Fundargerð
309. fundur stjórnar Úrvinnslusjóðs (fjarfundur)
Fimmtudaginn 1. júlí 2021 kl. 830 –1040.

Mætt:

Laufey Helga Guðmundsdóttir (LHG), formaður
Benedikt S. Benediktsson (BSB)
Bryndís Gunnlaugsdóttir Holm (BGH)
Hildur Hauksdóttir (HH)
Hlíðar Þór Hreinsson (HÞH)
Lárus M.K. Ólafsson (LÓ)
Eygerður Margrétardóttir (EM)

Ólafur Kjartansson (ÓK), framkv.stj.
Guðlaugur Sverrisson (GS), fundarritari.
Gestur: Sigurgeir Bárðarson (SB) SFS

1. Fundargerð síðasta fundar.
Samþykkt, án áritunar.
2. Rekstraáætlun.
Framhaldið var yfirferð og umræðum frá síðasta fundi um rekstraráætlun. Úrvinnslusjóður
þarf að skila tillögum um breytingar á úrvinnslugjöldum fyrir sumarfrí.
Lagðar voru fram á fundinum upplýsingar um rekstur og áætlun fyrir árin 2019 – 2023 og
forsendur áætlunar. Stjórn fór yfir rekstraráætlun og ræddi stöðu vöruflokka og framlagðar
tillögur að breytingum á úrvinnslugjaldi. Farið var yfir tilfærslu á greiðslum frá raftækjaflokkum
vegna rafhlaðna, yfir í vöruflokk rafhlaðna til að mæta auknum kostnaði í þeim flokki.
Stjórn samþykkir að 15% af gjaldi raftækja verði greitt til vöruflokks rafhlaðna
samkvæmt eftirfarandi skiptingu: Skjáir 10%, lítil tæki 45% og lítil upplýsingatæki 45%.
Stjórn samþykkir eftirfarandi tillögur að breytingum á úrvinnslugjaldi sem sendar verða
ráðherra:

3. Veiðarfærasamningur.
Á síðasta fundi var farið yfir drög að samningi um veiðarfæri og athugasemdir og ábendingar
frá UAR og frá fundi Hafnarsambandsins og Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem HH
kynnti samningsdrögin. Lögð voru fram ný samningsdrög á fundinum ásamt svörum við
athugasemdum UAR. Sigurgeir Bárðarson (SB) mætti á fundinn kl. 8:50.
Á síðasta fundi var ákveðið að LHG, HH, BHG og ÓK færu yfir framkomnar athugasemdir
milli funda. LHG sagði frá fundi þeirra ásamt SB. Á fundinum voru lagðar fram breytingar sem
komu út úr samvinnu þessara aðila.
BHG fór yfir afstöðu sveitarfélaganna. BG fór yfir að samkvæmt lögum skal samningur sem
þessi fela í sér að sett sé upp sambærilegt söfnunarkerfi og ef sveitarfélög myndu taka við
veiðarfærum en samkvæmt 11. gr. laga um mengun sjávar og stranda kveður á um móttöku
úrgangs í hverri höfn. Það er mikið framfaraskref frá fyrri veiðafærasamningi að nú sé gert ráð
fyrir 14 móttökustöðvum en áður var bara ein móttökustöð. Verði af þessum samningi
treysta aðilar á að brugðist verði við ef fjöldi eða staðsetning móttökustöðva er ekki
fullnægjandi sem og að stjórn Úrvinnslusjóðs, í samvinnu við skrifstofu, hafi markvisst eftirlit
með samningnum að þessu leyti. Það er einnig sameiginlegur skilningur aðila að
fortíðarvandi munaðarlausra veiðarfæra sem innihalda plast verði
leystur, og samningsaðilar vinni að frekari lausn þeirra mála komi í ljós að bætt aðgengi að
móttökustöðvum og aukin fræðsla dugi ekki til. EM fór yfir móttökuskilmála og að í drögunum
sé samningurinn ótímabundinn, en uppsegjanlegur af hálfu aðila samningsins.
Stjórnarmenn ræddu samninginn. Stjórn fer yfir að í grein 7.2 í samningnum segir að SFS og
veiðafæragerðir skuli tvisvar á ári veita Úrvinnslusjóði tölfræðiupplýsingar. Stjórn áréttar að með
þessu ákvæði sé sameiginlegur skilningur stjórnarmanna að upplýsingagjöf til
Úrvinnslusjóðs verði á sex mánaða fresti.
Stjórn samþykkir að senda veiðarfærasamninginn til umsagnar Umhverfisstofnunar skv.
3. mgr. 17. gr. laga um úrvinnslugjald. Að því loknu mun samningurinn koma aftur til stjórnar
til endanlegrar samþykktar. Eftir að umsagnarferli og yfirferð stjórnar er lokið, fer
samningurinn til staðfestingar til umhverfis- og auðlindaráðherra.

