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Efni: Umsögn um framvarptil laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, 
með síðari breytingum.

Efnamóttakan hf. fékk téð frumvarp sent til umsagnar þann 18. febrúar sl. Félagið þakkar fyrir 
tækifæri til að koma á framfæri sjónarmiðum sínum og skilar hér með umsögn sinni. Haft var 
samband við nefndarsvið Alþingis sl. föstudag og fenginn fresturtil að skila umsögninni í dag.

Það skal tekið fram að sem aðili að Samtökum iðnaðarins hefur Efnamóttakan kynnt sér umsögn 
samtakanna og tekur undir hana í öllum efnisatriðum. Við viljum eigi að síður skila sjálfstæðri umsögn 
til leggja sérstaka áherslu á einstök atriði og benda á fáein ný.

Fyrir það fyrsta viljum við taka fram að við teljum affarasælli leið, a.m.k. í byrjun, að fella raf- og 
rafeindatækjaúrgang undir lög um úrvinnslugjald, og nýta þar með þekkta leið sem hingað til hefur 
þjónað tilgangi sínum. Auk þess að vera mun einfaldari í framkvæmd tekur þessi leið tillit til þess að á 
íslandi er fátt um framleiðendur á raf- og rafeindatækjum og því er sú leið sem lögð er til í 
frumvarpinu síður en ella líkleg til að hafa bein áhrif á framleiðsluhætti og hönnun þessa búnaðar 
með því að færa ábyrgðina beint á framleiðendur og innflytjendur. Við teljum því langt því frá sömu 
rök fyrir þessari leið og á meginlandi Evrópu.

í annað stað viljum við benda á að óljóst er hvert umfang söfnunarskyldunnar verður hjá hverjum og 
einum aðila eða skilakerfi. í 18. gr. frumvarpsins er kveðið á um að skilakerfi skuli taka á móti því 
úrgangsmagni sem samsvarar markaðshlutdeild þeirra sem eiga aðild að skilakerfinu. Þó reikna megi 
markaðshlutdeild út frá innflutnings- og/eða sölutölum er þeim mun erfiðara að áætla úrgangsmagn 
og sjá fyrir sér hvernig skipting úrgangssöfnunar á milli tveggja eða fleiri aðila ætti að ganga fyrir sig. 
Ljóst má vera að hagstæðast verður að uppfylla skyldur sínar með söfnun frá söfnunarstöðvum á 
þéttbýlum svæðum. Því er viðbúið að til þess að komast hjá óhagkvæmni þess að tvö skilakerfi sæki 
úrgang til sömu söfnunarstöðvanna verði þeir að semja sín á milli um skiptingu landsvæða eins og 
reyndar frumvarpið gerir ráð fyrir. Komi aðilar sér ekki saman um það þarf annað tveggja að sætta sig 
við fyrrnefnda óhagkvæmni eða til verður að koma úrskurðaraðili er skiptir landsvæðum á milli aðila. 
Við úrskurð slíks aðila þyrftu að ráða sjónarmið um flutningskostnað og þá væru menn í raun að 
nálgast núverandi kerfi Úrvinnslusjóðs þar sem áhrif flutningskostnaðar af dreifbýlli svæðum eru 
milduð með flutningsjöfnun. Þá verður einnig að hafa í huga að í upphafsstöðunni er nær 
einvörðungu verið að safna rafbúnaði markvisst á höfuðborgarsvæðinu og a.m.k. ekki til tölulegar 
upplýsingar um söfnun rafbúnaðarfrá öðrum svæðum.

í þriðja lagi teljum við mjög mikilvægt að tryggja að ekki komi til árekstra milli ákvæða þessarar 
löggjafar annars vegar og samkeppnislaga hins vegar að því er varðar rekstur tveggja eða fleiri 
skilakerfa, sbr. fyrrnefnda 18. gr.

í fjórða lagi viljum við benda á að í 17. gr. er gert ráð fyrir upplýsingaskyldu framleiðenda og 
innflytjenda varðandi rétta meðhöndlun raf- og rafeindatækjaúrgangs frá og með gildistöku laganna. 
Þarna vantar að huga að eldri tækjum sem kunna að lúta öðrum lögmálum en nýjar árgerðir. Ljóst er 
að til að byrja með verða það nær einvörðungu eldri tæki sem meðhöndluð verða sem raf- og 
rafeindatækjaúrgangur og því þörf á gera upplýsingaskylduna afturvirka að einhverju marki.
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Sérstaklega á þetta við á þeim sviðum þar sem tækninýjungar hafa verið að ryðja sér til rúms á 
undanförnum árum og má nefna ísskápa og sjónvarpsskjái í því sambandi.

í fimmta og síðasta lagi viljum við ítreka sérstaklega þá ábendingu Samtaka iðnaðarins að um margt 
er útfærsla á framkvæmd laganna óljós og vísað til reglugerða ýmsum mikilsverðum atriðum sem ekki 
þátttakendur í framkvæmdinni verða fa nokkurra mánaða fyrirvara um áður lögin taka gildi. Má þar 
nefna kröfur um meðhöndlun úrgangs (sbr. d-lið 22. gr.), og kröfur um merkingar (sbr. f-lið 22. gr.).

F.h. Efnamóttökunnar

framkvæmdastjóri
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