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Útdráttur 

Markmið með þessari rannsókn er að skoða Evrópuvæðingu íslenskra sveitarfélaga. 
Byrjað er á að skoða hvaða hlutverki sveitarfélög gegna í íslenskri stjórnsýslu, 
löggjöf ESB er skýrð og EES-samningurinn kynntur. Þetta er gert til að glöggva sig á 
skyldum sveitarfélaga gagnvart EES-samningnum. Síðan er skoðað hvaða áhrif tvær 
ólíkar löggjafir ESB hafa á starfsemi sveitarfélaga. Annars vegar reglugerð (EB) nr. 
178/2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, 
stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis 
matvæla, hins vegar rammalöggjöf nr. 2002/96/EB um raf- og 
rafeindabúnaðarúrgang. Út frá þessu er dregin ályktun hvort þessar löggjafir hafi 
áhrif á Evrópuvæðingu íslenskra sveitarfélaga.  
 
Megin niðurstöður eru að þessar löggjafir hafa allnokkur áhrif á starfsemi íslenskra 
sveitarfélaga. Þar af leiðandi hafa þær einnig allnokkur áhrif á Evrópuvæðingu 
þeirra. Reglugerð (EB) nr. 178/2002 hefur þau áhrif á íslensk sveitarfélög að verkefni 
heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga minnka að einhverju leyti í það minnsta breytast með 
hinni nýju íslensku matvælalöggjöf. Áhrif af rammalöggjöf 2002/96/EB eru þau að 
sveitarfélög þurfa að leggja fram gámastæði fyrir skilakerfi en einnig að upplýsa 
neytendur um hvernig ber að flokka og skila úrgangi.  
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Abstract 

The aim of this thesis is to evaluate the Europeanization of Local Authorities in 
Iceland. To begin with, in order to put things in wider perspective, the role of local 
authorities are examined by looking at their status within the Icelandic governance, 
EU legislation is explained as well as the EEA Agreement. Regulation (EC) No 
178/2002 European food legislation and directive no. 2002/96/EC WEEE, are 
examined in detail as they are the main focus point from which my conclusions are 
based on.  
 
The main results of this research are that the above legislations has several effects on 
the activities of Local Authorities. Consequently, they have several effects on the 
Europeanization of Local Authorities. The effect that Regulation (EC). 178/2002 has 
on Icelandic local authorities is that the tasks of the Local Health Committees are 
changing. A transfer of tasks between MAST and Local Health Committees is due to 
the effect of the new Icelandic food legislation. Directive 2002/96/EC forces the  
Icelandic local authorities to provide a container parking for collective schemes and 
also inform consumers on how to classify and return the electrical and electronic 
equipment waste.  
  



 

 

 6

Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í 
alþjóðasamskiptum við félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Verkið var unnið undir 
leiðsögn Magnúsar Árna Magnússonar aðjúnkts við stjórnmálafræðideild Háskóla 
Íslands og fær hann þakkir fyrir góða leiðsögn. Ritgerðin fjallar um Evrópuvæðingu 
íslenskra sveitarfélaga. Markmið hennar er að kanna hversu Evrópuvædd íslensk 
sveitarfélög eru út frá tveimur löggjöfum Evrópusambandsins.  
 
Ég vil þakka Samtökum iðnaðarins og Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands fyrir 
styrk að upphæð 390.000.- sem mér var veittur við gerð þessa verkefnis.  
 
Margir aðilar voru hjálplegir og veittu mér dyggan stuðning við gerð þessarar 
ritgerðar. Vil ég byrja á að þakka frænku minni Þóru Kristínu Þórsdóttur fyrir góðar 
ábendingar um aðferðir og uppörvun þegar ég þurfti á að halda. Vinkona mín 
Margrét Cela sem hefur verið mér samferða í þessu námi fær sérstakar þakkir fyrir að 
hlusta á mig þegar ég þurfti að tala og þegja með mér þegar ég þurfti að þegja. 
Margét Cela og Hrafnhildur Kvaran fá þakkir fyrir ómetanlegar stundir á 
Þjóðarbókhlöðunni þar sem við stöppuðum stálinu hvor í aðra á milli þess sem við 
áttum líflegar og skemmtilegar umræður. Þá vil ég þakka því góða fólki sem hefur 
vinnuaðstöðu á þriðju hæðinni í Odda fyrir uppörvun og góð ráð.   
 
Sérstakar þakkir fá svo ,,strákarnir mínir” eiginmaður minn Jón Björnsson og synir 
okkar þeir Arnór Gauti og Atli Fannar, fyrir þann stuðning og fórnir sem þeir færðu 
til að gera mér kleift að klára þetta verkefni. Foreldrar mínir þau Árný Þ. 
Hallvarðsdóttir og Logi Magnússon fá einnig þakkir fyrir stuðning, trú og hvatningu 
á öllu því sem ég tek mér fyrir hendur.  
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1. Inngangur 
Heiti þessarar rannsóknar er Hversu Evrópuvædd eru íslensk sveitarfélög. 

Megintilgangur hennar er að skoða hversu mikil áhrif þátttaka Íslands í 

Evrópusamstarfi, í gegnum EES-samninginn, hefur á íslensk sveitarfélög út frá 

tveimur löggjöfum Evrópusambandsins.  Ísland lagði inn aðildarumsókn að 

Evrópusambandinu 16. júlí 2009 en  hefur þó verið hluti að Evrópusamrunanum í 

gegnum aðild sína að EES-samningnum síðan 1993 og Schengen 

landamærasamstarfinu síðan 2001. Sú staðreynd að landið hefur tekið þátt í 

samrunanum að hluta vekur upp spurningu um hversu Evrópuvætt Ísland er í raun og 

veru. Að skoða Evrópuvæðingu Íslands er of stórt og viðamikið fyrir rannsókn sem 

þessa og því er farin sú leið að skoða aðeins áhrif Evrópuvæðingar á íslensk 

sveitarfélög. Notast verður við heitið Evrópusambandið til jafns við styttinguna ESB 

í rannsókninni. 

  

Hugtakið Evrópuvæðing vísar til áhrifa Evrópusamvinnunnar sem á sér stað innan 

Evrópusambandsins á aðildarríki þess og samstarfslönd á borð við EFTA/EES ríkin.1 

Ýmislegt hefur verið ritað um íslensk sveitarfélög, EES- samninginn og ESB en 

evrópsk löggjöf hefur nú þegar mikil áhrif á starfsemi sveitarfélaga í gegnum EES-

samninginn.2 Í EES-samningnum er ekki sérstaklega fjallað um sveitarstjórnamál og 

