
 

 

 

 

 

 

NOTAÐ UMBÚÐAPLAST 

Mikilvægi endurnýtingar 

 

 

Margrét Sigurðardóttir 

Lokaverkefni í viðskiptafræði    

   

   

   

   

   

   

   

 

Viðskiptadeild 

Vormisseri 2009 

BS verkefni 

Leiðbeinandi: Stefán Kalmansson 



 

 

NOTAÐ UMBÚÐAPLAST 

Mikilvægi endurnýtingar 

Margrét Sigurðardóttir 

Lokaverkefni í viðskiptafræði 

 

 

 

 

 

„Við erfðum ekki jörðina frá forfeðrum okkar,  

við fengum hana að láni frá börnunum okkar.“ 
Gamalt orðatiltæki Indíána 

 

Háskólinn á Bifröst 

Viðskiptadeild 

Vormisseri 2009 

BS verkefni 

Lokaverkefni í viðskiptafræði 

Leiðbeinandi: Stefán Kalmansson 

Mynd 1 - Ljósmynd: Margrét Sigurðardóttir - María Margrét 
Eyþórsdóttir í Atlavík sumarið 2006 



Ágrip 
Í verkefninu er leitast við að sýna fram á mikilvægi þess að endurnýta plastumbúðir frekar en 

urða þær og greina hvernig megi hrinda í framkvæmd virku endurnýtingarkerfi á sem 

skemmstum tíma. Kannað er hverjar kröfur íslensk stjórnvöld gera með lögum og reglugerðum 

til þegna sinna og hvaða helstu skuldbindingar Ísland hefur undirgengist í umbúða- og 

umbúðaúrgangsmálum. 

Með niðurstöðum athugunar, sem höfundur framkvæmdi, má m.a. fá tilfinningu fyrir því hvaða 

neysluvörum er pakkað í hlutfallslega efnismestu plastumbúðirnar og þar af leiðandi hvert megi 

beita kröftum sínum í þeirri viðleitni að koma þeim umbúðum til endurnýtingar. Jafnframt má 

lesa úr niðurstöðunum að aðeins 38% sýnishorna úr athugunarþýðinu báru réttilega tákn 

samræmds auðkenningarkerfis sem Evrópusambandið leggur til.  

Í reglugerð um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs nr. 609/1996 og með síðari breytingum er 

kveðið á um notkun þessa kerfis, en almennt er það hvorki kynnt né notkun þess fylgt eftir hér á 

landi.  

Reifað er í verkefninu mikilvægi þess fyrir vistkerfi jarðar og komandi kynslóðir að 

plastumbúðir og plastumbúðaúrgangur séu ekki urðuð vegna mengunar sem af því leiðir. 

Fjallað er jafnframt um mögulegar afleiðingar óheftrar auðlindanotkunar og hvernig megi beita 

hagstjórnartækjum við auðlindastýringu.  

Að lokum eru lagðar til úrbætur sem nýta má til að hraða virkni skilvirks söfnunarkerfis. 
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1. Inngangur 
Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni í BS námi í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst á 

vorönn 2009. Ritgerðin er úttekt á stöðu þess málaflokks sem varðar notaðar plastumbúðir sem 

falla til frá hinum almenna neytenda á Íslandi og skrifuð á sviði auðlindahagfræði. 

Áhuga og skilningi manna á bættri nýtingu auðlinda og verndun þeirra hefur vaxið fiskur um 

hrygg undanfarin ár. Tækni og þekkingu á endurnýtingu hráefna hefur samhliða fleytt hratt fram 

og umhverfisvitund manna batnað. Mannkynið gerir sér betur og betur grein fyrir þeirri 

siðferðislegu ábyrgð sem fylgir jarðvist okkar og að aðgangur að náttúruauðlindum þurfi að vera 

takmörkunum háður. „Það eyðist sem af er tekið.“ 

Greina má ákveðnar stökkbreytingar í málaflokknum hér á landi frá árinu 1989 (Endurvinnslan).  

Það ár hófst söfnun á einnota drykkjaumbúðum sem bera skilagjald. Neytendur geta fengið hluta 

þess kostnaðar sem greiddur er við vörukaup með því að skila inn umbúðunum. Þarna urðu 

ákveðin þáttaskil í umhverfismálum og vitundarvakning gagnvart endurnýtingu. 

Undanfarin misseri hefur höfundur haldið til haga tilfallandi plastumbúðum ásamt fleiri flokkum 

úrgangs á heimili sínu og skilað til Sorpu í þar til gerða gáma. 

Meðal annars er um að ræða tvo plastumbúðaflokka. Annars vegar með skilagjaldi og hins vegar 

án þess. Höfundur gerði sér ekki grein fyrir því gífurlega magni plastumbúða sem áður hafði 

ratað í ruslafötuna fyrr en reynt var á eigin skinni. Þetta vakti áhuga höfundar á að grafa dýpra 

ofan í málefnið og kanna hvort íslensk samfélag sofi á verðinum. 

Ennfremur vann höfundur úttekt á sorphirðumálum sveitarfélagsins Vesturbyggðar í félagi við 

fleiri í misserisverkefni við Háskólann á Bifröst. Í þeirri vinnu mátti greina að víða væri pottur 

brotinn og margt mætti bæta í endurnýtingarmálum landsmanna. 

Í þessu BS verkefni mun höfundur afmarka sig innan málaflokksins við tilfallandi notaðar 

plastumbúðir á Íslandi. Við vinnslu verkefnisins verður skoðað mögulegt framhaldsferli þeirra 

með hliðsjón af endurvinnslu og endurnotkun. Hvers vegna má ekki halda uppteknum hætti og 

urða plastið í jörðu eins og gert hefur verið um langa hríð og ef ekki, hvað þarf þá til að gera  
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endurnýtinguna mögulega og þannig úr garði að hagkvæmt verði að stofna til hennar? 

Í ritgerðinni verður leitast við að gera grein fyrir því ferli sem plastumbúðir ganga í gegnum frá 

upphafi til enda og skyggnst inn í vistvægi þeirra. Uppspretta plastumbúða er að stærstum hluta 

af jörðu og að jörðu skulu þær aftur verða við lok lífsskeiðs síns. Hve lengi lífsskeið þeirra varir 

er undir okkur mönnum komið. Fræðilega geta þær jafnvel átt níu líf eins og kötturinn, en 

hvernig er þessum málum háttað hér á Íslandi í dag?  

Skoðuð eru viðkomandi lagaákvæði sem í gildi eru í íslenskum lögum og jafnframt tilskipanir 

Evrópusambandsins sem Ísland hefur undirgengist með lögfestingu EES samningsins. Stefnumið 

yfirvalda koma fram í svonefndri Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2004–2016. Markmið 

Evrópusambandsins voru til dæmis að árið 2008 hefðu að lágmarki 22,5% af tilfallandi notuðum 

plastumbúðum átt að vera endurunnar.  

Með ritgerðinni verður þess freistað að stilla upp heildstæðri mynd af stöðu málaflokksins hér á 

landi og svara svohljóðandi rannsóknarspurningu sem lögð er til grundvallar: 

„Hvers vegna skal leggja aukna áherslu á söfnun notaðs umbúðaplasts til 

endurnýtingar þess í stað urðunar á Íslandi og hvernig má hraða innleiðingu 

aðgerðarferlisins?“ 

Í aðfara verkefnisins er viðeigandi að rifja upp tilvitnun Vigdísar Finnbogadóttur þáverandi 

forseta Íslands í ávarpi til ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun í Rio de Janeiro 

12. Júní 1992. Þar vitnar hún í breska heimspekinginn Edmund Burke: „Enginn hefur gert stærri 

mistök en sá sem ekkert gerði af því að honum fannst hann svo lítið geta gert“. Þessi orð eiga 

sannarlega vel við í umhverfismálum og ekki síst gagnvart mögulegri endurnýtingu.  

 

Hugarfar er lykillinn – framlag hvers og eins er grundvöllurinn. 
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1.1 Afmörkun verkefnisins  

Til afmörkunar verður einblínt á tilfallandi notaðar plastumbúðir og mögulegan farveg þeirra. 

Líftími plasts er mislangur eftir efnainnihaldi þess. Finna má gnótt plasthráefna til endurnýtingar 

sem liggja nú þegar urðuð í jörðu hér á landi sem annars staðar. Greining á því er umfangsmikil 

og væri tilefni til annarrar ritgerðar. Slíkri endurnýtingu verður því ekki gerð skil í þessari 

ritgerð. Hið sama má segja um mögulega vinnslu úr notuðum umbúðum yfir í hráefni og 

framleiðslu úr endurvinnanlegu plasti. 
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2. Aðferðafræði 

2.1 Aðferðir og efnistök 

Sú aðferðafræði sem stuðst er við á vinnsluferli verkefnisins er gjarnan kennd við Philip Kotler 

doktor í hagfræði. (Kotler, 2003)  

Ferlið er aðgengilegt og því er gjarnan beitt í markaðsrannsóknum. Aðferðinni er lýst hér að 

neðan á mynd 2 þar sem vinnsluferlið er rakið skref fyrir skref frá skilgreiningu 

rannsóknarefnisins að niðurstöðum. 

 

 

2.1.2 Rannsóknarefni skilgreint 

Markmið verkefnisins er að kanna frammistöðu Íslendinga við endurnýtingu á notuðum 

plastumbúðum. Leitast er við að komast að svari undirliggjandi rannsóknarspurningar:  

„Hvers vegna skal leggja aukna áherslu á söfnun notaðs umbúðaplasts til endurnýtingar þess í 

stað urðunar á Íslandi og hvernig má hraða innleiðingu aðgerðarferlisins?“ 

2.1.3 Rannsóknarleiðir valdar 

Farið var yfir lög, reglugerðir og alþjóðlegar skuldbindingar sem lúta að málefninu. Greindir 

voru þeir þættir sem mögulega hafa áhrif á framvindu umfjöllunarefnis ritgerðarinnar.  

Beitt var megindlegum aðferðum við gerð tilviksathugunar á tilfallandi plastumbúðaþýði sem 

safnað var við heimilishald fimm manna fjölskyldu yfir átta mánaða tímabil. Kannað var 

eftirfarandi: heildarmagn, hlutfallsleg skipting eftir plastflokkum, hvort plastflokkamerkingum sé 

ábótavant og hvaða flokkum neysluvara er pakkað í efnismestu plastumbúðirnar. 

  

Rannsóknarefni 

skilgreint 

 

Rannsóknarleiðir 

valdar 

 

Heimilda-

öflun 

 

Upplýsingar 

greindar 

Niðurstöður 

settar fram 

Mynd 2 - Rannsóknarferli - kennt við Philip Kotler 
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2.1.4 Heimildaöflun 

Heimildir eru fengnar úr fræðibókum og ritum, munnlegar frá starfsmönnum stofnana og 

fyrirtækja, og auk þess var fanga leitað á veraldarvefnum, þaðan sem upplýsingar voru sóttar 

rafrænt.  

2.1.5 Upplýsingar greindar 

Þess er freistað að stilla upp heildarmynd þeirra þátta sem mögulega hafa áhrif í málaflokknum í 

gildandi skuldbindingum Íslendinga á sviði laga, reglugerða og alþjóðlegra samþykkta.  

Hvað lýtur að fyrri hluta athugunar höfundar á plastumbúðaþýði var fengið til samstarfs 

fyrirtækið Gámaþjónustan hf. í Hafnarfirði. Þar var heildarþýðið vigtað og flokkað í flokka eftir 

virkum kaupendamarkaði eins og hann snýr að Gámaþjónustunni nú um stundir.  

Síðari hluti athugunarinnar fól í sé vigtun á plastumbúðum, skráningu innihaldsmagns og 

plastflokka með hliðsjón af auðkenningarkerfi Evrópusambandsins .  

2.1.6 Niðurstöður settar fram 

Við skoðun á lögum og skuldbindingarumhverfi er greint frá því hver umgjörð endurnýtingar 

plastumbúða sé á Íslandi í dag með hliðsjón af fjárhagslegum og umhverfislegum hvötum.  

Settar eru fram niðurstöður úr athugun höfundar. Þar má finna heildarmagn tilfallandi 

plastumbúða sem afrakstur átta mánaða söfnunar dæmigerðra neysluplastumbúða, samsetningu 

umbúðaefnis sýnishorna úr athugunarþýði og hvort merkingar séu viðunandi.  

Markmið athugunarinnar er að finna út hvernig raunhæfast sé að beita kröftum í þeirri viðleitni 

að flýta innleiðingu virks söfnunar- og endurnýtingarkerfis plastumbúða. Niðurstöður 

athugunarinnar gefa m.a. til kynna hvaða neysluvörur eiga hlut að máli þegar kemur að 

efnismestu umbúðunum.  

2.2 Tilgangur og gildi 

Þriðji stærsti hluti húsasorps á eftir 

dagblöðum og lífrænum úrgangi er plast. 

Samkvæmt rannsóknarverkefni um 

flokkun hússorps sem framkvæmd var af 

Sorpu var plast tæp 15% heimilissorps árið 2007. (Sorpa, 2008) Sé notast við mælingu Hagstofu 

Íslands frá 2006 yfir magn heimilissorps frá sveitarfélögum var heildarmagn þess 78 þús. tonn 

(Hagstofa, 2007). Með hliðsjón af því er magn plastumbúða sem finna má í húsasorpi 

Blandaður 

heimilisúrgangur

Hlutfall 

plastumbúða

Plastumbúðir í 

heimilissorpi

78.000.000 14,89% 11.614.200

Tafla 1 - Hlutfall plasts í heimilissorpi  
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landsmanna því tæp 11.500 tonn eins og sjá má í töflu 1. (Sjá viðauka I). Hér er einungis um að 

ræða húsasorp. Þá er ótalið allt það plast sem fellur til frá stofnunum og fyrirtækjum. Samhliða 

bættri umhverfisvitund hafa farvegir verið markaðir fyrir endurnýtingu notaðs umbúðaplasts. 

Samkvæmt íslenskum lögum er umgjörð mögulegrar endurnýtingar umbúðaplasts að miklu leyti 

mótuð, en hvað er það sem kemur í veg fyrir almenna flokkun á plastumbúðum? Alltaf aukast 

möguleikar á því að endurvinna hærra hlutfall þess sem til fellur og því vekur það upp spurningar 

um af hverju við Íslendingar erum ekki komnir lengra á þessu sviði? Það er von höfundar að 

úttekt sú sem ritgerðin er á málaflokknum veki áhuga þeirra sem hana kunna að lesa á stöðu mála 

og gefi jafnframt vísbendingar um hvernig megi flýta markvissri framkvæmd innheimtu 

plastumbúða. Mikilvægt er að leggja höfuðáherslu á möguleika íslenskra heimila til að losna við 

plastumbúðir á þægilegan máta. Þá fyrst að einstaklingar sjái tilgang og árangur af fyrirhöfn 

sinni við að leggja málefninu lið verði almenn hugarfarsbreyting sem skili sér út í fyrirtæki og 

stofnanir þjóðfélagsins.  

2.3 Aðgengi og tengsl 

Hvorki framleiðendur í plastiðnaði hér á landi, söfnunaraðilar, útflytjendur né aðrir sem vinna 

við meðhöndlun á plastumbúðum hafa með sér sérlegan samvinnuvettvang. Megintenging þeirra 

er í gegnum Samtök iðnaðarins og þá ekki sérstaklega á sviði plastmeðhöndlunar. Því er ljóst að 

velja þurfti einstaka aðila úr greininni og leita til þeirra um upplýsingaöflum. Hins vegar eru 

starfandi félagasamtök, FENÚR, á vettvangi sorphirðu og endurvinnslu sem hafa það að 

markmiði að standa fyrir faglegri umræðu  

Höfundur hefur engin persónuleg eða starfstengd sambönd við þessa aðila en hefur fengið 

nokkuð góð viðbrögð þar sem fanga hefur þegar verið leitað. Tengsl höfundar við viðfangsefnið 

eiga rætur sínar að rekja til áhuga á bættri nýtingu vannýtts hráefnis sem notaðar plastumbúðir 

eru. Einnig þeirrar sannfæringar að óviðunandi sé að sífellt aukið magn plastumbúða 

neysluglaðra jarðarbúa sé grafið í jörðu komandi kynslóðum til úrlausnar. 

