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Efni: Umsögn Pure North Recycling á frumvapi til laga um breytingu á lögum um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um 
úrvinnslugjald (EES-reglur, hringrásarhagkerfi), 708. mál.

Pure North Recycling fagnar framlögðu frumvarpi. Með frumvarpinu eru tekin mikilvæg og 
jákvæðskref í átt að aukinni sjálfbærni íslandsog eflingu hringrásarhagkerfis. Það er mikilvægt 
að innviðir á íslandi er tengjast úrgangsmálum verði efldir og innlend endurvinnsla sé 
raunverulegur valkostur. Á íslandi er samkeppnisstaða innlendrar endurvinnslu erfið þar sem 
hvatar í núverandi kerfi stuðla að því að endurvinnanlegt efni er flutt óunnið úr landi auk þess 
sem erlendar endurvinnslur eru margar hverjar ríkisstyrktar sem skekkir samkeppnisstöðu 
íslenskrar endurvinnslu þar sem ríkisstyrkur er enginn.

í frumvarpinu er ábyrgð sett á framleiðendur og innflutningsaðila einnota plastvara, áfylltar 
einnota plastvörurogveiðafæri úr plasti sem er jákvætt. í endurnýtingu ogendurvinnnslu eru 
hreinir straumar efnis mikilvægir og gegnir þar góð flokkun og góð aðstaða til flokkunar 
lykilhlutverki. Áherslur frumvarpsins um aukna flokkun og sérstaka söfnun á nokkrum 
úrgangsstegundum er því sérstakt fagnaðarefni. Það er jafnframt mikilvægt að gerðar séu 
kröfur á gagnsæi í meðhöndlun úrgangs, sérstaklega endurvinnsluefna og að tekið sé tillit til 
mismunandi áhrifa af innlendri endurvinnslu samanborið við erlenda endurvinnslu. Of linar 
kröfur eru í dag á farvegi fyrir endurvinnsluefni og hvenær endurvinnsla geti raunverulega 
kallast endurvinnsla. Þetta hefur bein áhrif á úrgangstölfræði, endurvinnsluhlutfall og 
lögbundin markmið þeim tengdum. Sem dæmi má nefna teljum við að endurvinnsluhlutfall 
plastumbúða síðustu 15 ára vera rangt reiknað, bæði út frá þeirri staðreynd að óhreinindi í 
heyrúlluplasti eru reiknuð með í endurvinnsluhlutfalli, sem og að upplýsingar um 
raunendurvinnslu blandaðra plastumbúða hefur reynst rangt og jafnvel falsað sbr. umfjöllun 
fréttamiðla á haustmánuðum 2020.

Það er löngu tímabært að banna urðun og brennslu úrgangs sem hægt að endurnýta eða 
endurvinna og Pure North leggur því áherslu á að þessi þáttur frumvarpsins verði óbreyttur. 
Pure North leggur einnig til að meiri áhersla verði lögð á lok úrgangsfasa þegar kemur að 
staðfestingu á endurvinnslu. í sönnu hringrásarhagkerfi þá eiga efni að geta farið í 
síendurtekna hringrás, og er þar mikilvægt að betra eftirlit sé haft með þeim farvegum/aðilum 
sem taka við úrgangi sem fellur til hér á landi, hvort sem um ræðir innlenda eða erlenda aðila. 
Það er mjög jákvætt að sveitarfélögum verði heimilt að færa raunkostnað á milli flokka. Þá er 
mikilvægt að kröfur um frágang og meðhöndlun séu skýrar og aðgengilegar en þannig aukum 
við verðmæti úrgangs til endurnýtingar og endurvinnslu.

Pure North Recycling leggur áherslu á að efla þarf innviði er kemur að úrgangsmálum og 
styrkja þarf innlenda endurvinnslu á sama tíma og gerð er krafa um gagnsæi og lok 
úrgangsfasa. Aukin sérsöfnun og flokkun er til góða og eykur möguleika á endurnýtingu og 
endurvinnslu.

Varðandi reglur um Úrvinnslugjald þarf að skilgreina betur hvort sú áhersla að sjóðurinn skuli 
stuðla að uppbyggingu hringrásarhagkerfis eigi við um uppbyggingu hér á landi eða á 
alþjóðlegum vetvangi. Fjallað er um hagræna hvata en ekki skilgreint frekar hvaða hvata er



um að ræða. Við teljum að leggja þurfi áherslu á að skilgreina frekar hverjir þeir hvatar eiga 
að vera og sérstaklega umhverfislega hvata og vægi þeirra við mat á skilvirku fyrirkomulagi á 
úrvinnslu úrgangs.
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