því er enginn formlegur vettvangur fyrir samstarf sveitarstjórna EES/EFTA  ríkjanna 

við ESB í tengslum við EES samstarfið. Með tilkomu Maastricht sáttmálans sem 

samþykktur var stuttu eftir að EES-samningurinn tók gildi árið 1993, styrktist staða 

sveitarstjórnarstigsins innan ESB. Héraðanefndin (e. Committee of the Regions) var 

sett á stofn auk þess sem nálægðarreglan var lögfest. Þrátt fyrir að EES-samningurinn 

hafi ekki tekið gildi fyrr en í ársbyrjun 1994 þá var honum lokað tveimur árum áður 

og því náðu breytingar þær sem gerðar voru með Maastricht-sáttmálanum ekki inn í 

                                                 
1 Lægreid. Per, Runólfur Smári Steinþórsson og Baldur Þórhallsson. (2003). Evrópuvæðing 
stjórnsýslunnar: Áhrif Evrópusamvinnunar á stjórnsýslu Norðurlanda. Í Friðrik H. Jónsson. (ritstjóri),  
Rannsóknir í félagsvísindum IV. Reykjavík: Háskólaútgáfan. bls. 614. 
2 Anna G. Björnsdóttir og Anna Margrét Guðjónsdóttir. (2009). Áhrif Evrópusambandsaðildar á 
íslenska sveitarstjórnarstigið. bls 5. Sótt 5. febrúar 2009 á 
http://www.samband.is/files/91891572Greinargerð%20til%20alþjóðanefndar%20og%20stjórnar%20II
I.pdf  
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EES-samninginn.3 Þar sem Ísland er ekki aðili að ESB hefur það því mjög 

takmarkaðan aðgang að starfsemi héraðanefndarinnar. 4  

 

Ýmislegt hefur verið ritað um stöðu íslenskra sveitarstjórna gagnvart EES-

samningnum og Evrópusambandinu. Í janúar 2009 kom út greinargerð Önnu G. 

Björnsdóttur og Önnu Margrétar Guðjónsdóttur um ,,Áhrif Evrópusambandsaðildar á 

íslenska sveitarstjórnarstigið”. Helstu niðurstöður skýrslunnar eru að ekki yrði um 

miklar viðbætur að ræða á löggjafarsviðinu frá því sem EES-samningurinn gerir ráð 

fyrir. Breytingar yrðu helst á sviði byggðamála þar sem aðild að ESB myndi opna 

fyrir aðgang að byggðasjóðum sambandsins auk þess sem sóknarfæri í byggða- og 

atvinnuþróunarmálum myndu bjóðast. Höfundarnir benda á að sveitarfélög gætu 

orðið mun virkari á þessum sviðum og því ekki eins háð ríkinu. Forsenda þess væri 

að sveitarfélögum tækist að byggja upp öflugri stjórnsýslu og svæðisbundið samstarf. 

Þar gætu landshlutasamtök sveitarfélaga og atvinnuþróunarfélög gengt lykilhlutverki. 

Það væri forsenda þess að hægt væri að nýta alla þá þekkingu og tengslanet sem í 

boði væri ef til aðildar að ESB kæmi. 5 

 

Evrópunefnd forsætisráðherra sendi frá sér skýrslu árið 2007 sem nefnist ,, Tengsl 

Ísland og Evrópusambandsins” í þessari skýrslu er fjallað ítarlega um EES-

samninginn en ekki er fjallað sérstaklega um íslensk sveitarfélög. Þó er það nefnt að 

EES-samningurinn hafi mikil áhrif á íslensk sveitarfélög þar sem stór hluti þeirra 

lagagerða sem innleiða þarf vegna hans snerti þau annað hvort fjárhagslega eða í 

framkvæmd. Einnig er þess getið að Samband íslenskra sveitarfélag vinni markvisst 

að því að auka þekkingu sveitarfélaganna á samningnum.6  

Árið 2005 dvaldi Árni Þór Sigurðsson þáverandi borgarfulltrúi og núverandi 

Alþingismaður í Brussel í 6 mánuði til að kynna sér hagsmunagæslu íslenskra 

sveitarfélaga. Í skýrslu sem kom út í kjölfarið sagði Árni að mikilvægi 

                                                 
3 Utanríkisráðuneytið. (2004). EES og hagsmunir íslenskra sveitarfélaga, -Staða-horfur-Tillögur-. bls. 
21-22.  Sótt 15. janúar 2009 á  
http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/skyrsla_sveitarstjmal_LOKA240204.pdf      
4 Árni Þór Sigurðsson. (2005). Evrópska efnahagssvæðið og íslensk sveitarfélög. bls. 2. Sótt 15. 
febrúar 2009 á http://www.samband.is/files/633235176skyrsla_arni_thor.pdf  
5 Anna G. Björnsdóttir og Anna Margrét Guðjónsdóttir. (2009). bls. 1-2.  
6 Forsætisráðuneytið. (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins. Skýrsla Evrópunefndar um 
samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að 
Evrópusambandinu. bls. 40. Sótt 1. mars 2009 á http://www.forsaetisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/2558  
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hagsmunagæslu í Brussel væri mjög mikið fyrir sveitarfélögin og lagði fram tillögur 

til að treysta hagsmunagæslu þeirra gagnvart EES-samningnum. Ein af tillögum Árna 

var sú að opnuð yrði skrifstofa á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga í Brussel 

til að fylgjast með undirbúningi löggjafar og reglugerða sem eru í vinnslu á vegum 

ESB og varða EES-samninginn og sveitarfélögin. Skrifstofan myndi sinna ýmsum 

verkefnum eins og að taka þátt í samstarfi sveitarfélagasambanda og Evrópusamtaka 

sveitarfélaga í Brussel, miðla upplýsingum og þekkingu um viðfangsefni sín til 

sveitarfélaga og almennings á Íslandi og að taka þátt í erlendu samstarfi. 7 Í kjölfarið 

á veru Árna Þórs í Brussel opnaði Samband íslenskra sveitarfélaga skrifstofu þar, og 

hefur einn starfsmaður verið þar að sinna hagsmunagæslu sambandsins síðan 

skrifstofan var opnuð árið 2006. Þann 1. október 2009 samþykkti Kristján L. Möller 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að veita styrk til reksturs Brussel skrifstofu 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og tryggði þannig rekstur hennar út árið 2012.8  

 

Utanríkisráðuneytið gaf út skýrslu árið 2004 sem nefnist ,,EES og hagsmunir 

íslenskra sveitarfélaga” –Staða- horfur- tillögur-. Tilurð skýrslunnar var að 

utanríkisráðherra fól starfshópi að vinna skýrslu um framtíðartillögur að samstarfi 

ríkis og sveitarfélaga um EES-mál. Skýrslan lýsti stöðu mála eins og hún var þá og 

einnig hvernig málum yrði best fyrir komið. Nefndin lagði til að ríki og sveitarfélög 

hefðu með sér formlegt og skipulegt samstarf um hagsmunagæslu fyrir sveitarfélög 

vegna EES-mála. Að auka mætti hagsmunagæslu á vettvangi EFTA og hvernig hægt 

væri að auka þátttöku sveitarfélaga í samstarfsáætlunum og um óformlegar leiðir til 

að hafa áhrif.9  

 

Skýrslur þessar eða greinargerðir eru allar unnir í samvinnu við eða að beiðni 

opinberra aðila, og eru gerðar með ákveðið markmið að leiðarljósi. Það er síðan í 

höndum sveitarfélaganna sjálfra að meta skýrslurnar og móta sér stefnu út frá þeim 

upplýsingum sem þær búa yfir. Í ljósi þessa má segja að áhrifa frá Evrópu gæti víða 

og snerti marga þætti þjóðfélagsins og þar eru íslensk sveitarfélög ekki 

undantekning.  