  



7  

 

 

2.4 Nálgun viðfangsefnis 

Höfundur hefur kosið að nálgast umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar frá sjónarhorni auðlindahagfræði. Leitast 

verður við að samtvinna íslenska nútímanotkun 

plastumbúða viðfangsefnum fræðigreinarinnar og gera 

lesendum ljósa tenginguna þar á milli. Meginhráefni 

plastumbúða er hráolía sem fæst úr náttúrunni. Við 

framleiðsluna koma einnig 

aðrar náttúruauðlindir við 

sögu, svo sem vatn, loft og 

orka. Þessi aðföng eru 

náttúruauðlindir  

Sem úrgangur ljúka plastumbúðir lífsskeiði sínu úti í náttúrunni séu 

þær ekki endurnýttar. Einnig gætir áhrifa af framleiðslu þeirra og 

flutningi víða í umhverfi okkar í formi mengunar sem tilvist umbúða 

veldur.  

 

Skilgreiningar á ýmsum hugtökum má finna í viðauka II. 

  

Mynd 3 - Aðföng fengin úr náttúrunni 

Mynd 4 - Úrgangsefnum sleppt 
út í náttúruna 
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3. Fræðileg umfjöllun
1
  

3.1 Hvað er auðlind 

Samkvæmt Íslenskri orðabók Menningarsjóðs er auðlind náttúruauðæfi – uppspretta auðs. 

Auðlind getur hvort sem er eða hvort tveggja verið efnisleg og/eða byggð á mati einstaklinga. 

Þannig færir auðlind samfélagi fjölbreytt efnisleg eða skynjuð verðmæti í formi aðfanga. 

Auðlindir eru mikilvægar mannkyninu. Sumar þeirra eru lífsnauðsynlegar og allar nýtast þær 

beint eða óbeint í hagkerfum. 

3.2 Auðlindahagfæði - Sambúð manna og umhverfis  

Viðfangsefni auðlindahagfræði er virk auðlindastýring í ljósi takmarkaðra umhverfis-og 

náttúruauðlinda. Í fræðigreininni samþættast þrír grundvallarmálaflokkar í samfélögum; 

hagfræði, samfélagsfræði og vistfræði. Mikilvægt er að jafnvægi ríki milli allra þessara þriggja 

þátta sem lúta að grunngildum samfélaga svo þau fái þrifist. Þar mætast m.a. þarfir, siðferði, 

forgangsröðun og virðing fyrir mönnum og náttúru á staðbundnum og hnattrænum grundvelli. 

Hugmyndafræðin um skilvirka auðlindanýtingu gengur út á 

að samfélagið hámarki núvirði auðlinda og að bæði sé horft til 

hámarksarðsemi og ábata. Ábati getur verið t.d. vegna bættrar 

heilsu, verndunar og viðhalds náttúruauðlinda, sjónrænna og 

annarra huglægra áhrifa. (Stefán Gunnar Thors, 1995) Með 

réttu jafnvægi má draga úr auðlindasóun og allir 

hlutaðeigandi aðilar og umhverfi njóta góðs af, ýmist til 

skamms tíma eða lengri.  

Ekki nægir að styðjast við lögmál klassískrar hagfræði um að 

hið ákjósanlegasta ástand myndist þegar hagsmunir neytenda 

og framleiðenda séu í jafnvægi á líðandi stundu. Gera þarf ráð 

fyrir umhverfinu. Til eru dæmi þess í sögunni að ómarkviss 

nýting náttúruauðlinda hafi orðið heilum samfélögum að falli 

og ljóst að hrein og klár rányrkja geti orðið þess valdandi. 

Kenningar eru uppi um að ríki Maya hafi hrunið vegna 

misnotkunar á landi í viðleitni þeirra til að efla jarðyrkju. 

                                                           
1 Í kafla 3 er almennt stuðst við námsefni úr áfanganum Auðlindahagfræði sem höfundur sótti á vorönn 2009. 

Mynd 5 - Sjófugl berst við plastpoka. 
Heimild: 

http://turnlymegreen.files.wordpress.com/
2007/09/tall-sea-bird-1.jpeg 
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Talið er að þeir hafi m.a. brennt skóga til að útbúa ræktunarland og þannig valdið útrýmingu 

tegunda með eyðileggingu kjörlendis plantna og dýra. Þetta inngrip í vistkerfið hafði ófyrirséðar 

afleiðingar. Sambærileg dæmi úr nútímanum um meðferð skóglendis má finna í regnskógum 

Suður-Ameríku.  

Skynjun samfélaga á yfirvofandi skorti leiðir til áherslubreytinga í auðlindastjórnun þar sem 

tilveru þeirra er ógnað rýrni auðlindir eða hverfi. Unnt er að nota þekkingu á eðli og orsökum 

vandamála til að byggja á varðandi stefnumótun og ákvarðanatöku. Með aukinni þekkingu og 

tækni er mögulegt að leita nýrra og betri leiða og reyna að koma í veg fyrir mögulega 

eyðileggingu. Skilningur á eðli og orsökum vandamála eru forsenda markvissrar stefnumótunar 

og rökréttrar ákvarðanatöku. Þekking á yfirvofandi skorti auðlinda hefur þannig áhrif á athafnir 

manna. Ekki er gefið að viðbrögð samfélags við yfirvofandi skorti leiði til góðs og að tryggt sé 

að komið verði í veg fyrir skaða því erfitt er að fullkanna og sanna hvort afkastageta jarðarinnar 

sé takmörkuð. Aðstæður eru breytilegar og kann það að leiða til þess að ákvörðun sem er rétt á 

einum tímapunkti kann að reynast röng á öðrum. Það er í höndum alþjóðasamfélagsins og 

stjórnvalda hvers samfélags að hafa hemil á auðlindastýringunni. Hentug verkfæri til stýringar 

eru m.a. fjárhagslegir hvatar og álögur eins og til dæmis skattar, uppbætur og kvótar.  

Tilætluðum árangri með t.d. umhverfissköttum má ná með því að afmarka og skattleggja þá þætti 

sem valda ytri áhrifum. Jákvæður árangur leiðir til aukinnar velferðar þjóðfélagsins.  

Af mynd 6 sem fengin er úr hefti útgefnu af umhverfisráðuneytinu má lesa að þjóðhagslegur 

kostnaður ytri áhrifa (ÞJK) er meiri en kostnaður þess sem veldur (EJK) umræddum ytri áhrifum 

eins og mengun. (Stefán Gunnar Thors, 1995) Sá sem veldur greiðir þannig ekki raunkostnað af 

athöfnum sínum heldur fellur stór hluti kostnaðarins á samfélagið séu athafnir viðkomandi ekki 

sérstaklega skattlagðar (A). Þar af leiðandi er framleitt meira en hagkvæmt er fyrir samfélagið 

sem heild (MM). Með réttri skattlagningu má ná fram jafnvægi (B) milli þjóðfélagslegs 

jaðarkostnaðar (ÞJK) og þjóðfélagslegs jaðarábata (ÞJÁ). Þjóðfélagslegur jaðarábati felur í sér 

ábata þess sem veldur (einkajaðarábata) og samfélagsins.  

Í því jafnvægi (B) má finna þjóðfélagslega hagkvæmasta framleiðslumagnið (MH). 
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Verð

ÞJK

1

B 6

VH  

2 5

3 4

VM      A EJK

7 8

ÞJÁ

MH M M Magn

ÞJK Þjóðfélagslegur jaðarkostnaður = einkakostnaður + jaðarkostnaður ytri áhrifa

EJK Einkajaðarkostnaður

ÞJÁ Þjóðfélagslegur jaðarábati = einkajaðarábati + jaðarábati ytri áhrifa

MM Magn framleiðslu þegar markaður tekjur ekki tillit til ytri áhrifa

MH Magn framleiðslu þegar ytri áhrif hafa verið verðlögð rétt, t.d. með hjálp hagstjórnartækja

MH er þ.a.l. Þjoðfélagslega hagkvæmasta framleiðslumagn

VM Verð afurðar þegar tekið er tillit til ytri áhrifa, þ.a.l. Þjóðfélagslega hagkvæmasta verð

A Upphafsstaða - það eru til staðar markaðsbrestir vegna ytri áhrifa

B Lokastaða - með aðstoð hagstjórnartækja, er verð og magn afurðar í þjóðfélagslega hagkvæmustu stöðu. 

Velferðaraukning við notkun hagstjórnartækja

 

(Stefán Gunnar Thors, 1995) 

Mynd 6 - Velferðaraukning við notkun hagstjórnartækja 

Á töflu 2 má sjá þá tilfærslu sem verður innan efnahagslífsins við beitingu hagstjórnartækja. Af 

neytandanum, þeim sem orsakar mengunina, flyst ábáti til náttúrunnar í formi minnkaðrar 

mengunar. Jafnframt fær hið opinbera tekjur í formi skatta til að mæta beinum og óbeinum 

kostnaði sem hlýst af menguninni. Hið opinbera ráðstafar þeim tekjum til réttrar meðhöndlunar 

mengunarvaldsins sem í þessari umfjöllun eru plastumbúðir. Úrvinnslu-og skilagjöld eru þau 

hagstjórnartæki sem beitt er hér á landi í tengslum við plastumbúðir. Þeim eru gerð betur skil í 

kafla 5.  
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Tafla 2 - Áhrif hagstjórnartækja á ýmsa þætti efnahagslífsins 

Staða ýmissa þátta efnahagslífsins fyrir (A) og eftir (B) notkun hagstjórnartækja

A B

Neytendaábati 1+2+3+4 1

Hagnaður fyrirtækja ** 0 0

Mengunarskaði _-3-4-5-6 _-3

Framleiðsluþættir 7+8 7+ (8) *

Tekjur hins opinbera 0 2+3

Velferðaraukning samtals

* Gert er ráð fyrir að hægt sé að nota framleiðsluþættina annars staðar í hagkerfinu

** Gert er ráð fyrir fullkominni samkeppni, þ.a.l. hagnaður = 0

Ath. Tölurnar eru aðeins númer á flatarmálum sem sjást á grafinu hér fyrir ofan.

Þær eru ekki mælikvarði á stærð né virði.

0

2+3

5+6

Mismunur

_-2-3-4

0

4+5+6

 

(Stefán Gunnar Thors, 1995) 

Ákvarðanir yfirvalda geta valdið því að hagfræðileg rök stangast á við umhverfisleg rök og 

jafnvel stangist umhverfisleg rök á við önnur umhverfisleg rök. Dæmi um þetta er þegar 

neytendur eru hvattir af stjórnvöldum til að endurnýja bíla sína í þeim tilgangi að efla hagkerfi. Í 

þeim tilfellum er gripið til hagrænna hvata eins og skilagjalda. Aðgerðin er gjarnan rökstudd með 

því að gamlir bílar mengi meira en nýir, en á hinn bóginn er ekki endilega tryggt að ekki séu 

keyptir sams konar bílar sem eru óhagkvæmir frá umhverfislegu sjónamiði. Til þess að aðgerðir 

sem slíkar virki út frá öllum grundvallarþáttum auðlindahagfræðinnar þarf að búa svo um 

hnútana að sá bíll sem lagt er fari í ásættanlega endurvinnslu og að hinn nýi noti umhverfisvænni 

orku eða töluvert minni. Viðhafa þarf hvort tveggja vistvæna og hagnýta vöruþróun í 

framleiðsluferli viðkomandi bíls. 

Flestir eru sammála um að það sé hagkvæmara að bregðast við yfirvofandi vanda strax en að 

freista þess að bæta fyrir síðar, sem kann þá að vera orðið of seint. Nýsköpun og tækniframfarir 

leiða til bættrar hráefnisnýtingar og þar með auðlindanýtingar. Því er mikilvægt að stuðla að 

hvoru tveggja í krafti þess hve ábatinn kann að verða mikill. 

Auðlindahagfræðin byggir á hefðbundnum viðhorfum við að hámarka velferð og hagsæld 

mannkyns og nýtist vel til greiningar auðlindaþurrðar. Visthagfræðin er byggð á heildrænum 

sjálfbærum lausnum og gagnast við að finna hentug mörk hins ásættanlega.  
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Oft er erfitt að átta sig á hinum hagfræðilega ávinningi í umhverfismálum og er samþætting 

skammtíma-og langtímahagsmuna mikilvæg. Það er hlutverk fræðigreinarinnar að stilla upp 

misupplýstum niðurstöðum, að teknu tilliti til allra þriggja grundvallarþátta hennar, en í 

umhverfismálum vinnast oft stærstu sigrarnir þegar langtímasjónarmið eru höfð í fyrirrúmi. 

Einkum eru notaðar tvær hagfræðilegar greiningar til að auka skilning á samspili umhverfis og 

efnahags. Annars vegar raunmat sem mælir tölulegar staðreyndir úr fortíð og nútíð og áætlar 

hvað verður í framtíð út frá reynslu. Hins vegar svokallað forskriftarmat þar sem huglægri 

nálgun er beitt. Þá eru kostir og gallar lagðir á vogaskálarnar. Tjón af völdum rangrar nýtingar 

auðlinda getur haft geysileg efnahagsleg áhrif. Afleiðingarnar geta verið óbeinar og 

óáþreifanlegar og komið í ljós á löngum tíma. Þannig eru þær illmælanlegar eins og í tilfelli 

heilsutjóns á mönnum.  

3.2.1 Varúðarreglan  

Í yfirlýsingu leiðtogafundar sem Sameinuðu þjóðirnar stóðu fyrir 1992 í Rio de Janeiro, sem 

gjarnan er nefndur Ríófundurinn (Auður Ingólfsdóttir, 2003), má finna í 15. meginreglu 

skilgreiningu á svokallaðri varúðarreglu (e. Precautionary principle) (UNEP)
2
. Þar segir orðrétt í 

íslenskri þýðingu: 

„Í því skyni að vernda umhverfið skulu ríki í ríkum mæli beita varúðarreglunni eftir því 

sem þau hafa getu til. Skorti á vísindalegri fullvissu, þar sem hætta er á alvarlegu eða 

óbætanlegu tjóni, skal ekki beitt sem rökum til að fresta kostnaðarhagkvæmum aðgerðum 

sem koma í veg fyrir umhverfisspjöll.“ 

Þannig skal náttúran njóta vafans sé ekki fyrirliggjandi fullkönnuð vísindaleg þekking á 

skaðsemi framferðis manna á náttúrunni. Því er ekki talið nauðsynlegt að sanna með óyggjandi 

hætti að náttúran beri skaða af, heldur liggi sönnunarbyrðin á orsakavaldi. 

  

                                                           
2 – Ensk útgáfa. Principle 15  

In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible 
damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.  
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3.2.2 Samfélag manna í umhverfinu 

Líkja má hagkerfi við hlutmengi í 

menginu umhverfi. Út í umhverfið 

eru auðlindir sóttar inn í hagkerfið 

líkt og sjá má á líkaninu á mynd 7 

sem byggt er á sambærilegu líkani 

Tietengerg´s og Lewis í bók þeirra 

um auðlindahagfræði. (Tietenberg 

& Lewis, 2009, p. 15) Hagkerfið 

framleiðir úrgang og sendir til baka 

út í umhverfið, að hluta til sem 

tímabundna afurð. Aðkoma 

vistfræðinnar að hinum tveimur 

grundvallarþáttum 

auðlindahagfræðinnar er í hnotskurn áhrif hagkerfisins í samfélaginu á umhverfið. Hve mikið er 

numið úr umhverfinu til að búa til afurð og hve mikill er umhverfiskostnaðurinn? Hver eru áhrif 

umbreytingarferlisins? Margir þættir í umhverfinu eru sameign. Enginn á landslag, enginn á 

hreina loftið og enginn á hreina vatnið, enda ekki hægt að afmarka þessar auðlindir. Aðgangur 

manna að þeim er ákaflega misskiptur og háður landfræðilegri staðsetningu. Óneitanlega loðir 

það við, að enginn hirðir um það sem enginn á.  

Annað gildir um t.d. olíulindir. Í olíuviðskiptum er starfræktur ófullkominn markaður. Samtök, 

eins og OPEC ríkin, standa að því að ákvarða t.d. framleiðslumagn og stýra verðmyndun í krafti 

stærðar- og einokunarstöðu sinnar. Á þann hátt er auðlindanýtingin óskilvirk og á valdi 

tiltölulega fárra hagsmunaaðila. Einokun getur knúið fram skort á markaði með því draga úr 

framboði. Einokunarmarkaður spornar líka gegn aðkomu staðgengisvara á markaði.  

Ekki er einvörðungu svo að orka sé notuð við framleiðslu plastumbúða heldur er flutningur 

þeirra orkufrekur. Bæði við aðflutning hráefnis og brottflutning afurða. Hvort tveggja hefur áhrif 

á umhverfi og efnahag. Íslendingar eru ekki sjálfum sér nógir um olíu og því háðir innflutningi. 

Olíukaup leiða því til útstreymis gjaldeyris og hafa áhrif á viðskiptajöfnuð landsins. Flutningar 

plastumbúða hafa því þannig ekki síður áhrif á frumauðlindina olíu en framleiðslan sjálf. 

