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Formáli	

Ritgerð	þessi	er	lokaverkefni	við	viðskiptafræðideild	Háskóla	Íslands.	Ritgerðin	er	metin	

til	6	ECTS	eininga.	Markmið	ritgerðarinnar	er	að	kynna	ferli	endurvinnslu	bifreiða,	þróun	

þess	og	þá	þætti	sem	það	felur	í	sér.	Hvernig	er	þessum	málum	háttaðá	Íslandi	og	hver	

eru	hlutverk	og	hverjar	eru	skyldur	þeirra	aðilar	sem	koma	að	þessu	ferli?	Endurvinnsla	á	

sér	 ekki	 langa	 sögu,	 en	 mikil	 þróun	 hefur	 átt	 sér	 stað	 á	 undanförnum	 árum.	

Viðhorfsbreytingar	til	endurvinnslu	og	áhersla	á	góða	umgengni	við	náttúru	og	auðlindir	

hafa	gert	það	að	verkum	að	í	dag	er	endurvinnsla	mikilvægur	þáttur	í	virðiskeðjunni	og	

þar	leynast	enn	mörg	ónýtt	tækifæri.	

Leiðbeinandi	við	verkefnið	var	Gunnar	Óskarsson,	lektor	við	viðskiptafræðideild	HÍ	og	

vil	ég	færa	honum	bestu	þakkir	fyrir.		
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Útdráttur	

Hvað	er	endurvinnsla	bifreiða?	Á	hún	eitthvað	skylt	við	þá	ímynd	sem	partasölur	hafa	í	

hugum	margra.	Ekki	er	ósennilegt	að	upp	í	hugann	komi	mynd	af	óhrjálegum	haugum	af	

ryðguðum	bílhræjum	sem	ekki	er	fyrir	hvern	sem	er	að	leita	 í	og	ólíklegt	að	þar	finnist	

eitthvað	nothæft	í	nýlega	bíla.		

Það	er	ekki	langt	síðan	þessi	mynd	var	raunhæf	lýsing	á	partasölu,	en	með	breyttum	

viðhorfum,	breyttum	kröfum	og	breyttri	 löggjöf	hafa	þessi	 fyrirtæki	þróast	 í	það	verða	

viðurkenndur	hluti	virðiskeðjunnar	og	stuðla	þannig	að	betri	nýtingu	auðlinda.		

Í	 dag	 eru	 gerðar	 kröfur	 til	 þessara	 fyrirtækja	 um	 að	 þau	 stundi	 umhverfisvæna	

starfsemi	 sem	 stuðli	 að	endurnotkun	og	endurvinnslu	úr	 sér	 genginna	ökutækja.	Með	

aðstoð	internetsins	er	auðvelt	að	leita	á	skipulega	uppsettum	og	aðgengilegum	lager,	að	

þeim	varahlut	sem	vantar.	Ábyrgð	er	tekin	á	seldum	varahlutum,	rekjanleiki	er	tryggður	

og	 starfsemin	 er	 gæðavottuð.	 Það	 sem	 ekki	 er	 selt	 sem	notaður	 varahlutur	 er	 selt	 til	

frekari	endurvinnslu	sem	stuðlar	að	betri	nýtingu	auðlinda	og	umhverfisvernd.		

Þetta	er	eðlilegt	framhald	af	þeirri	þeirri	stefnu	sem	mótuð	hefur	verið	og	á	rætur	sínar	

að	rekja	til	mengunarbótareglunnar	og	reglunnar	um	framleiðendaábyrgð.	 	Hér	á	 landi	

hefur	Úrvinnslusjóður	gegnt	mikilvægu	hlutverki	í	að	útfæra	þessar	reglur	og	hafa	eftirlit	

með	þeim	aðilum	sem	sinna	þessum	verkefnum.		Tryggingafélögin	hafa	líka	haft	mikil	áhrif	

í	þá	veru	að	auka	notkun	notaðra	varahluta	og	Bílgreinasambandið	hefur	beitt	sér	fyrir	

innleiðingu	gæðastaðals	sem	tekur	einnig	til	söluaðila	notaðra	varahluta.		

Verð	 á	 notuðum	 varahlutum	 er	 alla	 jafna	 30%	 til	 50%	 af	 verði	 nýs	 varahlutar	 hjá	

umboði,	 en	 verð	 á	 hráefnum	 til	 endurvinnlsu	 fylgja	 sveiflum	 í	 heimsmarkaðsverði	 á	

þessum	 afurðum.	 Endurvinnsluiðnaðurinn	 er	mikilvægur	 þáttur	 í	 virðiskeðjunni,	 hvort	

heldur	um	endurnotkun	eða	endurvinnslu	er	að	ræða	og	samfélaginu	til	hagsbóta	í	bæði	

umhverfislegu	og	efnahagslegu	tilliti.		
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1 	Inngangur		

Miklar	 breytingar	 urðu	 á	 viðhorfum	 fólks	 til	 endurvinnslu	 og	 endurnýtingar	 í	 kjölfar	

hrunsins	árið	2008.	Árin	þar	á	eftir	einkenndust	af	breyttum	viðhorfum	í	samfélaginu	til	

verðmæta	 og	 nýtni	 og	 sparsemi	 urðu	 aftur	 að	 dyggðum	 sem	 vert	 var	 að	 tileinka	 sér.	

Lopapeysan	varð	að	tískuflík	og	það	að	ferðast	innanlands	heillaði	margan	landann.	Hvort	

við	hverfum	aftur	til	fyrri	hátta	á	tíminn	eftir	að	leiða	í	ljós.	Varanlegar	breytingar	hafa	þó	

orðið	á	þeim	hlutum	sem	snúa	að	endurvinnslu	bifreiða	og	almennri	notkun	á	notuðum	

varahlutum,	breytingar	sem	eru	meðal	annars	 tilkomnar	vegna	 innleiðingar	á	 tilskipun	

Evrópusambandsins	 um	 meðhöndlun	 og	 endurnýtingu	 bifreiða	 og	 breyttu	 viðhorfi	

tryggingafélaganna	til	notkunar	á	notuðum	varahlutum.	Þessar	breytingar	ganga	ekki	til	

baka	þó	efnahagur	batni	og	fjármagnshöftum	verði	aflétt.		

Í	þessari	ritgerð	er	fjallað	um	endurvinnslu	bifreiða,	hvað	felst	í	endurvinnslu	þeirra	og	

hvaða	hagrænu	hvata	við	höfum	til	 endurvinnslu.	Hvaða	hlutverk	og	 skyldur	hafa	þeir	

aðilar	sem	koma	að	þessum	markaði	og	þá	sérstaklega	Úrvinnslusjóður	og	samstarfsaðilar	

hans.		

Ritgerðin	skiptist	í	meginatriðum	í	fjóra	kafla,	sá	fyrsti	fjallar	um	endurvinnslu	bifreiða,	

virðiskeðju	endurvinnslu	og	vöruhringrásina.	Skilgreiningar	verða	settar	fram	á	hugtökum	

eins	og	endurnotkun,	endurnýting	og	endurvinnsla	og	fjallað	um	hverjir	eru	skilgreindir	

úrvinnsluaðilar.	Næstu	kaflar	 á	eftir	 fjalla	um	hagræna	hvata	 til	 endurvinnslu	bifreiða,	

hlutverk	og	skyldur	Úrvinnslusjóðs,	úrvinnslugjald	og	skilagjald	af	bifreiðum	og	aðra	þætti	

sem	áhrif	hafa	á	endurvinnslu	bifreiða	hér	á	landi.		

Sú	spurning	sem	leitast	er	við	að	svara	í	þessari	ritgerð	er	hvort	samfélagið	hafi	hag	af	

endurvinnslu	bifreiða?	
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2 Endurvinnsla	bifreiða	

Meðhöndlun	 úrgangs	 og	 endurvinnsla	 er	 stór	 þáttur	 í	 umræðunni	 um	 umhverfismál.	

Þegar	 litið	er	til	þeirra	umhverfisþátta	sem	bílaiðnaðurinn	á	þátt	 í	hefur	athyglin	mikið	

beinst	 að	 gróðurhúsalofttegundum	 og	 áhrifum	 þeirra	 á	 hlýnun	 jarðar.	 Að	 sama	 skapi	

hefur	mikið	verið	rætt	um	hvernig	þróun	nýrra	og	umhverfisvænni	bíla	getur	mögulega	

leyst	vandann.	Ekki	má	þó	gleyma	öllum	þeim	úrgangi	sem	verður	til	þegar	bíll	er	tekinn	

úr	notkun.	Samkvæmt	nýjustu	stefnum	í	markaðsmálum	er	líftími	vara	alltaf	að	styttast	

og	gildir	það	ekki	síst	um	bifreiðar.	Í	bílaiðnaðnum	er	mikið	af	hráefnum	endurheimt	með	

sundurhlutun	bíla,	 hráefnum	 sem	enn	hafa	 hátt	markaðsvirði	 og	 er	 því	 efnahagslegur	

hvati	á	bak	við	endurvinnslu	(Zorpas	&	Inglezakis,	2012).	Í	dag	á	bílaiðnaðurinn	þátt	í	5%	

af	 öllum	 úrgangi	 sem	 verður	 til	 á	 jörðinni	 en	 með	 því	 er	 bæði	 átt	 við	 úrgang	 frá	

verksmiðjum	 sem	 framleiða	 bíla	 sem	 og	 bílana	 sjálfa	 þegar	 þeir	 eru	 teknir	 úr	 notkun	

(Simic,	2013).		

Þar	til	undir	lok	5.	áratugar	síðustu	aldar	voru	bílar	sem	ekki	voru	lengur	í	notkun(e.	

end	of	life	vehicles	(ELV))	endurunnir	með	þeim	hætti	að	innra	byrði	bílsins	var	rifið	eða	

brennt.	Ekkert	var	frekar	gert	við	bílhræið	og	tætarar	sem	tæta	bíla	voru	ekki	komnir	til	

sögunnar.	Með	bifreið	sem	ekki	er	lengur	í	notkun	er	átt	við	farartæki	sem	notandi	hefur	

losað	sig	við	sem	úrgang,	hvort	sem	sá	úrgangur	 fer	 í	endurvinnslu	eða	ekki.	Það	var	 í	

kringum	 árið	 1960	 að	 fyrsti	 tætarinn	 var	 hannaður	 í	 Bandaríkjunum.	 Einkaleyfið	 var	

fljótlega	selt	til	Þýskalands	þar	sem	upphaflega	hönnunin	var	löguð	að	evrópskum	þáttum.	

Á	sama	tíma	og	tætarar	komu	fram	á	sjónarsviðið	var	samsetning	bíla	að	breytast.	Bílar	

sem	þá	voru	framleiddir	fóru	að	innihalda	minna	stál	og	stærri	hluti	bíla	var	smíðaður	úr	

áli	og	efnum	af	lífrænum	uppruna.	Efir	því	sem	bílar	urðu	fjölbreyttari	að	efnasamsetningu	

þurfti	að	hanna	aðferðir	til	þess	að	skilja	þessi	efni	að	við	endurvinnslu	og	voru	þá	þróaðar	

aðferðir	til	þess	að	skilja	að	segulmagnaða	málma	frá	öðrum	hlutum	bílsins	á	seinni	hluta	

síðustu	aldar	(Dalmijn	&	Jong,	2007).	

