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Umsögn - breytingar á lögum um úrgang

Á fundi borgarráðs 27. þ.m. var lögð fram umsögn borgarlögmanns frá 25. s.m. um 
frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs.

Borgarráðs samþykkti umsögn borgarlögmanns, sem fylgir í ljósriti.

Ólafur Kr. Hjörleifsson 
e.u.
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Borgarlögmaður
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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs, 327. mál

Með bréfi umhverfisnefndar Alþingis, dags. 18. febrúar sl. var óskað umsagnar 
Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs, 
þskj. 522 - 327. mál. Umsagnarfrestur var framlengdur til 27. mars. Undirrituð hefur farið yfir 
frumvarpið og gerir eftirfarandi athugsemdir:

Almennt um frumvarpið:
Fagna ber þeim breytingum varðandi sorphirðu sem lagðar eru til í framangreindu frumvarpi.
Með breytingum er tekið á framleiðendaábyrgð á raf- og rafeindatækjum að einhveiju leyti og 
ber að líta á það sem framfaraskref varðandi meðhöndlun úrgangs sem skipti miklu fyrir 
sveitarfélögin í landinu. Hins vegar verður ekki hjá því komist að gera alvarlegar 
athugasemdir við nokkur atriði frumvarpsins. Einkum við þau atriði sem snúa að 
kostnaðaráhrifum þeirra breytinga sem mælt er fyrir um í frumvarpinu og áhrif 
sveitarfélaganna á stjómsýslu málaflokksins. Verða hér rakin þau atriði í frumvarpinu sem 
telja verður að þarfriist frekari skýringa og endurbóta.

Með frumvarpinu er verið að innleiða tilskipun Evrópusambandsins nr. 2002/96/EB um raf- 
og rafeindaúrgang. Helsta nýmæli í frumvarpinu er að gert er ráð fyrir að framleiðendur, 
þ.m.t. innflytjendur raftækja, beri ábyrgð á að koma úr sér gengnum raftækjum til viðeigandi 
meðferðar með svokölluðu skilakerfi. Framleiðendaábyrgðin hefst þó ekki fyrr en við flutning 
raftækjaúrgangs frá söfnunarstöðvum sveitarfélaga. Sveitarfélögin eiga að bera kostnað sem 
felst í móttöku úrgangsins á söfiiunarstöðvum og flokkun þar. Þetta fyrirkomulag er ekki í 
fullu samræmi við mengunarbótaregluna (e. polluter pays principle) og má geta þess að 
Samtök evrópskra sveitarfélaga hafa gert athugasemdir við þessa útfærslu en tilskipUnin 
útilokar ekki að gengið sé lengra í ábyrgð framleiðenda og þeir látnir bera allan kostnað af 
flutningi, flokkun, meðhöndlun og förgun þessa úrgangs. í umsögn Sambands íslenskra 
sveitarfélaga kemur fram að samkvæmt kostnaðarmati umhverfisráðuneytisins muni 
sto&kostnaður sveitarfélaga nema um 135 mkr. en árleg kostnaðaraukning sveitarfélaganna 
verða um 230 mkr. Vegna stærðar Reykjavíkurborgar, fjölda íbúa og fyrirtækja þar, mun sá 
kostnaður að stórum hluta lenda á borgarsjóði. Engar fyrirætlanir eru uppi um að bæta 
sveitarfélögum þennan kostnað með nýjum tekjustofhum.

Til þessa hafa sveitarfélögin tekið við rafeindaúrgangi frá heimilum án gjaldtöku. Með 
frumvarpinu verður þetta gert að skyldu og nær þá ekki aðeins til heimila heldur einnig til 
atvinnurekstrar. Þetta mun óhjákvæmilega hafa í för með sér umtalsverðan kostnaðarauka 
sem mun einkum felast í kostnaði við aðstöðu til flokkunar raftækjaúrgangs á hverri 
söfriunarstöð. Gert er ráð fyrir nánari útfærslu þessa í reglugerð sem ráðherra setur. Munu því
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endanleg kostnaðaráhrif fyrst liggja fyrir þegar sú reglugerð hefur verið sett. Skiptir þar mestu 
hversu margir gámar þurfa að vera á hverri söfnunarstöð en sú niðurstaða getur jafiivel þýtt að 
stækka verður einstaka söfiiunarstöðvar til að rúma þessa nýju aðstöðu. Frumvarpið segir enn 
fremur ekkert um það hver skuli bera kostnað af rekstri gámanna, s.s. losun gáma, gámaleigu 
o.fl. Leggja verður á það áherslu að sá rekstrarkostnaður verði borinn af hinu nýja skilakerfi 
en ekki sveitarfélögunum. Þá verður að teljast óhentugt að leiga gáma og losun sé á sitt hvorri 
hendi. Við losun gáma á gámastöðvum er venja að losunarbíll kemur með gám og tekur í 
hans stað þann sem er fullur. Að lágmarki þarf að skýra betur í reglugerð hvemig þessu skuli 
komið fyrir.