Æskilegt er að framleiða plastumbúðir sem næst áfyllingarstaðnum og að endurvinna notaðar 

Umhverfi

Plastumbúðaframleiðsla

Aðföng

Loftmengun
CO2

Úrgangur

Orka

Hita/orkutap

Þægindi

Loft

Mengun 
vatns

Hráefni
Hráolía

Neytendur – vinnuafl 

Plastumbúðir

Vatn

Hagkerfi

Endurvinnsla

Flutningar

Mynd 7 - Samspil umhverfis og efnahags 
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plastumbúðir þar sem þær falla til, til að spara flutning. Oft er mikið loft flutt milli staða þegar 

plastumbúðir eiga hlut að máli. Landfræðileg sérstaða Íslands í ljósi fjarlægðar frá mörkuðum 

eykur mikilvægið og er hráefni í plastumbúðir og tilbúnar plastumbúðir flutt siglingaleiðina til 

landsins. Brennsla jarðeldsneytis veldur neikvæðum loftslagsbreytingum og stefnir í að verða 

stærsta hnattræna umhverfisógnin. Flutningur notaðs umbúðaplasts er háður farartækjum, 

bifreiðum og skipum, sem í dag brenna olíu. Bruninn skilar skilgreindum 

gróðurhúsalofttegundum. Kolmónoxíð eða kolsýringur er það efni í útblæstri bifreiða, bensín- 

jafnt sem dísilvéla, sem er hvað hættulegast. Það myndast 

við ófullkominn bruna. Skaðleg áhrif þess á umhverfi og 

mannkyn eru ótvíræð. Við bruna eldsneytis skipa 

myndast koldíoxíð (CO2) sem er ein lofttegundanna sem 

valda gróðurhúsaáhrifum. 

Við framleiðslu plastumbúða sleppa líka út í umhverfið 

óæskileg efni. Bæði í frárennsli frá verksmiðjum og út í 

loftið. Hreinsibúnaður verksmiðja er mjög misgóður eftir 

kröfum heilbrigðisyfirvalda á viðkomandi stað.Með því 

að endurnýta afurðirnar, plastumbúðir, má halda dýrmætu hráefni innan hlutmengisins hagkerfi 

og lágmarka þannig óhóflega uppsöfnun úrgangs í umhverfinu með tilheyrandi mengun. Urðun 

plasts rýrir virði jarðnæðisauðlindar landsins bæði frá hagfræði- og vistfræðilegu sjónarmiði. 

Auk þess mengar það loft og yfirborðs- og grunnvatn.  

3.2.3 Neyslan 

Fólksfjölgun hefur áhrif á afdrif auðlinda, endurnýjanlegra og óendurnýjanlegra. Þrátt fyrir að 

dregið hafi úr mannfjöldaaukningu (Tietenberg & Lewis, 2009, p. 110) fjölgar áfram neytendum. 

Svæðisbundin neyð er áfram til staðar og á þeim svæðum er litlu skeytt um stýringu auðlinda. Á 

þenslutímum þegar neysla eykst vill brenna við að umhverfismál njóti ekki tilætlaðrar athygli. 

Fjármagn þverr og yfirvöld sjá sér ekki fært að fylgja eftir þarfri þróun varðandi t.d. meðhöndlun 

úrgangs. Þegar neysla eykst, eykst úrgangur. Á krepputímum dregur úr úrgangi sem segir okkur 

að oft er mikil neysla tilkomin vegna gerviþarfa. Í efnahagsþrengingum laga neytendur neyslu 

sína að brýnustu þörfumog óhjákvæmilega verður hrun í greinum tengdum neysluvörum sem 

helst mega missa sín. Eftirspurn eftir notuðum plastumbúðum minnkar þar sem markaður fyrir 

afurðir sem pakkað er í þær dregst jafnframt saman.  

Mynd 8 - Frárennsli í yfirborðsvatn 
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3.2.4 Sjálfbær þróun 

Hugtakið sjálfbær þróun er afar mikilvægt 

með hliðsjón af tilgangi endurnýtingar. 

Grunnhugmyndin að baki sjálfbærri þróun er 

einföld og sannarlega ekki ný af nálinni. 

Þekktasta skilgreiningin á hugtakinu kom 

fyrst fram á sjónarsviðið í skýrslu sem 

útgefin var árið 1987 og kennd er við Gro 

Harlem Brundtland, þáverandi 

forsætisráðherra Noregs. Gro hefur verið 

nefnd móðir hugtaksins. Meginhugsunin er 

tvíþætt; í fyrsta lani snýst hún um að ganga 

ekki óhóflega á forða náttúrunnar heldur nýta auðlindir hennar á hófsaman máta og helst þannig 

að eðlileg endurnýjun geti átt sér stað. Í öðru lagi snýst hugmyndin um að við nýtingu 

auðlindanna hljótist ekki mengun af eða að umhverfinu sé ógnað eða spillt á annan hátt. Ekki er 

gefið að öll hagkvæm nýting sé sjálfbær og að öll sjálfbær nýting sé hagkvæm.  

Segja má að það sé tvíeggjað hvenær drifkraftur gróðans þjóni bæði hagsmunum fólks og 

skilvirkni við auðlindanýtingu. Hérna fléttast saman viðfangsefni auðlindahagfræðinnar og 

sjálfbærnihugtakið eins og sjá má á mynd 9. 

Á ensku hljóðar hugtakið í Brundtlandskýrslunni eftirfarandi: „Sustainable development – a 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.“ (Perman, Common, McGilvray, & Ma, 2003, bls. 87) 

Hugtakið má útleggja á íslensku sem: „Þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að 

skerða möguleika komandi kynslóða til að fullnægja sínum þörfum“. Hvort tveggja er talað um 

sterka og veika sjálfbærni. Í tilfelli sterkrar sjálfbærni (e. strong sustainability) má virði 

náttúruauðlinda ekki hnigna. Áhersla er lögð á að þeim sé viðhaldið. Hartwick lögmálið lýsir 

veikri sjálfbærni (e. weak sustainability).  

3.2.5 Hartwick lögmálið 

Samkvæmt lögmáli Hartwick (1978) má viðhalda jafnri og stöðugri neyslu endalaust með því að 

aðeins sé notaður hluti arðs auðlinda. Það er að segja að ekki sé gengið á höfuðstólinn sjálfan og 

Umhverfi

Samfélag

Efnahagur

Mynd 9 - Sjálfbærni - jafnvægi samfélags, efnahags og umhverfis 
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að hluta til sé náttúrugæðum breytt í fjármagn. Hartwick benti á að á þennan máta megi koma í 

veg fyrir að gengið sé á óendurnýjanlegar auðlindir og viðhaldið sé hvoru tveggja arði og lífríki 

(Perman, Common, McGilvray, & Ma, 2003, bls. 87). Sem dæmi um þess háttar fyrirkomulag er 

norski olíusjóðurinn. Norðmenn vinna alla sína olíu en leggja til hliðar það sem verður afgangs í 

sameiginlegan fjármagnssjóð til afnota fyrir þjóðina þegar olíubirgðir þeirra þverra. Þannig er 

auðlindinni á sinn hátt viðhaldið þó arðinum sé breytt í fjármagn.  

En erfitt er að spá fyrir um þarfir komandi kynslóða. Munu þær nota sömu aðföng og núlifandi 

kynslóðir? Getum við yfirleitt miðað þeirra lífsskilyrði við okkar? Er jafnvel hætt við að 

hagsmunir komandi kynslóða komi í veg fyrir að við getum notið lífsgæða að eigin vilja? 

Plast er alls staðar í kringum okkur í vestrænu neyslusamfélagi og mun ekki hverfa úr 

umhverfinu. Það sem urðað er bíður þar komandi kynslóða og á meðan berast úr því í vistkerfi 

náttúrunnar óæskileg og ófullrannsökuð efni. Mannkynið er ábyrgt fyrir þeirri mengun sem af 

plasti stafar eins og flestri annarri mengun.  

Framtíðarsýn á líf afkomenda okkar er að vissu leyti óskrifað blað en þekking núlifandi 

kynslóðar nær of langt til að hægt sé skella skollaeyrum við vandamálinu. Magn úrgangs sem 

fellur til hefur aukist hraðar en endurnýtingin. Til að ná jafnvægi þar á milli þarf skilvirka ferla. 

Meðaltalsaukning heimilisúrgangs að teknu tilliti til mannfjöldaaukningar á Íslandi síðast liðin 

10 árin er um 2% milli ára. (Sjá viðauka III) 

Í ljósi sögunnar hafa kynslóðir brennt að baki sér brýr og ekki 

átt möguleika að leiðrétta og eða bæta fyrir mistökin. Sá hluti 

þess jarðnæðis sem nýttur hefur verið til urðunar er sameign 

þegnanna. Hin raunverulega ábyrgð á sameign okkar vill 

gleymast og einnig að við höfum siðferðislegum skyldum að 

gegna gagnvart komandi kynslóðum.  

 
Mynd 10 - Á sorphaugum 



17  

 

 

Mynd 11 - Tilgangur endurnýtingar – Byggt á lista af heimasíðu Úrvinnslusjóðs 
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4. Plast 

Orðið plast (e. Plastic) á uppruna sinn í latínu plasticus og úr grísku plastikos, sem hvoru tveggja 

stendur fyrir það sem mögulegt er að móta. (Etymonline, ) 

4.1 Saga plasts 

Rekja má sögu nothæfs plasts aftur til 1868 þegar bandaríkjamaður að nafni Hyatt notaði efnið 

sellulosanítrati sem hann mýkti með jurtaolíu til að húða kúlur. Þetta efni leysti af hólmi fílabein 

í billjardkúlum. Í kjölfarið hófst framleiðsla á efninu. Segja má að það hafi verið fyrsta nothæfa 

plastefnið. Næstu merku tímamót í sögu plastsins urðu 1879 þegar fyrsti extrúderinn varð til og 

framleiðsla á plastsívalningum varð möguleg. Þó var ekki hægt að framleiða rör fyrr en löngu 

síðar. Enn önnur tímamót verða árið 1907 þegar samlandi Hyatt, Bakeland að nafni, fann hagnýt 

not fyrir fenolformaldehýð, fenolplast, alvöru gerviefni. Það var notað til framleiðslu hinna ýmsu 

tækja og tóla. (Páll Árnason, 2007) 

Þjóðverjinn, Staudinger setti fram árið 1922 kenninguna um fjölliður og hlaut hann fyrir 

Nóbelsverðlaun árið 1953. Mikil þróunarvinna hófst á árunum milli heimsstyrjalda og merkar 

uppgötvanir litu dagsins ljós. Kringum 1930 hófu menn að hagnýta sér PVC efnið, pólývínýl- 

asetat og fljótlega bættust við efni eins og silikon, flúorplast, akrýl, eðlislétt pólýetýlen (LDPE), 

epoxý, pólýúretan, pólýstýren, bútýlgúmmi og nælon. Á þessum árum höfðu Bretar bæst í hóp 

uppfinningamanna og fundið upp pólýetýlen. Árið 1937 kom fram í dagsljósið fyrir tilstuðlan Du 

Pont, eins frumkvöðlanna í greininni, pólýamíð 6.6, sem síðan þróaðist í nælon. Mikil gróska var 

í bandarískum og þýskum plastiðnaði á fjórða áratugnum og gúmmí komst víða í notkun. Hin 

eiginlegu áhrif á neyslusamfélagið verða þegar hafin er notkun viskosa í föt. (Páll Árnason, 

2007) 

Árið 1955 var hafin framleiðsla á eðlisþungu pólýetýleni, HDPE, og fljótlega PP, PB á 

grundvelli mikilvægrar uppfinningar Ziegler og Natta. Auk LLDPE, sem kom fram á sjónasviðið 

í lok áttunda áratugarins, inniheldur um þriðjungur plastefna þessi efni. Frá 1950 hefur 

plastiðnaðurinn eflst til muna og dafnað og eru plastafurðir nú órjúfanlegur þáttur daglegs lífs 

flestra jarðarbúa og koma við sögu í flestum okkar athöfnum. (Páll Árnason, 2007)  
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4.2 Olíuafurðin plast  

Plast, eins og við þekkjum það, er ekki til í náttúrunni og er því skilgreint sem gerviefni. Plast er 

enn sem komið er framleitt að mestu leyti úr olíu. Með efnahvörfum er sameindum náttúrulegra 

efna raðað saman í fjölliður. Þær innihalda allar kolefni, vetni og aðrar frumeindir. Þessar 

fjölliður eiga sér hliðstæður í náttúrunni eins og í trefjum plantna og köngulóavefja. Eiginleikar 

plastsins ákvarðast af lengd kolefniskeðjanna, bindingu þeirra og þeim frumeindum sem bundnar 

eru kolefniskeðjunni. Sameiginlegir eiginleikar þessara fjölliða, náttúrulegra og manngerðra, eru 

styrkur, sveigjanleiki og ending. Þannig reynist plast þolgóður kostur umbúða undir efnavörur, 

auk þess að hafa gott hitaeinangrunargildi. Eðlisþyngd þess er lítil miðað við umbúðir úr öðrum 

efnum og það gefur ólíka möguleika á styrkleika. Mótunarmöguleikar plasts eru nánast 

endalausir og auðvelt er að vinna það í þunna þræði. Plasti er skipt í tvo meginflokka: Hitadeigt 

plast (e. Thermoplastics) og hitafast plast (e. Thermosets).  

Hitadeiga plastið er hægt að bræða auðveldlega aftur en ekki það hitafasta. 

Endurvinnslumöguleikar þess eru því mjög litlir. Eiginleikar plast eru óumdeilanlegir og 

framleiðsluverð þess hlutfallslega hagstætt . Þróun plastumbúða og hæfi þeirra til varðveislu 

afurða í neytendaumbúðum gefur möguleika á að nýta betur afurðir á borð við mjólkurvörur, kjöt 

og fisk. Þegar plastumbúðir eru notaðar er úrgangur eins og bein skilinn frá afurðinni fyrr í 

vinnsluferlinu og nýttur t.d. til fóður-eða jarðvegsgerðar. Sá hluti fer því ekki til urðunar. Á þann 

hátt stuðlar plast að minnkun urðunar. (PERC Property & Environment Research Center, 2003) 

Plast er komið til að vera og er orðið órjúfanlegur hluti af okkar vestræna lífsmáta. (Energy 

Manager Training). Aukning á notkun plasts er ekki einvörðungu bundin við umbúðir. Fjölþættir 

eiginleikar þess bjóða upp á að það leysi af hólmi önnur efni eins og málma á fleiri sviðum en 

þegar er orðið. T.d. í flugvéla-, bíla- og jafnvel ál í geimflaugaiðnaði. (Barry, 2005) 

4.3 Umhverfisáhrif plasts 

Vísindamenn eru ekki sammála um skaðsemi einstakra plasttegunda með hliðsjón af þeim 

viðbótarefnum, eins og mýkingarefnum, sem blandað er í efnablöndurnar (Stiffler, 2007) 

Jafnframt eru menn ekki sammála um hve líftími efnismikils plasts er langur. Þó er almenn 

samstaða um að urðun sé ekki framtíðarlausn á förgun þess.  
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Hreint plastefni hefur ekki neina eiturverkan á umhverfið frekar en hliðstæðar trefjar í náttúrunni. 

Út í plastið blandast hins vegar í framleiðsluferli þess, viljandi og óviljandi, aukaefni eins og. 

óhreinindi, leifar úr grunnhráefni og ýmis bætiefni. Með viðeigandi bætiefnum má ná fram 

eiginleikum í plastinu sem henta tilætlaðri notkun þess. Viðbótarefnunum er til dæmis ætlað að 

tryggja æskilegan líftíma, útlit og vinnslueiginleika. (Páll Árnason, 2007, bls. 26). Mýkingarefni 

eins og ftalat (e. Phthalate) estera er dæmi um þessháttar bætiefni. Mörg þeirra eru óæskileg í 

náttúrunni. Efnin leka gjarnan úr plastinu út í vistkerfið með tíð og tíma en skaðsemi þeirra er 

mismikil. Rannsóknir hafa leitt í ljós til að mynda letjandi áhrif esterans DEHP á frjósemi rotta 

en ekki er fullkannað hvort áhrifin séu svipuð á menn. (Ingibjörg E. Björnsdóttir, 2005) 

Flest plastefni brotna lítið niður í náttúrunni en eyðast á 

mjög löngum tíma af völdum sólarljóss. Plastefni safnast 

því upp í jarðveginum við urðun og losun séu þau ekki 

endurnýtt. Mikið plast ratar á haf út, flýtur þar í ár, áratugi 

og jafnvel árhundruð, en brotnar gjarnan í smærri einingar. 