2.1 Virðiskeðja	endurvinnslu	
Það	að	endurvinna	bifreið	felur	í	sér	þrjú	atriði.	Í	fyrsta	lagi	er	það	endurvinnslan	sjálf	sem	

felur	 í	sér	að	vinna	efni	niður	 í	 frumefni,	til	dæmis	ál	sem	er	 	brætt.	 Í	öðru	 lagi	er	það	

björgun	hluta	(e.	recovery)	sem	felur	í	sér	að	nýta	hlut	aftur	en	með	breytingum.	Í	þriðja	

lagi	þá	er	talað	um	að	endurnota	hlut,	til	dæmis	sem	varahlut.		
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Í	lögum	um	úrvinnslugjald	nr.	162/2002	er	talað	um	endurnotkun	og	endurnýtingu	og	

þessi	hugtök	skilgreind.	 Í	 reglugerð	um	úrvinnslu	ökutækja	nr.	303/2008	og	skilmálum	

Úrvinnslusjóðs	ÚRVS-01-2015	(Úrvinnslusjóður	&	Mannvit,	2015)	eru	þessi	hugtök	skýrð	

á	sama	hátt,	en	í	stað	þess	að	tala	um	úrgang	er	talað	um	úr	sér	gengin	ökutæki,	sem	er	í	

samræmi	við	skilgreiningar	laganna	á	úrgangi.	Samkvæmt	2.	gr.	laga	um	úrvinnslugjald	er	

úrgangur,	hvers	kyns	efni	eða	hlutir	sem	einstaklingar	eða	lögaðilar	ákveða	að	losa	sig	við	

eða	gert	er	að	losa	sig	við	á	tiltekinn	hátt.	Endurnotkun	er	endurtekin	notkun	úrgangs	í	

óbreyttri	mynd.	Það	þýðir	að	sala	varahluta		úr	sér	genginna	ökutækja	til	áframhaldandi	

nota	í	sambærilegar	bifreiðar	er	endurnotkun.	Endurnýting	er,	samkvæmt	2.	gr.	laga	um	

úrvinnslugjald,	 hvers	 konar	 nýting	 úrgangs,	 önnur	 en	 endurnotkun,	 þar	 með	 talin	

endurvinnsla.	 Þannig	 felur	 endurnýting	 það	 í	 sér	 að	 hluturinn	 gegnir	 ekki	 áfram	 sínu	

upphaflega	hlutverki,	heldur	er	hann	nýttur	með	öðrum	hætti,	til	dæmis	sem	hráefni	til	

orkuvinnslu.	Í	reglugerð	um	úrvinnslu	ökutækja	og	skilmálum	Úrvinnslusjóðs	er	hugtakið	

endurvinnsla	 skilgreint	þannig	að	hún	 fellur	undir	endurnýtingu	 sem	endurframleiðsla	

vegna	úr	sér	genginna	ökutækja	eða	 íhluta	 til	upprunalegra	eða	annarra	nota,	þó	ekki	

orkuvinnslu	(Úrvinnslusjóður	&	Mannvit,	2015).	

Drifkrafturinn	að	baki	endurvinnslu	hefur	breyst	í	tímanna	rás,	meðfram	breytingum	á	

eftirspurn	eftir	þeim	efnum	sem	hægt	er	að	vinna	úr	bifreiðum.	Til	dæmis	má	nefna	að	

þegar	framleiðsla	á	hágæða	stáli	hófst	á	áttunda	áratug	síðustu	aldar	jókst	eftirspurn	eftir	

þeim	málmum	sem	ekki	eru	segulmagnaðir.	Þetta	varð	til	þess	að	málmar	úr	bifreiðum	

voru	í	auknum	mæli	aðskildir	með	segulsviði	í	endurvinnsluferlinu.	Seinna	þegar	ódýrara	

varð	að	 framleiða	ál	með	endurvinnslu	heldur	en	að	vinna	það	úr	 súráli	 jókst	 svo	enn	

frekar	nýting	á	áli	úr	bifreiðum	(Kanari,	Pineau,	&	Shallari,	2003).	

Til	þess	að	endurvinnsla	sé	fjárhagslega	hagkvæm	þarf	virði	endurunninna	afurða	að	

vera	meira	en	að	búa	þær	til,	eða	vinna	þær	frá	grunni,	samanber	dæmið	um	ál	hér	að	

framan.	Þetta	þýðir	að	til	þess	að	það	sé	hagkvæmt	að	endurvinna	afurð	er	nauðsynleg	

forsenda	að	lokaafurðin	standi	undir	kostnaði.	Talað	er	um	efnishringrás	eða	vöruhringrás	

þegar	mikið	magn	af	efnum	eru	endurunnin	úr	vöru	sem	ekki	er	lengur	í	notkun	og	aftur	

komið	 fyrir	 í	 virðiskeðjunni	 þannig	 að	 þau	 verða	 aftur	 að	 fullbúnum	 vörum.	 Í	

vöruhringrásinni	er	lögð	áhersla	á	að	hringrásin	sé	eins	lokuð	og	mögulegt	er	og	að	orku-	

og	hráefnanotkun	sé	í	lágmarki.		
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Mynd	1-	Vöruhringrás	(Úrvinnslusjóður,	2012,	bls.	9)	

Þannig	 getur	 ál	 sem	 unnið	 er	 úr	 eldri	 bifreið	 verið	 endurunnið	 og	 seinna	 nýtt	 til	

framleiðslu	á	nýjum	bílum.	Til	þess	að	loka	þessari	hringrás	þarf	endurvinnsla	að	standa	

undir	sér	fjárhagslega	og	þá	þarf	að	líta	til	þátta	eins	og	gæða	endurunninna	efna,	kostnað	

við	flutninga	og	kostnað	við	úrvinnslu.	Fer	það	mikið	eftir	því	hvaða	hluta	bifreiðarinnar	

verið	er	að	endurvinna	hvernig	þessir	kostnaðarliðir	skiptast,	til	dæmis	er	mun	flóknara	

og	dýrara	að	vinna	góðmálma	úr	hvarfakút	en	álgrind	úr	bifreið	en	aftur	á	móti	er	töluvert	

dýrara	að	flytja	álið	(Dalmijn	&	Jong,	2007).	
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2.2 Endurvinnsluferlið	

	

Mynd	2	-	Yfirlit	yfir	lífsferil	bifreiðar	(Zorpas	&	Inglezakis,	2012,	p.	57)	

Mynd	2	sýnir	lífsferil	bifreiðar.	Efst	til	vinstri	er	framleiðsla	nýrra	bifreiða	en	sú	framleiðsla	

fær	 hráefni	 frá	 hráefnisframleiðendum	 sem	 geta	 notast	 við	 bæði	 endurunnin	 og	

óendurunnin	efni.	Hluti	af	framleiðslu	nýrra	bifreiða	fer	í	nýja	varahluti.	Þegar	líftíma	bíls	

er	 lokið	 getur	 hann	 annaðhvort	 endað	 í	 endurvinnslu	 eða	 ekki	 (e.	 abandoned	 ELV).	 Í	

endurvinnslu	 er	 bíllinn	 tekinn	 í	 sundur,	 þar	 sem	 sumir	 hlutir	 eru	 endurnýttir	 sem	

varahlutir	 á	 meðan	 aðrir	 eru	 unnir	 frekar	 niður.	 Keðjunni	 er	 svo	 lokað	 með	 því	 að	

endurunnin	efni	eru	aftur	nýtt	í	aðra	framleiðslu	(Zorpas	&	Inglezakis,	2012).	

	

Mynd	3	–	Sundurgreining	íhluta	og	efna	(Kanari	o.fl.,	2003,	p.	17)	

Þegar	litið	er	til	landa	innan	Evrópusambandsins	hefst	hið	eiginlega	endurvinnsluferli	

með	afskráningu	bifreiðarinnar	(sjá	mynd	3).	Þá	taka	söfnunar	og	úrvinnslufyrirtæki	við	
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bílnum,	bæði	varahlutasölur	og	endurvinnsluaðilar.	Fyrirtækin	einbeita	sér	að	því	að	nýta	

verðmæta	varahluti	úr	bílnum	en	 fjarlægja	 jafnframt	hluti	 eins	og	 rafgeyma,	 spilliefni,	

eldsneyti	og	fleira.	Eftir	að	bifreið	hefur	farið	í	gegnum	úrvinnsluaðila	stendur	oft	töluvert	

af	sjálfum	bílnum	eftir,	það	er	það	sem	eftir	er	af	bílnum	þegar	búið	er	að	nýta	allt	heillegt	

og	fjarlægja	vökva	og	spilliefni.	Þá	tekur	við	það	ferli	að	reyna	að	aðskilja	mismunandi	

efnislega	hluta	bílsins	eins	vel	og	hægt	er	með	sundurgreiningu.	Þetta	er	gert	til	þess	að	

flokka	hluta	bílsins	sem	best	eftir	efnasamsetningu,	en	það	einfaldar	alla	frekari	úrvinnslu.	

Þá	er	reynt	að	taka	flesta	plast,	ál,	stál	og	aðra	efnishluta	saman.	Þá	stendur	bílgrindin	

sjálf	eftir	og	nauðsynlegt	er	að	minnka	stærð	hennar	til	að	vinna	úrganginn	betur	niður.	

Hún	er	þá	send	til	aðila	sem	tæta	hana	í	sundur	með	sérstökum	tæturum.	Eftir	að	búið	er	

að	tæta	í	sundur	bílhræið	eru	efnisleifar	aðskildar	með	loftblæstri.	Þannig	eru	léttari	efni	

eins	 og	 áklæði,	 svampur	 og	 viðarhlutar	 aðskildir	 frá	 málmum.	 Þessi	 efni	 sem	 kallast	

tætaraleifar	 (e.	 automobile	 shredder	 residue)	 telja	 alls	 20-25%	 af	 upphaflegri	 þyngd	

bílsins	og	enda	oftar	en	ekki	í	landfyllingu	(Kanari	o.fl.,	2003).		

Með	harðari	 löggjöf	um	landfyllingu	og	hækkandi	kostnaði	við	urðun	hefur	þróun	á	

endurvinnsluaðferðum	á	þessum	efnum	aukist.	Þegar	léttari	efni	hafa	verið	aðskilin	með	

loftblæstri	er	aðallega	stál,	aðrir	málmar	og	plast	eftir	af	leifum	bílsins.	Stálið	er	aðskilið	

með	segulsviði,	en	aðrir	hlutar	sem	eru	mismunandi	að	stærð	og	efnasamsetningu,	eru	

aðskildir	með	lífrænum	aðferðum	eins	og	skiljum	(Dalmijn	&	Jong,	2007).	

2.3 Úrvinnsla	bifreiða	á	Íslandi	
Hér	á	landi	er	það	Úrvinnslusjóður	sem	hefur	eftirlit	með	og	gerir	þjónustusamninga	við	

þá	 aðila	 sem	 vilja	 gerast	 þjónustu-	 eða	 ráðstöfunaraðilar	 við	 úrvinnslu	 ökutækja.	

Þjónustusamningar	þessir	eru	byggðir	á	skilmálum	Úrvinnslusjóðs	og	innihalda	ítarlegar	

kröfur,	 skilyrði	 og	 verklýsingar	 fyrir	 þjónustuaðila	 og	 skilmála	 fyrir	 ráðstöfunaraðila.	

