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Sameiningleg umsögn Landverndar og Neytendasamtakanna um
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum
um meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásarhagkerfi), 708. mál

Framlagðar tillögur að lagabreytingum eru til mikillar bóta og gott vegnesti í vegferðina að 
hringrásarhagkerfinu. Markmiðið er að fyrir árslok 2030 að endurvinna a.m.k. 70% af umbúðarúrgangi 
og 65 % af heimilisúrgangi. Þá er í frumvarpinu að finna kærkomin ákvæði um skyldu að flokka 
byggingar- og niðurrifsúrgang. Ísland hefur enn ekki uppfyllt þær skuldbindingar sem felast í fyrri 
tilskipun og því þarf að vanda vel til verka nú svo tryggja megi framgang hringrásarhagkerfisins.

Ekki kemur fram í frumvarpinu hvort stjórnvöld hafi greint þá ágalla sem hafa verið í framkvæmd 
gildandi laga. Full ástæða gæti verið til þess ef marka má alvarlega gagnrýni kom fram í ítarlegri úttekt í 
Stundinni 23. 10. 2020. Samkvæmt úttektinni eru úrgangsmál í miklum ólestri, tölulegar upplýsingar ekki 
sannleikanum samkvæmt, fyrirtæki stunda blekkingarleik og atvinnulífið sem sveitarfélögin hamla 
framförum.

Landvernd og Neytendasamtökin vilja með þessu bréfi benda á einn alvarlega ágalla og nauðsynlega 
viðbót við framlagða tillögu að lagabreytingu; viðbót sem gæti skipt sköpum um það hvort áformuð 
vegferð að hringrásarhagkerfinu og hin framangreindu mikilvægu markmið náist.

Samkvæmt gildandi lögum er Úrvinnslusjóður stofnun í eigu ríkisins sem sér um umsýslu úrvinnslugjalds 
og ráðstöfun þess1. Lögin tilgreina að ráðherra skipi sjóðnum sjö manna stjórn fjögur ár í senn. Formaður 
og varmaður hans er skipaður án tilnefningar, en sex meðstjórnendur og jafnmargir til vara eru skipaðir 
að fenginni tilnefningu Samtaka iðnaðarins, Samtaka verslunar og þjónustu, Félags atvinnurekenda, 
Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi og Sambandi íslenskra sveitarfélaga (sem skipar 2). Þá skal 
varaformaður koma úr hópi stjórnarmanna.

Sjóðurinn er fjármagnaður með úrvinnslugjaldi sem lagt er í ríkissjóð og er svo veitt í sjóðinn með 
samþykkt fjárlaga. Viðfangsefni sjóðsins er „aðskapa hagræn skilyrði fyrir endurnotkun og endurnýtingu

^Sjá 15.,16. og 17. gr. lag um úrvinnslugjald 2002 nr. 162.
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úrgangs íþeim  tilgangi að draga úr magni úrgangs sem fer til endanlegrar förgunar og tryggja 
viðeigandi förgun spilliefna"2.

Allir vita að sveitarfélögin i landinu leika lykilhlutverk í því hvernig tekst til að ná markmiðum í 
endurvinnslu og endurnýtingu úrgangs. Það er því eðlilegt að þau eigi tvo fulltrúa í stjórn Úrvinnslusjóðs 
þar sem þeir fulltrúar geta beitt sér fyrir því að sjóðurinn létti sveitarfélögunum sitt verkefni.

Flestum er ljóst að gjaldið í sjóðinn leggst á neytendur í landinu sem leggja þannig sitt að mörkum til að 
koma úrgangsmálum þjóðarinn í þokkalegt ástand og að stuðla að þróun hringrásarhagkerfisins. Þrátt 
fyrir þetta hafa neytendur ekki fulltrúa í stjórn Úrvinnslusjóði, sjóði sem þeir fjármagna með innkaupum 
sínum og neyslu.

Úrvinnslusjóðursjóður leikur lykilhlutverk í því hvernig Íslendingum tekst að koma hringrásarhagkerfinu 
á. Hringrásarhagkerfið er lykill að sjálfbærri þróun, heilnæmu umhverfi og óspilltri náttúru. Í landinu 
starfa fjölmörg samtök sem hafa þetta sem markmið í starfsemi sinni. Þrátt fyrir þetta eiga þau engan 
fulltrúa í stjórn sjóðsins.

Vissulega leikur atvinnulífið mikilvægt hlutverk í hringrásarkerfinu. En Úrvinnslusjóður er eign ríkisins en 
ekki atvinnulífsins og fjármagnaður með framlögum í fjárlögum. Reynslan sýnir að veita þarf atvinnulífinu 
aðhald og leiðsögn ef vel á að takast til í umhverfismálum. Úrvinnslusjóður er hluti af því aðhaldi sem 
atvinnulífið þarf nauðsynlega á að halda. Það skýtur því skökku við að atvinnulífið skuli hafa meirihluta í 
stjórn sjóðsins, sjóðs sem er eign ríkisins.

Með þessu er lagt til að Alþingi hlutist til um að bæði Neytendasamtökin og umhverfis- og 
náttúruverndarsamtök eigi sinn hvorn fulltrúa í stjórn Úrvinnslusjóðs svo þeim sjónarmiðum sem þessi 
samtök standa fyrir sé haldið til haga við ákvörðunartöku í stjórn sjóðsins.

Með vinsemd og virðingu,

Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdastjóri Neytendasamtakanna 

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar

2 Þannig orðað í markmiðsgrein gildandi laga.
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