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Reykjavík 13. febrúar 2008 
Tilv.: UMH07100173/0012

F.fni: Kostnaðannat á útgjöldum sveitarfélaga vegna frumvarps til breytinga á lögum nr.
55/2003 um meðhöndlun úrgangs.

Frumvaxpið er sett fram til að innleiða tilskipun 20027/96/EB um rafeindataskjaúrgang. 
Markmið tilskipunarinnar er að draga úr rafeindatækjaúrgangi, auka endumýtingu hans og 
endumotkun og vinna að aukinni umhverfísvitund allra sem sem koma að vörunni á Iifsferli 
hennar. Krafa er gerð á ríki sem innleiða tilskipunina að endurheimta 4 kg. rafeindaurgangs á 
hvem íbúa á ári hverju. Síðan ber að endumota eða endumýta ákveðinn hluta þeirra tækja sem 
enduriieimt eru, svo og taka úr þeim spillie&i er þau innihalda og meðhöndla sérstaklega. 
Greinarmunur er gerður á rafeindatækjum til heimiUsnota og þeim sem notuð eru í 
atvinnulífmu. Til þess að uppfylla framangreind skilyrði skulu framleiðeindur og innflytiendur 
rafeindatækja setja uþp kerfi til meðhöndlunar og endumýtipgar á rafeindaúrgangi. Skal 
kostnaður af meðferð alls raf- og rafeindatækjaúrgangs verá ' á ábyrgð 
framleiðenda/innflytjenda.
Kostnaðarauki sveitajfélaga af innleiðingu íyrrgreindrar tilskipunar felst einkum i því að þau 
skulu bjóða upp á aðstöðu til móttöku raf- og rafeindaúrgangs á gámastöðvum og aðgreiningu 
úrgangs með mismunandi eðli. Aukin aðstaða fellst einkum i fjölgun gimastæða á núverandi 
gámastöðvum, sem í sumum tilfellum kallar á stækkun stöðvanna, eða byggingu nýrra 
gámastððva. Hins vegar er gert ráð fyrir að kostnaður af rekstri gámanna, þ.e. vegna 
eignarbalds eða leigu þeirra, muni vera á ábyrgð framleiðenda/innflytjenda, lðct og flutningur 
þeirra frá söjÖQunarstöð og meðhöndlun móttekins úrgangs.
Nú eru um 100 gámastöðvar starfræktar í landinu. f kostnaðarmati ráðuneytisins er gert ráð 
fyrir að hægt sé að koma nauðsynlegum Qölda gáma vegna tilskipunarinnar fyrir á 
gámastöðvunum án þess að stækkunar sé þörf í helmingi tilfella, en að stækkunar sé þörf á 
helmingi gámastöðvanna. Einnig er gengið út frá því að bsta þurfi við þrem gámastsðum á 
hvcni stöð vegna hennar. Ljóst er að mjög er mismunandi eftir stærð stöðva og íbúafjölda á 
hveiju svæði fyrir sig hver fjölgunarþörf gámastasða er og hversu nákvæmlega mismunandi 
tegundir úrgangs verða aðgreindar. Því má reikna með að í sumum tilfellum þurfi að fjölga 
gámastæðum um allt að fjögur en annars staðar nægi að fjölga um eitt. 1 þeún tilfellum færi 
nánari aðgreining fram við eyðingu. Samkvæmt athugun ráðuneytisins er kostnaður við hvert 
gámastæði á nýnri eða stækkaðri stöð 20 þús, kr. pr, fin., en 10 þiis. kr. pr. fin. við hvert 
gámastæði sem kemst fyrir á gámastöð án stækkunar hennar. Með vísan til fyrrgreindra 
forsendna um fjölgun gámastæða og að helmingur gámastæða komist fyrir á óbreyttum
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móttökustöðvuni en að í helmingi tilfeUa þuríi stækkun, nemur sto&kostaaöur sveitarfélaganna 
vegna þessa alls 135 m.kr. Aukixm rekstrarkostnaður vegna flölgunar gáma nemur 30 þús. kr. 
pr- fin. á ári. Árlegur kostnafiur sveitarfélaga af þessu myndi því nema 229,5 m.kr. 
Heildaikostnaður sveitarfélaganna nemur því samkvæmt þessu 364,5 m.kr. á fyrsta ári 
framkvæmdarinnar en 229,5 m.kr á ári eftir það.
í stærri sveitarfélögum hefur raf- og rafeindaúrgangur verið móttekinn og honum eytt. Þessu 
hefur fylgt umtalsverður eyðingarkostnaður sem fellur niður um leið og innleiðing 
tilskipunarinnar hefur tekið gildi. Samkvæmt upplýsingum sem ráðuneytinu hiafa borist nam 
kostnaður við slíka eyðingu á bilinu 70-80 m.kr. á höfuðborgarsvæðinu á s.l. ári. Ástlun fyrir 
allt landið gerir ráð fyrir að núverandi kostnaður sveitarfélaganna vegna eyðingar raf- og 
rafeindatækja nemi 133-162 m.kr. á ári. Sé gengið út frá Iægri tðlunni má ætla að 
kostnaðarauki sveitarfélaga af innleiðingu tilskipunar 2002/96/EB rauni nema u.þ.b. 230 m.kr. á 
fyrsta ári en u.þ.b. 100 mJcr. árlega eftir það.

Kostnaóvr áýyrsta áriframkvcemdar. Kostnaðvrýrá og með 2. ári
Stofnkostnaður
Rekstur
- Eyðingarkostaaður 
Samtals

135.0 m.kr.
229.5 m.kr.
133.0 m.kr.
231.5 m.kr.

0,0 m Jcr.
229.5 m.kr, 
130.0 mJcr.
99.5 m.kr.

Athugasemdir yðar végna kostnaðaimalsins óskast sendar ráðuneytinu innan viku.