Gerður	er	 greinarmunur	 á	þjónustuaðila	og	 ráðstöfunaraðila	og	er	það	 í	 samræmi	 við	

reglugerð	um	úrvinnslu	ökutækja,	þar	sem	þessir	aðilar	eru	skilgreindir.	Samkvæmt	3.	gr.	

reglugerðarinnar	er	móttökustöð	sá	staður	eða	aðstaða	þar	sem	tekið	er	við	úrgangi	til	

geymslu	 um	 lengri	 eða	 skemmri	 tíma	 og	 þaðan	 fer	 úrgangurinn	 til	 förgunar,	

endurnýtingar	 eða	 endurnotkunar,	 eða	 honum	 er	 fargað	 á	 staðnum.	 Söfnunarstöð	

(gámastöð)	 er	 samkvæmt	 sömu	 grein	 staður	 eða	 aðstaða	 sem	 hefur	 sama	 tilgang	 og	

móttökustöð	 að	 því	 undanskildu	 að	 ekki	 er	 um	 endanlega	 förgun	 að	 ræða.	 Þannig	 er	
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söfnunarstöð	ekki	endanleg	úrvinnslustöð,	heldur	eru	úr	sér	gengin	ökutæki	meðhöndluð	

á	staðnum	og	síðan	flutt	þaðan	til	endanlegrar	úrvinnslu	og	förgunar.	Þjónustuaðilar	eru	

þá	 samkvæmt	 þessu	 söfnunarstöðvar	 og	 ráðstöfunaraðilar	 eru	 móttökustöðvar	

(Úrvinnslusjóður	&	Mannvit,	2015).	

 Ráðstöfunaraðilar	

Ráðstöfunaraðilar	eru	innlendir	eða	erlendir	aðilar	sem	hafa	tilskilin	leyfi	fyrir	starfsemi	

sinni	 eins	 og	 málmendurvinnslur,	 sorpbrennslustöðvar,	 urðunarstaðir	 eða	 sérhæfðir	

eyðingaraðilar.	 Innlendir	 ráðstöfunaraðilar	 eru	 skráðir	 hjá	 Úrvinnslusjóði	 og	 sé	

endanlegur	 ráðstöfunaraðili	 erlendur	 þarf	 hann	 einnig	 að	 vera	 skráður	 hjá	 sjóðnum.	

Ráðstöfunaraðilar	gegna	hlutverki	móttökustöðva	og	skulu	haga	verklagi	sínu	við	móttöku	

úr	 sér	 genginna	 ökutæka	 á	 sama	 hátt	 og	 þjónustuaðilar	 í	 samræmi	 við	 reglugerð	 um	

úrvinnslu	ökutækja.	Þeim	ber	að	geyma	úr	sér	gengin	ökutæki	þannig	að	endurnýtanlegir	

hlutir	skemmist	ekki	eða	að	möguleikar	til	endurnýtingar	eða	endurvinnslu	minnki.	Hins	

vegar	er	ekki	um	að	ræða	þjónustusamning	milli	Úrvinnslusjóðs	og	ráðstöfunaraðila	og	

því	 koma	 ekki	 neinar	 greiðslur	 frá	 sjóðnum	 til	 ráðstöfunaraðila	 (Úrvinnslusjóður	 &	

Mannvit,	2015). 

 Þjónustuaðilar	

Þjónustuaðilar	 fyrir	Úrvinnslusjóð	eru	þeir	 sem	að	uppfylltum	skilyrðum	geta	 tekið	við	

ökutækjum	frá	eigendum	þeirra	og	ráðstafað	þeim	í	viðurkenndan	farveg.		

Varahlutasalar	sem	sýsla	með	notaða	varahluti	eða	bílapartasalar	geta	að	uppfylltum	

skilyrðum	orðið	þjónustuaðilar	Úrvinnslusjóðs.	Til	þess	þurfa	þeir	að	uppfylla	samræmd	

starfsleyfisskilyrði	 fyrir	 bílapartasölur	 (Umhverfisstofnun	 og	 heilbrigðiseftirlit	

sveitarfélaga,	2003),	en	starfsemi	þeirra	fellur	undir	atvinnurekstur	sem	getur	haft	í	för	

með	sér	mengun.	Slík	starfsemi	er	nánar	skilgreind	í	lögum	um	úrvinnslugjald	og	reglugerð	

um	starfsleyfi	 fyrir	atvinnurekstur	 sem	getur	haft	 í	 för	með	sér	mengun	nr.	785/1999.	

Meðal	skilyrða	starfsleyfis	er	að	fyrirtæki	hagi	ásýnd	og	aðkomu	allri	sem	snyrtilegastri	og	

þannig	að	ekki	stafi	hætta	af.	Fráveitumál	séu	hönnuð	með	tilliti	til	starfseminnar	með	

tilheyrandi	 sandfangi	 og	 olíugildrum	 sem	 lúti	 reglubundnu	 eftirliti	 og	 olíugildrur	 skulu	

tæmdar	 af	 viðurkenndum	 aðila	 (Umhverfisstofnun	 og	 heilbrigðiseftirlit	 sveitarfélaga,	

2003).	
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Þjónustuaðilar	skulu	einnig	uppfylla	gæðastaðal	Bílgreinasambandsins,	BGS	5.0	og	vera	

vottaðir	samkvæmt		honum	af	BSIá	Íslandi	ehf.	Umsjón	og	eftirlit	með	uppgjöri,	vigtun	og	

frágangi	þjónustuaðila	er	á	hendi	Úrvinnslusjóðs.	Hlutverk	þjónustuaðila	er	að	taka	á	móti	

ökutæki	til	afskráningar	og	úrvinnslu.	Við	móttöku	ökutækis	skal	þjónustuaðili	ganga	úr	

skugga	 um	 að	 ökutækið	 uppfylli	 ákveðnar	 lágmarkskröfur	 þannig	 að	 unnt	 sé	 að	 bera	

kennsl	á	það	með	verksmiðjunúmeri	þess.	Þjónustuaðili	heldur	utan	um	fjölda,	þyngd	og	

magn	ökutækja	en	 jafnframt	ber	honum	að	halda	 skrá	yfir	 gerð	og	magn	spilliefna	og	

ráðstöfun	þeirra.	Við	meðhöndlun	ökutækja	skal	hreinsa	og	sundurgreina	ökutækið	og	

þeir	 partar	 sem	 ekki	 eru	 endurnýttir	 og	 seldir	 sem	 notaðir	 varahlutir	 skulu	 sendir	 til	

viðurkenndra	ráðstöfunaraðila.	Hreinsun	er	skilgreind	í	reglugerð	um	úrvinnslu	ökutækja,	

en	 í	henni	 felst	 að	 fjarlægja	 spilliefni	og	önnur	hættuleg	efni	úr	ökutækinu	og	 skila	 til	

viðurkenndra	ráðstöfunaraðila	(Úrvinnslusjóður	&	Mannvit,	2015).	Þjónustuaðili	gefur	út	

skilavottorð	 vegna	 ökutækisins	 til	 eiganda	 eða	 umráðamanns	 í	 samræmi	 við	

verklagsreglur	 Úrvinnslusjóðs.	 Gegn	 framvísun	 skilavottorðs	 til	 Samgöngustofu	 eða	

umboðsaðila	hennar	er	skilagjald	greitt	til	eiganda,	en	það	er	jafnframt	forsenda	þess	að	

þjónustuaðili	fái	greitt	frá	Úrvinnslusjóði	(Úrvinnslusjóður	&	Mannvit,	2015).	
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3 Hagrænir	hvatar	og	skilyrði	fyrir	endurvinnslu	bifreiða	

Árið	1989	voru	samþykkt	á	Alþingi	lög	um	ráðstafanir	gegn	umhverfismengun	af	völdum	

einnota	umbúða	fyrir	drykkjarvörur	nr.	52/1989.	Með	lögum	þessum	var	lagt	skilagjald	á	

drykkjarvörur	 í	 einnota	 umbúðum.	 Skilagjaldið	 skyldi	 endurgreiða	 neytendum	 við	

móttöku	 á	 notuðum	 umbúðum	 til	 eyðingar	 eða	 endurvinnslu.	 Í	 athugasemdum	 við	

frumvarpið	segir:	

Endurvinnsluiðnaður	á	eftir	að	hafa	enn	mikilvægara	hlutverki	að	gegna	hér	á	
landi	 sem	 annars	 staðar.	 Eftir	 því	 sem	 gengur	 á	 auðlindir	 jarðar	 verður	
endurvinnsla	 á	 ýmsu	 því	 sem	 háneyslusamfélög	 nútímans	 henda	 frá	 sér	
stöðugt	 mikilvægari.	 Hér	 er	 því	 ekki	 einungis	 á	 ferðinni	 verkefni	 á	 sviði	
umhverfisverndar,	heldur	er	hér	um	eina	grein	iðnþróunar	að	ræða.	(Þingskjal	
573,	1988)		

Þetta	er	í	fyrsta	sinn	sem	reynt	er	hér	á	landi	að	koma	á	laggirnar	kerfi	sem	drifið	er	áfram	

með	efnahagslegum	hvötum	 í	þeim	tilgangi	að	hafa	áhrif	á	 ráðstöfun	okkar	á	úrgangi.	

Jafnframt	má	hér	sjá	ákveðna	framtíðarsýn	á	þróun	þessara	mála	og	skilning	á	mikilvægi	

endurvinnsluiðnaðarins.		

3.1 Mengunarbótareglan	og	framleiðendaábyrgð	
Lög	um	um	spilliefnagjald	nr.	56/1996	tóku	gildi	þann	1.	janúar	1997.	Tilgangur	laganna	

var	að	sporna	við	mengun	sem	stafar	af	spilliefnum	og	geta	haft	mengandi	eða	óæskileg	

áhrif	 á	 umhverfi	 og	 líf	 manna.	 Jafnframt	 að	 skapa	 hagræn	 skilyrði	 fyrir	 söfnun	 og	

meðhöndlun,	endurnýtingu	eða	eyðingu	þessara	efna.	Þá	kváðu	lögin	á	um	að	komið	yrði	

á	fót	spilliefnanefnd	sem	hefði	það	hlutverk	að	gera	áætlun	um	hvernig	best	yrðir	staðið	

að	meðhöndlun	 spilliefna.	Markmiðið	 var	meðal	 annars	 að	 gera	 aðilum	 kleift	 að	 skila	

spilliefnum	 á	 söfnunarstaði	 án	 endurgjalds	 og	 að	 kostnaður	 við	 förgun	 þeirra	 væri	

greiddur	 af	 notendum	vörunnar	 í	 formi	 spilliefnagjalds	 sem	 lagt	 yrði	 á	hina	mengandi	

vöru.	Þetta	var	í	samræmi	við	lögmálið	um	að	sá	greiði	sem	mengun	veldur	(e.	polluter	

pays	principle).	Þetta	lögmál	hefur	á	íslensku	verið	kallað	mengunarbótaregla	og	kemur	í	

stað	þess	kerfis	sem	áður	var	þar	sem	úrgangshafar	greiddu	fyrir	förgun	spilliefna,	en	það	

fyrirkomulag	var	og	er	í	eðli	sínu	letjandi.		