Sjávarlífverur og fuglar innbyrgða þessar fjölliður sem 

engir náttúrulegir ferlar geta unnið á. Má sjá dæmi þess á 

mynd 10. (Eating Ecologically - Healthy eating for a healthy world) Þær safnast því saman í 

vistkerfum. (Saunders, 2004) Mikil sjónmengun hlýst af plastúrgangi eins og öðrum úrgangi. 

Plastið flýtur með hafstraumum og safnast saman í afskekktum fjörðum og víkum á norðurhveli 

jarðar. Óæskilegu efnin eins og mýkingaefni fljóta einnig með norður eftir og rata út í 

fæðukeðjuna. Íbúar umhverfis Norðurpólinn og þá sér í lagi Inúítar og einnig Færeyingar bera 

hátt hlutfall PCB (e. Polychlorinated biphenyl) í blóði sínu. Efni þetta má finna í plastumbúðum 

sem innihalda PVC (e. Polyvinylchloride). Plast úr þessu efni ber #3 í auðkenningarkerfi 

Evrópusambandsins. Við háan hita eða bruna geta þessi eiturefni losnað úr plastinu. Plastfilmur 

til varðveislu matvæla innihalda oft þetta efni. Rannsóknir á fósturskaða og hegðunarfrávikum 

barna í Færeyjum leiddu í ljós tengsl við innbyrðingu PVC. (agency, 2007, bls. 138) 

Gerðar hafa verið tilraunir með framleiðslu lífræns plasts sem brotnar niður í náttúrunni en 

framleiðslan er mjög dýr og hefur slíkt plast ekki enn sem komið er náð mikilli útbreiðslu. 

Einnig er sá annmarki á að ótækt er að þetta plast blandist öðru plasti í endurvinnslu, þar sem það 

rýrir gæði þess mjög (Páll Árnason, 2007, bls. 125) Þessar staðreyndir, meðal annarra, skýra 

Mynd 12 - Beinagrind sjófugls með magafylli 
af plasti. 



21  

 

ótvírætt mikilvægi þess að rjúfa hringrás framleiðslu- og neysluferils plastumbúða og að einblínt 

sé á framhaldslíf þeirra.  

Svo tekið sé til glöggvunar nærtækt dæmi úr okkar daglega lífi eru framleiddir 5 trilljón 

burðarpokar árlega úr hráolíu og eru notuð til þess 0,2% af hráolíu heimsins eða 60 milljón 

tunnur. Venjulegur plastpoki er notaður meðaltali í 20 mínútur en á móti er áætlað að það taki 

hann að meðaltali 100 ár að brotna niður í náttúrunni. (Mail, 2008) 

4.4 Er notað plast auðlind? 

Við upphaf framleiðsluferils plastumbúða, strax á mótunarstigi hafa vöruhönnun og -þróun miklu 

hlutverki að gegna. Á það hvort tveggja við varðandi hráefnisval og lágmörkun áhrifa á 

náttúruauðlindir og allt umhverfi. Í seinni tíð hefur borið meira á hagnýtri og vistrænni 

vöruþróun.  

Náttúran gefur af sér 

hráefni úr auðlind sem 

mannkynið breytir við 

misorkufrekt 

framleiðsluferli. Mikilvægt 

er að gera ráð fyrir að eins 

lítið og komast má af með 

sé tekið af auðlindum bæði 

sem hráefni og í 

orkunotkun. Möguleg 

endurnýting ætti að vera 

grundvallarskilyrði. Þetta á 

við hvort sem um er að 

ræða grunnumbúðir, 

safnumbúðir eða flutningsumbúðir. Sé framleiðsluferli plasts rofið við frumauðlindina koma 

notaðar plastumbúðir í stað hráolíu eftir endurvinnsluferli. Auk þess að spara frumauðlindina má 

spara mikla orku og umhverfiskostnað við frumvinnslu hráefnisins. Æskilegri hringrás plasts er 

lýst á líkani á mynd 13. 

Æskileg hringrás plastsAuðlindir 
olía - gas

Framleiðsla 
plastefnis

Hönnun-þróun-
mótun

framleiðsluvöru

Pökkun

Nýting 
neytenda

Flutningur 
– dreifing

Endurnotnun

Endurnýting

Förgun -
urðun

Endurvinnsla

Brennsla -
orkunýting

Mynd 13 - Lágmörkun hráefnisnotkunar - lámörkun urðunar 
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Á áttunda áratug síðustu aldar komu til sögunnar eftirlits- og stjórnunarkerfi í sorphirðumálum 

sem snéru að því að verja loft, vatn og gunnvatn. Síðast liðin ár hefur athyglin í meira mæli 

beinst að mögulegri notkun sorps sem auðlindar. (Perman, Common, McGilvray, & Ma, 2003, 

bls. 277) Úrgangur er hráefnisuppspretta sem býr yfir verðmætum sé rétt á spilum haldið. Notað 

plast er orkurík og verðmæt afurð sem sóað er með urðun og tilheyrandi umhverfisáhrifum. 

Verðmæti hreinnar náttúru er erfitt að verðleggja en gildi hennar er ótvírætt og vert að hafa í því 

tilliti langtímahagsmuni í huga. Um 4% af hráolíu jarðar eru notuð til framleiðslu plastefna (Páll 

Árnason, 2007, bls. 24) og til framleiðslu á kílói af plasti þarf um 2 kíló af olíu. (Grönnhverdag, 

2008) Ólíkt því þegar olía er notuð sem eldsneyti er mögulegt að fleirnota hráefnið sé fyrst 

framleidd plastvara úr því og hún síðan endurnýtt.  

4.5 Óendurnýjanlegar auðlindir 

Olía flokkast undir auðlindir sem eru óendurnýjanlegar. Hún er því takmörkuð og myndast á 

afmörkuðum tíma í jarðsögunni, eins og jarðkol og sumir málmar.  

Til eru þrjú hugtök til að skilgreina magn óendurnýjanlegra auðlinda: 

 Núverandi magn – það má verðleggja út frá núverandi markaðsverði - raunmat 

 Mögulegt magn – beita má raunmati – öllu ónákvæmara 

 Heildarmagn – beitt er forskriftarmati sem byggt er á huglægara mati. 

Í tilfelli olíu er einungis öruggt matið á núverandi stöðu því margir óvissuþættir geta haft áhrif á 

verð og áætlanir eru ótryggar. Þótt olíuauðlindir sem nú eru í vinnslu séu þekktar og skilgreindar 

er aldrei tryggt að þær endist út ætlaðan líftíma. Einnig eykst vinnslukostnaður í beinu hlutfalli 

við aðgengi að olíuuppsprettum. Eftirspurn og vinnslukostnaður sveiflast og tækniframfarir eru 

óútreiknanlegar. Tækninýjungar hafa bætt aðgang að vinnanlegum auðlindanámum og fjölgað 

vinnsluaðferðum. Nú má til dæmis vinna olíu með síun olíu úr söndum í Kanada. Úr 

olíusöndunum má ná frá 1% allt að 20% af olíu. Stærðir olíuauðlinda á lítt rannsökuðum stöðum 

eru byggðar á tilgátum út frá jarðfræði– og verkfræðilegum rökum (Center). 
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4.6 The Peak Oil Theory 

Dr. M. King Hubbert setti fyrst 

fram kenninguna „The Peak Oil 

Theory” árið 1956,þar sem 

hann fullyrðir að 

hráolíuframboð gagnvart 

eftirspurn nái hámarki upp úr 

2000. Úr því færi framboð olíu 

þverrandi. (Tietenberg & 

Lewis, 2009, p. 157)  

Eftirspurn heimsbyggðarinnar 

vex frá áratugi til áratugar 

samhliða mannfjölgun og þenslu 

hagkerfa þrátt fyrir verðóstöðugleika. Olíuframleiðsluríkin draga reglulega úr framleiðslu í þeim 

tilgangi að hafa áhrif á verðþróunina. Þetta má lesa út úr línuriti á mynd 14.þar er teiknaður ferill 

heimsframleiðslu olíu frá árinu 1960 – 2007. (Administration) 

 Hvar vendipunkturinn nákvæmlega er þar sem hið náttúrulega framboð mætir eftirspurninni er 

erfitt að spá fyrir um en sé kenning Hubberts sönn er nú þegar gengið á frumauðlindina þar sem 

eftirspurnin er samkvæmt honum meiri en framboðið. (dahveed7, 2006)  

Sumir fræðimenn blása á kenningar eins og „The Peak Oil Theory“ og fullyrða að ný og bætt 

tækni geri mönnum kleift að nálgast fleiri olíuauðlindir á ódýrari og aðgengilegri hátt í 

framtíðinni. Þar af leiðandi geti vísindamenn ekki áætlað um óþekktar heimsbirgðir olíu. 

Svo langt sem þekking manna nær í dag er olía skilgreind sem óendurnýjanleg auðlind og áhersla 

á endurnýtingu plastumbúða sem næst notkunarstað væri leið til að hægja á ágangi á hana.  

4.7 Staðgengilsvörur 

Aðrir orkugjafar geta komið í stað olíu á mörgum sviðum. Sem orkugjafi í framleiðslu plasts 

gæti t.d. sólarorka eða kjarnorka leyst olíu af hólmi að einhverju leyti og í flutningunum gæti 

e.t.v. nýir orkugjafar eins og vetni og rafmagn komið til greina. Notkun staðgengilsvara er þó 

ekki vandræðalaus. Ekki er til dæmis fundin ásættanleg lausn á förgun úrgangs úr rafhlöðum. Að 

svo stöddu er markaðsverð þessara orkuuppspretta hærra en olíu og ólíklegt að stökkbreyting 
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verði á notkun þeirra fyrr en verðþróunin snýst við. Efni sem kann að leysa plast af hólmi í 

umbúðaframleiðslu er því ekki í sjónmáli. Lítur því ekki út fyrir að notkun plastumbúða verði 

hætt í náinni framtíð en með því að koma þeim aftur inn í framleiðsluferlið má hægja á ágangi á 

olíuauðlindina.  

Af ofangreindu má sjá að notkun plastumbúða hefur neikvæð umhverfisáhrif. Það má þó til 

sanns vegar færa að notkun staðgengilsvara sé öllu verri kostur með hliðsjón af þeirri orku sem 

notuð er í framleiðsluna. Niðurstöður austurrísku rannsóknarstofnunarinnar GUA á samanburði 

orkunýtingar við framleiðslu annars vegar 38 milljón tonna af plastvörum sem V-Evrópubúar 

notuðu árið 2000 og hins vegar sama magni umbúða úr öðrum hráefnum leiddi í ljós 37% meiri 

orkunotkun við framleiðsluna, eða 880 milljón 

GJ meira á ári. Þetta samsvarar orku frá um 53 

Kárahnjúkavirkjunum. (Páll Árnason, 2007, bls. 

28) 

Sjá má á mynd 15 samanburð á efnisinnihaldi 

umbúða úr ólíku efni sem þarf til að bera um 30 

lítra af drykkjarföngum (Americanchemistry) 

Eiginleikar plastefna veita plastumbúðum 

forskot í samkeppni við aðrar umbúðir. Miklar 

framfarir hafa orðið í umbúðaþróun og má til 

dæmis nefna að efnisþyngd tveggja lítra 

plastflösku hefur minnkað um 31% frá árinu 

1977. (Americanchemistry) 

 

 

 

 

 

   

Mynd 15 - Mismunandi umbúðahráefni fyrir sama 
innihaldsmagn 
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5. Staða málaflokksins   

5.1 Stefna íslenskra yfirvalda gagnvart endurnýtingu plasts  

Það er á ábyrgð löggjafans að setja lög til að hvetja til endurvinnslu og lágmarka þannig urðun 

úrgangs. Það er síðan á ábyrgð sveitarfélaganna að framfylgja lögunum. Sveitafélögunum til 

leiðbeiningar er Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs sem Umhverfisstofnun gefur út til minnst 

tólf ára í senn. Núgildandi landsáætlun lýtur að árunum 2004 til 2012 og byggir hún á lögum um 

meðhöndlun úrgangs. Umhverfisráðherra fer með yfirstjórn úrgangsmála og hefur 

Umhverfisstofnun eftirlitsskyldu að gegna. Markmið laganna og reglugerðanna er að stuðla að 

því að meðhöndlun úrgangs valdi sem minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfið og að dregið 

verði skipulega úr myndun úrgangsefna eftir því sem unnt er. Landsáætlun skal endurskoðuð á 

þriggja ára fresti. Sveitarstjórnum er síðan ætlað að semja og staðfesta svæðisbundnar áætlanir 

sem byggja á markmiðum landsáætlunarinnar. Leiðir að markmiðum landsáætlunar skulu taka 

mið af þeirri forgangsröðun sem sjá má á mynd 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lágmörkun úrgangs

Endurnotkun

Endurnýting

Förgun

Mynd 16- Forgangsröðun förgunar 
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Stefnumið stjórnvalda samkvæmt landsáætlun sem snúa að plastumbúðaúrgangi eru í 

megindráttum að:  

 draga úr myndun umbúðaúrgangs 

 auka endurnýtingu 

 lágmarka magn til endanlegrar förgunar 

 úrgangshafi greiði fyrir meðhöndlun á úrgangi 

 leitast verði við að skapa sem hagkvæmust skilyrði til úrvinnslu úrgangs 

 fylgja lágmarksviðmiðum um endurnýtingu á umbúðum og umbúðaúrgangi.  

 allir þeir sem meðhöndla úrgang hafi til þessi nægilega þekkingu 

5.2 Helstu skuldbindingar  

5.2.1 Ríóyfirlýsingin 

Á leiðtogaráðstefnu um umhverfi og þróun í Rio de Janeiro 1992 var undirrituð mikilvæg 

yfirlýsing. Líta má á gildi hennar sem eins konar stjórnarskrá ríkja heims í umhverfismálum. Þó 

er yfirlýsingin ekki lagaleg skuldbinding fyrir þátttökuríkin en með atkvæðum sínum staðfestu 

þau vilja sinn til að framfylgja þeirri stefnu sem í henni felst. Í yfirlýsingunni er því slegið föstu 

að allir eigi rétt á heilbrigðu lífi í sátt við náttúruna. Einnig er því lýst yfir að öll ríki eigi rétt á að 

nýta eigin náttúruauðlindir svo fremi að ekki valdi umhverfisskaða í öðrum ríkjum. Bent er á að 

hagþróun verði að taka tillit til umhverfisverndar með velferð afkomenda okkar að leiðarljósi. 

Þar er tilgreind sameiginleg ábyrgð allra ríkja með áherslu á sjálfbæra þróun. (Gunnar G. 

Schram, 1993, bls. 159) 

5.2.2 Lög nr.: 55/2003 um meðhöndlun úrgangs  

Markmið laganna er að „stuðla að því að meðhöndlun úrgangs valdi sem minnstum óæskilegum 

áhrifum á umhverfið og mengi ekki vatn, jarðveg né andrúmsloft, svo og að draga úr hættu sem 

förgun úrgangs getur haft á heilsu manna og dýra”,eins og segir í 1. mgr. 1. gr. Einnig „að dregið 

verði skipulega úr myndun úrgangsefna eftir því sem unnt er. Þeim úrgangi sem myndast verði 

komið í endurnotkun og endurnýtingu og nauðsynlegri förgun úrgangs háttað þannig að hann nái 

jafnvægi við umhverfi sitt á sem skemmstum tíma“, sbr. 2. mgr. sömu greinar. 
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5.2.3 Lög nr.: 162/2002 um úrvinnslugjald  

Með þeim er lagt til grundvallar „að skapa skuli hagræn skilyrði fyrir endurnotkun og 

endurnýtingu úrgangs í þeim tilgangi að draga úr magni úrgangs sem fer til endanlegrar förgunar 

og tryggja viðeigandi förgun spilliefna“, sbr. 1. mgr. 1. gr. Með því að leggja úrvinnslugjald á 

vörur við innflutning eða sölu innlendrar framleiðslu er þannig stuðlað að úrvinnslu úrgangs, til 

að framfylgja markmiðum laganna. 

Úrvinnslugjaldinu, sbr. 3. gr. II kafla laganna er ætlað að standa undir kostnaði við:  

 meðferð flokkaðs úrgangs á söfnunarstöð, flutningi hans frá söfnunarstöð til 

móttökustöðvar eða endurnýtingarstöðvar.  

 endurnýtingu og förgun úrgangs. 

 förgun þess úrgangs sem blandast hefur vöru sem greitt hefur verið úrvinnslugjald af, 

enda sé blöndunin hluti af eðlilegri notkun vörunnar.  

 greiðslu skilagjalda og starfsemi Úrvinnslusjóðs. 