Athugasemdir við einstök ákvœði frumvarpsins:
Um 2. gr.
í athugasemdum með 1. mgr. a-liðar 2. gr. frumvarpsins, kemur fram að aðrar 
söfnunarstöðvar en söfiiunarstöðvar sveitarfélaga geti boðið þá þjónustu að taka á móti 
úrganginum, en beri engin skylda til þess. Þetta er óheppilegt, þar sem það getur leitt af sér 
tvöföldun kerfis og þar með avikinn kostnað við söfiiunina, auk óvissu um rekstur 
sveitarfélaganna, sem ber skylda til að veita þessa þjónustu og verða því að bjóða hana. Telja 
verður að það samxýmist ekki hagsmunum sveitarfélaganna að eirikaaðilar geti komið inn á 
þennan markað og tekið við hluta þessa úrgangs, og þá aðeins þeim hluta sem með 
einhveijum hætti getur talist arðbært að veita viðtöku, en sveitarfélögin séu skylduð til að 
taka við því sem eftir stendur án þess að fá þann kostnað með neinum hætti bættan.

-  Varðandi b.- e.-lið 2. gr. er vísað til þess sem þegar er fram komið úm að ekki sé fullt 
samræmi milli útfærslu frumvarpsins og mengunarbótareglunnar sem og þess að ekki sé ljóst 
hver eigi að bera kostnað við rekstur gáma á söfiiunarstöðvum sveitarfélaganna. A vettvangi 
ESB er endurskoðun tilskipunarinnar í undirbúningi, m.a. vegna athugasemda og gagnrýni 
Samtaka evrópskra sveitarfélaga, á útfærslu tilskipunarinnar í einstaka ríkjum. I ljósi þess og 
með hliðsjón af því að tilskipunin útilokar ekki að gengið sé lengra í ábyrgð framleiðenda á 
móttöku, flokkun og förgun rafeindaúrgangs en gert er í frumvarpinu er lagt til að ábyrgð 
framleiðenda gildi strax við söfnun þessa úrgangs frá neytendum og atvinnulífi með 
hliðstæðum hætti og gildir um ýmsan annan úrgang sem stjóm úrvinnslusjóðs hefur umsjón 
með.

í f-lið 2. gr. er sérstakri stýrinefiid falið að hafa umsjón með starfsemi skilakerfa samkvæmt 
fiumvarpinu. Sú leið er farin að fela stjóm úrvinnslusjóðs að fara með hlutverk þessarar 
stýrinefiidar. Telja verður að sannfærandi rök skorti fyrir þessu fyrirkomulagi og þvi að stjóm 
úrvinnslusjóðs fari ekki með þetta hlutverk eins og hún gerir varðandi arman úrgang. Þetta 
fyrirkomulag leiðir til flóknari stjómsýslu og væntanlega aukins kostnaðar.

Um 7. gr.
í ákvæðinu er stjóm Úrvinnslusjóðs falið hlutverk stýrinefiidar og fjölgað í stjóminni með því 
að bæta við fulltrúa Félags íslenskra stórkaupmanna. í dag eiga sveitarfélögin einimgis einn 
fiilltrúa í stjóminni, en atvinnulífið þijá. Með þessari breytingu minnkar hlutur 
sveitarfélaganna enn. Er þetta ekki í neinu samræmi við hina miklu ábyrgð og skyldur sem 
þau gegna. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur um árábil krafist þess að fá fleiri fulltrúa í 
stjómina til samræmis við hlutverk sveitarfélaganna þegar að þessum málum kemur. Því er 
gerð alvarleg athugasemd við þá fyrirætlan að enn draga úr vægi sveitarfélaganna í stjóm 
Úrvinnslusjóðs þrátt fyrir að frumvaipinu fylgi auknar skyldur og ábyrgð, úr einum fulltrúa af 
fimm 1 einn fulltrúa af sex. Nær væri að skipta út fiilltrúa Samtaka fiskvinnslustöðva og 
Landssambands íslenskra útvegsmanna í samræmi við það sem lagt er til í umsögn Sambands 
íslenskra sveitarfélaga en útvegsmenn hafa samið sig frá kerfi Úrvinnslusjóðs varðandi
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endurvinnslu á netum Það er skýlaus krafa Reykjavíkurborgar að fulltrúar sveitarfélaga verði 
að mixmsta kosti jafcmargir og fulltrúar atvinnulífsins í stýrinefhdinni og er því lagt til að 
ákvæði 7. gr. frumvarpsins verði breytti til samræmis við þá kröfu.

Auk þeirra athugasemda sem að framan eru raktar er vert að minna á að sveitarfélögin hafa 
ítrekað lagt til að úrvinnslugjald verði lagt á dagblöð og tímarit en þau kosta sveitarfélögin 
gífurlega fjármuni ár hvert við söfiiun og meðhöndlun. Að áliti Reykjavíkurborgar er tilefiii 
til þess að breyta lögum um meðhöndlun úrgangs í þá vera úr því Alþingi er með frumvarpi 
þessu að fjalla um breytingar á þeim lögum.

Kristbjörg Stephensen