Á	 þessum	 tíma	 var	 einnig	 farið	 að	 ræða	 um	 það	 sem	 kallað	 hefur	 verið	

framleiðendaábyrgð,	það	er	að	framleiðandi	beri	einnig	ábyrgð	á	vörunni	eftir	að	notkun	

hennar	 í	 upphaflegri	 mynd	 er	 lokið	 eða	 líftíma	 vörunnar	 er	 lokið.	 Þannig	 stendur	
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framleiðandinn	 straum	 af	 kostnaði	 við	 endurvinnslu	 og	 förgun	 vörunnar.	 Þessi	

lokakostnaður	er	þá	innifalinn	í	söluverði	vörunnar	og	sé	hann	hár	þá	hækkar	verðið	og	

varan	verður	þá	síður	samkeppnisfær.		Það	sama	gerist	þegar	endurvinnsla	eða	förgun	er	

áhættu-	eða	kostnaðarsöm.		

Þessari	 ráðstöfun,	það	er	álagningu	spilliefnagjaldsins,	var	einnig	ætlað	minnka	hlut	

sveitarfélaganna	 við	meðhöndlun	 og	móttöku	 úrgangs	 þó	 þeim	 hafi	 áfram	 verið	 falið	

ákveðið	 hlutverk	 samkvæmt	 lögum.	 Þannig	 var	 ákveðinn	 kostnaður	 fluttur	 frá	

sveitarfélögum,	 sem	 höfðu	 fjármagnað	 hann	 með	 almennum	 skatttekjum	 og	

þjónustugjöldum,	yfir	í	vöruverð	(Úrvinnslusjóður,	2010).	

Spilliefnanefnd	hafði	ekki	eftirlitsskyldur,	en	gegndi	mikilvægu	hlutverki	í	stefnumótun	

og	uppbyggingu	tölfræðilegrar	þekkingar	á	magni	spilliefna,	skilaaðila	og	uppruna	þeirra.	

Þetta	eru	upplýsingar	sem	nýtast	okkur	í	dag	og	eru	mikilvægur	þáttur	í	umhverfisstjórnun	

framtíðarinnar.	

 Tilskipun	ESB	2000/53/EB	og	úrvinnslugjald	

Í	 umsögn	 um	 frumvarp	 til	 laga	 um	 úrvinnslugjald	 sagði	 meðal	 annars	 að	 markmið	

lagasetningarinnar	 væri	 að	 skapa	 hagræn	 skilyrði	 fyrir	 endurnotkun	 og	 endurnýtingu	

úrgangs,	að	draga	úr	því	magni	úrgangs	sem	fargað	væri	og	að	tryggja	viðeigandi	meðferð	

og	förgun	spilliefna.	Í	þeim	tilgangi	skyldi	lagt	sérstakt	úrvinnslugjald	á	tiltekna	vöruflokka	

og	tekjum	af	gjaldinu	varið	til	að	standa	undir	úrvinnslu.	Gjaldtaka	skyldi	miðast	við	að	

tekjur	af	henni	stæðu	undir	kostnaði	við	úrvinnsluna	og	starfsemi	nýrrar	stofnunar	sem	

færi	 með	 umsýslu	 gjaldsins	 og	 framkvæmd	 laganna.	 Var	 þetta	 í	 samræmi	 við	

skuldbindingar	 Íslands	 samkvæmt	 tilskipunum	 Evrópusambandsins,	 til	 dæmis	 	 nr.	

2000/53/EB	 um	 meðferð	 og	 meðhöndlun	 úr	 sér	 genginna	 ökutækja.	 Í	 greinargerð	

samstarfsnefndar	um	endurnýtingu	úrgangs	kemur	fram	að	tilskipunin	geri	ráð	fyrir	að	í	

janúar	 árið	 2001	 verði	 komið	 á	 heildstætt	 kerfi	 sem	 sinni	 móttöku,	 meðhöndlun	 og	

endurnýtingu	 ökutækja.	 Í	 tilskipuninni	 er	 einnig	 að	 finna	 markmið	 fyrir	

endurvinnsluhlutföll	 ökutækja.	 Leggur	 reglugerðin	mikla	 áherslu	 á	 að	 aðilar	 endurnýti	

afurðir	 úr	 bílum	 eins	 og	 varahluti	 og	 setti	 hún	 fram	 eftirfarandi	 markmið	 (European	

Commission,	2015;	Kanari	o.fl.,	2003).	

1. Að	endurvinnsla	taki	til	að	lágmarki	85%	af	þyngd	bílsins	fyrir	árið	2006.	

2. Að	endurvinnsla	taki	til	að	lágmarki	95%	af	þyngd	bílsins	fyrir	árið	2015.	
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	Tilskipunin	 tók	gildi	hér	á	 landi	þann	21.	 apríl	 2002	og	voru	ákvæði	hennar	 innleidd	 í	

íslenska	löggjöf	með	lögum	um	úrvinnslugjald	(Þingskjal	367,	2002).		

Samkvæmt	nýjustu	tölum	frá	Eurostat	frá	2013	hefur	endurvinnsla	bíla	 innan	þeirra	

landa	ESB	sem	birt	hafa	tölur	verið	á	bilinu	frá	u.þ.b.	75%-90%	svo	ljóst	er	að	enn	þurfa	

mörg	lönd	að	gera	betur	til	að	ná	markmiðum	Evrópuþingsins	(Eurostat,	2015)	

3.2 Úrvinnslusjóður	
Úrvinnslusjóður	var	stofnaður	með	lögum	um	úrvinnslugjald	nr.	162/2002	og	tók	til	starfa	

1.	janúar	2003.	Þá	um	leið	voru	felld	úr	gildi	lög	um	spilliefnagjald	og	Spilliefnanefnd	og	

verkefni	nefndarinnar	færð	til	Úrvinnslusjóðs.		

Hlutverk	 Úrvinnslusjóðs	 er	 að	 mynda	 hagræn	 skilyrði	 fyrir	 endurnotkun,	
endurvinnslu	 og	 endurnýtingu	 úrgangs	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 draga	 úr	 magni	
úrgangs	 sem	 fer	 til	 endanlegrar	 förgunar	 og	 tryggja	 viðeignadi	 förgun	
spilliefna	og	stuðla	að	sjálfbærni.	(Úrvinnslusjóður,	2013)		

Úrvinnslusjóður	 er	 skilgreindur	 sem	 ríkisstofnun	 og	 varð	 til	með	 samkomulagi	milli	

atvinnulífsins	og	umhverfisráðuneytisins.	Mjög	var	horft	til	þess	við	stofnun	sjóðsins	að	

virkja	framleiðendaábyrgð	og	í	samræmi	við	það	ásamt	vægi	hennar	er	meirihluti	stjórnar	

sjóðsins	skipaður	af	fulltrúum	atvinnulífsins	(Úrvinnslusjóður,	2014).	

Úrvinnslugjald	er	lagt	á	vörur	í	tolli	við	innflutning	eða	með	svipuðu	fyrirkomulagi	og	

virðisaukaskattur	er	lagður	á	innlenda	framleiðslu.	Þannig	inniheldur	verð	vörunnar	þann	

kostnað	sem	hlýst	af	úrvinnslu	hennar.	Upphæð	gjaldsins	er	hins	vegar	í	höndum	Alþingis	

og	 gjaldið	 skilgreint	 sem	 skattur	 en	 ekki	 þjónustugjald	 (Úrvinnslusjóður,	 2010).	 Þeir	

vöruflokkar	sem	úrvinnslugjald	er	lagt	á	eru	margir	og	mismunandi.	Líftími	þeirra	er	einnig	

mislangur,	þannig	líða	að	meðaltali	um	5	ár	frá	því	að	rafgeymar	og	hjólbarðar	eru	fluttir	

inn	og	þar	til	þessir	vöruflokkar	koma	til	úrvinnslu	(Úrvinnslusjóður,	2009).	Þetta	getur	

leitt	til	misræmis	eða	ójafnvægis	í	tekjum	og	gjöldum	hjá	Úrvinnslusjóði	því	langur	tími	

getur	liðið	frá	því	að	gjaldið	er	innheimt	og	þar	til	kostnaður	við	úrvinnsluna	fellur	til.	

	Úrvinnslusjóður	hefur	reynt	að	leggja	mat	á	framtíðarskuldbindingar	sínar	til	að	geta	

betur	 áætlað	 fjárþörf	 sjóðsins	 í	 framtíðinni.	 Að	 einhverju	 leyti	 flækjast	 fyrir	 því	 mati	

vangaveltur	um	hvort	úrvinnslugjald	sé	skilgreint	sem	skattur	eða	þjónustugjald,	en	ekki	

er	 ástæða	 til	 að	 fjalla	 um	 það	 mál	 hér.	 Óumdeilt	 er	 þó	 að	 Úrvinnslusjóður	 ber	

framtíðarskuldbindingar	gagnvart	skilagjaldi	á	ökutæki	(Úrvinnslusjóður,	2013).		
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 Úrvinnslugjald	og	skilagjald	

Engar	 tölulegar	upplýsingar	 lágu	 fyrir	 um	 fjölda	þeirra	ökutækja	og	bílhræja	 sem	biðu	

förgunar	 eða	 lágu	 í	 hirðuleysi	 um	 allt	 land	 áður	 en	 lög	 um	 úrvinnslugjald	 voru	 sett.		

Vísbendingar	mátti	sjá	í	fjölda	afskráðra	ökutækja	annars	vegar	og	þeim	fjölda	bílhræja	

sem	endað	höfðu	í	endurvinnslu	hjá	aðilum	sem	á	þeim	tíma	fluttu	út	brotajárn.	Mynd	4	

sýnir	fjölda	nýskráðra	og	afskráðra	ökutækja	og	svo	þann	fjölda	sem	fór	til	endurvinnslu.		

	

Mynd	4	-	Fjöldi	skráðra	og	afskráðra	ökutæka	til	endurvinnslu	(Þingskjal	367,	2002)	

Samanburður	milli	ára	á	fjölda	afskráðra	og	fjölda	endurunninna	ökutækja	er	erfiður	því	

gera	má	ráð	fyrir	að	uppsafnaður	vandi	fyrri	ára	hafi	komi	til	endurvinnslu	á	árunum	1997-

98.	Fyrir	þann	tíma	var	þessi	möguleiki	ekki	fyrir	hendi	og	sá	sem	vildi	losna	við	bílhræ	

hafði	af	því	bæði	töluverðan	kostnað	og	fyrirhöfn.	