                                                 
7 Árni Þór Sigurðsson. (2005). bls. 23-24.  
8 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. (2009). Brussel skrifstofa styrkt áfram. Sótt 25. nóvember 
2009 á http://www.samgonguraduneyti.is/malaflokkar/sveitastjornarmal/frettir/nr/2664  
9 Utanríkisráðuneytið. (2004). bls. 8-11. 
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1.1 Rannsóknarspurningar og markmið 
Meginviðfangsefni ritgerðar þessarar er að meta hversu Evrópuvædd íslensk 

sveitarfélög eru. Það verður gert með því að skoða hvaða hlutverki sveitarfélög 

gegna almennt, hvaða skyldum þau hafa að gegna og hvernig þau vinna saman. 

Löggjöf Evrópusambandsins hefur nú þegar mikil áhrif á starfsemi sveitarfélaga og í 

því sambandi er talað um að sveitarfélög og önnur staðbundin stjórnvöld séu 

framkvæmdaaðilar að meira en 75% af allri löggjöf Evrópusambandsins.10 Út frá 

þessu er athyglisvert að kanna hversu mikil áhrif ein reglugerð eða ein rammalöggjöf 

hefur á starfsemi sveitarfélaga. Íslendingar hafa sífellt verið að færast nær Evrópu, 

fyrst með aðild að EFTA, síðan með EES-samningnum og svo í gegnum Schengen 

landamærasamstarfið. Evrópuvæðing stofnana er óhjákvæmileg til að hægt sé að 

framfylgja gerðum samningum. Hversu mikil Evrópuvæðingin er getur verið erfitt að 

mæla því það er að miklu leiti huglægt mat. Auðveldara er að skoða áhrif ákveðinnar 

löggjafar á hlutverk og starfsemi fyrirtækja og stofnanna og verður það því gert hér.  

 

Ísland hefur haft undanþágu frá viðauka 1. í EES-samningnum en viðaukinn fjallar 

um heilbrigði dýra og plantna. Ríkisstjórn Íslands heimilaði staðfestingu á sex 

ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar sem fela í sér breytingar á viðaukum og 

bókunum við EES-samninginn, þar á meðal er undanþága á viðauka 1.11 Tillögur að 

nýrri matvælalöggjöf hér á landi liggja fyrir Alþingi sem frumvarp til laga. 

Matvælalöggjöf er málefni sem kemur inn á marga þætti samfélagsins eins og 

landbúnað, sjávarútveg og iðnað. Þar sem þessi löggjöf er viðamikil og kemur við 

marga var ákveðið að skoða hver áhrif hennar eru á starfsemi sveitarfélaga. Áhrif 

reglugerðar  Evrópusambandsins  nr. 178/2002 um matvæli er fyrri löggjöf ESB sem 

fjallað er um í þessari ritgerð. Seinni löggjöfin er rammalöggjöf nr. 2002/96/EB um 

raf- og rafeindabúnaðarúrgang. Umhverfismál er sá flokkur mála sem hefur haft hvað 

mest áhrif á sveitarfélögin og dæmi um slíkt mál er fráveita en framkvæmdir á því 

sviði hafa kostað sveitarfélögin óhemju mikið fé.  Tilskipanir ESB sem varða 

fráveitu og úrgangsmál hafa haft áhrif á rekstur sveitarfélaga en framkvæmd á 

                                                 
10 Utanríkisráðuneytið. (2004).  bls. 20.  
11 Nefndarálit um frv. til l. um breyt. á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá I. kafla 
I. viðauka við EEs-samninginn og innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
178/2992 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra gerða. þskj. 353. 17. mál. Sótt 5. desember 2009 á 
vefútgáfu Alþingistíðinda.  http://www.althingi.is/altext/138/s/0353.html 
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þessum þáttum er á vegum þeirra bæði hvað varðar stofnkostnað og rekstarkostnað.12 

Lög og reglugerð um raf- og rafeindabúnaðarúrgang tóku gildi hér á landi í byrjun 

árs 2009. Löggjöf um sama málefni hefur verið umdeild innan ESB frá því hún tók 

gildi árið 2003 þar sem illa hefur tekist til við framkvæmd og samræmingu innan 

aðildarríkjanna.13 Á Íslandi eru ekki allir sáttir við útfærslu á íslensku löggjöfinni og 

því var ákveðið að sjá hvaða áhrif þessi löggjöf hefði á sveitarfélögin. Út frá hvorri 

löggjöf um sig verður síðan dregin ályktun um áhrif þeirra á Evrópuvæðingu 

íslenskra sveitarfélaga.  

Til að hægt sé að mæla hversu mikil áhrif ofangreindar löggjafir hafa á 

Evrópuvæðingu sveitarfélag verður notast við eftirfarandi mælikvarða: 

 

1. Með aukinni stofnanavæðingu er ákveðið stjórnarfar þróað og stefna 

Evrópusambandsins útfærð um leið og stefnumálum sambandsins er framfylgt. 

Þetta á við þegar löggjöf Evrópusambandsins er framfylgt, hún útfærð eða stefna 

ESB yfirfærð á aðstæður hér. 

 

2. Svæðisbundið stjórnarfar er aðlagað að evrópskri fyrirmynd. 

Þetta á við þegar fyrirtæki og stofnanir eru sett á stofn til að framfylgja löggjöf ESB 

eða til að fylgja evrópskum aðstæðum. 

 

Þegar bæði eitt og tvö koma fram er Evrópuvæðing veruleg. 

Þegar aðeins eitt eða aðeins tvö koma fram er Evrópuvæðing allnokkur. 

Þegar hvorugt er til staðar er Evrópuvæðing hverfandi.  

 

Þess ber að geta að ofangreindar löggjafir ESB eru ólíkar og koma við mjög ólíka 

málaflokka. Annars vegar er um að ræða einn þátt úrgangsmála sem er hluti af þeirri 

almannaþjónustu sem sveitarfélög inna af hendi. Hins vegar er um að ræða málaflokk 

þar sem hlutverk sveitarfélaga er einkum vegna lögbundinnar eftirlitsskyldu þeirra.14  

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

 
                                                 
12 Alþingi. (2007-2008a). Skýrsla utanríkisráðherra um skuldbindingar íslenskra sveitarfélaga í EES-
samningnum, samkvæmt beiðni. Sótt 9. febrúar 2009 á 
http://www.althingi.is/altext/135/s/pdf/0875.pdf. bls. 19.  
13 Lúðvík E. Gústafsson. Tölvupóstur 7. september 2009. 
14 Alþingi. (2007-2008a). bls. 20. 
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1. Hver eru áhrif reglugerðar (EB) nr. 178/2002 um almennar meginreglur og 

kröfur samkvæmt lögum um matvæli, stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og 

um málsmeðferð vegna öryggis matvæla, á íslensk sveitarfélög? 

 

Tilgáta: Áhrif reglugerðar (EB) nr. 178/2002 á íslensk sveitarfélög eru allnokkur 

 

2. Hver eru áhrif rammalöggjafar nr. 2002/96/EB um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang á íslensk sveitarfélög? 

 

Tilgáta: Áhrif rammalöggjafar 2002/96/EB á íslensk sveitarfélög eru allnokkur 

 

3. Hvaða ályktanir má draga af ofangreindum löggjöfum Evrópusambandsins á 

Evrópuvæðingu íslenskra sveitarfélaga? 

 

Tilgáta: Ofangreindar löggjafir Evrópusambandsins hafa allnokkur áhrif á starfsemi 

íslenskra sveitarfélaga og þar af leiðandi einnig á Evrópuvæðingu þeirra. 

