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Hugtök
Endurnotkun
Hvers kyns aðgerð þar sem vörur eða íhlutir, sem ekki eru úrgangur, eru 
notluð í sama tilgangi og þau voru ætluð í upphafi.

Endurvinnsla
Hvers kyns endurnýtingaraðgerð sem felst í því að endurvinna úrgangsefni í 
vörur, efnivið eða efni, hvort sem er til notkunar í upphaflegum tilgangi eða í 
öðrum tilgangi. Mælt í þyngd úrgangsins þegar það kemur inn í 
endurvinnsluferlið. Ekki frálag frá flokkunarstarfsemi. 

Endurnýting
Aðgerð þar sem aðalútkoman er sú að úrgangur verður til gagns, hann kemur 
í stað annars efniviðar sem hefði annars verið notaður í tilteknum tilgangi, 
eða hann útbúinn til þeirrar notkunar.

Förgun
Hvers kyns aðgerð sem ekki er endurnýting, jafnvel þótt aðgerðin hafi að 
auki í för með sér endurheimt efna eða orku. 

Sérstök söfnun
Söfnun þar sem  úrgangsflokkum er haldið aðskildum eftir tegund og eðli til 
að auðvelda tiltekna meðhöndlun, s.s. undirbúning fyrir endurnotkun eða 
endurvinnslu.

www.umhverfisstofnun.is

https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/nya-berakningar-visar-faktisk-
atervinning/



Hlutverk sveitarfélaga - lög nr. 55/2003 (1)
• Fyrirkomulag söfnunar og meðhöndlunar (8., 10., 11. og 57. gr.)
Sveitarstjórn skal ákveða fyrirkomulag söfnunar á heimilis- og rekstrarúrgangi í sveitarfélaginu. (8. gr.)

Sveitarstjórn ber ábyrgð á flutningi heimilisúrgangs. (8. gr.)

Sveitarstjórn skal sjá um að starfræktar séu móttöku- og söfnunarstöðvar fyrir úrgang sem fellur til í sveitarfélaginu, eftir atvikum í samstarfi við 
aðrar sveitarstjórnir. (8. gr.)

Sérstök söfnun skal alla jafna vera á a.m.k. eftirfarandi úrgangstegundum: pappír, málmum, plasti og gleri ef það er nauðsynlegt með hliðsjón af 
markmiðum laganna og tæknilega, umhverfislega og efnahagslega gerlegt. Sveitarfélög skulu útfæra fyrirkomulag sérstakrar söfnunar í 
samþykkt um meðhöndlun úrgangs og ákvarða hvar úrgangi er safnað þannig að það sé aðgengilegt fyrir íbúa. (10. og 11. gr.) 

Sveitarstjórnir bera ábyrgð á að markmiðum sem sett eru um lífrænan úrgang skv. 13. gr. laganna sé náð á þeirra svæði. (57. gr.)

• Samþykkt (8. gr.)
Sveitarstjórn setur sérstaka samþykkt um meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu þar sem tilgreind eru atriði um meðhöndlun úrgangs umfram 
það sem greinir í lögunum og reglugerðum settum samkvæmt þeim. Heimilt er að samþykkt taki til tveggja eða fleiri sveitarfélaga. Í slíkri 
samþykkt er heimilt að kveða á um fyrirkomulag sorphirðu, skyldu einstaklinga og lögaðila til að flokka úrgang, stærð, gerð, staðsetningu og 
merkingu sorpíláta og sambærileg atriði. (8. gr.)

• Skýrslugjöf (19. gr.)
Rekstraraðilar skulu fyrir 1. maí ár hvert skila til Umhverfisstofnunar skýrslu um þann úrgang sem meðhöndlaður var á undangengnu 
almanaksári. Skal skýrslan innihalda upplýsingar um tegundir úrgangsins og magn, uppruna eftir atvinnugreinaflokkum og sveitarfélögum og 
ráðstöfun hverrar tegundar. (19. gr.)