Lagt var fram á fundinum erindi frá Landvernd um að þau vænti þess að drög að
veiðafærasamningi verði send samtökunum og Neytendasamtökunum til umsagnar.
Umræðu frestað.
SB yfirgefur fund kl. 9:30
4. Ráðstöfun úrgangs.
LHG fór yfir að í ný samþykktum lögum um hringrásarhagkerfi, sem lögð voru fram á
fundinum, eru ákvæði um markmið og upplýsingar um ráðstöfun úrgangs sem munu taka strax
gildi. Stjórn fór yfir og ræddi nýju ákvæðin.
Lagt var fram á fundinum erindi frá PNR í tengslum við þessi nýju ákvæði.
Farið var yfir á fundinum að þjónustuaðilar hafa haft samband og greint frá erfiðleikum við
að losna við heyrúlluplast til endurvinnslu erlendis.
BSB lagði fram á fundinum, fyrir hönd SVÞ, tillögu um breytingu á endurgjaldi EE, ásamt
greinargerð, í vöruflokknum PLAHEY m.t.t. breytingar á lögum um úrvinnslugjald. Þar er lögð
áhersla á að styðja hringrásarhagkerfið. Stjórn ræddi framkomna tillögu. Farið var yfir
tilkynningaskyldu til ESA vegna breytingar á endurgjaldi.
Stjórnarmenn fóru yfir stöðuna sem væri þröng vegna aðstæðna á markaði við meðhöndlun á
heyrúlluplasti. Stjórnarmenn ræddu um vinnu við yfirferð á flutningstilleggi. ÓK fór yfir
núverandi greiðslutilhögun vegna EE gjaldaflokksins, en þar er ætlast til að hluti greiðslunnar
renni til þjónustuaðila er koma með efni til meðhöndlunar hjá PNR.
Stjórn samþykkir að hækka tímabundið endurgjald fyrir gjaldaflokk innlendrar endurvinnslu
EE, úr 90 kr/kg í 120 kr/kg, frá og með 1. júlí 2021 til og með 31. desember 2021 vegna breyttra
aðstæðna á markaði.
Stjórn mun móta nýjar reglur um endurgjald vegna meðhöndlunar úrgangs í samræmi við
nýja lagasetningu um hringrásarhagkerfið á þessum tíma.
5. Önnur mál.
Rætt var um ársreikninga Úrvinnslusjóðs í ljósi nýlegra breytinga á lögum. Ársreikningar
Úrvinnslusjóðs hafa verið gerðir í samræmi við lög um opinber fjármál síðan 2017. Stjórnin
hefur hafnað samþykkt þessara ársreikninga þar sem þeir stönguðust á við lög um úrvinnslugjald
þar sem kveðið var á um að tekjur af úrvinnslugjaldi skuli renna óskiptar til Úrvinnslusjóðs. Með
samþykkt breytinga á 19. gr. laga um úrvinnslugjald 13. júní sl. þar sem fram kemur að tekjur
Úrvinnslusjóðs séu fjárveiting á grundvelli fjárheimilda í lögum sem nemur tekjuáætlun fjárlaga
af úrvinnslugjaldi og endurmati á tekjuáætlun úrvinnslugjalds fyrra árs, hafa loks skapast
forsendur til þess að klára ársreikninga Úrvinnslusjóðs 2017-2020. Stjórn ræddi stöðuna.
Stjórn felur framkvæmdastjóra að hafa samband við UAR og ganga frá gerð
ársreikninga.
Stjórn ræddi um dagsetningu fyrir fyrsta fund eftir sumarfrí sem verður haldinn 19. ágúst nk.
Lögð var fram á fundinum fundaáætlun stjórnar haustið 2021.
Stjórn samþykkir fundardaga.

Stjórn samþykkti að fara yfir nýsamþykktar breytingar á lögum um úrvinnslugjald
(hringrásarhagkerfi) sem samþykkt voru 13. júní sl. og nýútgefna stefnu ráðherra í
úrgangsmálum, Í átt að hringrásarhagkerfi, útgefinni 9. júní sl. á næstkomandi fundum. Greina
þarf lagabreytingar og nýjar kröfur sem settar eru á Úrvinnslusjóð.
Næsti fundur 19. ágúst 2021 kl. 8:30.
Fundi slitið kl. 10:40