5.2.3.1 Gjaldstofn 

“Gjaldstofn úrvinnslugjalds skal miðast við stykkjatölu eða þyngd í kílógrömmum hinnar 

gjaldskyldu vöru ásamt smásöluumbúðum. Ef gjaldskyld vara er hluti af annarri vöru miðast 

gjaldstofn við heildarþyngd gjaldskyldu vörunnar. Ef um er að ræða umbúðir með gjaldskyldri 

vöru, sem eingöngu eru notaðar til flutnings hennar og ekki eru smásöluumbúðir, skal þyngd 

þeirra ekki reiknuð með við ákvörðun gjaldstofns” (RSK ríkisskattsjóri) 

5.2.4 Reglugerð um úrvinnslugjald nr.: 1124/ 2005 sett á grundvelli laganna um 

úrvinnslugjald: 

Í fyrsta kafla sem fjallar um gjaldskyldar vörur kemur fram í 2. málsgrein: „Gjaldstofn 

úrvinnslugjalds af pappa-, pappírs- og plastumbúðum skal miðast við þyngd umbúða í 

kílógrömmum hvort sem þær eru einar sér eða utan um vöru.” 

Þeim sem framleiða vöruna innanlands eða kaupa erlendis frá, hvort sem um er að ræða 

endursölu eða til eigin nota, nýja vöru eða notaða, er skylt að greiða úrvinnslugjald ótilkvaddir 

fyrir milligöngu skatt- og tollstjóraembætta  

Sá sem setur vöru í gjaldskyldar umbúðir sem greitt hefur verið úrvinnslugjald af er ekki 

gjaldskyldur aðili, samkvæmt reglugerðinni. Einnig segir í reglugerðinni: „Sé gjaldskyld vara 
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sannanlega flutt úr landi og komi ekki til úrvinnslu hér á landi skal endurgreiða gjaldskyldum 

aðila, eða þeim sem keypt hefur vöruna af honum, úrvinnslugjald sem greitt hefur verið af 

viðkomandi vöru.” 

5.2.5 Lög nr.: 52/1989 um ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða 

fyrir drykkjarvörur  

Lögin kveða á um að leggja skuli skilagjald m.a. á einnota plastdrykkjarumbúðir. Af innfluttum 

umbúðum við tollafgreiðslu en af þeim sem framleiddar eru hér á landi samhliða vörugjaldi auk 

umsýsluþóknunar. 

5.2.6 Lög nr.: 65/2007 um losun gróðurhúsalofttegunda 

Í lögunum er losun gróðurhúsategunda skilgreind sem eftirfarandi: „Útstreymi 

gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftið af mannavöldum.”  

5.2.7 Reglugerðar nr.: 737/2003 um meðhöndlun úrgangs 

Í þessari reglugerð er kveðið skýrt á um að stuðla beri að því að meðhöndlun úrgangs valdi sem 

minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfið og að dregið verði með skipulögðum hætti úr 

myndun úrgangs eins og unnt er. Þeim úrgangi sem 

myndast skal komið í endurnotkun og endurnýtingu. 

Óhjákvæmileg förgun verði með skipulögðum hætti og í 

jafnvægi við umhverfi. 

Í 4. gr. kemur fram að það sé umhverfisráðherra sem fari 

með yfirstjórn úrgangsmála og að eftirlitshlutverk sé í 

höndum Umhverfisstofnunar. Skv. 5. gr. er 

Umhverfisstofnun auk þess ábyrg fyrir útgáfu leiðbeinandi 

landsáætlunar um meðhöndlun úrgangs til minnst 12 ára í 

senn, sem endurskoðast skal á þriggja ára fresti. Gera skal í 

henni m.a. grein fyrir leiðum til að koma í veg fyrir 

myndun umbúðaúrgangs og hvernig umbúðir eru 

endurnotaðar. Þar segir orðrétt: „Gera skal grein fyrir því hvernig minnst 50% og mest 65% af 

þyngd umbúðaúrgangs er endurnýttur, þar sem minnst 25% og mest 45% af þyngd allra 

umbúðaefna í umbúðaúrgangi er endurunnið og þar af minnst 15% af þyngd hvers umbúðaefnis 

Mynd 17 - Meðhöndlun umbúðaúrgangs sbr. 
reglugerð 737/2003  
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fyrir sig.“ Lágmarksviðmið um meðhöndlun á umbúðaúrgangi skv. rgl. nr.737/2003 má sjá á 

mynd 17. 

5.2.8 Reglugerð nr.: 609/1996 um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs (með síðari 

breytingum sbr. reglugerðir nr.: 682/1999 og 562/2005) 

Reglugerðin hefur að markmiði að allur umbúðaúrgangur hafi sem minnst skaðleg áhrif á 

umhverfið, dregið sé úr magni því sem fargað er, lágmarka skal myndun þess og stuðla að 

endurnýtingu. Hafður er sá fyrirvari í 2. mgr. 2. gr. um að gildandi gæðakröfum sé framfylgt svo 

sem er varða öryggi, hollustu, heilnæmi og flutning auk fyrirvara um kröfur vegna 

spilliefnaförgunar. 

Jafnframt segir í 4. gr. að eftir 1. júlí 1999 megi aðeins setja á markað umbúðir sem eru í 

samræmi við kröfur sem fram koma í viðauka I með reglugerðinni þar sem kveðið er skýrt á um 

þær grunnkröfur sem gerðar eru varðandi 

framleiðslu og samsetningu, með hliðsjón að 

framhaldslífi umbúða eftir notkun. Sjá frekari 

umfjöllun í niðurstöðum athugunar höfundar í 

kafla 8. (sjá viðauka IV) 

Í 5. gr. er fjallað um auðkenningarkerfi. 

Tilgangur þess er að greiða fyrir söfnun. 

Greina skal úr hverju umbúðaefnið er svo 

bera megi kennsl á það og flokka. Kerfið skal 

gefið út eigi síðar en 1. júlí 1997 og má finna 

sem viðauka V við reglugerð þessa. Innihald 

hans er orðrétt: „ Nota skal tölurnar 1 – 19 

fyrir plast, 20 – 39 fyrir pappír og pappa, 40 

– 49 fyrir málma, 50 – 59 fyrir við, 60 – 69 

fyrir textílefni og 70 – 79 fyrir gler. Í 

auðkenningarkerfinu má einnig nota skammstafanir fyrir viðeigandi efni (t.d. HDPE: High 

Density Polyethylene (þétt pólýetýlen). Hægt er að auðkenna efni með talna – og/eða 

skammstöfunarkerfi. Auðkennin skulu birtast fyrir miðju eða fyrir neðan myndtákn um 

möguleika á endurnotkun eða endurnýtingu umbúðanna“.Í 3. mgr. sömu gr. segir að 
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umbúðirnar skulu merktar á viðeigandi hátt, annað hvort á umbúðirnar sjálfar eða merkimiða 

sem á þær er festur. Merkingar skulu vera augsýnilegar og auðlæsilegar. Þær skulu halda sér og 

endast eins og við á, einnig þegar umbúðirnar eru opnaðar.  

Í 4. mgr.3. gr. rgl. nr.: 562/2005 um breytingu á rgl. 609/1996 er 8. greinin endurorðuð í 

samræmi við endurnýtingarmarkmið Evrópusambandsins sbr. tilskipun 94/62/EB um að m.a. 

skuli 31. desember 2011 minnst 22,5% af plastumbúðum vera endurunnið aftur í plast. 

Markmiði þessu er lýst á mynd 18. Auk þess er í 5. gr. sömu reglugerðar getið um upplýsinga- 

og eftirlitsskyldu Umhverfisstofnunar um innihald reglugerða þessara.  

5.2.9 Lög um Evrópskt efnahagssvæði nr.: 2/1993 

Í f lið 2. tl. 2. mgr. 1. gr. segir að eitt af markmiðum samstarfssamningsins feli í sér nánari 

samvinnu á sviði umhverfismála. Í 3. kafla laganna sem fjallar um umhverfismál eru markmið á 

því sviði tilgreind; verndunarsjónarmið umhverfis og heilsu manna og að tryggt sé að 

náttúruauðlindir séu nýttar af varúð og skynsemi. Er þar í 2. tl.73. gr. fjallað um að aðgerðir 

samningsaðila á sviði umhverfismála skuli grundvallaðar á þeim meginreglum að girt skuli fyrir 

umhverfisspjöll, áhersla sé lögð á úrbætur þar sem tjón á upphaf sitt og bótaskylda sé lögð á þann 

sem mengun veldur. 76. gr. kveður á um samræmingu hagsýslugerðar, m.a. á sviði 

umhverfismála og í þeirri 78. kveður á um eflda samvinnu á sama sviði. 

5.2.10 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB frá 20. desember 1994 um umbúðir og 

umbúðaúrgang 

Samkvæmt tilskipuninni „skal meðhöndlun umbúða og umbúðaúrgangs fyrst og fremst miða að 

því að koma í veg fyrir myndun umbúðaúrgangs og því næst að því að endurnota og endurvinna 

umbúðir og endurnýta umbúðaúrgang á annan hátt þannig að unnt sé að minnka magn þess 

umbúðaúrgangs sem farga þarf endanlega.“ 

Jafnframt kemur fram í tilskipunninni sú krafa að sett verði á laggirnar í aðildarríkjunum kerfi 

sem tryggir skil á notuðum umbúðum og/eða umbúðaúrgangi. Frá sjónarhóli umhverfisverndar 

ber að líta á endurvinnslu sem mikilvægan hluta af endurnýtingu, einkum með það í huga að 

draga úr notkun orku og grunnhráefna og minnka magn þess úrgangs sem farga þarf endanlega. 

Meðhöndlun á umbúðum og umbúðaúrgangi gerir kröfu til þess að aðildarríkin komi á fót 

skilagjalds-, söfnunar- og endurnýtingarkerfum. Takmarka ber innihald skaðlegra málma og 

annarra efna í umbúðum í ljósi áhrifa þeirra á umhverfið (einkum með hliðsjón af því að efnin 
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geta verið í útgeislun eða ösku þegar umbúðirnar eru brenndar eða í sigvatni þegar umbúðirnar 

eru urðaðar). Nauðsynlegt er að allir sem taka þátt í að framleiða, nota, flytja inn og dreifa 

umbúðum og umbúðavörum geri sér betur grein fyrir því hversu stór hluti af umbúðum fellur til 

sem úrgangur og taki ábyrgð á slíkum úrgangi í samræmi við mengunarbótaregluna. Þróun og 

framkvæmd ráðstafana sem kveðið er á um í þessari tilskipun ætti að fela í sér og útheimta nána 

samvinnu allra aðila, ef við á, sem liður í sameiginlegri ábyrgð. Neytendur gegna lykilhlutverki í 

meðhöndlun umbúða og umbúðaúrgangs og þurfa því að fá nægilegar upplýsingar eigi að breyta 

hegðun þeirra og viðhorfum. Til að auðveldara verði að ná markmiðum þessarar tilskipunar kann 

að vera nauðsynlegt að bandalagið og aðildarríkin beiti efnahagslegum aðgerðum í samræmi við 

ákvæði sáttmálans til að forðast nýjar gerðir af verndarstefnu. 

5.2.11 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/12/EB frá 11. febrúar 2004 um umbúðir 

og umbúðaúrgang 

Í þessari tilskipun eru sett ný lágmarksviðmið í endurnýtingu og endurvinnslu umbúða fyrir árið 

2008. Þar er gerð krafa um að endurnýtt séu 60% af umbúðaúrgangi og heildarendurvinnslan sé 

55% - 80%. Lágmark fyrir endurvinnslu plasts er 22,5%. Í landsáætluninni (Landsáætlun um 

meðhöndlun úrgangs 2004 - 2016, 2004) er þess getið að í athugun væri að fá aðlögunartíma hér 

á landi fyrir þessi markmið, allt að 3 ár.  

5.3 Samandregið úr skuldbindingum 

 Réttur einstaklinga til heilbrigðs lífs í sátt við náttúruna 

 Meðhöndlun úrgangs valdi sem minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfið 

 Lágmörkun þess sem fer endanlega til förgunar 

 Úrgangsvaldur greiði fyrir förgun 

 Skilagjald og úrvinnslugjald virkjuð sem hagstjórnartæki 

 Upplýsinga- og eftirlitsskylda hvílir hjá Umhverfisstofnun 

 Grunnreglur um hönnun umbúða 

 Auðkenningarkerfi skal komið á laggirnar 

 Lágmarksviðmið fyrir endurvinnslu plasts árið 2008 er 22,5% og 31. desember 2011 skal 

22,5% af plasti notað til að vinna aftur plast úr því. 

 Ábyrgð framleiðenda  
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5.4 Afstaða Íslendinga til flokkunar 

Í viðhorfskönnun Félagsvísindastofnunar HÍ (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2008) sem 

unnin var fyrir hagsmunaaðila á sviði sorphirðu má finna í töflu 28 sláandi niðurstöður: 

 34% eru ósammála því að ef þeir flokki sorp leggi þeir sitt af mörkum til að draga úr sóun 

náttúruauðlinda  

 34% eru ósammála því að þeir dragi úr umhverfismengun flokki þeir sorp 

 37% eru ósammála því að það sé borgaraleg skylda þeirra að flokka sorp 

 40% telja það eingöngu þeirra mál hvort þeir flokki sorp eða ekki 

Spurningarlistar könnunar þessar voru sendir 3000 einstaklingum á Íslandi 18 ára og eldri. Alls 

svöruðu um 40% aðspurðra. Túlka má niðurstöðurnar sem svo að boðskapur endurnýtingar hafi 

ekki náð eyrum fjöldans. Það má spyrja sig hvort leiðin til úrvinnslu plastumbúða sé vörðuð? 

5.5 Varðaðar leiðir að markmiðum 

5.5.1 Úrvinnslusjóður  

Úrvinnslusjóður tók til 

starfa samhliða setningu 

laga um úrvinnslugjald 

árið 2002. Hlutverk 

sjóðsins er að sjá um 

umsýslu úrvinnslugjalds 

og að koma upp skilvirku 

fyrirkomulagi á úrvinnslu 

úrgangs með hagrænum 

hvötum. Sjóðurinn skal 

semja við aðila um 

úrvinnslu úrgangs.  

Tekjur Úrvinnslusjóðs eru 

úrvinnslugjöld að 

frádregnu umsýslugjaldi til 

ríkissjóðs 0,5%. Flæði þessara gjalda og annarra tengdra gjalda er skýrt úr á mynd 19. 

  

Mynd 19 – Fjármagnsflæði við meðhöndlun notaðra plastumbúða 

Neytandi Söfnunarstöð

Ráðstöfunaraðili

Söfnunaraðili sækir 
hráefni til neytanda 

gegn 
þjónustugjaldi

Plastumbúðir
flæði úrvinnslu-og skilagjalda

Innheimtu-
aðilar 

ríkissjóðs

Innflytjandi -
framleiðandi

Seljandi greiðir 
úrvinnslugjald

Urðun

Endurnýting 
innanlands

Endur-
nýting 

erlendis
Brennsla

Úrvinnslu
-sjóður

Ráðstöfunaraðili sækir 
skilagjald til 

úrvinnslusjóðs

Ríkissjóður 
greiðir 

úrvinnslusjóði 
úrvinnslugjald 

– 0,5%

Úrvinnslugjald   
leggst á 

söluverð vöru

R á ð s t ö f u n    h r á e f n i s

Úrvinnslugjald
Skilagjald
Þjónustugjald
Kaupverð
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5.5.2 Mengunarbótareglan 

Mengunarbótareglan
3
 (e. Polluter pays principle) sem stundum er nefnd greiðslureglan á rætur 

sínar að rekja til ársins 1970 í stefnumörkun Efnahagssamvinnu-og framfarastofnunar Evrópu 

(OECD). Hún felur í sér að sá sem er valdur að mengun skuli bera kostnað af mögulegu tjóni 

sem af hlýst. Þannig er ábyrgð að völdum athæfis beint að gerandanum. Samfélög og náttúra 

skulu ekki gjalda athafna einstaklinga. Í mengunarbótareglunni er leitast við að ná fram jafnvægi 

milli grunnþátta hugtaksins sjálfbærrar þróunar, þ.e. hagkerfis, vistvægis og samfélags. 