 

Leitast er við að svara spurningunum um þau áhrif sem framkvæmd á ofangreindum 

löggjöfum Evrópusambandsins hefur á íslensk sveitarfélög. Þegar fjallað er um áhrif 

er átt við þá aðlögun og þær breytingar sem hugsanlega hafa átt sér stað og munu 

eiga sér stað hjá sveitarfélögum og rekja má til þessara löggjafa. Þetta ferli hefur 

verið skilgreint sem Evrópuvæðing (e. Europeanization).15 Hversu mikil áhrif hefur 

ein ákveðin löggjöf á starfsemi sveitarfélaga og hvað er það sem þau þurfa að gera til 

að framfylgja henni. Það má gera ráð fyrir að ofangreindar löggjafir hafi áhrif á aðrar 

stofnanir og fyrirtæki og verður það einnig skoðað að einhverju leyti til að varpa 

betur ljósi á heildaráhrif þeirra á íslensk sveitarfélög. Í flestum tilfellum má ætla að 

löggjöf hafi áhrif á fleiri en einn aðila í framkvæmd. Þess bera að geta að þar sem 

þessar löggjafir eru ólíkar er ekki hægt að fjalla um þær á sama hátt. Fyrri löggjöfin, 

svokölluð matvælalöggjöf, er reglugerð sem fellur undir EES-samninginn og 

                                                 
15 Lægreid. Per, Runólfur Smári Steinþórsson og Baldur Þórhallsson. (2004). Europeanization of 
Central Government Administration of the Nordic States. Journal of Common Market studies. 42(2), 
bls. 348.  
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samkvæmt honum hefur Ísland skuldbundið sig til að taka hana í lög hér á landi.16 

Seinni löggjöfin er rammalöggjöf sem er ekki sjálfkrafa bindandi í landsrétti en það 

er í höndum aðildarríkja EES-samningsins að ákveða með hvaða hætti sú löggjöf er 

framkvæmd í viðkomandi landi.17  

 

1.2 Aðferðafræði 
Í þessari rannsókn er verið að skoða áhrif reglugerðar og rammalöggjafar ESB á 

íslensk sveitarfélög. Því fellur það vel að rannsókninni að notast við eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Innan eigindlegra rannsóknaraðferða er hægt að velja nokkrar 

rannsóknarleiðir sem leiða rannsakandann í gegnum rannsóknina og verður hér 

notast við þá leið sem kallast tilviksrannsókn (e. case study)18. Með því að nota 

tilviksrannsókn þróar rannsakandinn með sér skilning á viðfangsefninu með lestri 

þeirra heimilda sem til eru um efnið auk þess að taka viðtöl við aðila sem eru 

sérfræðingar um viðfangsefnið. Í rannsókninni er að miklu leyti stuðst við 

fyrirliggjandi gögn um efnið, svo sem skýrslur, tímaritsgreinar, sögulegar heimildir, 

opinberar rannsóknir, vefrit, lög og reglugerðir og annað sem ritað hefur verið um 

viðfangsefnið og tengd málefni. Þá er stuðst við viðtöl sem rannsakandinn tók við 

sérfræðinga um viðkomandi málefni en þeir voru valdir með tilliti til þekkingar 

þeirra og/eða reynslu sem nýst gæti við að veita svör við rannsóknarspurningunni. 

Einnig voru sendar fyrirspurnir á nokkra aðili í formi tölvupósts þar sem spurt var út 

í rannsóknarefnið.  

 

Leitast er við að fá sem mesta innsýn í viðfangsefnið með lestri gagna áður en þau 

eru túlkuð, en brýnt er að vera gagnrýninn á þau gögn sem verið er að vinna með, þar 

sem nálgun að viðfangsefninu getur verið með mismunandi hætti. Með því að taka 

viðtöl hefur rannsakandi meiri stjórn við öflun á þeim upplýsingum sem hann þarf og 

einnig er hægt að afla upplýsinga með skjótum hætti þar sem spyrjandi hefur 

möguleika á að stýra umræðuefninu. Viðtölin fóru þannig fram að þau voru tekin upp 

á segulband að fengnu leyfi viðmælenda og þau síðan afrituð orðrétt til að forðast 

                                                 
16 Stefán Már Stefánsson. (2000). Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið. Reykjavík: 
Bókaútgáfa Orators. bls. 138-139. 
17 Davíð Þór Björgvinsson. (2006). EES-réttur og landsréttur. Reykjavík: Bókaútgáfan Codex. bls. 93. 
18 Silverman. David, (2005). Doing Qualitative Research. (2. útgáfa). London: Sage Publications. bls. 
126.  



 

 

 16

mistúlkun upplýsinga. Gögnin voru innihaldsgreind (e. content analysis)19  og 

viðeigandi upplýsingar valdar úr til að varpa ljósi á viðfangsefnið og veita svör við 

fyrirliggjandi rannsóknarspurningum.  

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 
Í þessari rannsókn er verið að skoða áhrif einnar reglugerðar og einnar 

rammalöggjafar Evrópusambandsins á íslensk sveitarfélög. Til að geta metið áhrif 

Evrópuvæðingar á starfsemi íslenskra sveitarfélaga þarf fyrst að skoða hvaða 

hlutverki sveitarfélög gegna í íslensku samfélagi. Hverjar eru skyldur sveitarfélaga 

og hvernig framfylgja þau þeim. EES-samningurinn er skoðaður þar sem það er á 

verksviði sveitarfélaga að framfylgja mörgum gerðum hans. Lítillega er skoðað hvað 

EES-réttur til að skilja með hvaða hætti gerðir ESB taka til EES/EFTA ríkja. Þær 

löggjafir sem til umfjöllunar eru hér eru skoðaðar til að varpa ljósi á þau áhrif sem 

þær hafa haft eða munu hafa á hina ýmsu aðila sem þurfa að framfylgja þeim. Út frá 

ofangreindum athugunum verður síðan dregin ályktun um Evrópuvæðingu íslenskra 

sveitarfélaga.  

 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla hefur verið gerð grein fyrir innhaldi og 

viðfangsefni rannsóknarinnar, aðferðafræði sem beitt hefur verið skýrð og settar fram 

rannsóknarspurningar. Í fyrsta kafla er einnig fjallað um þær kenningar sem eiga við 

efnið og hugtakið Evrópuvæðing skilgreint. Í öðrum kafla er kynning á 

sveitarstjórnarstiginu og hlutverk sveitarfélaga skoðað, ESB löggjöf skýrð og EES-

samningurinn kynntur. Í þriðja kafla verður fjallað um matvælalöggjöf 

Evrópusambandsins og í fjórða kafla fjallað um löggjöf um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang. Í fimmta kafla verður efnið síðan dregið saman, niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og rannsóknarspurningum svarað. 

