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Höfn í Homafírði, 5. Maí 2021

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um úrvinnslugjald 
(EES-reglur, hringrásarhagkerfið).
Óskað hefiir verið eftir umsögn um ffumvarp til laga um breytingu á lögum um 
hollustuhætti og mengunarvamir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um 
úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásarhagkerfi), 708.mál.
Með írumvarpinu er stefnt að innleiðingu tilskipana Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 
er fjalla um úrgang og innleiðingu hringrásarhagkerfísins.

Umhverfís og skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Homaflarðar vill með umsögn sinni 
ítreka íyrri athugasemdir sem hún gerði við drögin að frumvarpinu þegar það var í 
samráðsgátt s.l janúar. Hér að neðan em athugasemdir sem nefndin telur að ekki hafi 
verið tekið tillit til eða fjallað um.

Flutningsstyrkir (á við um framlengdaframleiðendaábyrgð og Úrvinnslusjóð)
Mikilvægt er að innleidd verði flutningsjöfnuður á úrvinnslu alls sérsafnaðs úrgangs, 
svo sem bifreiðar og frauðplast svo eitthvað sé tiltekið.
Flutningsstyrkir em sérstaklega mikilvægir fyrir sveitarfélög á landsbyggðinni. 
Skilgreiningin á þeim úrgangstegundum sem eiga rétt á flutningsstyrkjum má ekki 
vera svo þröng að úrgangstegundir sem með réttu eiga erindi til endurvinnslu komist 
ekki alla leið vegna gífurlegs kostnaðar sem leiði til þess að hagkvæmara sé að urða 
úrganginn.

Sérsöfnun og flokkun úrgangs (12. gr. frumvarpsins).
í þéttbýli hefur þriggja tunnu kerfi við húsvegg síðan 2017 og gefíð góða raun ein 
almenn tunna, ein fyrir endurvinnanlegt efni og ein tunna fyrir lífrænt efni. 
Endurvinnanlega efnið er síðan flokkað af verktaka.
Umhverfís og skipulagsnefhd bendir á að það geti gengið upp að skylda íbúa til þess 
að aðgreina úrgangstegundir við húsvegg þegar kemur að flokkun 
endurvinnsluhráefnis. Góð reynsla og þekking á því hvemig flokka eigi úrgang í 
núverandi fyrirkomulagi hefur orðið til hjá bæði íbúum og þjónustuaðila. 
Sveitarfélagið telur mikilvægt að sveigjanleiki sé í útfærslu á sérsöfnun við húsvegg 
með það að markmiði að hámarka endurvinnsluhlutfall.

Skilagjald á ökutæki (31. gr. frumvarpsins)
Umhverfís og skipulagsnefnd tekur undir athugasemdir Samband íslenskra 
sveitarfélaga er varðar skilagjald á ökutæki.

Flokkun byggingar og niðurrifsúrgangs gerð skylda (12. gr. frumvarpsins).
Mikilvægt að tryggja lagalegar heimildir sveitarfélaga við eftirlit við flokkun 
byggingar og niðurrifsúrgangs. Ákvæðið mun hafa töluverð áhrif á verklag 
byggingarfulltrúa og Heilbrigðiseftirlit.
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