5.5.3 Hagrænir hvatar  

Framleiðsla og notkun plastumbúða veldur ytri áhrifum sem hvorki koma fram í 

framleiðslukostnaði né í verði vörunnar. Um er að ræða hvort tveggja beinan fjárhagslegan 

kostnað og umhverfiskostnað sem endurspeglast á ýmsan hátt t.d. sjónrænt og í mengun lofts, 

sjávar og jarðvegs. Þessi kostnaður fellur á samfélög og gjarnan kynslóðir framtíðar. Sá sem 

menguninni veldur, hvort sem um er að ræða einstaklinga eða fyrirtæki, greiðir einungis lítinn 

kostnað þess sem af hlýst, annars vegar beint og hins vegar óbeint; beint í gegnum álögð gjöld á 

vöru og óbeint í gegnum skatta til samfélagsins. Kostnaður framleiðanda við framleiðsluna er 

þannig lægri en sá kostnaður sem fellur á samfélagið. Mismunurinn felst í ytri áhrifum af völdum 

vörunnar. Um er að ræða afleiddan kostnað sem kemur oft í ljós löngu eftir neyslu. Markaðsverð 

aðfanga eða afurða endurspeglar þannig ekki réttan þjóðfélagslegan kostnað. Þannig eru 

auðlindir ekki nýttar á hagkvæmastan hátt. (Stefán Gunnar Thors, 1995) Í tilfella plastumbúða 

má nefna afleiðingar urðunar þeirra þar sem viðbótarefni eins og t.d. mýkingarefni leka með tíð 

og tíma úr afurðinni út í vistkerfið. Þegar má greina slæm áhrif PVC á mannkynið eins og fjallað 

eru um í kafla 4.3 umhverfisáhrif plasts. Sem dæmi leiða þessar afleiðingar til aukinna 

samfélagsútgjalda, t.d. á heilbrigðissviði. 

Ef kostnaður við að endurnýta plastumbúðirnar er lægri en sá ábati sem skapast við að koma í 

veg fyrir mengun og óhóflegan ágang á olíuauðlindina hefur skapast svigrúm til að bæta 

þjóðfélagslega velferð.  

  

                                                           
3 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7182 

At the basic heading level, the PPP is defined as a quasi-weighted geometric average of the price relatives between country B and country A for 

the products representative of country A. At an aggregate level, the PPP is defined as the weighted arithmetic average of the PPPs between 
country B and country A for the basic headings covered by the aggregate with the expenditure shares of country A being used as weights. 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7182
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5.5.4 Neytendur  

Sorphirðumálum er mjög misjafnlega háttað í sveitarfélögum landsins. Sveitarfélögum er frjálst 

að ákveða hvernig þau haga þeim málum innan ramma heilbrigðislaga. Það virkar 

óhjákvæmilega hvetjandi á neytendur að fá endurnýtanlegan úrgang sinn fjarlægðan þeim að 

kostnaðarlausu, enda hafa þeir þegar greitt fyrir meðhöndlun hans með álögðu 

endurvinnslugjaldi við innkaup vara. Samkvæmt mengunarbótarreglunni er það þess sem skapar 

úrganginn að greiða fyrir meðhöndlun hans. Því má leiða rök að því að réttast væri af 

sveitarfélögum að innheimta einungis raunkostnað fyrir óendurnýjanlegan úrgang sem fer til 

urðunar. Þannig sé neytandi látinn bera ábyrgð á þeirri mengun sem hann veldur og hvattur á 

sama tíma til lágmörkunar þess úrgangs sem fer til förgunar. Með því næst fram hvort tveggja 

skilvirkari flokkun og sparnaður, efnahagslegur og umhverfislegur. Nokkur sveitarfélög bjóða 

upp á svokallað þriggja tunnu kerfi (endurnýtanlegur -, lífrænn – og annar úrgangur). Í því er 

fólginn mikill sparnaður við flutning. Þriggja tunnu kerfið sem gefist hefur vel og lækkar 

verulega útgjöld sveitarfélaga við sorphirðu. (Hildur Magnúsdóttir, 2009). 
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6. Athugun 

6.1 Tilgangur 

Höfundur hefur haldið sérstaklega til haga tilfallandi plastumbúðum öðrum en 

skilagjaldsskyldum úr heimilishaldi sínu frá því um miðjan ágúst 2008. Tilgangur söfnunarinnar 

var að kanna eftirfarandi:  

1. hvers konar plastefni tilfallandi umbúðir við heimilishald innihalda 

2. hver séu hlutföll tilgreindra plastflokka í heildarathugunarþýði 

3. hvert sé hlutfall sýnishorna úr athugunarþýði sem fullnægir kröfum um merkingar í 

tilgreindu auðkenningarkerfi  

4. hvaða flokkum neysluvara sé pakkað í efnismestu plastumbúðirnar  

6.2 Framkvæmd 

Í athuguninni er lagt til grundvallar ákvarðað valkvætt auðkenningarkerfi plastumbúða 

samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins 94/62/EB, sem er lögbundin á Íslandi skv. 3.gr. 

reglugerðar nr.: 682 frá 1999 sem er um breytingu á reglugerð um meðferð umbúða og 

umbúðaúrgangs nr.: 609 frá 1996.  

Við greiningar 1. og 2. liða athugunarinnar var fyrirtækið Gámaþjónustan hf. fengið til samstarfs. 

Viðhöfð var sambærileg flokkun og fyrirtækið framkvæmir við flokkun plastumbúðahráefnis 

sem heimtist við áskrift svokallaðra Endurvinnslutunna. Með áskrift af þeim tunnum gefst 

viðskiptavinum kostur á að losa sig við 

plastflokka 1 – 6 með tilheyrandi táknum 

sbr. mynd 20. (Gámaþjónustan), en 

fyrirtækið tekur þó við öllu umbúðaplasti 

nema frauðplasti. Flokkunarkerfi það sem Gámaþjónustan styðst við miðast við kaupandamarkað 

notaðs umbúðaplasts.  

Heildarmagn plastumbúða var síðan vegið. Um er að ræða afrakstur söfnunar plastumbúða frá 

íslenskri fimm manna fjölskyldu á tímabilinu 14. ágúst 2008 fram til 14. apríl 2009.  

 

Mynd 20 - Auðkenningarkerfi Evrópusambandsins 
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Niðurstöður 3. og 4. liðar eru byggðar á skráningu 300 mismunandi sýnishorna úr sama þýði og 

flokkað var og hlutfallað hjá Gámaþjónustunni. Athugað var hvort plastumbúðirnar bæru að 

hluta til eða að öllu leyti merki auðkenningarkerfis Evrópusambandsins annars vegar og hins 

vegar var kannað plastefnisinnihald umbúðanna í hlutfalli við neysluvöruinnihaldið. 

6.3 Niðurstöður  

14. apríl 2009, þann dag sem vinnsla athugunarinnar fór fram flokkaði Gámaþjónustan 

plastumbúðir í eftirtalda flokka með hliðsjón af mögulegum kaupandamarkaði hráefnisins: 

 

Heildarþyngd þýðisins var 27,54 kg. 

Áætla má að fimm manna fjölskylda 

losi að meðaltali frá sér tæp 3,5 kg. á 

mánuði af plastumbúðum án 

skilagjalds eða hver einstaklingur tæp 

700 grömm. Skiptist heildarþýðið 

hlutfallslega í plastflokka eins og lesa 

má úr kökuriti á mynd 21. Það plast 

sem sett var í flokkinn „Annað“, bar 

ýmist ekki viðunandi merkingar eða 

tilheyrði flokkum #3 og #6. Þeir 

flokkar munu, ásamt því ómerkta, 

fara til urðunar þar sem enn í dag 

skilar sér það lítið magn til Gámaþjónustunnar að stjórnendur sjá sér ekki hag í að safna því . 

Þess má geta að til flokks #1 tilheyra skilagjaldsskyldar umbúðir undan drykkjarvörum, s.s. 

plastgosflöskur og plastflöskur undan ávaxtasöfum sem greitt hefur verið tilskilið úrvinnslugjald 

af. Það skýrir lágt hlutfall PETE plastumbúða í flokki #1, í athugunarþýðinu. Stærsti hluti þess 

hráefnis fer því í annan þegar mótaðan farveg og skilar sér til endurnýtingar í krafti 

skilagjaldakerfisins.  

Mynd 21 - Niðurstaða flokkunar plastumbúða m.v. flokkunarkerfi 
Gámaþjónustunnar hf. 

3,70% 7,55%

34,50%

20,55%

33,70%

Hlutfallsleg skipting í plastflokka 

PETE #1

HDPE #2

PVC #3

LDPE #4

PP #5

PS #6

Annað *
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Dæmi um plastumbúðir sem ekki báru auðkenningarmerki má finna í viðauka VI. Jafnframt má 

við skoðun á mynd 25 sjá hvers kyns plastumbúðir það eru sem að svo stöddu munu rata í urðun 

þrátt fyrir viðleitni einkaframtaksins til að koma þeim til endurnýtingar. 

Í þriðja lið athugunarinnar þar sem 

kannað var hvort sýnishorn 

plastumbúðanna úr athugunarþýðinu 

bæru tilskyldar merkingar 

Evrópusambandsins kom í ljós að 

aðeins rúm 38% sýnishorna úr þýðinu 

báru merki auðkenningarkerfisins þannig að fullkomlega mætti flokka þær niður eftir þeim. Tafla 

3 sýnir auk þess að heil 47% sýnishorna báru ófullnægjandi auðkennismerkingar. Í 14% tilfella 

skorti á merkingar á hluta umbúðanna. Er þá gjarnan um að ræða lok eða tappa. 

Niðurstöður úr 4. lið athugunarinnar má sjá á súluritunum hér að neðan á myndum 22-24. 

Súlurnar sýna hlutfallslega meðalplastefnisþyngd í umbúðunum miðað við innihaldsþyngd 

viðkomandi neysluvöru.  

Tafla 3- Fullnægjandi auðkennismerkingar plastumbúða í athugun 

Mynd 24 - Hlutfallslegt efnisinnihald 
eins skammts plastumbúða 

Mynd 23 - Hlutfallslegt efnisinnihald 
fleirskammta plastumbúða 

Mynd 22 - Hlutfallslegt efnisinnihald 
margskammta plastumbúða 

14% Að hluta til ábótavant

47% Engin eða ólæsileg

38% Læsileg

Lesanleiki auðkenningartákna

3,3% 2,8%

5,1% 5,4%

2,7%

Eins skammts plastumbúðir

1,3%

64,3%

3,0%

7,4%

Fleir-skammta plastumbúðir

11,0%

5,5%

2,0%

6,7%

2,3%

29,3%

19,5%

Marg-skammta plastumbúðir
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Neysluvöruflokkunum er skipt niður í þrjá flokka eftir líklegum fjölda neysluskammta 

innihaldsins svo auðveldara sé að gera sér grein fyrir raunverulega hlutfallslegu 

hráefnisumbúðamagni miðað við hvern skammt. Auðveldara er út frá því að átta sig á við hvaða 

neysluvöruframleiðenda leggja skal höfuð áherslu á að ná samstarfi. Eins og sjá má á 

súluritunum eru krydd, fersk og þurrkuð, lyf og bætiefni, snyrtivörur og bökunarvörur í 

hlutfallslega efnismestu umbúðunum. Í öllum tilfellum er um að ræða margskammta umbúðir 

nema í tilfelli fersks krydds.  

Það sem skilur á milli mjólkur- og kjötvara og flokkanna með hærra efnisinnihald er að þær eru í 

langflestum tilfellum til eins skiptis nota. Þ.e. alls innihalds þeirra er neytt á sama tíma. Því má 

færa rök fyrir því að deila ætti í efnisinnihald plastumbúða fleir-og margskammtaneysluvara með 

meðal-neysluskammtafjölda. 
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7. Úrbætur 

Plast er komið til að vera. Umbúðir sem úr því eru unnar hafa mikilvægt félagslegt og 

efnahagslegt gildi fyrir neytendur. Eins og fram hefur komið í verkefninu eru eiginleikar plasts 

þess eðlis að annað efni mun ekki leysa það af hólmi í náinni framtíð. Kostir plasts til varðveislu 

matvæla og geymslu spilliefna eru ótvíræðir og því verður ekki spornað við notkun þess. Á hinn 

bóginn er mikilvægt að bregðast við tilvist þess í umhverfinu. Það verður óumflýjanlega dýrt 

jafnt frá hagfræðilegu sem vistfræðilegu sjónarmiði að draga frekar markvissa söfnun 

plastumbúða frá stofnunum, heimilum og fyrirtækjum. 

Frá því síðastliðið haust þegar höfundur hóf að velta fyrir sér þessu ritgerðarefni hafa miklar 

breytingar orðið í viðskiptaumhverfi notaðra plastumbúða. Sorpa hóf tilraunaverkefni á 

móttökustöðvum sínum og býður upp 

á skilakerfi þar sem neytendur geta 

losað sig við plastumbúðir frá 

heimilum í sérmerkta gáma. Það 

hráefni sem þangað er skilað fer að 

mestu leyti úr landi óflokkað til 

endurvinnslu en í minna mæli til 

endurvinnslu hér og jafnframt til 

orkunýtingar. Á rannsóknartímanum 

hafa markaðir erlendis lokast að 

miklu leyti. Sem stendur greiðir 

Sorpa með öllu plasti sem sent er úr 

landi til endurvinnslu nema plastfilmu. (Björn H. Halldórsson, 2009) Samdráttur er í sölu vara 

sem unnar eru úr endurunnu plasti eins og bílahlutum líkt og á við um aðrar neysluvörur og hefur 

eftirspurnin eftir hráefninu því snarminnkað. Gámaþjónustan býður upp á Endurvinnslutunnuna á 

þeim stöðum sem þeir sjá um sorphirðu og á höfuðborgarsvæðinu. Sama á við um Íslenska 

Gámafélagið. Þeirra þjónusta felst í að sækja endurvinnanlegt hráefni, þ.m.t. plastumbúðir, heim 

að dyrum gegn þjónustugjaldi. Þessir aðilar reka söfnunarkerfi. 

Mynd 25 - Dæmi um umbúðir sem fara til urðunar úr athugunarþýðinu 
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Gámaþjónustan hf.hefur í ljósi smæðar markaðarins gripið til þess ráðs að geyma magnlitla 

flokka plastbirgða sinna til betri tíma en halda samt uppteknum hætti við söfnunina, þrátt fyrir 

hrun á mörkuðum. (Ingþór Guðmundsson, 2009) 

Því hefur stundum verið slegið fram sem gagnrökum að það kalli á aukna vatnsnotkun að stunda 

flokkun á plastílátum vegna krafna um hreinleika þeirra. Óhjákvæmilega þarf vatn að einhverju 

leyti til að skola plastumbúðir en mikilvægi þess að koma í veg fyrir urðun plastumbúða og að 

þær m.a. mengi neysluvatn er framar í forgangsröðinni. Plastumbúðanotkun er mest á 

Vesturlöndum. Þar er uppþvottavélaeign algeng. Þær plastumbúðir sem óæskilegir afgangar loða 

við, eins og dósir undan mjólkurvörum og kjötvörum er t.d. hentugt að láta fljóta með í 

uppþvottavél til hreinsunar, enda fari hvort eð er fram uppþvottur. 

 

7.1 Markvisst samstarf  

Grundvöllur úrbóta er markvisst samstarf. Það er mikil gróska í sorphirðumálum á Íslandi. 

Farvegur endurnýtingar markast smátt og smátt. Yfirvöld hafa gefið tóninn með lögum og 

reglugerðum með hliðsjón af skuldbindingum. Verkfæri til vinnslu úrlausnar þróast stöðugt. Þrátt 

fyrir þá miklu vinnu sem lögð hefur verið í málaflokkinn má ljóst vera að skort hefur á áherslu á 

söfnun plastsumbúða. Hinn almenni neytandi er verr að sér í möguleikum á endurnýtingu 

plastumbúða án skilagjalds en til dæmis pappírs, og stjórnvöld hafa ekki lagt áherslu á 

auðkenningarkerfi það sem Evrópusambandið leggur til að notað sé. Sú skýring sem 

Umhverfisstofnun, sem hefur eftirlitsskyldu að gegna, sbr.12. gr. rgl. 609/1996, gefur er að „Þar 

sem ákvæðið í ákvörðun Evrópuráðsins er valkvætt þá hefur ekki verið gengið hart eftir því að 

hérlendir framleiðendur noti það.“ (Guðmundur B. Ingvarsson, 2009) 
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7.2 Auðkenningarkerfi 

Til að mögulegt sé að ná árangri er mikilvægt er að starfrækja samræmt og notendavænt 

söfnunar- og flokkunarkerfi. Markviss flokkun er grunnforsenda raunhæfrar nýtingar á annars 

ónýttu hráefni. Með vandaðri flokkun má ná fram hreinna hráefni, sem gefur af sér betra 

hráefnisverð, aukna möguleika og grundvöll fyrir hvetjandi skilagjaldskerfi. Mest verðmæti fást 

með því að halda plastflokkum aðskildum. Með snyrtilega flokkuðu plasti sem fremst í 

endurvinnsluferlinu má spara mikinn tilkostnað bæði efnahagslegan og umhverfislegan.  