Sveitarfélög	höfðu	lagt	mismikla	áherslu	á	söfnun	bílhræja	og	þá	helst	í	þeim	tilgangi	

að	 hreinsa	 til	 í	 sveitarfélaginu	 og	 nærumhverfi	 þess.	 Nauðsynlegt	 þótti	 að	 tryggja	

fjármagn	 til	 að	 ná	 frekari	 árangri	 á	 þeim	 vettvangi.	 Þann	 1.	 janúar	 2003	 var	 lagt	

úrvinnslugjald	 á	 allar	 bifreiðar	 sem	 báru	 bifreiðagjald	 og	 þann	 1.	 júlí	 sama	 ár	 á	 allar	

bifreiðar	óháð	því	hvort	á	þær	hafði	verið	lagt	bifreiðagjald.	Þá	var	með	lögunum	gert	ráð	

fyrir	 að	 úrvinnslugjaldið	 yrði	 að	 hluta	 endurgreitt	 í	 formi	 skilagjalds	 til	 þess	 aðila	 sem	

afhenti	 gjaldskylt	 ökutæki	 til	 förgunar	 eða	 endurnýtingar.	 Árið	 2004	 voru	 gerðar	

breytingar	á	þessu	álagningar-	og	skilagjaldskerfi	í	ljósi	þess	að	skil	á	bifreiðum	til	úrvinnslu	

árið	 2003	 urðu	 töluvert	 minni	 en	 áætlanir	 höfðu	 gert	 ráð	 fyrir.	 Eftir	 greiningu	 á	

aldursskiptingu	bifreiða,	með	tilliti	til	úrvinnslugjalds,	kom	í	ljós	að	á	30%	skráðra	bifreiða	

hafði	ekki	verið	lagt	á	úrvinnslugjald	og	þar	af	leiðandi	hafði	ekki	verið	greitt	skilagjald	af	
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þeim	við	afskráningu	til	úrvinnslu.	Viðmiðunarreglum	við	álagningu	úrvinnslugjalds	var	því	

breytt	til	samræmis	við	þann	raunveruleika	sem	við	blasti.	Þá	var	úrvinnslugjaldið	lækkað	

og	skilagjaldið	hækkað	úr	kr.	10.000	fyrir	hvert	ökutæki	sem	skilað	var	í	kr.	15.000	fyrir	

hvert	ökutæki,	til	að	skapa	meiri	hvata	til	skila	(Úrvinnslusjóður,	2004).	Skilagjaldið	hélst	

svo	óbreytt	til	ársins	2014	þegar	það	var	hækkað	í	kr.	20.000	fyrir	hvert	ökutæki	sem	skilað	

er	(Úrvinnslusjóður,	2014).	

Árið	 2006	 gerði	 Frumherji,	 að	 beiðni	 Úrvinnslusjóðs,	 úttekt	 á	 söfnunar-	 og	

móttökustöðvum	sem	taka	á	móti	úr	sér	gengnum	ökutækjum.	Í	50%	tilvika	fór	hreinsun	

fram	á	starfssvæði	söfnunarstöðvarinnar	en	í	öðrum	tilfellum	voru	ökutækin	hreinsuð	af	

verkstæðum	 eða	 flutningsaðila.	 Sums	 staðar	 kom	 í	 ljós	 að	 spilliefni	 höfðu	 ekki	 verið	

fjarlægð.	 Úttektin	 leiddi	 í	 ljós	 að	 almennt	 var	 geymsluaðstaða	 ásættanleg,	 útgáfa	

skilavottorða	 var	 í	 lagi,	 en	 hreinsun	 spilliefna	 var	 óviðunandi.	 Í	 framhaldi	 voru	 gerðar	

ráðstafanir	til	að	bæta	framkvæmd	hreinsunar	sem	báru	tilætlaðan	árangur.	Þá	kom	fram	

í	sömu	úttekt	að	frá	árinu	2003	hefðu	skil	á	úr	sér	gengnum	ökutækjum	sexfaldast	miðað	

við	íbúafjölda	(Úrvinnslusjóður,	2007).	

Úrvinnslusjóður	heldur	utan	um	þá	vöruflokka	sem	bera	úrvinnslugjald	og	birtir	í	árlegri	

skýrslu	sinni	kennistærðir	um	afkomu	hvers	flokks,	kostnað	við	úrvinnslu	og	innheimtu	

úrvinnslugjalda.	Úrvinnslusjóður	birtir	einnig	endurnýtingarhlutfall	flestra	vöruflokka	sem	

bera	 úrvinnslugjald.	 Hjólbarðar	 og	 rafgeymar	 tengjast	 ökutækjum	 en	 eru	 sjálfstætt	

úrvinnsluskyldir	 vöruflokkar.	 Endurnýtingar	 eða	 endurvinnsluhlutfall	 blásýrurafgeyma	

árið	2013	var	87%	(Úrvinnslusjóður,	2014).	Ráðstöfunarhlutfall	eða	skilahlutfall	hjólbarða	

var	85%	árið	2013,	en	það	er	hlutfall	ráðstafað	efnis	miðað	við	magn	sem	úrvinnslugjald	

er	 lagt	á.	 Endurvinnsluhlutfall	hjólbarða	var	hins	vegar	 lægra	eða	aðeins	52%	sama	ár	

(Úrvinnslusjóður,	2014).	Ráðstöfunarhlutfall	ökutækja	sem	afskráð	voru	til	úrvinnslu	árið	

2013	var	2%.	Sú	tala	er	fundin	með	því	að	skoða	fjölda	afskráðra	ökutæka	sem	hlutfall	af	

skráðum	ökutækjum	á	landinu	(Úrvinnslusjóður,	2014).		

 Meðalaldur	bifreiða	og	úrvinnsluþörf	

Í	lok	árs	2014	var	meðalaldur	fólksbifreiða	á	Íslandi	12,7	ár	(Emil	B.	Karlsson,	2015).	Mynd	

5	sýnir	heildarfjölda	skráðra	bifreiða,	aldursskiptingu	þeirra	og	þróun	fólksbílafjöldans	frá	

árinu	1993	til	2014.		
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Mynd	5	–	Meðalaldur	bifreiða	á	Íslandi	(Emil	B.	Karlsson,	2015,	bls.	20)	

Myndin	 sýnir	 að	 um	 þriðjungur	 bílaflotans	 er	 á	 bilinu	 6-10	 ára,	 næststærsti	 hluti	

bílaflotans	er	á	bilinu	11	til	15	ára	og	uppsöfnuð	úrvinnsluþörf	eykst	jafnt	og	þétt	frá	hruni	

til	ársins	2013.	Sambærilegar	tölur	um	hækkandi	meðalaldur	bílaflotans	má	sjá	í	ársskýrslu	

Úrvinnslusjóðs	en	þar	kemur	fram	að	meðalaldur	ökutækja	við	skil	til	úrvinnslu	hefur	farið	

hækkandi	 frá	 árinu	 2010.	 Þá	 var	 hann	 13,7	 ár,	 en	 var	 orðinn	 14,7	 ár	 árið	 2013	

(Úrvinnslusjóður,	2014).		

Notkunartími	ökutækja	er	mislangur	og	leiða	má	líkum	að	því	að	notkunartími	þeirra	

geti	sveiflast	með	ástandi	efnahagslífsins.	Þannig	komu	mun	fleiri	bílar	til	endurvinnslu	í	

góðærinu	en	á	árunum	þar	á	eftir.	Þá	benda	tölur	Bílgreinasambandsins	einnig	til	þess	að	

á	samdráttarskeiðum,	líkt	og	á	árunum	eftir	hrun,	lengist	líftími	bíla	almennt	með	auknu	

viðhaldi.	 Í	 efnahagssamdrætti	 seljast	 færri	 nýir	 bílar	 og	 á	 móti	 eykst	 velta	 í	

viðgerðarþjónustu	við	að	viðhalda	og	 framlengja	 líftíma	notaðra	bíla	 (Emil	B.	Karlsson,	

2015).		

3.3 Umhverfis-	og	gæðastjórnunarkerfi	
Upptaka	umhverfis-	eða	gæðastjórnunarkerfa	er	fyrirtækjum	oftast	í	sjálfvald	sett	en	þó	

er	 þekkt	 að	 stjórnvöld	 hafi	 gert	 það	 að	 skilyrði	 fyrir	 fyrirtæki	 sem	 starfa	 í	 ákveðnum	

iðngreinum	að	þau	taki	upp	slík	kerfi.	Þannig	er	þessu	til	dæmis	háttað	í	Danmörku	þar	

sem	fyrirtæki	sem	stunda	sundurhlutun	bifreiða	sem	ekki	eru	lengur	 í	notkun	þurfa	að	
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vera	 vottuð	 samkvæmt	umhverfisstjórnunar-	 eða	 gæðastaðli.	 Þekktustu	 staðlarnir	 eru	

ISO	14001	fyrir	umhverfistjórnunarkerfi	og	ISO	9001	fyrir	gæðastjórnunarkerfi.	

Umhverfisstjórnunarkerfi	eru	til	þess	ætluð	að	setja	það	í	hendur	fyrirtækja	að	bæta	

sig	sjálf	í	umhverfismálum	með	því	að	stýra	starfseminni	á	kerfisbundinn	hátt	þannig	að	

hún	hafi	minni	umhverfisáhrif	með	markmið	um	stöðugar	umbætur.	Með	því	að	styðja	

við	upptöku	umhverfisstjórnunarkerfa,	frekar	en	að	setja	lög,	geta	ríki	gert	fyrirtækjum	

kleift	 að	 standa	 sjálf	 að	 endurbótum	 og	 haft	 meira	 svigrúm	 til	 þess.	

Umhverfisstjórnunarkerfi	gera	fyrirtækjum	kleift	að	bera	kennsl	á	þá	umhverfisþætti	sem	

þau	hafa	áhrif	á	sem	og	að	standast	lagalegar	kröfur	og	aðrar	kröfur.	Jafnframt	leggur	það	

áherslu	á	að	fyrirtæki	móti	stefnu	í	umhverfismálum	og	fylgi	henni	eftir	með	stöðugum	

umbótum	 í	 starfsemi	 sinni	 (Steger,	 2000)(environmentalmanagementsystem.com.au,	

2015).		

Rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar	 á	 því	 hvernig	 til	 hefur	 tekist	 með	 slík	 kerfi	 í	

bílaendurvinnsluiðnaðinum	 í	 Danmörku.	 Niðurstöður	 benda	 til	 þess	 að	 upptaka	

umhverfisstjórnunarkerfa	leiði	til	betri	árangurs	í	umhverfismálum,	fleiri	viðskiptavina	og	

minni	eftirlitskostnaðar.	Helstu	ókostir	eru	að	það	er	fremur	dýrt	fyrir	fyrirtæki	að	taka	

upp	slík	kerfi,	auk	þess	sem	deilt	hefur	verið	um	hvort	öllum	vottunaraðilum	sé	treystandi	

(Smink,	2007).	

 Gæðastjórnunarkerfi	
Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 eru	 kröfur	 um	 gæða-	 eða	 umhverfisvottanir	 alla	 jafna	 ekki	

lagaskylda.	 Tilgangur	 gæðavottunar	 er	 að	 auka	 gæði	 þjónustu	með	 áherslu	 á	 ánægju	

viðskiptavina.	 Með	 innleiðingu	 gæðastaðals	 skuldbinda	 fyrirtæki	 sig	 til	 þess	 að	 fylgja	

skilgreindum	kröfum	um	gæði	þjónustu,	samskipti	við	viðskiptavini	og	birgja,	ábyrgð	og	

þjálfun	starfsfólks,	verklýsingar	og	verklag.	Staðallinn	gerir	kröfu	um	að	komið	sé	á	fót	

innra	 eftirliti	 og	 að	 unnið	 sé	 að	 stöðugum	 umbótum.	 Ávinningur	 af	 innleiðingu	

gæðastaðals	ætti	að	vera	hagkvæmari	og	skilvirkari	rekstur,	ánægðari	viðskiptavinir	og	

starfsfólk	og	betri	nýting	auðlinda.	

