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Umsögn um frumvarp: Einnota umbúðir skilagiald. 505. mál, 151. löggiafarþing.

Landssamtök hjólreiðamanna (LHM) vilja að hægt sé að sinna öllum helstu athöfnum 
daglegs lífs með auðveldum hætti með því að hjóla eða ganga. Ef íbúar vilja skila 
skilagjaldskyldum umbúðum í dag þurfa þeir oftast að fara langa leið og er óþægilegt fyrir 
marga að ganga eða hjóla 5-10 km til að koma umbúðum til skila í flöskumóttöku 
Endurvinnslunnar. Í nágrannalöndum okkar eru þeir aðilar sem selja þessar vörur í smásölu 
einnig skuldbundnir til að taka við umbúðunum aftur á sölustað. Til að ná því markmiði að 
hægt sé að skila umbúðum auðveldlega með því að ganga eða hjóla leggja LHM til að 
smássalar verði skyldaðir til að taka á móti einnota umbúðum á sölustað. Til eru handhægar 
söfnunarvélar sem lesa strikamerki og þjappa umbúðum síðan saman þannig að flutningur 
þeirra verður fyrirferðarminni. Að auki mundi þetta fyrirkomulag að öllum líkindum leiða til 
betri skila á umbúðum auk þess sem betri yfirsýn getur fengist yfir skil á umbúðum.
Tillaga:
Í 3. gr. frumvarpsins komi ný málsgrein 4. mgr:
„Söluaðilar drykkjarvara í skilagjaldsskyldum umbúðum skulu veita notuðum 
skilagjaldsskyldum umbúðum viðtöku á sölustað og endurgreiða neytendum skilagjaldið. “ Ef 
þurfa þykir mætti bæta við að söluaðilar haldi eftir umsýsluþóknun sem væri x kr á hverri 
einingu umbúða.
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Um Landssamtök hjólreiðamanna

Landssamtök hjólreiðamanna ( LHM) eru hagsmunasamtök sem hafa að markmiði m.a. að efla 
hjólreiðar á Íslandi sem heilsusamlegan lífsmáta og sem samgöngumáta. Öll helstu hjólreiðafélög 
landsins eiga aðild að LHM. Samtökin eru þó ekki aðeins málsvari félagsmanna hinna ýmsu 
hjólreiðafélaga sem telja yfir 2000 manns heldur eru þau jafnfram t málsvari allra sem hjóla á Íslandi. 
LHM er aðildarfélag að European Cyclists' Federation, sem eru heildarsamtök fyrir hjólreiðafélög til 
samgangna og ferðalaga í Evrópu. Aðildarfélög ECF er að finna í flest öllum löndum Evrópu. LHM 
hlaut samgönguviðurkenningu Reykjavíkurborgar 2012 fyrir virka þátttöku og áhrif í að efla hjólreiðar á 
Íslandi.
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