 

1.4 Fræðilegur bakgrunnur 
Engin ein kenning nær yfir allt ferli samruna í Evrópu en nokkrum kenningum hefur 

tekist að skýra afmarkaða þætti hans.20 Kenningar um sameiningu Evrópu fóru að líta 

                                                 
19 Esterberg, Kristin. G. (2002). Qualitative Methods in Social Research. Boston: McGraw Hill. bls. 
171-172. 
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dagsins ljós í ólgu eftirstríðsáranna. Þær kenningar sem höfðu áhrif á nútíma 

samrunakenningar eru hinar klassísku for-kenningar samrunaþróunar, 

sambandshyggja (e. federalismi), virknihyggja (e. functionalismi) og 

framkvæmdahyggja (e. transactionalismi) sem þróuðust á þessum tíma.21 Það helsta 

sem sameinar þessar forkenningar samruna eru að þær setja fram það viðhorf að 

vandamál samtímaþjóðfélaga séu það umfangsmikil að ríkið kalli eftir alþjóðlegum 

lausnum. Allar eiga kenningarnar það sameiginlegt að líta svo á að starfsemi 

alþjóðlegra stofnana bæli niður átök. 22 Forkenningarnar hafa ekki getað skýrt 

samrunaþróun þá sem þar hefur verið síðan á sjötta áratugnum en varpa þó allar ljósi 

á afmarkaða þætti hennar. Margir fræðimenn hafa því notað snið ný-virknihyggju (e. 

Neo-functionalism) til að rannsaka svæðasamvinnu og samrunaþróun í Evrópu.  

 

Kjarni ný-virknihyggju er sambandið á milli efnahags og stjórnmálalegs samruna. 

Forsendan er sú að samruni efnahags- og stjórnmálageirans muni leiða til þrýstings á 

frekari samruna út af einskonar víxlverkunaráhrifum (e. spillover) og óviljandi 

afleiðingar eiga sér stað þegar ríki uppgötva að samruni á einu sviði kallar á frekari 

samruna á skyldum sviðum.23 Það er mikilvægt að skilja að sumir hlutir eru betur til 

þess fallnir að hafa víxlverkunaráhrif. Aðrir þurfa að vera efnahagslega mikilvægir 

og tengsl þurfa að vera við þarfir og væntingar. Það var því út frá þessum 

hversdagslegu athöfnum fólks, en ekki út frá átökum um varnir eða menningu, sem 

hugmyndin um samruna tók að myndast.24 Ný-virknihyggjusinnar ganga einna lengst 

í samvinnu og samruna með því að vilja stofna yfirþjóðlegt vald sem sér um eigin 

útfærslu og framkvæmd. Auk þess gera þeir ráð fyrir að þar sem samruni sé hafin á 

annað borð þá leiði það af sér enn frekari samruna á fleiri sviðum.25  

 

Þeir sem aðhyllast kenningu milliríkjahyggju (e. intergovernmentalism) telja að 

Evrópusamruninn stjórnist af hagsmunum ríkjanna hverju sinni og þeir felist fyrst og 

                                                                                                                                           
20 Moussis, Nicholas. (2008). Access to European Union. law, economics, policies. Rixensart: 
European Study Service. bls. 5.  
21 Eilstrup-Sangiovanni. Mette, (2006). Debates on European Integration. New York: Palgrave 
McMillian. bls 17.  
22 Eilstrup-Sangiovanni. Mette, (2006). bls 18. 
23 Eilstrup-Sangiovanni. Mette, (2006). bls 90.  
24 Rosamond. Ben, (2000). Theories of European Intgration. New York: Palgrave Macmillan.  
bls. 62. 
25 Rosamond, Ben. (2000). bls. 58. 
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fremst í því að vernda fullveldi, landsvæði og völd ríkisins í alþjóðakerfinu. 

Kenningin strandar hins vegar á því að óhugsandi er fyrir fullvalda ríki að framselja 

sjálfviljugt hluta af ákvarðanavaldinu til yfirþjóðlegra stofnana líkt og ESB er.26  

 

Út frá ný-virknihyggju og milliríkjahyggju kenningunum kom Andrew Moravcsik 

fram með kenningu sem kallast frjálslynd milliríkjahyggja (e. liberal -

intergovernmentalism). Í kenningunni gerir Moravcsik ráð fyrir að hagsmunir ríkja 

stjórnist af efnahagslegum sjónarmiðum sem geta verið ólík. Moravcsik vill meina að 

þar sem samvinna er í gangi myndist eftirspurn eftir enn frekari samvinnu í gegnum 

stofnanir. Einnig telur hann að innlendir hagsmunaaðilar þrýsti á ríkið til að standa 

vörð um hag þeirra án þess að hlutfallsleg völd ríkisins í kerfinu minnki. 27  

 

Aðild að EES-samningnum er án efa stærsta skref  til aukinnar hnattvæðingar sem 

Ísland hefur tekið. Hagsmunir Íslands liggja því að miklu leyti í því að rekstur 

samningsins hafi forgang út frá efnahagslegu sjónarmiði þjóðarinnar.28 Þrátt fyrir að 

erfitt geti verið að máta kenningar við ákveðnar aðstæður er hægt að tengja þær við 

íslensk sveitarfélög og aðkomu þeirra að ýmsum málum í gegnum EES-samninginn.  

Í forkenningunum er kallað á að leysa vandamál þvert á landamæri þar sem málefnin 

eru umfangsmikil eins og til dæmis umhverfismál eru. Íslensk sveitarfélög verða 

hluti af samruna Evrópu í gegnum EES-samninginn þar sem í upphafi var verið að 

sækjast eftir að komast inn á innri markað Evrópu en aðrir málaflokka fylgdu með 

sem hafa haft áhrif á starfsemi sveitarfélaga. Ný-virknihyggju sinnar tala um 

einhverskonar víxlverkun þar sem samvinna á einu sviði kallar á aukna samvinnu á 

öðru sviði þar sem alþjóðlegar stofnanir eru í forgrunni. Kenning 

milliríkjahyggjusinna er sú kenning sem hvað síst á við þetta dæmi en ber þó að geta 

þar sem hún hefur áhrif á þróun annarrar kenningar sem hefur hvað mest áhrif á 

greiningu íslenskra sveitarfélaga. Það er kenning Moravcsik en út frá henni eru það 

efnahagslegar ástæður frekar en aðrar sem liggja að baki samruna. Með EES-

samningnum hefur samvinna aukist og þrýstingur á að ríkið gæti hagsmuna 

sveitarfélaga hefur einnig komið fram. En sveitarfélög telja að með fullri aðild að 

                                                 
26 Eilstrup-Sangiovanni. Mette, (2006). bls. 185-186. 
27 Moravcsik, Andrew. (1993). Preferences and Power in the European Community: A Liberal 
Intergornvernmentalist Approach. Journal of Common Market Studies. 31(4), bls. 480-481. 
28 Utanríkisráðuneytið. (2004).  bls. 13.  
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ESB muni ýmiss sóknarfæri opnast í byggða- og atvinnumálum og að þau gætu orðið 

mun virkari og óháðari ríkinu.29  

 

Evrópuvæðing er hugtak sem notað hefur verið til að skýra áhrif þau sem aðildarríki 

ESB og EFTA/EES ríkin verða fyrir sökum þrýstings frá Evrópusambandinu 

varðandi skilvirkni og afkastagetu. 30 Bulmers og Radaelli skilgreina Evrópuvæðingu 

sem ákveðna samsetningu af ferlum. Þessir ferlar byggja á, samsetningu , útbreiðslu 

og stofnanavæðingu á formlegum og óformlegum reglum. Einnig á útfærslu á því 

hvernig á að gera hluti sem fyrst er búið að skilgreina og styrkja í stefnu ESB og er 

síðan tekið upp í pólitískum stofnunum og almennri stefnu í röklegu samhengi við 

innlenda umræðu.31  Samkvæmt þessari skilgreiningu eru íslensk sveitarfélög 

Evrópuvædd að einhverju leiti. Hins vegar getur verið flóknara að segja til um  

hversu Evrópuvædd sveitarfélögin eru í raun. Johan P. Olsen segir í grein sinni ,,The 