Úrvinnslusjóður	 gerir	 kröfur	 um	 gæðavottun	 samkvæmt	 gæðastaðli	

Bílgreinasambandsins.	Í	viðauka	2	í	staðlinum	er	fjallað	sérstaklega	um	notaða	varahluti.	

Meðal	þeirra	skilyrða	sem	staðallinn	setur	er	að	hjá	fyrirtækinu	starfi	að	minnsta	kosti	

einn	 bifvélavirki	 eða	 bifreiðasmiður	 og	 að	 á	 afhendingarseðli	 sem	 fylgja	 skal	 hverjum	
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seldum	hlut,	skuli	koma	fram	upplýsingar	um	aksturstöðu	ökutækis,	árgerð,	tegund	og	

undirtegund,	vélastærð,	eldsneyti	svo	eitthvað	sé	nefnt	(BSI	á	Íslandi,	2013).		

Þá	 gera	 þau	 tryggingafélög	 sem	 samið	 hafa	 við	 bílapartasölur	 um	 kaup	 á	

tjónabifreiðum	og	sölu	notaðra	varahluta,	einnig	kröfu	um	gæðavottun	samkvæmt	sama	

staðli.	

 Umhverfisvottun	

Á	 Íslandi	 hefur	 ekki	 verið	 gerð	 krafa	 um	 umhverfisvottun.	 Netpartar	 ehf.	 sem	 er	

þjónustuaðili	 fyrir	 Úrvinnslusjóð	 hefur	 fengið	 umhverfisvottun	 samkvæmt	 ISO	 14001	

staðlinum	 á	 sína	 starfsemi.	 Að	 mati	 stjórnenda	 fyrirtækisins	 hefur	 innleiðing	

umhverfisstjórnunarkerfisins	haft	ótvíræða	kosti	 í	för	með	sér.	Meðvitund	starfsmanna	

um	vinnu	sína	og	þau	verðmæti	sem	þeir	höndla	með	dagsdaglega	breyttist	mikið.	Í	stað	

þess	að	vera	að	rífa	rusl	og	drasl	eru	starfsmennirnir	meðvitaðir	um	þau	verðmæti	sem	

verða	til	þegar	þeir	vanda	til	verka	og	bílhlutir	fá	endurnýjað	líf.	Viðhorfsbreytingin	sem	

varð	til	hjá	starfsmönnum	við	upptöku	kerfisins	skilar	betri	umgengni	við	verðmæti	og	

umhverfi,	 vandaðri	 vinnubrögð	eru	 viðhöfð	 við	 sundurgreiningu	ökutækja	og	meðferð	

varahluta	er	betri	sem	bætir	framlegð	af	starfseminni.	Þá	hefur	innileiðing	staðalsins	gefið	

fyrirtækinu	ákveðið	samkeppnisforskot,	viðskiptavild	og	 jákvæðari	 ímynd	 í	samfélaginu	

(Kristófer	Kristófersson,	2016).		
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4 Hagsmunaaðilar	og	hlutverk	þeirra	í	endurvinnsla	bifreiða	

Margir	aðilar	 koma	að	endurvinnslu	og	endurnýtingu	notaðra	bifreiða	og	varahluta	úr	

þeim.	 Fyrir	 utan	 Úrvinnslusjóð,	 þjónustu-	 og	 ráðstöfunaraðila	 eru	 þeir	 helstu	

tryggingafélögin,	 Bílgreinasambandið,	 Samgöngustofa,	 bílaverkstæði	 og	 seljendur	

notaðra	varahluta.	Hlutverk	þessara	aðila	og	hagsmunir	eru	mismunandi.		

4.1 Tryggingafélögin	
Tryggingafélögin	 gegna	mikilvægu	 hlutverki	 í	 endurvinnslu	 bifreiða	 á	 Íslandi.	Mikið	 af	

þeim	 ökutækjum	 sem	 koma	 til	 úrvinnslu	 eru	 frá	 tryggingafélögunum,	 bílar	 sem	

nauðsynlegt	og	hagkvæmast	er	að	afskrá	og	selja	til	niðurrifs	eftir	að	þeir	hafa	lent	í	tjóni.	

Árið	 2009	 auglýsti	 Tryggingafélagið	 Sjóvá	 eftir	 samstarfsaðilum	 í	 því	 skyni	 að	 auka	

framboð	notaðra	varahluta	á	Íslandi.	Tryggingafélögum	er	ekki	skylt	að	bæta	notaða	hluti	

með	nýjum,	aðeins	að	hluturinn	sem	bættur	er	sé	sambærilegur.	Þegar	bíll	lendir	í	tjóni	

og	tryggingafélaginu	ber	að	bæta	tjónið,	þá	er	því	ekki	skylt	að	kaupa	nýjan	hlut	í	gamlan	

bíl	heldur	aðeins	að	 sá	hlutur	 sem	bætt	er	með	sé	 sambærilegur	eða	betri	en	 sá	 sem	

skemmdist.	 Til	 þess	 að	 það	 sé	mögulegt	 verður	 að	 vera	 hægt	 að	 sannreyna	 úr	 hvaða	

ökutæki	hluturinn	kemur,	 til	að	 tryggja	að	hluturinn	sé	úr	ökutæki	 sömu	árgerðar	eða	

yngri.	Þannig	gerði	Sjóvá	kröfu	um	ákveðinn	rekjanleika	allra	hluta	til	þess	ökutækis	sem	

þeir	kæmu	úr,	að	ábyrgð	væri	tekin	á	seldum	hlutum,	upplýsingakerfi	væri	aðgengilegt	

viðskiptavinum,	 verðskrá	 og	 gæðavottun	 lægi	 fyrir	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Markmiðið	

samningsins	var	að	auka	notkun	notaðra	varahluta.		

Nokkuð	 vantaði	 upp	 á	 það	 að	 markaðurinn	 á	 þessum	 tíma	 gæti	 fullnægt	 þessum	

skilyrðum.	Margir	smáir	aðilar	voru	á	markaðnum	að	bítast	um	þær	tjónabifreiðar	sem	

tryggingafélögin	seldu	á	opnum	útboðum.	Tjónabifreiðin	var	síðan	ýmist	rifin	og	seld	sem	

notaðir	varahlutir	án	þess	að	rekjanleiki	væri	tryggður	eða	ábyrgð	tekin	á	varahlutum	eða	

gert	var	við	hana	og	hún	endurseld.	Þessu	vildi	Sjóvá	breyta	og	tilgangur	útboðsins	var	

meðal	annars	að	tryggja	að	bifreiðar	sem	seldar	væru	til	niðurrifs	enduðu	sem	varahlutir	

sem	tryggingafélagið	gæti	síðan	nýtt	í	þær	bifreiðar	sem	gert	er	við	eru	á	kostnað	þess.	

Sjóvá	 samdi	 við	 tvö	 fyrirtæki,	 Netparta	 ehf.	 sem	 staðsett	 er	 rétt	 fyrir	 utan	 Selfoss	 og	

Bílaparta	ehf.	 í	Mosfellsbæ.	Tryggingafélagið	TM	hf.	hefur	síðan	samið	við	sömu	aðila,	

einnig	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 auka	 við	 framboð	 notaðra	 varahluta	 og	 hvetja	

viðskiptavini	til	að	nota	notaða	varahluti	þegar	þess	er	kostur.		
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4.2 Bílgreinasambandið	
Bílgreinasambandið	er	samtök	þeirra	atvinnurekenda	sem	koma	að	innflutningi	og	sölu	á	

ökutækjum	ásamt	vörum	og	þjónustu	þeim	tengdum.	Aðilar	sambandsins	eru	bílaumboð	

og	bílasölur,	bílaverkstæði,	varahlutasalar	og	aðrir	þjónustuaðilar	í	bílgreininni.	Tilgangur	

sambandsins	 er	 að	 gæta	 hagsmuna	 sambandsaðila,	 vinna	 að	 stefnumótum	 innan	

greinarinnar,	 efla	 menntun	 og	 auka	 þekkingu.	 Jafnframt	 að	 stuðla	 að	 faglegum	

vinnubrögðum,	 aukinni	 hagkvæmni	 og	 skilvirkni	 í	 rekstri	 og	 stuðla	 þannig	 að	 bættri	

arðsemi	 greinarinnar.	 Síðast	 en	 ekki	 síst	 að	 vinna	 að	 umhverfisvernd	 og	 stuðla	 að	

skynsamlegri	nýtingu	auðlinda.		

Bílgreinasambandið	beitti	 sér	 fyrir	 innleiðingu	gæðavottunar	 samkvæmt	gæðastaðli	

sem	sambandið	lét	hanna	og	aðlaga	að	greininni	og	byggir	á	ISO	9001	gæðastaðlinum.	

Staðallinn	tekur	til	 flestra	þeirra	sem	starfa	 innan	greinarinnar,	þar	með	talið	söluaðila	

notaðra	varahluta.	BSI	á	Íslandi	hefur	eftirlit	með	og	gerir	úttektir	hjá	þeim	aðilum	sem	

innleitt	hafa	BGS	gæðastaðalinn	(Emil	B.	Karlsson,	2015).	

4.3 Samgöngustofa	
Hlutverk	Samgöngustofu	er	að	efla	öryggi	í	samgöngum,	sama	af	hvaða	tagi	þær	eru	og	

er	umferðaröryggi	eitt	af	mikilvægustu	málefnum	stofnunarinnar.	Samgöngustofa	varð	til	

við	 samruna	 Umferðarstofu,	 Flugmálastjórnar,	 hluta	 Siglingastofnunar	 og	 hluta	

Vegagerðarinnar	(Samgöngustofa,	2014a).	

Töluvert	hefur	dregið	úr	umferðaróhöppum	og	umferðarslysum	síðustu	ár	en	það	má	

líklega	 skýra	 með	 betri	 búnaði	 ökutækja,	 bættum	 samgöngumannvirkjum	 og	 aukinni	

umferðaröryggisfræðslu	 (Emil	B.	Karlsson,	2015).	Aðeins	 viðurkennd	 réttingaverkstæði	

sem	uppfylla	 skilyrði	Samgöngustofu,	hafa	heimild	 til	 að	gefa	út	vottorð	um	viðgerð	á	

tjónabifreið	 þannig	 að	 tjónaskráning	 ökutækis	 í	 bifreiðaskrá	 breytist	 og	 bifreiðin	 fáist	

skráð	að	nýju.	Meðal	þeirra	skilyrða	sem	bifreiðaverkstæði	þurfa	að	uppfylla	er	að	hafa	

vottað	gæðakerfi	og	starfsfólk	með	viðurkennda	menntun	í	bifreiðasmíði,	bifvélavirkjun	

eða	sambærilegum	greinum.	Samgöngustofa	heldur	skrá	yfir	þessa	viðurkenndu	aðila	og	

hefur	eftirlit	með	þeim	(Samgöngustofa,	2014b).		
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4.4 Aðrir	hagsmunaaðilar	
Viðskiptavinir	bíla-	og	réttingaverkstæða	eru	bæði	hinn	almenni	bifreiðaeigandi	sem	þarf	

þjónustu	 þeirra	 til	 margvíslegra	 viðgerða	 og	 tryggingafélögin	 sem	 leita	 til	 þeirra	með	

viðgerðir	 á	 bifreiðum	 sem	 lent	 hafa	 í	 tjóni.	 Það	 er	 því	 mikið	 hagsmunamál	 fyrir	

bílaverkstæði	ef	tryggingafélag	ætlast	til	þess	að	verkstæði	velji	notaða	varahluti	þegar	

það	 er	 mögulegt.	 Til	 þess	 að	 bílaverkstæði	 geti	 unnið	 sína	 viðgerð	 á	 faglegan	 og	

viðurkenndan	 hátt	 þarf	 það	 að	 geta	 treyst	 þeirri	 þjónustu	 sem	 söluaðilar	 notaðra	

varahluta	veita.	Það	er	einnig	hagsmunamál	fyrir	neytendur	að	bílaverkstæði	velji	notaða	

varahluti	þegar	það	er	mögulegt	að	því	tilskyldu	að	hann	svari	til	þeirra	gæða	sem	krafist	

er.		

