarhlutföll

Samninaar

Verktakar:
•Safna raftækjaúrgangi og 
koma í rétta ráðstöfn
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U m h verf isstof n u n:
•Setur reglugerðir um alla 
fram kvæ m dina

•Þvingar fram leiðendur og 
innflytjendur til að skrá sig

•Úthlutar teyfum til skilakerfa
,--n

« Upplýsingar

llm s jó n

L e y f is u m s ó k n

Ráðstöfun:
•Endurvinnslu- og 
endurnýtingarhlutföll

Samningar