Many Faces of Europeanization” að það skipti ekki endilega máli hvað 

Evrópuvæðing er heldur frekar hvernig hugtakið sjálft nýtist okkur til að skilja betur 

þá þróun sem verið hefur í evrópsku stjórnarfari og þau áhrif sem orðið hafa út frá 

henni.32 Til þess að skilja hvað felst í Evrópuvæðingunni og þeirri breytingu eða 

aðlögun sem fer fram hefur Johan P. Olsen sett fram skýringu sem felst í fimm 

þáttum en þeir eru eftirfarandi: 

• Breyting á ytri landamærum, sem felur í sér að stjórnkerfið breiðist út um l eið 

og sambandið sjálft stækkar við inngöngu nýrra ríkja.  

• Aukin stofnanavæðing, þar sem áherslan er á að, þróa ákveðið stjórnarfar, styrkja 

getu til sameiginlegrar ákvarðanatöku og framfylgja stefnumálum sambandsins.  

• Aðlögun stjórnkerfis, þar sem svæðisbundið stjórnkerfi sem og stjórnkerfi á 

landsvísu er aðlagað að evrópskri fyrirmynd. 

• Útflutningur á evrópsku stjórnarfari, þar sem einblínt er á sambandið við ríki og 

stofnanir utan Evrópu sjálfrar og hvernig Evrópa finnur sér stað á meðal ríkja 

heims.  

                                                 
29 Anna G. Björnsdóttir og Anna Margrét Guðjónsdóttir. (2009). bls. 1. 
30Lagreid, P., Runólfur Smári Steinþórsson og Baldur Þórhallsson. (2003). bls. 614.   
31 Bulmer, Simon J. og Radaelli, Claudio, (2005). The Europeanization of National Policy. Í Bulmer, 
Simon. og Lequesne. Christian. (Ristjórar). The Member States of the European Union. Oxford: 
University Press. bls. 341. 
32 Olsen. Johan P. (2002). The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies, 
49(4). bls. 922.  
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• Pólitísk þróun, þar sem ríki Evrópu sameinast og styrkjast sem pólitískt afl og 

hafa áhrif á og verða fyrir áhrifum frá ríkjum og stofnunum utan Evrópu.33  

 

Til að hægt sé á einhvern hátt að meta hversu mikil Evrópuvæðing íslenskra 

sveitarfélaga er út frá þeim löggjöfum sem hér eru skoðaðar þarf að setja sér ákveðin 

mælikvarða. Með því að setja saman  skilgreiningu Bulmers og Radaelli og tvær af 

skilgreiningum Johan P. Olsen hefur verið gerður mælikvarði sem farið verður eftir 

hér.  

1. Með aukinni stofnanavæðingu er ákveðið stjórnarfar þróað og stefna 

Evrópusambandsins útfærð um leið og stefnumálum sambandsins er framfylgt. 

Þetta á við þegar löggjöf Evrópusambandsins er framfylgt, hún útfærð eða stefna 

ESB yfirfærð á aðstæður hér. 

 

2. Svæðisbundið stjórnarfar er aðlagað að evrópskri fyrirmynd. 

Þetta á við þegar fyrirtæki og stofnanir eru sett á stofn til að framfylgja löggjöf ESB 

eða til að fylgja evrópskum aðstæðum. 

 

Þegar bæði eitt og tvö koma fram er Evrópuvæðing veruleg. 

Þegar aðeins eitt eða aðeins tvö koma fram er Evrópuvæðing allnokkur. 

Þegar hvorugt er til staðar er Evrópuvæðing hverfandi.  

                                                 
33 Olsen. Johan P. (2002). bls. 923-924.  
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2. Hlutverk sveitarfélaga og ESB-löggjöf 
Hlutverk sveitarfélaga hér á landi sem og í Evrópu skiptir máli þegar skoða á 

hversu Evrópuvædd íslensk sveitarfélög eru. Þá má segja að grunnurinn liggi í 

samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði og lögum ESB sem liggja honum 

til grundvallar. Þetta allt er vert að skoða til að átta sig betur á hlutverki 

sveitarfélaga.  

 

2.1 Íslensk sveitarfélög 
Sögu íslenskra sveitarfélaga má rekja aftur til þjóðveldisaldar. Í Grágás er  

fjallað sérstaklega um sveitarstjórnarmál þar sem meðal annars er ákvæði um að 

hér á landi skuli vera löghreppar.34 Á þessum tíma ríkti bændasamfélag á 

Íslandi og voru mikilvægustu viðfangsefni hreppana fjallaskil og framfærsla 

þeirra ómaga sem ættingjar gátu ekki séð um.35 Smám saman fengu hrepparnir 

aukið hlutverk og um 1800 voru hreppstjórar gerðir að umboðsmönnum 

ríkisvaldsins.36 Með aukinni þéttbýlismyndun breytist hlutverkið í takt við 

þarfir íbúanna en þéttbýlið kallaði á kostnaðarsamar framkvæmdir eins og 

hafnargerð og vatnsveitu.37 Samkvæmt manntalinu 1703 þá voru hreppar á 

Íslandi 163 og af þeim voru aðeins 2 með yfir eitt þúsund íbúa en 53 hreppar 

voru með undir tvö hundrað íbúa.38 Í byrjun tuttugustu aldar fór sveitarfélögum 

að fjölga og árið 1950 voru þau orðin 229 og þar af aðeins 12   sveitarfélög með 

yfir eitt þúsund íbúa en 109 með undir tvö hundruð íbúa.39  

 

Sameining sveitarfélaga hófst fyrir alvöru á níunda áratug síðustu aldar og hefur 

mikill árangur náðst í sameiningu þeirra og er nú svo komið að sveitarfélög á 

                                                 
34 Lýður Björnsson. (1972). Saga sveitarstjórnar á Íslandi. fyrra bindi. Almenna bókafélagið: 
Reykjavík. bls. 11. 
35 Lýður Björnsson. (1972). bls. 30.  
36 Félagsmálaráðuneytið. (2005-2006). Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál. Sótt 10. 
mars. 2009 á  
http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-skjol/0570.pdfbls. 3.  
37 Lýður Björnsson. (1979). Saga sveitarstjórnar á Íslandi. síðara bindi. Almenna bókafélagið: 
Reykjavík. bls. 134. 
38 Lýður Björnsson. (1972). bls. 93.  
39 Lýður Björnsson. (1979). bls. 154-160. 
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Íslandi eru orðin 77.40 Meðal þeirra raka sem sett voru fram um hagkvæmni 

