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Efni:
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum u 
m meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald, 708 mál.

Vísað ertil 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.

í frumvarpinu er að finna góðar tillögur að breytingum sem eru til þess fallnar að stuðla að úrbótum í 
úrgangsstjórnun í landinu, auka endurvinnslu og endurnýtingu og stuðla að minni myndun úrgangs. Þar 
má nefna aukna ábyrgð framleiðanda, en gera má ráð fyrir að aukin hlutdeild í kostnaði við móttöku 
og meðhöndlun úrgangs sé hvati fyrir framleiðendur og innflytjendur að bjóða upp vöru í 
umfangsminni umbúðum, sem eru einfaldar og auðveldar í endurvinnslu. Einnig ber að nefna heimildir 
frumvarpsins til beita hagrænum hvötum til að efla endurvinnslu enn frekar.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar tekur undir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga 
við frumvarpsdrögin. í þessari umsögn eru dregin fram tvenn atriði sem varða hagsmuni 
Reykjavíkurborgar sérstaklega.

Sérstök söfnun úrgangstegunda -  grenndarstöðvar

Umhverfis- og skipulagssvið hefur í fyrri umsögnum og á fundi með ráðherra og fulltrúum ráðuneytis í 
janúar 2020 komið á framfæri því sjónarmiði að sveitarfélögin geti ákveðið form sérsöfnunar s já lf-  án 
þess að það komi niður á gæðum flokkunar og möguleika til endurvinnslu og endurnýtingar efnisins.

Þannig hefur í fyrri umsögn verðið sett fram sú tillaga að 12. grein frumvarpsins verði þannig breytt að 
eingöngu sé skylda að sérstök söfnun á blönduðum úrgangi og lífúrgangi (öðrum en garðaúrgangi) sé 
við húsvegg, en að sveitarfélagið geti sjálft ákveðið form á annarri sérsöfnun endurvinnsluefna.

Lögð hefur verið fram sú tillaga að 5. ml., 1. mgr., 12. gr. frumvarpsins hljómi svo: [...] „Sveitarfélögum 
er heimilt að uppfylla skyldu til sérstakrar söfnunar á pappír og pappa, plasti, gleri, málmum og textíl 
með söfnun ígrenndargáma, að því tilskildu að þaðfyrirkomulag söfnunarstuðli aðþvíað markmiðum 
laga þessara og reglugerða sem sett eru samkvæmt þeim verði náð, sbr. 1. mgr. 8. gr" [...].
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Um þriðjungi af pappír og pappírsefni og plasti sem íbúar Reykjavíkurborgar flokka er skilað á 
grenndarstöðvar.

Grenndarstöðvar nýtast íbúum þar sem ekki ergóð aðstaða til að fjölga ílátum og þeim sem kjósa að 
njóta þess fjárhaglega ábata sem felst í lægri rekstarkostnaði kerfisins. Sem dæmi má nefna er að 
sérbýli getur lækkað kostnað sinn vegna sorphirðu um rúmlega 40% ef flokkuðum úrgangi er öllum 
skilað á grenndarstöðvar. Grenndarstöðvar eru nú 57 talsins og unnið er að endurgerð þeirra og 
úrbótum í umhverfi auk þess er áformað að einfalda aðgengi með því að þétta net grenndarstöðva og 
færa þjónustunna nær íbúum.

Gjaldtaka fyrir meðhöndlun úrgangs

Umhverfis og skipulagsvið vill sérstaklega vísa í og taka undir sjónarmið sem fram koma í umsögn 
Sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi þennan lið frumvarpsins. Að mati Umhverfis-og 
skipulagssviðs er mikilvægt að skýrt sé að gjald fyrir hvern úrgangsflokk megi nema hærri fjárhæð en 
sem nemur raunkostnaði við að hirða og meðhöndla viðkomandi úrgangsflokk og að þann ábata sem 
skapast megi færa milli gjaldaliða. Að öðrum kosti er hætta á að skilyrði skapist fyrir endurgreiðslukröfu 
gagnvart sveitarfélaginu. í því samhengi er vísað til meginreglu íslensks stjórnsýsluréttar að innheimt 
þjónustugjald megi ekki vera hærra en raunkostnaður við veitingu þjónustu. Ef innheimta á hærra gjald 
en sem nemur kostnaði við veitingu þjónustunnar þarf skýra lagaheimild fyrir innheimtunni. Ef ekki er 
til staðar skýr lagaheimild fyrir slíkri innheimtu kann að koma upp sú staða að sveitarfélag þurfi að 
endurgreiða það sem innheimt var umfram kostnað. Mikilvægt er því að heimild sveitarfélaga til þess 
að miðla innheimtu gjaldi milli gjaldaliða sé eins skýr og mögulegt er til þess að koma í veg fyrir 
óskýrleika við framkvæmd..
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