Forsenda þess að virkja hinn almenna neytenda í að stuðla að endurnýtingu plastumbúða liggur í 

skilvirku merkjakerfi og fræðslu. Á það hvort tveggja við um umbúðir sem fluttar eru inn með 

innihaldi og umbúðir sem framleiddar eru og/eða pakkað er í á Íslandi.  

Í samræmi við áðurnefnda tilskipun gaf Evrópuráðið út auðkenningarkerfi í 

þeim tilgangi að greiða fyrir söfnun. (sjá viðauka V) Með táknum þess skal 

tilgreina úr hverju umbúðaefni eru til að viðkomandi atvinnugrein geti 

borið kennsl á þau og flokkað. Merkin skulu hafa að geyma tölur og 

skammstafanir sem auðkenningarkerfið byggir á og vera annað hvort á 

umbúðunum sjálfum eða á merkimiðum, vera augsýnilegar, auðlæsilegar 

og endast eins og við á jafnvel þótt umbúðirnar séu opnaðar. Þau má sjá á 

mynd 26. Í tilskipuninni kemur fram sú grunnkrafa að aðildarríki tryggi að 

eftir þrjú ár frá gildistöku mætti aðeins setja á markað umbúðir sem samræmdust 

auðkenningarkerfinu. Síðar tók í gildi tilslökun sbr. ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. 

janúar 1997 þar sem mælt er fyrir um að auðkenningarkerfi fyrir umbúðir sé gefið valfrjálst að 

svo komnu. Eins og fram hefur komið er í reglugerð nr. 609/1996 er fjallað um meðferð umbúða 

og umbúðaúrgangs og kveðið afdráttarlaust á um að umræddu auðkenningarkerfi skuli komið á. 

Merkingar í samræmi við auðkenningarkerfið virðast ekki flóknar í framkvæmd en á sama tíma 

mjög æskilegar sem frumforsenda í endurnýtingarferlinu til að gera söfnun og flokkun mögulega.  

Samkvæmt auðkenningarkerfinu skal nota númer 1 til 19 fyrir plast, einnig má nota 

skammstafanir fyrir viðeigandi efni (t.d. HDPE: High Density Polyethylene (þétt pólýetýlen)). 

Auðkennin skulu birtast í miðju eða fyrir neðan þríhyrningslaga myndtákn um möguleika á 

endurnotkun eða endurnýtingu umbúðanna. 

Mikið skortir á að umbúðir beri auðkennin á tilætlaðan hátt samanber niðurstöður athugunar 

höfundar. Úr viðhorfskönnun sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands framkvæmdi fyrir 

Mynd 26 - 
Auðkenningartákn 

Evrópubandalagsins 

javascript:void(0);
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hagsmunaaðila á sviði sorphirðumála gagnvart flokkun sorps á heimilum má lesa fróðlegar 

niðurstöður. Þessar niðurstöður gefa til kynna að aðeins hluti almennings er tilbúinn til að flokka 

sorp. Um 40% finnst það of mikil fyrirhöfn og jafn háu hlutfalli aðspurðra finnst það 

tilgangslaust. Þeir halda því fram að sorpið sé hvort eð er ekki endurunnið. Eins eru 33% 

aðspurðra á því að það skipti ekki máli fyrir umhverfið. (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 

2008) Þetta eru sláandi niðurstöður. Í þessu tilliti skortir á fræðslu og kynningarstarf. 

 

7.3 Tillögur að úrbótum 

Höfundur telur til úrbóta að hlutaðeigendur hverfi til nánara samstarfs á þessum vettvangi og 

virki sérstaklega framleiðendur, innflytjendur og þá sem fylla á umbúðir til árangurs. Æskilegt er 

að þessir aðilar slái skjaldborg um umhverfið í samstarfi við yfirvöld og noti t.a.m. 

plastumbúðirnar sjálfar til kynningar í átaki.  

Þó nokkur fyrirtæki framleiða plastumbúðir á Íslandi. Þessir 

framleiðendur hafa mikilvægu hlutverki að gegna gagnvart 

auðkenningamerkingum plastflokka samkvæmt reglugerðum. Sama á 

við um vöruþróun umbúðanna þar sem þýðingarmikið er að lágmarka 

hráefnisefnismagn og forðast blandaðar umbúðir. Eins og fram hefur 

komið eru þeir fulltrúar framleiðanda, sem höfundur hafði samband 

við, ekki vel að sér í auðkenningarkerfi Evrópusambandsins og hafa ekki fundið fyrir þrýstingi 

eða eftirfylgni yfirvalda um að nota það við framleiðslu sína. Í athuguninni sem höfundur 

framkvæmdi kom bersýnilega í ljós hlutfallslega hátt efnisinnihald umbúða ákveðinna 

neysluvara og þá sérstaklega einnota umbúða. Í því sambandi má benda á viðauka II, í tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 94/62/EB sem hefur að geyma grunnkröfur um samsetningu umbúða 

og möguleika á endurnotkun og endurnýtingu, þar með talið endurvinnslu þeirra. Finna má 

þessar reglur í viðauka IV við þessa ritgerð.  

Dæmi um fyrirtæki sem framleiða og flytja inn plastumbúðir á Íslandi má finna í viðauka VII.  

  

Mynd 27 - Sýnishorn af 
framleiðslu Reykjalundar 

Plastiðnaðar 
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Stjórnvöld þurfa að leggja áherslu á:  

 Notkun auðkenningarkerfis Evrópusambandsins og að framleiðendur og innflytjendur fari 

eftir 4. gr. rgl.609/1996 varðandi grunnkröfur um samsetningu og mögulega 

endurnýtingu umbúða. 

 Kynningar og eftirlitsstarf 

 Skýra kröfu til mötuneyta og matsölustaða um flokkun plastumbúða. 

 Að hvetja leigusala vatnsbrunna til að endurheimta skilagjald með heimtingu einnota 

drykkjarmála. (Setja má annan hólk á brunnana fyrir stöfluð notuð glös) 

 Að efla markvissa tilsögn innan veggja uppeldis-og menntastofnana um meðhöndlun 

sorps til endurnýtingar sem innrætingu um ábyrgð einstaklinga á umhverfi og eigin heilsu 

og annarra. 

 Að styðja við rekstrargrundvöll á sviði endurnýtingar og endurvinnslu. 

 Að skilgreina fjölda mögulegra starfa við flokkun úrgangs.  

 Að ekki er hægt að endurvinna frauðplastumbúðir sem matvælum er pakkað í. Því skyldi 

forðast að nota þær. 

 Að mikilvægt er að forðast notkun svokallaðra samsettra umbúða. (Dæmi um þróun í 

skjóli þæginda á kostnað flokkunar)  

 Notkun magnumbúða, minnka hlutfallslegt hráefnisinnihald umbúða. 

Í sama skyni þarf að uppfræða neytendur um eftirfarandi og kalla þannig eftir hugafarsbreytingu, 

sérstaklega í ljósi niðurstaðna áðurnefndrar viðhorfskönnunar Félagsvísindastofnunar Háskóla 

Íslands: (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2008) 

 Umhverfis- og hagfræðilegt mikilvægi endurnýtingar. 

 Tilgang með söfnun plastumbúða. 
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Sveitarfélög þurfa að: 

 Eygja hag sinn í hlutfallslega hárri endurnýtingu úrgangs.  

 Ganga fram með góðu fordæmi og sjá til þess að stofnanir sínar flokki úrgang með það að 

leiðarljósi að lágmarka urðun. Sérstaka áherslu skal lagt á uppeldisstofnanir.  

 Horfa heildstætt á sorphirðumál.  

 Innheimta raunkostnað fyrir úrgang sem fer til urðunar. 

 Standa fyrir skilvirku söfnunarkerfi. 

Í niðurstöðum umræddrar viðhorfskönnunar Félagsvísindastofnunar (Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands, 2008) í töflu 23 kemur fram að 40% aðspurðra teldu sig tilbúnari til að flokka 

sorp ef það væri ekki svona mikil fyrirhöfn. Líklegt má telja að þessi 40% væru reiðubúin að 

flokka sorp væri það sótt heim til þeirra þeim að kostnaðarlausu, auk þeirra 17% sem svöruðu 

hvorki né. Þetta hlutfall styður niðurstöðu í töflu 24, sömu viðhorfskönnunar Þar er spurt hvort 

viðkomandi telji líklegt eða ólíklegt að hann myndi flokka meira væri flokkað sorp sótt heim til 

hans/hennar og svöruðu 56% mjög líklegt, 24% frekar líklegt og 11% hvorki né. 

Dæmi um plastumbúðir sem eiga virkan farveg í meðhöndlun úrgangs á Íslandi eru einnota 

drykkjaumbúðir. Þessar umbúðir bera skilagjald og komin er rík hefð hjá samfélagsþegnum að 

halda þeim til haga og skila til endurvinnslu í krafti hins hagræna hvata, skilagjaldsins. Þó vantar 

víða á opinberum stöðum, eins og í mötuneytum, verslunum og kaffiteríum safnílát undir 

skilagjaldsskyldar drykkjaumbúðir og rata þær þá í almennt sorp. Tafla 22 úr viðhorfskönnun 

FHÍ (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2008) endurspeglar virka þátttöku aðspurðra í 

söfnun þessara umbúða. 

  



45  

 

Tafla 4 – Viðhorf til söfnunar drykkjaumbúða með skilagjaldi 

Eru eftirtaldir hlutir alltaf, oftast, stundum, sjaldan eða aldrei flokkaðir frá sorpi á 

þínu heimili? 
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8. Niðurstaða 

Þrjú meginatriði í umfjöllun þessa verkefnis leiða einkum til svara fyrri hluta 

rannsóknarspurningar þess: „Hvers vegna skal leggja aukna áherslu á söfnun notaðs 

umbúðaplasts til endurnýtingar þess í stað urðunar á Íslandi...“ 

Þessi meginatriði hafa beina vísun í hugtakið sjálfbærni sem felur í sér samspil og jafnvægi 

þriggja grunnþátta samfélaga: samfélagið sjálft, hagfræði og vistkerfi jarðar sem mannkynið 

byggir afkomu sína á. 

 Stjórnvöld hafa búið svo um hnútana með skýrum stjórnvaldsfyrirmælum að dregið skuli 

úr urðun plastumbúða og sett fram markmið þar um. Samfélagið hefur lagalegum 

skyldum að gegna sem því ber að virða, hvort tveggja sem minni samfélög í samfélaginu 

og sem einstaklingar. Lög og reglur eiga að endurspegla þau grunngildi sem samfélag 

byggir velferð sína á. Jafnframt er það siðferðisleg skylda núlifandi kynslóðar að viðhafa: 

„Þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi 

kynslóða til að fullnægja sínum þörfum“. (Perman, Common, McGilvray, & Ma, 2003) 

Yfirvöld þurfa að tryggja og hafa eftirlit með að settum viðmiðum sé náð. 

 Markviss auðlindanýting er efnahagslega mikilvæg og kann sóun auðlinda að leiða til 

skorts. Við aukna plastnotkun og líklega rýrnun frumauðlindarinnar, sem leiðir 

óhjákvæmilega til hækkunar á olíuverði og þar af leiðandi til hækkunar á verði plasts, er 

mikilvægi endurnýtingar enn meira en ella. Núlifandi kynslóðir búa yfir nægri þekkingu 

til að jafna nýtingu auðlinda og umgangast þær á æskilegan máta. Auk þess eru 

kostnaðarsamar afleiðingar mengunar sem birtast í óbeinum kostnaði þekktar og víst að 

betra sé að bregðast við vandanum sem fyrst því hann mun vefja upp á sig. 
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 Eins og sjá má á mynd 

28 sem sýnir skiptingu 

plastnotkunar notar 

vestur evrópsk 

umbúðaframleiðsla 

stærstan hluta plastefna 

árið 2003. (Páll 

Árnason, 2007, bls. 15) 

Með því einu að 

endurnýta plastumbúðir 

má koma í veg fyrir að 

tæpur fjórðungur plastefna rati út í jarðveg eftir notkun. Því er til mikils að vinna, hvort 

tveggja í mengunarlegu tilliti og gagnvart bættri nýtingu náttúruauðlindarinnar hráolíu.  

Hvað lýtur að síðari hluta rannsóknarspurningarinnar „..og hvernig má hraða innleiðingu 

aðgerðarferlisins?“ telur höfundur að með eftirfylgni reglugerðar 609/1996 með síðari 

breytingum 682/1999 og 562/2005 megi flýta því að komið sé á skilvirku söfnunar-, flokkunar 

og endurnýtingarkerfi sem þar er afdráttarlaust kveðið á um. 

Með því að bregðast við þeim þáttum sem ábótavant er og listaðir eru upp í miðju töflu 5 má 

skapa tækifæri til framtíðar. Tækifæri sem leiða til úrbóta í meðhöndlum notaðra plastumbúða og 

efnis- og óefnislegrar verðmætasköpunar. 

Tafla 5 - Hvernig má flýta aðgerðarferli endurnýtingar á plasti 

38,00%

18,00%

23,00%

Notkunarsvið plasts í V - Evrópu 2003

Umbúðir

Byggingar

Farartæki

Rafm.& rafeindatæki

Húsbúnaður

Annað

Mynd 28 - Í hvað notuðu Vestur-Evrópubúar plastefni í árið 2003? 

TIL STAÐAR VANTAR TÆKIFÆRI

Tilskipanir Virkjun auðkenningarkerfis Hagrænn sparnaður

Lög Eftirlit - eftirfylgni Verðmætasköpun

Reglugerðir Fræðsla >> viðhorfsbreyting Atvinnusköpun 

Úrvinnslugjald Hagkvæmnihvata fyrir neytendur Lækkaður umhverfiskostnaður

BÆTT ENDURNÝTING PLASTUMBÚÐA
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 Með virkjun auðkenningarkerfis og eftirfylgni má koma á skilvirku söfnunarkerfi.  

 Með því að fylgja eftir settum lögum og reglugerðum í samstarfi við framleiðendur og 

innflytjendur plastumbúða verður til grundvöllur fyrir söfnun og möguleiki til að standa 

við sett viðmið. 

 Hagkvæmnihvati til handa neytendum liggur til dæmis í þriggja tunnu kerfi. Neytendur 

sjá hag sinn í að úrgangur sem mögulegt er að endurnýta sé sóttur til þeirra og þeir greiða 

raungjöld fyrir annan úrgang sem urða þarf.  

 Hagrænn sparnaður fælist m.a. í lækkun urðunargjalda fyrir sveitarfélög. 

 Notaðar plastumbúðir eru verðmætt hráefni. Með því að halda því inn í framleiðsluferlinu 

skapast og sparast verðmæti. 

 Bætt meðhöndlun notaðra plastumbúða skapar störf við t.d. söfnun, flokkun, 

endurvinnslu og frumvinnslu úr hráefninu.
 4

 

  

                                                           
4 Til að mynda veitir flokkun hráefnis úr Endurvinnslutunnu Gámaþjónustunnar 4 – 6 starfsmönnum fulla stöðu. 
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9. Lokaorð 
Við vinnslu verkefnisins hef ég sett mig í samband við ýmsa hlutaðeigandi aðila. Má til dæmis 

nefna framleiðendur plastumbúða, framleiðendur plastumbúðafrekra neysluvara, fulltrúa 

Umhverfisstofnunar og fulltrúa opinberra aðila og einkaframtaks sem sjá um söfnun plasts. 

Almennt voru þessir aðilar illa að sér í því auðkenningarkerfi sem Evrópusambandið leggur til að 

notað og samræmt sé. Ég tel í ljósi yfirferðar minnar að samræmd notkun flokkunarkerfis sé 

forsenda þess að skilvik endurnýtingarferli virki. Samstarf og samræming á grundvelli ný-og 

atvinnusköpunar gæti átt vel við, ekki síst í þeim efnahagslega öldudal sem hagkerfi landsins 

dvelur í. Mikið og gott starf hefur verið unnið í þessum málaflokki og umgjörðin virðist nánast 

fullsköpuð en eftirfylgni og eftirliti virðist ábótavant og er það líkleg ástæða tafa á árangri. 

Fram kemur í ársreikningi Úrvinnslusjóðs fyrir árið 2007 að úrvinnslugjald á plastumbúðir hafi 

verið lækkað úr krónum10 í krónur 3 þann 1. mars það ár. Þar stendur að ástæða lækkunarinnar 

sé sú að plastumbúðasöfnun hafi farið hægar af stað en reiknað var með. Þetta olli sjóðssöfnun. 

Væri hugsanlega hægt að ráðstafa þessum fjármunum til átaks í plastsöfnun og minnka þannig 

líkur á að fjármagnsskortur tefji framfarir á þessu sviði? (Úrvinnslusjóður) 

Ísland hefur sérstöðu bæði vegna landfræðilegrar legu sinnar og í auðlegð endurnýjanlegrar orku. 