Öll	réttingarverkstæði	sem	vinna	fyrir	tryggingafélögin	notast	við	Cabas	tjónamatskerfi	

við	útreikning	á	viðgerðarkostnaði	á	ökutækjum	sem	lent	hafa	í	tjóni.	Á	þessu	ári	opnast	

möguleiki	 í	 því	 kerfi	 til	 að	 leita	 að	 varahlutum,	 notuðum	 eða	 nýjum,	 hjá	 þeim	

varahlutasölum	 sem	 tengjast	Cabas	 tjónamatskerfinu.	 Þessi	möguleiki	 er	 aðeins	opinn	

þeim	 seljendum	 notaðra	 varahluta	 sem	 eru	með	 lagerskrá	 sína	 aðgengilega	 á	 netinu.	

Jafnframt	þurfa	þeir	bílapartasalar	sem	tengjast	þessum	vettvangi	og	bjóða	sína	varahluti	

í	tjónaviðgerðir	á	vegum	tryggingafélaganna,	eftir	sem	áður	að	geta	tryggt	rekjanleika	á	

öllum	 varahlutum	 og	 uppfylla	 að	 öðru	 leyti	 skilyrði	 tryggingafélaganna	 um	 þjónustu,	

ábyrgðir	og	gæðavottun.		
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5 Niðurstöður	

Í	Evrópu	hafa	aðilar	iðnarins	og	stjórnvalda	komist	að	samkomulagi	um	að	minnka	úrgang	

og	 unnið	 er	 að	 því	 að	 ná	 fram	 auknum	 efnahagslegum	 ábata	 í	 endurvinnslu.	 Hertari	

löggjöf	 í	umhverfismálum	hefur	leitt	til	þess	að	aðilar	markaðarins	hafa	þróað	nýjar	og	

skilvirkari	 endurvinnsluaðferðir	 og	 bílaframleiðendur	 eru	 mun	 meðvitaðri	 um	 þörf	 á	

endurvinnslu	þegar	kemur	að	vöruþróun	bifreiða	(sjá	kafla	2).	Við	lok	síðustu	aldar	voru	

mörg	lönd	í	Evrópu,	svo	sem	Austurríki,	Belgía,	Frakkland	og	Þýskaland,	komin	með	löggjöf	

um	endurvinnslu	bifreiða	og	margir	bílframleiðendur	að	eigin	frumkvæði	farnir	að	móta	

sér	þá	stefnu	að	draga	úr	neikvæðum	umhverfisáhrifum.	Evrópuþingið	vann	að	mótun	

reglna	 (Directive	 2000/53/EB)	 sem	 samhæfðu	 reglugerðir	 aðildarlanda	

Evrópusambandsins	og	gerðu	þannig	samstarf	milli	þjóða	auðveldara.	Þessi	reglugerð	tók	

gildi	í	lok	ársins	2000.	Helsta	markmið	með	reglugerðinni	var	að	draga	úr	eða	minnka	það	

magn	frá	bílaiðnaðinum	sem	urðað	er	á	ári	hverju	(sjá	kafla	3.1.1).	

Bílaframleiðendur	í	Evrópu	heyra	einnig	undir	reglugerðina	(Directive	2000/53/EB)	og	

til	þeirra	eru	gerðar	kröfur	um	að	minnka	notkun	skaðlegra	efna	í	framleiðslu,	hanna	bíla	

þannig	 að	 auðveldara	 sé	 að	 endurvinna	 þá	 og	 nota	 meira	 af	 endurunnum	 efnum	 í	

framleiðslunni	(sjá	kafla	2.2).	

Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	söfnunar-	og	úrvinnsluaðilar	í	Evrópu	hafa	jafnan	ekki	hvata	

til	 þess	að	 taka	bíla	 í	 sundur	með	góðu	móti	en	þetta	getur	aukið	óendurvinnanlegan	

úrgang	 seinna	 í	 endurvinnsluferlinu.	 Þó	 svo	 að	 þessir	 aðilar	 séu	 mikilvægir	 í	

úrvinnsluferlinu	eru	þeir	oftar	en	ekki	 lítil	 fyrirtæki	sem	hafa	aðallega	áhuga	á	að	nýta	

verðmæti	úr	bílunum	til	sölu	á	auðveldan	hátt,	til	dæmis	varahluti	og	heilleg	dekk.	Aukinn	

kostnaður	sem	tilkominn	er	vegna	hertar	löggjafar	við	förgun	og	takmarkanir	við	urðun	í	

mörgum	löndum	Evrópusambandsins	leiðir	í	sumum	tilfellum	til	þessi	að	efni	eru	flutt	til	

landa	þar	sem	ódýrara	er	að	urða	þau.		

Ráðstöfunarhlutfall	afskráðra	ökutæka	á	árinu	2013	(sjá	kafla	3.2.1)	gefur	til	kynna	að	

aðeins	2%	af	skráðum	ökutækjum	á	landinu	hafi	verið	afskráð	til	endurvinnslu,	það	er	að	

skilagjald	hafi	verið	greitt	vegna	þeirra.	Ekki	er	í	skýrslum	Úrvinnslusjóðs	gerð	grein	fyrir	

með	hvaða	hætti	endurvinnslu	ökutækja	var	háttað,	en	eins	og	kerfið	er	uppbyggt	þá	er	

ekki	um	annað	að	ræða	en	að	hluta	bílinn	í	sundur	og	selja	sem	varahluti	eða	sem	hráefni	

til	 frekari	 endurvinnslu,	 hér	 á	 landi	 eða	 erlendis.	 Það	 sem	 vantar	 eru	 upplýsingar	 um	
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hversu	 hátt	 hlutfall	 tætaraleifa	 (sjá	 kafla	 2.2)	 verða	 eftir	 við	 endurvinnslu	 hjá	

ráðstöfunaraðilum	hér	á	landi	og	hvað	verður	um	þessar	leifar.	

Þessi	 markaður	 er	 í	 stöðugri	 þróun	 og	 síbreytilegur	 en	 þar	 til	 fyrir	 skemmstu	 var	

heimsmarkaðsverð	 á	 brotajárni	 hagstætt	 og	 bæði	 hagkvæmt	 og	 eftirsóknarvert	 að	

endurvinna	það.	Frá	því	 í	 september	2014	þar	 til	 í	nóvember	2015	 lækkaði	hins	vegar	

heimsmarkaðsverð	á	brotajárni	um	nálægt	85%	þannig	að	í	dag	er	hvorki	hagkvæmt	né	

eftirsóknarvert	að	selja	það	úr	landi.		

Árið	2015	voru	fluttir	inn	bílavarahlutir	fyrir	rúma	5,6	milljarða	(Hagstofa	Íslands,	e.d.)	

og	jókst	sá	innflutningur	umtalsvert	frá	árunum	þar	á	undan	eins	og	sjá	má	á	mynd	6.	

	

Mynd	6	–	Innfluttir	varahlutir,	Hagstofa	Íslands	(Hagstofa	Íslands,	e.d.)	

Talið	er	að	notkun	notaðra	varahluta	 sé	á	bilinu	5%	 til	8%	hér	á	 landi	og	hafi	að	mati	

Tryggingafélagsins	Sjóvá	verið	um	1%	til	2%	árið	2009.	Notkunin	hefur	því	aukist	töluvert	

en	er	þó	enn	mun	minni	en	á	hinum	Norðurlöndunum	þar	sem	notkunin	er	talin	vera	15%	

til	20%.	Þar	er	meiri	og	lengri	hefði	fyrir	notkun	notaðra	varahluta	og	ljóst	að	við	eigum	

langt	í	land.	Viðmiðunarverð	notaðra	varahluta	í	nýlega	bíla	er	samkvæmt	upplýsingum	

tryggingafélaganna	50%	af	verði	nýs	hlutar	hjá	umboði	og	eldri	hlutir	eru	seldir	á	35%	af	

verði	nýs	hlutar	hjá	umboði.	Frá	þessu	verði	dregst	síðan	sá	afsláttur	sem	tryggingafélögin	

hafa	samið	um	fyrir	sína	viðskiptavini,	15%	til	20%.	Ef	horft	er	á	tölur	um	innflutning	og	

hlutfall	 notaðra	 varahluta	 er	 ljóst	 að	 auðvelt	 er	 að	 spara	 umtalsverðar	 fjárhæðir	 og	

gjaldeyri	með	því	að	auka	notkun	notaðra	varahluta.		
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Mikil	fjölgun	ferðamanna	hefur	í	för	með	sér	mikla	fjölgun	á	bílaleigubílum.	Þessi	mikla	

fjölgun	bíla	eykur	eftirspurn	eftir	varahlutum	sem	sést	meðal	annars	í	þeirri	aukningu	sem	

varð	á	innflutningi	nýrra	varahluta	árið	2015	(sjá	mynd	6).	Það	liggur	í	hlutarins	eðli	að	

einhver	tími	líður	áður	en	þessir	nýju	bílar	skila	sér	til	úrvinnslu	og	þar	með	sem	notaðir	

varahlutir	á	markaðnum.		

Þróunin	í	bílaiðnaðinum	hefur	verið	mikil	og	mjög	í	átt	að	umhverfisvænni,	léttari	og	

sparneytnari	bílum.	Notkun	á	plasti	í	bifreiðum	hefur	margfaldast	og	í	dag	er	talið	að	40%	

til	50%	af	ummáli	venjulegs	fólksbíls	sé	úr	plasti,	en	það	er	aðeins	um	8%	af	þyngd	hans.	Í	

dag	 eru	 gerðar	 tilraunir	 á	 kappakstursbrautum	 vestanhafs	 með	 bíla	 sem	 eru	 nánast	

eingöngu	úr	plasti,	en	í	þeim	er	meira	að	segja	mótorinn	að	stórum	hluta	einnig	úr	plasti.	

Á	síðasta	ári	gerðu	Netpartar	ehf.	og	Gámaþjónustan	tilraun	með	að	flokka	og	selja	plast	

úr	bifreiðum	til	endurvinnslu.	Verðmætt	og	hentugt	plast	til	endurvinnslu	er	meðal	annars	

að	finna	í	stuðurum	bifreiða.	Flutningskostnaður	gerir	það	hins	vegar	að	verkum	að	ekki	

er	 forsvaranlegt	 að	 endurvinna	 það,	 en	 telja	 verður	 líklegt	 að	 í	 framtíðinni	 verði	

endurvinnsla	á	plasti	stærri	og	mikilvægari	þáttur	í	endurvinnsluferli	bifreiða.		

