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Efni: Umsögn Grímsnes- og Grafningshrepps 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.

Á fundi sveitarstjórnar Grímsnes- og Grafningshrepps þann 21. apríl s.l. var tekið fyrir 
erindi frá Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis þar sem óskað var eftir umsögn 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.

I  Grímsnes- og Grafningshreppi eru skráðir um 500 íbúar ogyfir 3000frístundahús og 
reikna má með að mikill meirihluti þeirra hendi úrgangi í sveitarfélaginu. Sveitarstjórn 
hefur undanfarin ár unnið ötullega að aukinni flokkun fyrir íbúa og frístundahús í 
sveitarfélaginu, meðal annars með því að setja á laggirnar grenndarstöðvar víða í 
sveitarfélaginu þar sem boðið er upp á ítarlega flokkun á heimilisúrgangi. Ljóst er að 
ekki hefur verið tekið tillit til ólíkra samsetninga sveitarfélaga við gerð frumvarpsins, 
þar sem eingöngu virðist gert ráð fyrir sorphirðu og sorpeyðingu frá  íbúðarhúsum í 
þéttbýli.

1 14. gr. frumvarpsins segir; „Sveitarstjórnir bera ábyrgð á að tölulegum markmiðum 
sem sett eru um heimilisúrgang og lífrænan úrgang sé náð á þeirra svæði.”

Sveitarstjórn gerir miklar athugasemdir við að ífrumvarpinu sé ekki tekið tillit tilþeirra 
sveitarfélaga þar sem frístundahús eru stór hluti a f  fasteignum. Taka verður tillit til 
þess að notkun slíkra húsa er ólík notkun íbúðarhúsa, og er þar a f leiðandi hætt við því 
að erfiðara verði að uppfylla töluleg markmið. Rannsóknir sýna að flokkun er best e f  
hún er innan lóðar viðkomandi fasteignar, en almennt er ekki boðið upp á slíkaþjónustu 
ífrístundahúsahverfum. Þess í stað er stuðst við grenndarstöðvar eða gámasvæði, sem 
oft skila lakari flokkun heldur en flokkun innan lóðar.

1 16. gr. frumvarpsins segir; „Skylt er að innheimta gjald sem næst raunkostnaði við 
viðkomandi þjónustu, svo sem með því að miða gjaldið við magn úrgangs, gerð 
úrgangs, losunartíðni, frágang úrgangs og aðra þætti sem áhrif hafa á kostnað við 
meðhöndlun úrgangs viðkomandi aðila. Sveitarfélagi erþó heimilt að færa raunkostnað 
á milli úrgangsflokka í því skyni að stuðla að hringrásarhagkerfi að teknu tilliti til 3. 
mgr. Jafnframt er sveitarfélagi heimilt að ákveða gjaldið sem fast gjald á hverja
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fasteignareiningu tilþess að innheimta allt að 25% a f heildarkostnaði sveitarfélagsins, 
sbr. 3. mgr. ”

