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Lög um úrvinnslugjald

•• MarkmiMarkmiðð laganna er alaganna er aðð skapa hagrskapa hagrææn skilyrn skilyrðði, i, memeðð
úúrvinnslugjaldirvinnslugjaldi, fyrir endurnotkun og endurn, fyrir endurnotkun og endurnýýtingu tingu 
úúrgangs til argangs til aðð minnka minnka úúrgang sem fer til frgang sem fer til föörgunar og rgunar og 
tryggja vitryggja viððeigandi feigandi föörgun spilliefnargun spilliefna

•• ÚÚrvinnslugjald er lagt rvinnslugjald er lagt áá vvöörurrur

•• MeMeððhhööndla ndla þþarf arf úúrgang mergang meðð áákvekveððnu mnu móóti ti –– hhæættulegur ttulegur úúrgangur rgangur 

•• EndurvinnslumarkmiEndurvinnslumarkmiðð -- umbumbúðúðirir

=> mismunandi => mismunandi ááherslur viherslur viðð ssööfnun og rfnun og ráðáðststööfunfun



Úrvinnslugjald á umbúðir

•• Samsettar pappaumbSamsettar pappaumbúðúðirir (fernur)  (fernur)  -- áálagning 1. janlagning 1. janúúar 2003ar 2003

SSööfnunarstfnunarstöðöðvarvar-- og flutningsgjald greitt til sveitarfog flutningsgjald greitt til sveitarféélaga vegna slaga vegna sööfnunar og fnunar og 
endurnendurnýýtingar tingar áá fernum fernum –– 1. apr1. aprííl 2003 en sl 2003 en sööfnun var fnun var þáþá þþegar hafin egar hafin 

•• HeyrHeyrúúlluplastlluplast –– áálagning 1. janlagning 1. janúúar 2004ar 2004

SkilmSkilmáálar um slar um sööfnun og endurnfnun og endurnýýtingu heyrtingu heyrúúlluplasts lluplasts –– 1. j1. júúllíí 20042004

•• UmbUmbúðúðir ir úúr pappa og plastir pappa og plasti –– áálagning 1. janlagning 1. janúúar 2006ar 2006

•• GjaldiGjaldiðð tengt magni tengt magni –– hvatning til ahvatning til aðð minnka umbminnka umbúðúðirir

•• ÁÁlagning fllagning flóókin kin -- krefst upplkrefst upplýýsinga um magn umbsinga um magn umbúðúða via viðð innflutning innflutning ––
reiknireglur ef magn er ekki reiknireglur ef magn er ekki þþekkt ekkt -- breytingar breytingar áá tollakerfumtollakerfum

SkilmSkilmáálar um slar um sööfnun og endurn. umbfnun og endurn. umbúðúða a úúr bylgjupappa og plastfilmu r bylgjupappa og plastfilmu –– 1. apr1. aprííl 2005l 2005

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



Hvati til aukinnar söfnunar 

•• EndurvinnsluEndurvinnslu-- og endurnýtingarmarkmið fyrir umbúðir og endurnýtingarmarkmið fyrir umbúðir -- getum forgangsraðað getum forgangsraðað 
þ.e. leyst málið í skynsamlegum skrefum en þurfum skýra stefnuþ.e. leyst málið í skynsamlegum skrefum en þurfum skýra stefnu

•• ByrjuByrjuððum um áá umbumbúðúðum sem auum sem auððvelt er avelt er aðð safna og eru versafna og eru verððmmæætartar

SkilmSkilmáálar um flutningsumblar um flutningsumbúðúðir ir úúr bylgjupappa og plastfilmu r bylgjupappa og plastfilmu -- fleiri mfleiri mööguleikar?guleikar?

•• Hvað með umbúðir sem falla til á heimilum?Hvað með umbúðir sem falla til á heimilum?

Hvernig á samspili Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga að vera háttaHvernig á samspili Úrvinnslusjóðs og sveitarfélaga að vera háttað?ð?
Nú þegar er fernum safnað Nú þegar er fernum safnað –– hver eiga næstu skref varðandi umbúðir frá heimilum að vera?hver eiga næstu skref varðandi umbúðir frá heimilum að vera?

•• Umbúðanefnd lagði til að almennir skilmálar (Úrvinnslusjóðs) yrðUmbúðanefnd lagði til að almennir skilmálar (Úrvinnslusjóðs) yrðu skilgreindir u skilgreindir 
fyrir söfnun og endurnýtingu umbúða sem falla til á heimilum þanfyrir söfnun og endurnýtingu umbúða sem falla til á heimilum þannig að:nig að:

OpnaOpnaðð yryrðði fyrir sem flesta ai fyrir sem flesta aðð koma akoma aðð mmáálinulinu
Hvatt yrHvatt yrðði til aukinnar si til aukinnar sööfnunar og endurnfnunar og endurnýýtingartingar
ÝÝtt yrtt yrðði undir ni undir nýýjar hugmyndir varjar hugmyndir varððandi sandi sööfnun og endurnfnun og endurnýýtingutingu

auk auk þþess aess aðð skoskoðða ma mööguleika guleika áá úútvtvííkkun skilagjaldkerfisinskkun skilagjaldkerfisins



Samantekið

•• Undirbúningur álagningar á pappaUndirbúningur álagningar á pappa--, pappírs og plastumbúðir, pappírs og plastumbúðir

•• Nefnd umhverfisráðuneytis sem á að skýra verkaNefnd umhverfisráðuneytis sem á að skýra verka-- og kostnaðarskiptingu og kostnaðarskiptingu 
Úrvinnslusjóðs og sveitarfélagaÚrvinnslusjóðs og sveitarfélaga

•• UmrUmræðæða hagsmunaaa hagsmunaaððila til aila til aðð nnáá fram sameiginlegri sfram sameiginlegri sýýn n áá nnææstu skref stu skref íí
umbumbúðúðasasööfnun frfnun fráá heimilum:heimilum:

StStæækkukkuðð umbumbúðúðanefndanefnd
SjSjóónarminarmiðð og hugmyndir erlendis frog hugmyndir erlendis fráá
MMáállþþinging
UndirbUndirbúúningur tilraunaverkefnis ningur tilraunaverkefnis –– ssööfnun umbfnun umbúðúða fra fráá heimilumheimilum
Vistferilsgreining (LCA) fyrir pappaVistferilsgreining (LCA) fyrir pappa--, papp, pappíírsrs-- og plastumbog plastumbúðúðir frir fráá heimilumheimilum

•• SkSkýýra forgangsrra forgangsröðöðun un íí ssööfnun umbfnun umbúðúða a -- úútvtvííkka skilmkka skilmáála um bylgjupappa og la um bylgjupappa og 
plastfilmuplastfilmu

•• SkilmSkilmáálar fyrir lar fyrir þáþáttakendur ttakendur íí ssööfnun og endurvinnslu umbfnun og endurvinnslu umbúðúða fra fráá heimilumheimilum

•• SkoSkoðða ma mööguleika skilagjaldsguleika skilagjalds


	