sameiningar sveitarfélaga var að með fækkun og stækkun sveitarfélaga væri 

hægt að efla staðbundið vald og treysta byggð í landinu auk þess hefðu fölmenn 

og öflug sveitarfélög meiri vaxtarmöguleika og gætu boðið íbúum sínum 

fjölbreyttari þjónustu.41 Þrátt fyrir að hrepparnir hafi verið landfræðilegar 

einingar virðist sá skilningur hafa verið í gangi að þeir þyrftu að hafa ákveðin 

lágmarksíbúafjölda til að geta staðið undir þeim verkefnum sem þeim var ætlað 

að leysa lögum samkvæmt. 42 Í sveitarstjórnarlögum er þess getið að 

lágmarksíbúatala sveitarfélaga sé 50 íbúar.43 Ekki ríkir sátt um þessa tölu og 

hefur Kristján Möller samgönguráðherra talað fyrir því að brýnt sé að hækka 

lágmarksíbúatölu sveitarfélaga eða ,,að í stað þess að reynt verði að ná fram 

sameiningu með hækkun lágmarksíbúafjölda verði farin sú leið að skoða hvert 

landsvæði fyrir sig og meta þá sameiningarkosti sem þar koma til greina”.44 

Verkefni um sameiningu sveitarfélaga er hafið og stofnuð hefur verið nefnd 

sem á að gera tillögur að sameiningu þeirra.45 Nefndin mun leggja tillögur sínar 

fyrir landsþing eða aukalandsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga og verður 

afgreiðsla þar grundvöllur að þeim tillögum sem Kristján L. Möller ráðherra 

mun síðan leggja fyrir á Alþingi, sem mun síðan eiga síðasta orðið í þessu 

ferli.46 Erfitt getur verið að ákvarða heppilega kjörstærð sveitarfélaga því 

verkefnin eru þess eðlis að fámenn sveitarfélög geta sinnt þeim vel á meðan 

önnur krefjast mikils fólksfjölda.47  

 

Hlutverk sveitastjórna í stjórnsýslu hvers lands er misjöfn, en nær öll lýðræðisríki 

skiptast í sveitarfélög. Helstu rökin fyrir því að skipta ríkinu upp í sveitarfélög eru 

meðal annarra að það stuðli að valddreifingu og frelsi sem þannig myndar mótvægi 
                                                 
40 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.). Breyting á sveitarfélagaskipan 2006-2010.. Sótt 26. 
nóvember 2009 á http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/  
41 Félagsmálaráðuneytið. (1991). Skipting landsins í sveitarfélög 1. Tillögur og greinargerð, 
Áfangaskýrsla. Reykjavík: Félagsmálaráðuneytið. bls.27. 
42 Félagsmálaráðuneytið. (1991). bls. 3. 
43 Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998.  
44 Kristján Möller. (2009a). Ræða samgönguráðherra flutt á landsþingi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga 13. mars 2009. Sótt 20. mars á http://www.samband.is/rekstrar-og-utgafusvid/rekstrar-
og-utgafusvid/landsthing/landsthing-2009/ 
45 Guðjón Bragason. (2009). Viðtal tekið 1. desember 2009. 
46 Kristján L. Möller. (2009b). Ræða samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á ársfundi Jöfnunarsjóðs 
sveitarfélaga 2. október 2009. Sótt 26. nóvember 2009 á 
http://www.samgonguraduneyti.is/radherra/raedur-og-greinar/nr/2667 
47 Félagsmálaráðuneytið. (2005-2006). bls. 9.  
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við einokunarvald ríkisins. Stuðlar það að virkari þátttöku íbúanna í málefnum 

samfélagsins og að sveitarfélög geti sinnt opinberri stjórnsýslu með hagkvæmari 

hætti en ríkið gæti gert.48 Á undanförnum áratugum hafa farið fram umtalsverðar 

breytingar á íslenskri stjórnsýslu og meðal viðfangsefna hefur verið að færa verkefni 

frá ríki til sveitarfélaga. Ein ástæða þessara breytinga er sú að sökum meiri nálægðar 

við íbúa sína séu sveitarfélögin heppilegur aðili til að veita opinbera þjónustu þar 

sem til staðar er þekking sveitarstjórnar á aðstæðum auk getu til að laga þjónustuna 

að þörfum samfélagsins.49 Verkefnayfirfærsla hefur þó strandað á því að ekki hefur 

ríkt eining um það hvernig skuli færa fjármuni frá ríki til sveitarfélaga samhliða 

verkefnayfirfærslunni.50 Tekjur sveitarfélaga eru tryggðar með lögum um tekjustofna 

sveitarfélaga en þar segir í 1. gr. að tekjustofnarnir séu, fasteignaskattur, framlög úr 

Jöfnunarsjóði og útsvar.51 Hlutur íslenskra sveitarfélaga í samneyslu er um það bil 

þriðjungur og er þessi hlutur íslenskra sveitarfélaga mun minni en gengur og gerist á 

hinum Norðurlöndunum þar sem hlutfallið er nálægt tveimur þriðju.52 Þetta hefur 

sína skýringu því að þrjú stjórnsýslustig eru til staðar á Norðurlöndum, kommúnur, 

ömt (fylki/lén) og landsstjórn.53 Þar er skýr verkaskipting á milli landsstjórnarinnar 

og sveitarfélaganna, landstjórnin stendur fyrir utan og gætir öryggis og hagsmuna 

ríkisins og mótar almennar reglur á meðan sveitarfélög sjá um að þjónusta borgarana. 

Þessi þrískipting stjórnsýslunnar hefur ekki náð fram að ganga á Íslandi en hér á 

landi hefur verkaskipting verið tiltölulega flókin og einkennst af vandkvæðum við að 

fela sveitarstjórnarstiginu mál til umsjónar. Þá hefur smæð íslenskra sveitarfélaga 

valdið því að landstjórnin hefur haft beinni afskipti af opinberri þjónustu. 54 Á hinum 

Norðurlöndunum er stærstur hluti opinberrar þjónustu í höndum sveitarfélaganna og 

eru íslenskar sveitarstjórnir því ekki nema hálfdrættingur miðað við Norðurlöndin 

hvað það varðar.55  

 

                                                 
48 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006). Íslenska stjórnkerfið. Reykjavík: Háskólaútgáfan. bls. 232. 
49 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006).  bls.249 
50 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006).  bls. 209-210. 
51 Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.  
52 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006). bls. 233.  
53 Gunnar Helgi Kristinsson. (2001). Staðbundin stjórnmál. Markmið og árangur sveitarfélaga. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan. bls. 27.  
54 Gunnar Helgi Kristinsson. (2001). bls. 28.  
55 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006). bls. 233.  
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Meginhlutverk sveitarstjórna er að vinna að sameiginlegum málum íbúanna eftir því 

sem fært þykir á hverjum tíma. Hlutverk sveitarfélaga og þá einnig sveitarstjórna er 

bundið í lög en í Sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 segir í 1. gr. ,, Landið skiptist í 

staðbundin sveitarfélög sem ráða sjálf málefnum sínum á eigin ábyrgð” þá segir í 7. 

gr sömu laga að ,,Sveitarfélög skulu vinna að sameiginlegum velferðarmálum 

íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum tíma”.56 Hlutverk sveitarfélaganna hefur 

verið að þróast undanfarin ár í kjölfarið á breytingu á verkaskiptingu á milli ríkis og 

sveitarfélaga og má þar nefna flutning grunnskóla frá ríki til sveitarstjórna sem eina 

helstu breytinguna. Eitt af ætlunarverkun núverandi ríkisstjórnar er að efla 

sveitarfélögin en talið er að grunnurinn liggi í stækkun þeirra þar sem fámenn 

sveitarfélög rísi ekki lengur undir  þeirri þjónustu og starfsemi sem samfélagið 

krefst.57 

 