Úrvinnslusjóður	ákveður	ekki	hver	skuli	gera	hvað	eða	hvernig	heldur	leitast	hann	við	

að	hvetja	til	ábyrgra	vinnubragða,	efla	frumkvæði	og	styðja	við	nýsköpun.	Hann	leggur	á	

úrvinnslugjald	og	vinnur	að	því	að	sem	minnst	falli	út	úr	vöruhringrásinni.	Þannig	stuðlar	

hann	að	sem	mestri	endurnýtingu	og	endurvinnslu.	Sjóðurinn	hefur	meðal	annars	það	

hlutverk	að	skapa	hagræn	skilyrði	fyrir	endurvinnslu	úr	sér	genginna	ökutæka.	Markmið	

lagasetningar	um	úrvinnslu	ökutækja	miðaði	á	sínum	tíma	helst	að	því	að	ná	til	gamalla	

og	úr	sér	genginna	ökutækja	(ELV)	þannig	að	við	lok	eðlilegs	líftíma	þá	gæti	eigandinn	án	

óeðlilegs	kostnaðar	haft	fjárhagslegan	hvata	til	að	skila	hræinu	til	úrvinnslu	og	förgunar	

hjá	viðurkenndum	aðila	í	stað	þess	að	freistast	til	að	skilja	það	eftir	á	víðavangi	eða	úti	í	

náttúrunni.		

Heildarferli	 endurvinnslu	 bifreiða	 er	margþætt	 og	 felur	 í	 sér	meðal	 annars	 söfnun,	

flokkun,	flutninga	og	ráðstöfun.	Við	niðurrif	eða	sundurgreiningu	ökutækis	verða	til	að	

meðaltali	um	150	hlutir	og	það	tekur	einn	mann	að	meðaltali	einn	og	hálfan	dag	að	vinna	

þetta	verk.	Hvern	hlut	þarf	að	skoða	og	meta,	þrífa	og	skrá	inn	í	lagerkerfi,	merkja	og	koma	

svo	fyrir	á	sínum	stað	á	lager.	Þeir	partar	sem	ekki	eru	nýtilegir	sem	varahlutir	eru	svo	

flokkaðir	 til	 endurvinnslu;	 járn,	 ál,	 rafgeymar,	 hjólbarðar	 o.fl.	 Þetta	 skapar	 störf	 og	
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verðmæti	í	samfélaginu	og	því	er	mikilvægt	að	hlúa	vel	að	þessari	starfsemi	en	jafnframt	

að	gera	sanngjarnar	kröfur	um	meðferð	auðlinda	og	umhverfis.		

Samkvæmt	upplýsingum	Úrvinnslusjóðs	eru	það	aðeins	þrjár	starfandi	bílapartasölur	

sem	uppfylla	skilyrði	sjóðsins	og	eru	með	gildan	þjónustusamning	við	sjóðinn.	Þetta	eru	

Netpartar	ehf.,	Bílapartar	ehf.	og	Vaka	hf.	Hins	vegar	hafa	sveitarfélögin	forræði	á	málinu	

úti	 á	 landi	 og	 hafa	 þau	 í	 mörgum	 tilfellum	 ráðið	 til	 sín	 undirverktaka	 án	 aðkomu	

Úrvinnslusjóðs	til	að	sinna	verkefnum	þjónustu-	og/eða	ráðstöfunaraðila.		

Tryggingafélögin	hafa	hag	af	því	að	hámarka	virði	tjónabifreiða	með	því	að	selja	þær	á	

opnu	uppboði	og	fá	þannig	sem	mests	upp	í	það	fjárhagstjón	sem	af	tjónum	hlýst.	Eðli	

málsins	samkvæmt	seljast	bílar	til	niðurrifs	á	lægra	verði	en	þeir	bílar	sem	seldir	eru	og	

mögulegt	er	að	gera	við.	Samfélagið	hefur	aftur	á	móti	hag	af	því	að	bílar	séu	seldir	til	

niðurrifs,	 ávinningurinn	 af	 því	 er	 aukið	 framboð	 notaðra	 varahluta	 sem	 lækkar	

viðgerðarkostnað.	Það	er	einnig	til	hagsbóta	fyrir	tryggingafélagið	og	tjónþola.	Að	selja	

ökutæki	 til	 niðurrifs	 dregur	 einnig	 úr	 líkum	 á	 því	 að	 tjónabifreið	 endi	 aftur	 á	 götum	

bæjarins,	 en	 það	 er	 málefni	 sem	 snertir	 umferðaröryggi	 og	 heyrir	 	 því	 undir	

Samgöngustofu.	Þarna	togast	á	hagsmunir	tryggingafélaganna,	samfélagsins	og	tjónþola.	

Bílgreinasambandið,	 Samgöngustofa,	 tryggingafélögin	 og	 fleiri	 aðilar	 hafa	 fjallað	 um	

þennan	hagsmunaárekstur	og	munu	gera	það	áfram.	Nauðsynlegt	er	að	finna	eðlilega	og	

sanngjarna	lausn	sem	allir	aðilar	geta	unað.		

Samstarfssamningur	 tryggingafélaganna	 við	 bílapartasölur	 hefur	 leitt	 af	 sér	 aukið	

framboð	 notaðra	 varahluta	 og	 verið	 hvati	 að	 notkun	 þeirra.	 Það	 eru	 ekki	 aðeins	

tryggingafélögin	 og	 bifreiðaverkstæði	 sem	 nýta	 sér	 notaða	 varahluti	 í	 auknum	 mæli,	

heldur	 einnig	 hinn	 almenni	 neytandi.	 	 Betra	 aðgengi	 að	 notuðum	varahlutum,	 auknar	

kröfur	 um	 fagleg	 vinnubrögð,	 ábyrga	 viðskiptahætti	 og	 gæðaeftirlit	 hafa	 skilað	 sér	 til	

hagsbóta	fyrir	bæði	neytendur	og	samfélagið.		

Það	niðurstaða	höfundar	að	vel	sé	staðið	að	endurvinnslu	bifreiða	á	Íslandi.	Hér	á	landi	

eru	þessi	mál	í	vel	skilgreindum	farvegi	og	vel	á	þeim	haldið.	Úrvinnslusjóður	hefur	komið	

á	laggirnar	kerfi	sem	hvetur	til	endurvinnslu	en	jafnframt	eru	gerðar	mjög	skýrar	kröfur	í	

starfsleyfisskilyrðum,	þjónustusamningum	og	eftirliti.	Þetta	gerir	það	að	verkum	að	við	

Íslendingar	 stöndum	 vel	 gagnvart	 þeim	 aðilum	 sem	 við	 berum	 okkur	 saman	 við	 hvað	

framkvæmdina	varðar,	en	síður	í	því	sem	snýr	að	sköpun	verðmæta	með	endurvinnslu.	
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Þar	 er	 líklega	 smæð	 landsins	 og	 fjarlægð	 við	 stærri	 markaðssvæði	 um	 að	 kenna,	 en	

flutningskostnaður	vegur	hér	þungt	í	öllum	samanburði.		

Í	ritgerðinni	hefur	verið	leitað	svara	við	þeirri	spurningu	hvort	samfélagið	hafi	hag	af	

endurvinnslu	 bifreiða.	 Það	 er	 ótvírætt	 mat	 höfundar	 að	 svo	 sé.	 Erfitt	 er	 að	 meta	

nákvæmlega	fjárhagslegan	ávinning	af	endurvinnslu	bifreiða,	en	fleira	kemur	til	en	krónur	

og	aurar.	Endurvinnsla	og	endurnýting	stuðlar	að	sjálfbærni	og	hvetur	okkur	til	að	huga	

að	umhverfinu	og	takmörkuðum	auðlindum	sem	okkur	ber	skylda	til	ganga	vel	um.		
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6 Lokaorð	

Markvisst	hefur	verið	unnið	að	því	undanfarin	ár	efla	vitund	og	viðhorf	almennings	 til	

endurvinnslu	og	endurnýtingar	með	því	augnamiði	að	draga	úr	sóun,	minnka	mengun	og	

stuðla	að	betri	nýtingu	auðlinda.	Það	á	ekki	bara	við	um	það	rusl	sem	við	látum	frá	okkur	

dagsdaglega	heldur	jafnframt	að	við	sjáum	þau	verðmæti	sem	búið	er	að	skapa	og	lokið	

hafa	líf-	eða	nýtingartíma	sínum	og	högum	neyslu	okkar	á	þann	hátt	að	nýta	megi	þau	

áfram.	

Auðlindir	 eru	 takmarkaðar	 og	 það	 er	 skylda	 hvers	 og	 eins	 að	 ganga	 vel	 um	 þær.	

Úrgangur	sem	myndast	við	vörunotkun	og	framleiðslu,	rýrir	náttúruleg	gæði,	sé	hann	ekki	

meðhöndlaður	á	ábyrgan	hátt.		

Í	 sumum	tilfellum	höfum	við	gengið	á	undan	með	góðu	 fordæmi	 í	 endurvinnslu,	 til	

dæmis	þegar	sett	voru	lög	hér	á	landi	um	skilagjald	einnota	umbúða	en	í	öðrum	tilfellum	

höfum	 við	 dregið	 lappirnar	 og	 til	 skamms	 tíma	 reitt	 okkur	 á	 undanþágur	 frá	 þeim	

skuldbindingum	sem	við	höfum	undirgengist	á	alþjóðavettvangi.		

Úrvinnslusjóður	hefur	það	hlutverk	að	framkvæma	stefnu	stjórnvalda,	skapa	hvata	og	

vinna	að	þróun	þessara	mála.	Fylgjast	með	tækniframförum	og	finna	viðeigandi	lausnir	á	

nýjum	 úrvinnsluvandamálum.	 Allt	 starf	 á	 þessum	 vettvangi	 þarf	 að	 vinna	 í	 sátt	 við	

hagsmunaaðila	og	samfélagið.		

Endurvinnsla	er	bæði	flókið	og	vandasamt	ferli	ef	vel	á	að	vera.	Endurvinnsla	bifreiða	

felur	 í	sér	sundurgreiningu	ökutækis	með	það	að	 leiðarljósi	að	ná	sem	flestum	hlutum	

heilum	og	nýtilegum	úr	bílunum,	gæta	þess	að	ekkert	fari	til	spillis	og	að	ekkert	í	ferlinu	

valdi	mengun	eða	spilli	umhverfinu.	

Ekki	þarf	að	leita	langt	aftur	í	tímann	til	að	sjá	fyrir	sér	bílapartasölur	sem	minntu	frekar	

á	 brotajárnsruslahauga,	 þar	 sem	 bílhræ	 lágu	 í	 stöflum	 með	 krákustígum	 á	 milli.	

Endurvinnsla	 bifreiða,	 eins	 og	 hún	 er	 stunduð	 í	 dag,	 sem	 gæðavottuð	 og	 helst	

umhverfisvottuð	starfsemi,	á	ekkert	skylt	við	þessa	gömlu	ímynd.	Það	þýðir	þó	ekki	að	við	

getum	ekki	gert	betur	og	þá	væri	helst	úrbóta	þörf	þegar	kemur	að	því	að	flokka	enn	betur	

og	 nýta	 enn	 betur	 þau	 verðmæti	 sem	 til	 falla	 til	 hagsbóta	 fyrir	 samfélagið,	 með	

umhverfisvernd	og	betri	meðferð	auðlinda	að	leiðarljósi.	
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