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Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis

Efni: Umsögn FENÚR - fagráðs um endurnýtingu og úrgang um frumvarp til laga um 
breytinga á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs 
og lögum um úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásarhagkerfi), 708 mál. 

Almennt

FENÚR - fagráð um endurnýtingu og úrgang fagnar ýmsum þeim atriðum sem fram koma í 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um 
meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásarhagkerfi), 708. mál. 
Með frumvarpinu eru að mati félagsins stigin jákvæð skref í átt að frekari innleiðingu 
markmiða hringrásarhagkerfisins í landinu. Stjórn félagsins mælir með því að frumvarpið verði 
að lögum.

Samræmdar norrænar merkingar

FENÚR hefur þýtt og aðlagað danskar merkingar frá 2017 í samstarfi við hin Norðurlöndin og 
gerði aðgengilegar í nóvember 2020 alls 78 merkingar í 12 yfirflokkum sem hver ber sinn 
einkennislit. Verkefnið var fjármagnað af FENÚR og umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. 
FENÚR hefur átt þátt í samstarfi um stofnun samtarfsvettvangs Norðurlandana um 
samræmdar flokkunarmerkingar sem hefði m.a. það hlutverk að þróa merkingar fyrir fleiri 
úrgangstegundir en nú eru í samnorræna kerfinu og að viðhalda samræmingu merkjanna á 
Norðurlöndunum. Vonast er til vettvangurinn verði formlega stofnaður um miðbik ársins og 
er nú í skoðun hjá félaginu hvernig þátttaka í samstarfsvettvangi Norðurlandanna verður 
fjármögnuð. Vel getur verið að í framtíðinni gætu samnorrænu merkingarnar náð til fleiri 
landa því áhugi á merkjunum nær út fyrir Norðurlöndin. Sat formaður FENÚR fund Municipal 
Waste Europe og fulltrúa Evrópusambandsins í desember 2020 þar sem kom fram áhugi fyrir 
að skoða notkun merkjanna í fleiri löndum innan Evrópu. Á þeim fundi gafst tækifæri til að 
segja frá innleiðingunni hérlendis.

FENÚR vinnur nú að opnun nýrrar vefsíðu sem er ætlað að halda utan um merkingarnar og 
gera þær aðgengilegri en nú er. Einnig hefur félagið unnið að því að kynna merkingarnar og 
hefur fundað með áhugasömum þjónustuaðilum, vöruframleiðendum og Úrvinnslusjóði þar 
sem fulltrúar félagsins hafa sagt frá merkjunum og notkun þeirra. Jafnframt vinnur FENÚR nú 
að því að safna saman hugmyndum að nýjum merkingum og útfæra nýjar merkingar sem 
vantar inn í kerfið.



Um 12. gr frumvarpsins

FENÚR lýsir sig reiðubúið til samstarfs um innleiðingu samræmdra merkinga skv. 4. mgr. 12 
gr. frumvarpsins og í vinnu við gerð reglugerðar sem ráðherra verður, skv. breytingu á 43. gr. 
laganna, heimilt að setja um samræmdar merkingar úrgangstegunda. FENÚR vill jafnframt 
benda á mikilvægi þess að ekki einungis séu aðgengilegar samræmdar merkingar fyrir pappír 
og pappa, málma, plast, gler, lífúrgang, textíl og spilliefni heldur einnig aðra úrgangsflokka 
sem með frumvarpinu er ætlunin að sérstafna þ.e. þeim sem fram koma í 5. mgr. 12 gr. og 
falla til í byggingariðnaði. Að mati félagsins er jafnframt mikilvægt að samræmd merking sé 
einnig til staðar fyrir blandaðan úrgang sem ekki er hæfur til endurnotkunar, endurvinnslu 
eða annarrar álíka meðhöndlunar í þeim tilgangi að tryggja hreinleika endurvinnslustrauma 
og þar með endurvinnslumöguleika þeirra.
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