Hlutverk sveitarfélaga - lög nr. 55/2003 (2)
• Svæðisáætlun (6. gr.)
Sveitarstjórn, ein eða fleiri í sameiningu, skal semja og staðfesta svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs sem gildir fyrir viðkomandi svæði til 
tólf ára í senn og skal sú áætlun fylgja stefnu um meðhöndlun úrgangs og stefnu um úrgangsforvarnir, sbr. 5. gr. laganna. Áætlunin skal taka mið 
af lögunum og reglugerðum settum samkvæmt þeim og hafa að markmiði að draga markvisst úr myndun úrgangs og auka endurnotkun og 
endurnýtingu. 

Í áætluninni skulu m.a. koma fram upplýsingar um stöðu úrgangsmála á svæðinu, aðgerðir til að bæta endurnotkun, endurnýtingu og förgun og 
hvernig sveitarstjórn hyggst ná markmiðum stefnu um meðhöndlun úrgangs og stefnu um úrgangsforvarnir.

• Fræðsla (24. og 44. gr.)
Sveitarstjórnir skulu annast gerð upplýsingaefnis um úrgangsforvarnir og meðferð úrgangs í sveitarfélaginu og fræða almenning, rekstraraðila 
og handhafa úrgangs um úrgangsmál í samvinnu við hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir.

Sveitarfélög skulu veita leiðbeiningar um hvernig beri að flokka raf- og rafeindatækjaúrgang og skila honum til söfnunarstöðva sveitarfélaga.

• Gjaldtaka (23 gr.)
Sveitarfélög skulu innheimta gjald fyrir alla meðhöndlun úrgangs. Jafnframt er sveitarfélögum heimilt að innheimta gjald fyrir tengda starfsemi 
sem samræmist markmiðum laganna, svo sem þróun nýrrar tækni við meðhöndlun úrgangs, rannsóknir, fræðslu og kynningarmál.

Heimilt er að miða gjaldið við magn úrgangs, gerð úrgangs, losunartíðni, frágang úrgangs og aðra þætti sem áhrif hafa á kostnað við 
meðhöndlun úrgangs viðkomandi aðila. Sveitarfélagi er einnig heimilt að ákveða gjaldið sem fast gjald á hverja fasteignareiningu miðað við 
fjölda sorpíláta og/eða þjónustustig.



Hringlaga hagkerfi

https://www.gocircularnow.com/

www.umhverfisstofnun.is



Hringlaga hagkerfi

https://www.gocircularnow.com/



Hringrásarhagkerfið og ESB
• 2014: Framkvæmdastjórn ESB tilkynnir fyrstu tillögu að 

hringrásarhagkerfi.

• 2015: Birt ný útfærsla aðgerðaáætlunar um innleiðingu 
hringrásarhagkerfis.

• 2015-2017: vinna að breytingum fjögurra lykiltilskipana.

• 2018: fjórar lykiltilskipanir til styrktar hringrásarhagkerfinu 
samþykktar og auk stefnu sambandsins í plastmálefnum.

• 2019: skýrsla um framfylgd aðgerðaáætlunar gefin út, 
samþykkt tilskipun um að draga úr áhrifum plasts á 
umhverfið og Græni samningur Evrópu kynntur eftir 
stjórnarskipti. 

• Mars 2020: Ný aðgerðaáætlun ESB um Hringrásarhagkerfið 
kynnt. 



Hringrásarhagkerfið - Fimm lykiltilskipanir ESB

• Tilskipun 2018/849 um breytingu á tilskipun um 
raf- og rafeindatækjaúrgang 2012/19/EB, tilskipun 
um rafhlöður og rafgeyma 2006/66/EB og tilskipun 
um úr sér gengin ökutæki 2000/53/EB.

• Tilskipun 2018/850 um breytingu á tilskipun um 
urðun úrgangs 99/31/EB.

• Tilskipun 2018/851 um breytingu á tilskipun um 
úrgang 2008/98/EB.

• Tilskipun 2018/852 um breytingu á tilskipun um 
umbúðaúrgang 1994/62/EB.

• Tilskipun 2019/904 um um að draga úr áhrifum 
tiltekinna plastvara á umhverfið.



Hringrásarhagkerfið - Helstu breytingar vegna 2018/850/EB, 2018/851/EB og 2018/852/EB

• Krafa um aukið endurvinnsluhlutfall alls heimilisúrgangs 
og tiltekinna úrgangsflokka - 65% endurvinnsla 
heimilisúrgangs og 10% förgun 2035.