Tilvalið væri að hefja átak í söfnun plastumbúða með hliðsjón af hreinleika landsins og kynna 

landið m.a. á þeim nótum að hér sé í verki lögð áhersla á lágmörkun urðunar úrgangs enda eigi 

náttúran að njóta vafans varðandi mögulegar afleiðingar urðunar plasts. Ég tel að árangursríkt sé 

að leggja sérstaka áherslu á innheimtu plastumbúða ásamt öðrum endurnýtanlegum úrgangi frá 

heimilum því þar búa þegnar þessa lands sem starfa og stjórna úti í atvinnulífinu. Sveitafélögin 

bera ábyrgð á söfnun húsasorps og því beinast spjótin að þeim í því tilliti. 

Það hefur verið áhugavert að skoða þetta málefni og meðal annars hef ég heimsótt og kynnt mér 

lítillega fyrirtæki sem vinna afurðir úr notuðu plasti. Í því sambandi langar mig sérstaklega og 

sem dæmi að minnast á fyrirtækið Plastmótun. Þar á bæ hefur verið komið upp vélasamstæðu 

sem getur umbreytt notuðu plasti í hráefni sem fyrirtækið annað hvort selur úr landi til frekari 

framleiðslu eða framleiðir úr því afurðir. Þetta vinnsluferli hefur verið í þróun hjá fyrirtækinu um 

10 ára skeið. Það var óneitanlega tilkomumikið að sjá þegar kerrufylli af heyrúlluplasti 

umbreyttist í plastkorn í stórsekk tilbúið til framleiðslu á nýrri plastvöru. Tækni sú sem 

Plastmótun beitir gefur góð fyrirheit um möguleika á að endurvinna tilfallandi plastumbúðir hér 
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á landi. (Plastmótun) Ýmsir aðrir kostir skjóta upp kollinum samfara tækniframförum og væri 

efni í annað verkefni að fjalla um það.  

Þegar við leitum svara vakna nýjar spurningar. Margar áhugaverðar spurningar sem sannarlega 

eru verðugar frekari skoðunar. En hér læt ég staðar numið og vona að verkefni þetta verði þeim 

sem það lesa gagnleg og áhugaverð lesning. 
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Viðauki I – Hlutfallslegt plast í heimilissorpi - útreikningar  
 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

391 401 411 421 431 442 453 465 476 493 523 546

Úrgangur

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0.0256 0.0249 0.0243 0.0238 0.0255 0.0249 0.0265 0.0237 0.0357 0.0609 0.0440

1.0256 1.0249 1.0243 1.0238 1.0255 1.0249 1.0265 1.0237 1.0357 1.0609 1.0440

0.0037 0.0072 0.0093 0.0122 0.0121 0.0155 0.0113 0.0066 0.0073 0.0103 0.0215

1.0037 1.0072 1.0093 1.0122 1.0121 1.0155 1.0113 1.0066 1.0073 1.0103 1.0215

1.0218 1.0177 1.0149 1.0114 1.0133 1.0093 1.0150 1.0169 1.0282 1.0500 1.0220

Tíu ára tímabil

1.02 2.00%

Aukning á sorpmagni 

Meðalaukning milli ára frá 1996 - 2006

Mannfj.aukning

Að teknu til l iti  ti l  mannfjöldaaukningar
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Viðauki II - Skilgreiningar hugtaka 
Endurnotkun: Endurtekin notkun úrgangs í óbreyttri mynd, þ.e. í sinni upprunalegu mynd. Að 

hönnun vörunnar geri ráð fyrir að hún sé notuð að minnsta kosti nokkrum sinnum á endingartíma 

sínum. Dæmi: Í fiskvinnslufyrirtækjum eru fiskikassar og -kör notuð margsinnis. 

Endurnýting: Hvers konar nýting úrgangs, önnur en endurnotkun, þ.m.t. endurvinnsla og 

orkuvinnsla. Ennfremur má nýta óvirkan úrgang í landmótun. 

Endurnýtingarstöð: Staður og aðstaða þar sem endurnýting úrgangs fer fram. Orkuvinnsla fellur 

ekki undir endurvinnslu. 

Endurvinnsla: Endurnýting önnur en brennsla. 

Förgun úrgangs: Aðgerð eða ferli þegar úrgangi er umbreytt og/eða komið fyrir varanlega, svo 

sem urðun og sorpbrennsla.  

Heimilisúrgangur (sorp): Úrgangur frá heimilum.  

Móttökustöð: Staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi til geymslu til lengri eða skemmri 

tíma, til umhleðslu, flokkunar eða annarrar meðhöndlunar. Þaðan fer úrgangurinn til förgunar, 

endurnýtingar, endurnotkunar eða honum er fargað á staðnum. Undir móttökustöð falla 

flokkunarmiðstöðvar og förgunarstaðir.  

Orkuvinnsla: Notkun brennanlegs umbúðaúrgangs til að framleiða orku beint við brennslu í 

viðurkenndri brennslustöð með eða án annars úrgangs en með nýtingu varmans. 

PCB (polychlorinated biphenyl): er gerviefni, að efnasamsetningu skylt DDT, en er enn þá 

lengur að eyðast. Er notað sem óeldfimt kæli-, smurnings- og einangrunarefni í rafiðnaði (m.a. í 

straumbreytum), kælivökvum, svo og við ýmsa gerviefnaframleiðslu, m.a. í plastiðnaði. Víða 

hafa verið settar hömlur á framleiðslu þess. 

Plastumbúðir: Safnheiti fyrir umbúðir úr plastfilmu, stíft plast (svo sem brúsa, tunnur, ker, 

stórsekki, frauðplast (EPS) og annað sem talist getur til plastumbúða. 

Rekstrarúrgangur: Úrgangur frá framleiðslu, þjónustu og verslun, t.d. matarleifar, pappír, pappi, 

plast, gler, timbur, málmar, leifar frá framleiðslu o.þ.h. 

Samsettar umbúðir: Umbúðir úr ólíkum efnum, sem ekki er unnt að taka í sundur með handafli. 

Skilakerfi: Neytendur skila notuðum plastumbúðum sjálfir á móttökustöðvar, í grenndargáma eða 

á grenndarstöð. 

Söfnunarkerfi: Söfnunaraðilar bjóða upp á söfnunarþjónustu. Endurvinnanlegur úrgangur er 

sóttur til neytenda. 
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Söfnunarstöð (gámastöð): Staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi frá almenningi og/eða 

smærri fyrirtækjum. Þaðan fer hann til endurnotkunar og endurnýtingar eða er fluttur til 

móttökustöðva.  

Umbúðir: Skv.. rgl. um úrvinnslugjald nr.: 1124/2005 allar vörur, af hvaða tegund sem er og úr 

hvaða efni sem er, sem eru notaðar við pökkun, verndun, meðhöndlun og afhendingu 

framleiðsluvöru, hvort sem þar er um að ræða hráefni eða fullunna vöru, til notanda eða 

neytanda. Nánar tiltekið eru umbúðir: 

1) eða grunnumbúðir: umbúðir sem eru þannig gerðar að á sölustað 

mynda þær sölueiningu fyrir notanda eða neytanda, 

2) safnumbúðir: umbúðir sem eru þannig gerðar að á sölustað mynda þær safn 

tiltekins fjölda sölueininga, hvort sem þær eru seldar sem slíkar til notanda eða 

neytanda eða aðeins notaðar til að fylla í hillur á sölustað; hægt er að taka þær utan af 

vörunni án þess að það hafi áhrif á eiginleika hennar, 

Nr. 1124 22. desember 2005 

3) flutningsumbúðir: umbúðir þannig gerðar að þær auðvelda meðhöndlun og 

flutning nokkurra sölueininga eða safnumbúða til að koma í veg fyrir tjón við 

meðhöndlun og flutning; gámar til vöruflutninga á landleiðum, með skipum og 

flugvélum eru ekki taldir til flutningsumbúða.
5
 

Úrgangshafi: Framleiðandi úrgangs eða sá sem hefur úrgang í vörslu sinni. 

Úrgangur: Hvers kyns efni eða hlutir sem einstaklingar eða lögaðilar ákveða að losa sig við eða 

er gert að losa sig við á tiltekinn hátt.  

Úrvinnsla úrgangs: Söfnun, geymsla, böggun, flokkun, flutningur, endurnotkun, endurnýting, 

pökkun og förgun úrgangs. 

Úrvinnslugjald er notað til að greiða fyrir meðhöndlun og endurnýtingu eftir að vara hefur 

þjónað upphaflegum tilgangi sínum. Gjaldið er lagt á vörur hvort sem þær eru innfluttar eða 

framleiddar hérlendis. 

  

                                                           
5 Við skilgreiningu á því hvað teljist umbúðir skal byggt á eftirfarandi viðmiðunum, sbr.og viðauka 1. 

Umhverfi (e. Environment): En lítum aftur á víðustu merkingu orðsins umhverfi. Það er umhverfi í þessari merkingu sem fólk hefur í huga þegar það talar um umhverfisvernd eða 
umhverfisslys. Orðið umhverfi í þessu samhengi, er oft lagt að jöfnu við orðið náttúra, og til dæmis ekki gerður neinn greinarmunur á umhverfisvernd og náttúruvernd. 
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Viðauki III . - Úrgangur skv. Hagstofu – aukning m.t.t. mannfjöldaaukningar 
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Viðauki IV – ÚR REGLUGERÐ NR: 609/1996 með síðari breytingum – I. viðauki 

4. gr. 

Grunnkröfur. 

Eftir 1. júlí 1999 má aðeins setja á markað umbúðir sem eru í samræmi við allar kröfur sem kveðið er á um í reglugerð þessari, 

þ.m.t. grunnkröfur í I. viðauka þessarar reglugerðar um samsetningu umbúða og möguleika á endurnotkun og endurnýtingu 
þeirra. 

I. VIÐAUKI 

Grunnkröfur um samsetningu umbúða og möguleika á endurnotkun og endurnýtingu þeirra þar með talinni 

endurvinnslu. 

 1. Sérstakar kröfur varðandi framleiðslu og samsetningu umbúða. 

Umbúðir skal framleiða þannig að rúmmáli og þyngd umbúðanna sé haldið í því lágmarki sem nægir til að viðhalda því öryggis-, 
hollustu- og viðurkenningarstigi sem er nauðsynlegt fyrir umbúðavöruna og gagnvart neytendum. 

Umbúðir skal hanna, framleiða og markaðssetja þannig að unnt sé að endurnota þær og endurnýta, þar með talið endurvinna, og 
halda áhrifum þeirra á umhverfið í lágmarki þegar umbúðaúrgangi eða leifum frá meðhöndlun umbúðaúrgangs er fargað.  

Umbúðir skal framleiða þannig að skaðleg efni og önnur hættuleg efni og grunnefni í umbúðunum eða efnisþáttum þeirra séu í 
lágmarki í útgeislun, ösku eða sigvatni þegar brenna eða urða á umbúðir eða leifar eftir meðhöndlun umbúðaúrgangs.  

 2. Sérstakar kröfur varðandi möguleika á endurnotkun umbúða. 

Eftirfarandi kröfum skal fullnægt samtímis: 

efnislegir eiginleikar umbúðanna skulu vera þannig að unnt sé að endurnota umbúðirnar nokkrum sinnum við eðlilegar, 
fyrirsjáanlegar aðstæður, 

mögulegt skal vera að meðhöndla notaðar umbúðir þannig að kröfum um heilsu og öryggi vinnuafls sé fullnægt, 

umbúðir skulu fullnægja kröfum um möguleika á endurnýtingu þegar umbúðirnar eru ekki lengur endurnotaðar og teljast því 
úrgangur.  

 3. Sérstakar kröfur varðandi möguleika á endurnýtingu umbúða. 

a) Endurnýting með endurvinnslu efna. 

 Umbúðir skal framleiða þannig að unnt sé að endurvinna ákveðið hlutfall af þyngd efnanna sem eru notuð og gera úr 

þeim markaðshæfa vöru í samræmi við gildandi staðla bandalagsins. Hlutfallið getur verið mismunandi eftir því úr hvaða efni 

umbúðirnar eru. 

b) Endurnýting með orkuvinnslu. 

 Umbúðaúrgangur sem er unninn til orkuvinnslu skal hafa lágmarksbrennsluvarma til að ná hámarkshagkvæmni í 
vinnslu orkunnar. 

c) Endurnýting með myltingu. 
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 Umbúðaúrgangur sem er unninn í því skyni að mylta hann skal geta brotnað niður lífrænt að því marki að það hindri 
ekki sérstaka söfnun og myltingarvinnslu úrgangsins eða moltnun hans. 

d) Umbúðir sem geta brotnað lífrænt niður. 

Umbúðaúrgang sem getur brotnað lífrænt niður skal vera unnt að mylta með eðlisfræðilegum, efnafræðilegum eða lífrænum 
aðferðum þannig að stærstur hluti moltunnar brotni að lokum niður í koldíoxíð, lífmassa og vatn. 
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 Viðauki V – ÚR REGLUGERÐ NR: 609/1996 með síðari breytingum – II. viðauki 
 

5. gr. 

Auðkenningarkerfi. 

Til að greiða fyrir söfnun, endurnotkun og endurnýtingu, þar með talinni endurvinnslu, skal tilgreina úr hverju 

umbúðaefnið/efnin eru gerð til að hægt sé að bera kennsl á þau og flokka. 

Auðkenningarkerfi verður gefið út eigi síðar en 1. júlí 1997 sem viðauki við reglugerð þessa. 

Umbúðirnar skulu merktar á viðeigandi hátt, annaðhvort á umbúðirnar sjálfar eða á merkimiða sem á þær er festur. 

Merkingar skulu vera augsýnilegar og auðlæsilegar. Merkingar skulu halda sér og endast eins og við á, einnig þegar 

umbúðirnar eru opnaðar. 

II. VIÐAUKI. 

Auðkenningarkerfi 

Nota skal tölurnar 1 til 19 fyrir plast, 20 til 39 fyrir pappír og pappa, 40 til 49 fyrir málma, 50 til 59 fyrir við, 60 til 

69 fyrir textílefni og 70 til 79 fyrir gler.  

  

Í auðkenningarkerfinu má einnig nota skammstafanir fyrir viðeigandi efni (t.d. HDPE: High Density Polyethylene 

(þétt pólýetýlen)). Hægt er að auðkenna efni með talna- og/eða skammstöfunarkerfi. Auðkennin skulu birtast fyrir 

miðju eða fyrir neðan myndtákn um möguleika á endurnotkun eða endurnýtingu umbúðanna. 
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Viðauki VI - Dæmi um plastumbúðir í athugunarþýði sem ekki var hægt að 

flokka 

 

Uppvottavéladuftsbrúsi - Mjöll Frigg 

Glær lok af skyrdósum 

Askja og lok utan af smjörva 

Hamborgarasósubrúsi - Sigurplast 

Kotasæludós - Reykjalundur  

Brúsi undan klór - Bónus 

Umslag utan af flatbrauði 

Allt stökkt plast 

Box og lok undan 2 lítrum af Kjörís 

Skólakæfa frá SS 

Innri pokar utan af Cheerios  

Umslög undan Tortilla 
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Viðauki VII – Dæmi um fyrirtæki á Íslandi sem framleiða og flytja inn 

plastumbúðir 
 

 Bergplast – framleiðir plastumbúðir fyrir matvælaiðnaðinn og að mestu leyti fyrir 

mjólkuriðnaðinn. Framleiðir ekki úr endurunnu plasti (Magnús, 2009) 

 Plastprent - http://plastprent.is/Default.asp?page=169 

 Reykjalundur – framleiðir plastumbúðir (Reykjalundur, 2009) 

 Sigurplast – framleiðir og flytur inn plastumbúðir. 

Fyrirtækið hefur nýlega hafið innflutning á 

endurunnu plasti til umbúðaframleiðslu sem svarar 

til 5-10% af hráefnisþörf. Ekki er hægt að nota 

endurunnið plast til framleiðslu á plastumbúðum til 

varðveislu matvæla. Afurðir fyrirtækisins eru 

framleiddar úr HDPE (75%) og LDPE (20%) til 

helminga fyrir matvælaiðnaðinn og annan iðnað eins 

og til dæmis byggingariðnaðinn. Ekki er viðhöfð við framleiðsluna umhverfisstefna. 

Fyrirtækið greiðir úrvinnslugjald hvort tveggja við innflutning og sölu umbúða. 

(Rögnvaldur Pálmason, 2009) 

Mynd 29 - Sýnishorn af framleiðslu 
Sigurplasts 


