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Umhverfis- og samgöngunefnd

Reykjavík, 29. apríl 2021

Efni: Umsögn SORPU bs. um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald (EES-reglur, 
hringrásarhagkerfið).

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 15. apríl sl. þar sem óskað er 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. SORPA skilaði umsögn 
um málið í samráðsgátt stjórnvalda og hvetur þingnefndina til að kynna sér þá afstöðu sem þá kom 
fram .1

SORPA þakkar fyrir tækifærið til að veita umsögn um þetta mikilvæga mál. SORPA tekur undir umsögn 
þá er Samband íslenskra sveitarfélaga, hér eftir Sambandið, hefur veitt nefndinni og mælir með því að 
frumvarpið verði að lögum með þeim breytingum sem Sambandið leggur til í umsögn sinni. SORPA 
telur engu að síður ástæðu til að taka sérstaklega til umfjöllunar þær mikilvægu breytingar sem lagðar 
eru til í 16. gr. frumvarpsins.

Með greininni eru lagðar til breytingar á 23. gr. laga númer 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, hér eftir 
MÚL, sem SORPA telur skipta lykilmáli við að stuðla að enn betri árangri við að draga úr sóun og 
innleiða hringrásarhagkerfið. Með henni, og þeim breytingum sem Sambandið leggur til að verði 
gerðar á greininni og SORPA tekur undir, er sveitarfélögum og byggðasamlögum veitt heimild til að 
beita skilvirkum og markvissum grænum hagrænum hvötum til að styðja við hringrásarhagkerfið og 
stuðla að aukinni flokkun og endurvinnslu, án þess að auka kostnað fólks og fyrirtækja við bætta 
meðhöndlun úrgangs. Þingheimur er því í dauðafæri að styðja við innleiðingu hringrásarhagkerfisins 
og stuðla að bættri meðhöndlun úrgangs og endurvinnsluefna með tiltölulega einföldum en 
mikilvægum lagabreytingum.

Grænir hagrænir hvatar

Grænu hagrænu hvatarnir sem felast í frumvarpinu veita sveitarfélögum og byggðasamlögum heimild 
til að breyta innheimtu raunkostnaðar við meðhöndlun úrgangs í samræmi við markmiðsákvæði 
laganna og þá forgangsröðun úrgangsmeðhöndlunar sem kveðið er á um í 7. gr. MÚL, án þess að auka 
heildarkostnað notenda við meðhöndlun úrgangs.

Það þýðir að sveitarfélög og byggðasamlög munu geta látið úrgangsflokka sem eru erfiðari í 
meðhöndlun og verri fyrir umhverfið bera hærra gjald en sem nemur raunkostnaði við meðhöndlun 
þeirra. Á móti verður skylt að lækka það gjald sem innheimt er fyrir flokkaðan úrgang sem er auðveldari 
í meðhöndlun og betri fyrir umhverfið og innheimta því lægri kostnað en raunkostnað fyrir móttöku 
þeirra flokka.

1 Umsögn SORPU í samráðsgátt: https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2880&uid=bd4e05a6- 
856c-eb11-9b9f-005056bcce7e
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Þannig skapast hvati fyrir fólk og fyrirtæki til að skila úrgangi flokkuðum frekar en blönduðum með 
tilheyrandi kostnaðarlækkun og betri árangri við endurheimt endurvinnsluefna og endurheimt 
verðmæta úr úrgangi. Ónóg og röng flokkun og blöndun úrgangs á upprunastað er meðal helstu 
ástæðna þess að erfitt er að meðhöndla úrgang og gerir hann óumhverfisvænan.

SORPA ítrekar að hér væri aðeins um tilfærslu kostnaðar að ræða. Þannig væri í heild hvorki innheimtur 
meiri eða minni kostnaður en sem nemur raunkostnaði við heildarmeðhöndlun úrgangs. Tilfærslan 
væri útfærð með gagnsæjum hætti til að tryggja skilning og sátt um uppbyggingu gjaldskrárinnar og 
að jafnvægi væri í hækkunum og lækkunum gjalda.

Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru mikilvægar til að draga úr urðun og hætta henni 
alfarið í Álfsnesi í lok árs 2023 eins og eigendur SORPU hafa ákveðið enda mun líklegra að blandaður 
og óflokkaður úrgangur endi í urðun heldur en aðgreindur og flokkaður úrgangur. Aukin flokkun í bland 
við sérsöfnun er þar að auki til þess fallin að auka afköst og hreinleika afurða GAJU, gas- og 
jarðgerðarstöðvar SORPU.

Blandaður heimilisúrgangur og plast án úrvinnslugjalds

Til að draga fram mikilvægi þess að veita sveitarfélögum og byggðasamlögum heimild til að breyta 
innheimtu kostnaðar af meðhöndlun úrgangs með þeim hætti sem lagt er til í frumvarpinu má skoða 
tvo liði í gjaldskrá SORPU. Annars vegar fyrir blandaðan heimilisúrgang og hins vegar plast án 
úrvinnslugjalds. Skoðunin leiðir glögglega í ljós að núverandi lagaumhverfi leiðir til niðurstaðna sem 
vinna gegn innleiðingu hringrásarhagkerfisins og markmiðum frumvarpsins.

Blandaður heimilisúrgangur (pressanlegur úrgangur frá  daglegum rekstri í  gjaldskrá SOPRU) krefst 
mikillar mannafla- og tæ kjafrekrar vinnslu og meðhöndlunar í Móttöku- og flokkunarstöð SORPU í 
Gufunesi áður en hann er annað hvort tekinn til meðhöndlunar í GAJU, gas- og jarðgerðarstöðu SORPU 
eða urðaður á urðunarstað SORPU í Álfsnesi.2

Í þennan flokk fer úrgangur 
úr sorptunnu íbúa á 
höfuðborgarsvæðinu. 
Innihald tunnunnar er að 
hálfu leyti eldhúsúrgangur og 
að hálfu leyti blanda af 
öðrum efnum; pappír, plast, 
gler, textíl og margt fleira 
eins og sést á töflunni hér til 
hliðar.

Gjald SORPU fyrir móttöku 
þessa úrgangs er 34,97 
krónur á kíló, sem 
endurspeglar raunverulegan 
vinnslukostnað SORPU og 
kostnað við afsetningu 
efnisins.

Niðurstóður húsasorpsrannsóknar SORPU fyrir hófuðborgarsvæ ðið

Hlutfall úrgangsflokka Afleidd kiló á hvern ibúa 
höfuðborgarsvæðisins

Gerð úrgangs 2019 2018 2017 2019 2018 2017

Pappirog pappi 9.7% 10,2% 11,0% 13.2 14,4 15,9
Plast 14.9% 16,2% 18,0% 203 23,1 26,1
Skilagjaldsskyldar umb. 1.2% 1,7% 1.4% 1.6 2,5 2,1
Klæði og skór 3,7% 3,1% 3.6% 5.0 4,4 5,2
Kerti 0.3% 0,3% 0.3% 0,4 0,3 0,5
Málmar 2.8% 2,8% 3.2% 3.8 3,9 4,7
Gler og steinefni 6,5% 5,1% 5.7% 8,9 7,2 8,3
Timbur 0.8% 1,0% 0.7% 1,0 1,4 1,1
Eldhúsurgangur 51.4% 50,4% 48.2% 69,9 71,5 70,1
Garðaurgangur 0,8% 1,2% 1,4% 1,1 1,8 2,0
Spilliefni/Raftæki 1.2% 1,0% 1.1% 1,6 1,4 1,6
Bleiur 6.7% 7,0% 5.4% 9,2 10,0 7,8