• Förgun skal lágmarka. 

• Aukin krafa um sérsöfnun og óheimilt að farga úrgangi 
sem hefur verið sérsafnaður til endurnotkunar eða 
endurvinnslu.

• Koma skal á hagrænum hvötum til að auka endurvinnslu 
og draga úr förgun úrgangs.

• Innleiða skal lágmarkskröfur um framleiðendaábyrgð.

• Tölfræði úrgangsmála verður bætt.

• Stuðlað að bættri meðferð mannvirkja- og  
rekstrarúrgangs.

Fyrirliggjandi frumvarp um breytingar á lögum 
nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs og 
lögum nr. 52/1989, um ráðstafanir gegn 
umhverfismengun af völdum einnota umbúða 
fyrir drykkjarvörur (mál nr. 329/2019). 

Fyrirhugaðar breytingar á lögum um 
úrvinnslugjald, nr. 162/2002.



Hringrásarhagkerfið – sérsöfnun úrgangs

Áframhaldandi
sérsöfnun á: 
• Plasti
• Pappír og

pappi
• Málmum
• Gleri

Fyrir 31. des. 2023

Krafa um sérstaka
söfnun á lífúrgangi
eða endurvinnslu á 
upprunastað

Fyrir 1. jan. 2025

Krafa um sérstaka
söfnun á spilliefnum
og vefnaði
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Ráðstafanir til að minnka notkun einnota plastvara.

Markaðssetning tiltekinna vara gerð óheimil.

Kröfur gerðar til hönnunar eða samsetningar tiltekinna vara 
úr plasti.

Kröfur um sérstaka merkingu á tilteknum einnota plastvörum.

Kröfur um framleiðendaábyrgð á tilteknum plastvörum og 
veiðarfærum.

Kröfur um sérstaka söfnun á tilteknum plastvörum til 
endurvinnslu.

Ráðstafanir til vitundarvakningar neytenda um plastvörur.

https://journals.openedition.org/factsreports/5123

Fyrirliggjandi frumvarp um breytingar á lögum nr. 7/1998, um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, og lögum nr. 55/2003, um 
meðhöndlun úrgangs (mál nr. nr. 324/2019). 

Fyrirhugaðar breytingar á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002.

Hringrásarhagkerfið - Helstu breytingar vegna 2019/904/EB



Plastáskorunin og sveitarfélög
• Víða tækifæri til að draga úr plastnotkun í rekstri.
• Taka þátt í að skapa eftirspurn eftir vörum úr endurunnu 

plasti. 
• Auka vitund íbúa og fulltrúa fyrirtækja.
• Tryggja söfnun á endurvinnanlegu plasti og hámarka 

endurvinnslu á þeim straumi.
• Nýta hagræna hvata til minni úrgangsmyndunar og 

aukinna skila á plasti – Framleiðandaábyrgð og PAYT. 
• Koma í veg fyrir að plast berist til hafs.
• Hreinsun stranda – tækifæri til samfélagslegra verkefna.



Söfnun á plasti

https://www.plasticsrecyclers.eu/sites/default/files/2019-06/PRE%20Packaging%20Sorting%20Guidance%20Final%20Version.pdf



Framundan þörf á fjárfestingum í innviðum
• Aukin krafa um flokkun og sérsöfnun.

• Hærri markmið um endurvinnslu og 
endurnýtingu.

• Nýting afurða, t.d. moltu og metans.

• Bann við urðun ákveðinna úrgangsflokka.

• Urðunarskattur.

• Breytt gjaldheimta.

• Þarf að finnast ásættanleg lausn á landsvísu 
fyrir meðhöndlun spilliefna og annars 
áhættuúrgangs.

• Aukin krafa um skýrslugjöf og gegnsæi 
upplýsinga.

Í ESB- ríkjunum hlýtur  
innviðauppbygging til bættrar 
úrgangsmeðhöndlunar verulega 
styrki úr uppbyggingarsjóðum ESB 
auk ríkisstyrkja. 



Ákvarðanir sveitarfélaganna skipta máli

Gas- og jarðgerðarstöð 



Samráðsvettvangur 
sveitarfélaga um loftslagsmál 
og heimsmarkmið



Takk fyrir áheyrnina