Þessi grein frumvarpsins virðist svo gott sem útiloka möguleikann á ómönnuðum 
grenndarstöðvum til móttöku á heimilisúrgangi, en slíkar stöðvar eru undirstaðan í 
móttöku heimilisúrgangs frá  frístundahúsum í fjölmörgum sveitarfélögum. Með því að 
takmarka fast gjald á hverja fasteignaeiningu við 25% a f heildarkostnaði 
sveitarfélagsins er verið að hrinda sveitarfélögum sem hafa að geyma stór 
frístundahúsasvæði út í gríðarlegan ófyrirséðan kostnað, sem annaðhvort þyrfti að 
leysa með ótilkomnum tæknilausnum eða með því að manna allar móttökustöðvar. 
Slíkar breytingar myndu óhjákvæmilega hækka kostnað fasteignaeigenda umtalsvert, 
þar sem við myndi bætast stór útgjaldaliður hjá sveitarfélögum í málaflokki sem hvorki 
á að skila hagnaði né tapi eins og staðan er núna.
Þá er vert að benda á að stór hluti kostnaðar við úrgangsmál er í mörgum minni 
sveitarfélögum fólginn í kostnaði við móttöku- og grenndarstöðvar. Með því að taka 
upp það kerfi sem lagt er til, myndi sá fasti kostnaður aukast enn frekar, sem þýðir að 
forsendurnar fyrir því að innheimta einungis 25% a f heildarkostnaði með föstum 
gjöldum verða enn óraunhæfari hvað rekstur málaflokksins varðar. Skyldur hafa verið 
lagðar á sveitarfélögin, sem staðfestar hafa verið í úrskurðum í kœrumálum, sem gert 
hafa fyrirkomulag sorphirðu kostnaðarsamt, svo sem vegna þess að staðsetja verður 
gáma- eða grenndarstöðvar í nánd við sumarhúsasvœði. Grímsnes- og 
Grafningshreppur hefur eins og áður hefur komið fram lagt mikinn metnað í að koma 
á fó t slíkum grenndarstöðvum sem býður upp á mikla flokkunarmöguleika með góðum 
árangri.
Önnur lausn væri sú að sveitarfélög myndi einfaldlega hætta að safna og taka á móti 
úrgangi frá  frístundahúsum, nema þá á móttökustöðvum sem eru mannaðar fyrir. Það 
er Ijóst að með því myndi þjónusta við fasteignaeigendur skerðast verulega, auk þess 
sem slíkt myndi takmarka getu sveitarfélaga til þess að framfylgja 8. gr. laga um 
meðhöndlun úrgangs (55/2003) þar sem segir;

„Sveitarstjórn skal ákveða fyrirkomulag söfnunar á heimilis- og rekstrarúrgangi í 
sveitarfélaginu. Sveitarstjórn ber ábyrgð á flutningi heimilisúrgangs og skal sjá um að 
starfræktar séu móttöku- og söfnunarstöðvar fyrir úrgang sem fellur til í sveitarfélaginu, eftir 
atvikum í samstarf við aðrar sveitarstjórnir. “

og 6. gr. reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003 sem segir;

„ Sveitarstjórn skal í samráði við heilbrigðisnefnd setja upp sorpílát í nánd við sumarhúsahverfi. 
Séu fleiri en 20 sumarhús í hverfinu skal staðsetning sorpíláts vera sem næst hverfinu og/eða 
þannig að hentugt sé að losa í það í leið frá  hverfinu. Sorpílátin skulu vera til staðar á því 
tímabili sem almennt er dvalist í húsunum í hverfinu. Gæta skal að því að aðgangur sé greiður 
að sorpílátum, m.t.t. tegundar úrgangs. “

Þá getur kostnaður við sorphirðuna eina saman verið hærri en 25% a f heildarkostnaði 
málaflokksins e f litið er til íbúðarhúsa í dreifbýli. Með því að innheimta raunkostnað 
við slíka þjónustu væri verið að vega að dreifðri búsetu og mismuna fólki eftir búsetu, 
aukþess sem slíkt myndi flækja álagningu gjalda umtalsvert.

Sveitarstjórn leggur því til að 16. gr. frumvarpsins verði breytt á þá leið að ekki verði 
tilgreind í lögunum ákveðin prósenta a f heildarkostnaði sem heimilt sé að innheimta 
sem fast gjald, heldur sé sveitarfélögum í sjálfvald sett að ákveða hvernig gjaldtöku
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skuli háttað. Að öðrum kosti er lagt til að ekki verði fest ákveðin prósenta í lög, heldur 
verði hún innleidd með reglugerð eftir vinnu starfshóps um innleiðingu laganna.

Virðingarfyllst,
f.h . sv e ita r s t jó m a r

ODDVITI
jRÍMSNES- OG 
AFNINGSHREPPS

Ása Valdís Árnadóttir, oddviti
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