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Efni: Umsögn SORPU bs. um tillögu til þingsályktunar um endurvinnslu í hringrásarhagkerfinu - 34. 
mál.

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 18. nóvember sl. þar sem óskað er eftir umsögn 
SORPU um um tillögu til þingsályktunar um endurvinnslu Í hringrásarhagkerfinu - 34. mál.

SORPA þakkar fyrir tækifærið til að veita umsögn um þingsályktunartillöguna, sem er svohljóðandi:

Alþingi ályktar aðfela umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra að gera framkvæmdaáætlun um 
endurvinnslu í hringrásarhagkerfinu sem hafi það að markmiði að allar vörur séu 
endurvinnanlegar og fram komi skýrt og skilmerkilega á hverri vöru hvernig standa skuli að 
endurvinnslu hennar. Endurvinnsluferli verði gerð gagnsæ og rekjanleg. Ráðherra leggi fyrstu 
framkvæmdaáætlunina fram íformi tillögu til þingsályktunar eigi síðar en á vorþingi 2024.

SORPA fagnar þessari tillögu og tekur undir með flutningsmönnum um markmið hennar um að stuðla 
að því að vörur séu endurvinnanlegar. SORPA minnir hins vegar á í þessu samhengi að endurvinnsla er 
þriðja neðsta þrepið í úrgangsþríhyrningnum fyrir ofan endurnýtingu og förgum. Forgangsröðun 
úrgangsþríhyrningsins er hin sama og í 7. gr. laga 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og kveður á um 
hvernig skuli forgangsraða í þágu bættrar úrgangsmeðhöndlunar. Þar eru úrgangsforvarnir - það að 
koma í veg fyrir að úrgangur verði til, og undirbúningur fyrir endurnotkun - það að halda áfram að 
nota vöru með sama hætti og henni var ætlað í upphafi, gert hærra undir höfði en neðri þrepunum.

Til að styðja við innleiðingu hringrásarhagkerfis er nauðsynlegt að leggja meiri áherslu á efri þrep 
úrgangsþríhyrningsins. Það kallar á aukna áherslu fyrr í framleiðsluferli vöru, til dæmis við hönnun 
hennar. Neðri þrep þríhyrningsins eru eftir sem áður mikilvægur stuðningur við hringrásarhagkerfið.

Samræmdar merkingar

SORPA, SSH og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa 
undanfarin tvö ár unnið í sameiningu að innleiðingu samræmds 
flokkunarkerfis á höfuðborgarsvæðinu öllu í takt við þær 
breytingar sem lög nr. 103/2021 gera á áðurnefndum lögum 
um meðhöndlun úrgangs. Nýja kerfið má sjá á vefslóðinni 
www.flokkum.is.

Hluti þessara breytinga er upptaka samræmds, norræns 
merkjakerfis, sem FENÚR hafa umsjón með hér á landi, sjá 
www.fenur.is. Merkin verða á öllum tunnum við heimili á 
höfuðborgarsvæðinu sem og grenndar- og
endurvinnslustöðvum. Útfærsla þessa kerfis er nú þegar hafin 
á vef SORPU, www.sorpa.is. Nú þegar eru dæmi, eins og sjá má 
á myndinni hér til hliðar, um að erlendir og þá sér í lagi norrænir 
framleiðendur, merki vörur sínar með þessum samræmdu
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merkingum. Myndin er af umbúðum utan af eldhúsrúllum og gefa til kynna að pokann skuli flokka sem 
plast (fjólublái ferningurinn til vinstri) og að hólkurinn inni Í eldhúsrúllunni flokkist sem pappi (brúni 
ferningurinn hægra megin).

Í ljósi þess að innleiðing á þessu tiltekna samræmda merkjakerfi er þegar hafin á Íslandi hvetur SORPA 
til að nái þingsályktunartillagan fram að ganga að stuðst verði við merkjakerfið sem hérlendis er kennt 
við FENÚR til að tryggja raunverulega samræmingu á markaði.

Virðingarfyllst,

Jón Viggó Gunnarsson 
framkvæmdastjóri SORPU bs.
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