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Lög um úrvinnslugjald
• Markmið laganna er að skapa hagræn skilyrði, með
úrvinnslugjaldi, fyrir endurnotkun og endurnýtingu

úrgangs til að minnka úrgang sem fer til förgunar og
tryggja viðeigandi förgun spilliefna

• Úrvinnslugjald er lagt á vörur
• Meðhöndla þarf úrgang með ákveðnu móti – hættulegur úrgangur
• Endurvinnslumarkmið - umbúðir

=> mismunandi áherslur við söfnun og ráðstöfun

Úrvinnslugjald á umbúðir
• Samsettar pappaumbúðir (fernur)

- álagning 1. janúar 2003

Söfnunarstöðvar- og flutningsgjald greitt til sveitarfélaga vegna söfnunar og
endurnýtingar á fernum – 1. apríl 2003 en söfnun var þá þegar hafin

• Heyrúlluplast – álagning 1. janúar 2004
Skilmálar um söfnun og endurnýtingu heyrúlluplasts – 1. júlí 2004

• Umbúðir úr pappa og plasti – álagning 1. janúar 2006
• Gjaldið tengt magni – hvatning til að minnka umbúðir
• Álagning flókin - krefst upplýsinga um magn umbúða við innflutning –
reiknireglur ef magn er ekki þekkt - breytingar á tollakerfum

Skilmálar um söfnun og endurn. umbúða úr bylgjupappa og plastfilmu – 1. apríl 2005

Gjald lagt á allar plast- og pappaumbúðir – forgangsröðun varðandi söfnun

Hvati til aukinnar söfnunar
• Endurvinnslu- og endurnýtingarmarkmið fyrir umbúðir - getum forgangsraðað
þ.e. leyst málið í skynsamlegum skrefum en þurfum skýra stefnu

• Byrjuðum á umbúðum sem auðvelt er að safna og eru verðmætar
Skilmálar um flutningsumbúðir úr bylgjupappa og plastfilmu - fleiri möguleikar?

• Hvað með umbúðir sem falla til á heimilum?
Hvernig á samspili Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga að vera háttað?
Nú þegar er fernum safnað – hver eiga næstu skref varðandi umbúðir frá heimilum að vera?

• Umbúðanefnd lagði til að almennir skilmálar (Úrvinnslusjóðs) yrðu skilgreindir
fyrir söfnun og endurnýtingu umbúða sem falla til á heimilum þannig að:
Opnað yrði fyrir sem flesta að koma að málinu
Hvatt yrði til aukinnar söfnunar og endurnýtingar
Ýtt yrði undir nýjar hugmyndir varðandi söfnun og endurnýtingu

auk þess að skoða möguleika á útvíkkun skilagjaldkerfisins

Samantekið
• Undirbúningur álagningar á pappa-, pappírs og plastumbúðir
• Nefnd umhverfisráðuneytis sem á að skýra verka- og kostnaðarskiptingu
Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga

• Umræða hagsmunaaðila til að ná fram sameiginlegri sýn á næstu skref í
umbúðasöfnun frá heimilum:

Stækkuð umbúðanefnd
Sjónarmið og hugmyndir erlendis frá
Málþing
Undirbúningur tilraunaverkefnis – söfnun umbúða frá heimilum
Vistferilsgreining (LCA) fyrir pappa-, pappírs- og plastumbúðir frá heimilum

• Skýra forgangsröðun í söfnun umbúða - útvíkka skilmála um bylgjupappa og
plastfilmu

• Skilmálar fyrir þáttakendur í söfnun og endurvinnslu umbúða frá heimilum
• Skoða möguleika skilagjalds