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 136,0 141,9 145,4

Lífraent
Ólifrænt

73.3%
26.7%

73,2%
26,8%

70,3%
29,7%

99,4
36,6

103,9
38,0

102,2
43,2

Húsasorpsrannsókn SORPU árið 2019. Niðurstöðurnar má finna á blaðsíðu 57 í
ársskýrslu SORPU fyrir árið 2019

2 Gjaldskrá Móttöku- og flokkunarstöðvar SORPU: https://sorpa.is/mottokustadir/M%C3%B3tt%C3%B6ku- 
%20og%20flokkunarst%C3%B6%C3%B0
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Til samanburðar er í gjaldskrá SORPU liðurinn plast án úrvinnslugjalds. Nafn gjaldliðarins er 
fullkomlega lýsandi. Í hann má skila plasti án úrvinnslugjalds, til dæmis garðhúsgögnum, leikföngum, 
þvottabala, plaströrum og þvottagrindum.

Meðhöndlun á þessu efni er ekki mikil og það plast sem skilað er í þennan flokk er sent til endurvinnslu, 
aðallega erlendis en einnig hérlendis í svo miklum mæli sem innlendir endurvinnsluaðilar geta tekið 
við því. Fyrir móttöku á þessum flokkaða efnisstraumi rukkar SORPA 92,84 krónur. Kostnaðurinn liggur 
fyrst og frem st í þeim gjöldum sem móttökuaðilar efnisins innheimta.

Af þessu mjög raunhæfa dæmi sést að sú skylda sem núgildandi 23. gr. MÚL leggur á þá aðila sem 
meðhöndla úrgang um að rukka raunkostnað fyrir hvern efnisflokk er á skjön við þau markmið sem 
stefnt er að í lögum um meðhöndlun úrgangs og samfélagið allt stefnir að með innleiðingu 
hringrásarhagkerfisins.

Flokkun, söfnun og skil á hreinum 
plaststraumum eru ódýrari og betri fyrir 
umhverfið, loftslagið og hringrásarhagkerfið 
en í núverandi lagaumhverfi er í reynd til 
staðar hvati fyrir fólk og fyrirtæki að skila 
plasti sem ekki ber úrvinnslugjald í einum 
hrærigraut með matarafgöngum, 
kattasandi, ónýtum handklæðum og 
brotnum glerkrukkum. Þessu yrði breytt 
með samþykkt frumvarpsins.

SORPA fagnar því innilega þeim breytingum 
sem felast í 16. gr. frumvarpsins sem hér um 
ræðir og hvetur eindregið til að það verði 

samþykkt með þeim breytingum sem Sambandið leggur til í umsögn sinni. Verði frumvarpið að lögum 
mun SORPA geta skapað fjárhagslega hvata og verðlaunað fólk og fyrirtæki til leggja sig fram við 
flokkun og við að skila úrgangi og endurvinnsluefnum í réttan farveg á kostnað þeirra sem velja að skila 
blönduðum og óflokkuðum úrgangi, án þess þó að auka við það heildarkostnað í kerfinu.

SORPA telur þar að auki að breytingarnar styðji við áform um sérsöfnun á úrgangi en sérsöfnun á 
lífúrgangi skiptir verulegu máli fyrir gæði moltunnar sem framleidd er í GAJU og eykur afkastagetu 
verksmiðjunnar með því að auka hreinleika þess hráefnis sem tekið er til vinnslu hennar. Verði 
frumvarpið að lögum gæti SORPA skapað fjárhagslega hvata til skila á hreinum straumum á lífefnum á 
kostnað til dæmis blandaðs heimilisúrgangs.

Þegar fram líða stundir og hagrænu hvatarnir hafa náð markmiði sínu, að stuðla að betri skilum á 
endurvinnsluefnum í réttan farveg, má gera ráð fyrir að heildarkostnaður við meðhöndlun úrgangs 
lækki sem skiptir alla sem hlut eiga að málum í meðhöndlun úrgangs verulegu máli.

Virðingarfyllst,

_   _ _ _  --
Jón Viggó Gunnarsson
framkvæmdastjóri SORPU bs.
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