Eins og áður sagði er þjónusta sveitarfélaganna lögbundin og verkefnin eru 

margbreytileg. Félagsmál hvers konar eru stór þáttur og þar undir fellur meðal annars 

ýmiskonar félagsleg aðstoð. Félagslegt húsnæði er á vegum sveitarfélaga einnig 

fasteignamat svo og bygging og rekstur framhalds- og grunnskóla. Þá sjá sveitarfélög 

að hluta um almannavarnir, brunnavarnir og sjóvarnir. Umhverfismál eru stór 

málaflokkur sveitarfélaga en undir þann flokk fellur meðal annars byggingareftirlit, 

dýravernd, framkvæmd umhverfismats, gatnagerð, heilbrigðiseftirlit og holræsamál, 

auk ýmissa málefna á sviði náttúrverndar.  Alþingiskosningar, forsetakosningar og 

sveitarstjórnarkosningar eru á könnu sveitarfélaga en það eru einnig 

almenningssamgöngur, hafnir, lagning og viðhald vega, samstarf um skipulag 

ferðamála og umferð í þéttbýli. Hitaveita, rafmagnsveita og vatnsveita heyra undir 

málaflokkinn orkumál og veitustofnanir og íþróttamálefni svo sem bygging 

íþróttahúsa og æskulýðsmál falla undir íþróttir og æskulýðsmál. Einnig sjá 

sveitarfélög um byggingu heilsugæslu og sjúkrastofnana, ábúðarlög, jafnréttismál, 

kirkjugarða og kirkjur. Undir flokknum aðrar skyldur falla EES-reglur og samstarf 

við önnur sveitarfélög. Að síðustu er stjórnsýsla sveitarfélaga en undir þann flokk 

fellur álagning og innheimta opinberra gjalda, bygging og rekstur mannvirkja 

sveitarfélags, útboð opinberra framkvæmda og innkaup, héraðsskjalasöfn, 

                                                 
56 Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998.  
57 Kristján L. Möller. (2009b).  
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málsmeðferðir, skráning og meðferð persónuupplýsinga, starfsmannamál, 

kjarasamningar, eftirlaun og upplýsingagjöf. 58 Þessir flokkar sýna hversu fjölþætt og 

mikil þjónusta sveitarfélaganna er og gerir sveitarfélögin í heild að einum stærsta 

vinnuveitanda landsins. Starfsmennirnir hafa fjölþættan bakgrunn og mikla þekkingu 

og fer því mikilvægi sveitarfélaga á vinnumarkaði vaxandi. 59 

 

Stjórnun sveitarfélaga er á höndum sveitarstjórna en dagleg stjórnun er í höndum 

framkvæmdastjóra sem skipaður er af stjórn viðkomandi sveitarfélags kallaður 

sveitarstjóri, bæjarstjóri eða borgarstjóri.60 Fulltrúar í sveitarstjórn eru kosnir í 

sveitarstjórnarkosningum sem haldnar eru fjórða hvert ár.61 Hlutverk og ábyrgðir 

sveitarstjórnarmanna er mikil og mótast að miklu leyti af skyldum þeirra samkvæmt 

lögum. Hlutverk þeirra eru margþætt eins og að stjórna rekstri sveitarfélaga, koma að 

stefnumótun ýmiss konar og vera umboðsmenn íbúa. Einnig hafa þau 

stjórnvaldshlutverki að gegna þar sem sveitarstjórnin er hluti af framkvæmdavaldinu 

og ber ábyrgð á framkvæmd laga á ýmsum sviðum.62 Fulltrúar í sveitarstjórnum eru 

því hluti af æðsta stjórnvaldi sveitarfélaganna og taka þátt í ákvörðunum um öll 

helstu málefni þess. Sveitarstjórnin kýs fulltrúa til að sitja í hinum ýmsu nefndum 

sem fjalla um einstök mál sveitarfélagsins og fer val fulltrúanna eftir fjölda pólitískra 

fulltrúa í sveitarstjórninni sjálfri. Hlutverk nefndanna er að fjalla um þau erindi og 

málefni sem á dagskrá nefndanna eru og leggja fram tillögur. Ákvarðanir sem teknar 

eru eru færðar til bókar og því hægt að rekja ákvarðanir sem eru teknar og 

stjórnsýslan verður fyrir vikið gagnsærri.63 

 

Helsta einkenni sveitarstjórnastigsins á Íslandi er einkum fjöldi lítilla sveitarfélaga. 

Þau eiga erfitt með að taka að sér verkefni en leysa þau oft í sameiningu í gegnum 

byggðasamlög eða kaupa þjónustu af nágrannasveitarfélögum sínum.64 Þetta á 

                                                 
58 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d). Yfirlit um helstu lögákveðnu verkefni sveitarfélaga. Sótt 9. 
febrúar 2009 á 
http://www.samband.is/files/390806504Yfirlit%20yfir%20logakvedin%20verkefni%20sveitarfelaga.p
df  
59 Félagsmálaráðuneytið. (2005-2006).  bls. 33.  
60 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006). bls. 231.  
61 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006). bls. 53.  
62 Félagsmálaráðuneytið. (2005-2006). bls. 31.  
63 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d). Sveitarstjórnir á Íslandi. Sótt 12. mars 2009 af 
http://www.samband.is/files/1705669165SIS%20Islenska.pdf   
64 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006). bls. 236-237.  
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sérstaklega við í minni sveitarfélögunum þar sem virðist lítið svigrúm til að sinna 

öðru en lögboðnum lágmarksverkefnum sveitarfélaga.65 Sveitarfélög hafa samvinnu 

sín á milli í gegnum byggðasamlög eða svæðisbundin landshlutasamtök sveitarfélaga 

þar sem nokkur sveitarfélög vinna saman. Átta landshlutasamtök eru starfrækt á 

landinu og hafa þau öll sérstakan framkvæmdastjóra en hlutverk þeirra er aðallega að 

fara með byggðamál og sérstök hagsmunamál hvers landshluta. Eitt svæði sker sig úr 

hvað varðar stærð en það er höfuðborgarsvæðið en það er eina borgarsamfélagið á 

Íslandi. Höfuðborgarsvæðið samanstendur af 8 sveitarfélögum sem eru Garðabær, 

Hafnarfjörður, Kjósarhreppur, Kópavogur, Mosfellsbær, Reykjavík, Seltjarnarnes og 

sveitarfélagið Álftanes.66 Á þessu svæði býr rúmlega 60%67 af  Íslendingum og sker 

sig því úr miðað við önnur svæði á landinu hvað varðar fólksfjölda. Sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu hafa með sér ýmiss konar samvinnu. Þar á meðal eru sorpmál 

sem eru í höndum Sorpu, almenningssamgöngur sem eru í höndum Strætó og 

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Þessi fyrirtæki eru dæmi um byggðasamlög sem 

eru í eigu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.68 Öll sveitarfélög á Íslandi eiga aðild 

að Sambandi íslenskra sveitarfélaga en þeim ber ekki skylda til að vera aðilar að 

sambandinu.  

 

Stór hluti af starfsemi Sambands íslenskra sveitarfélaga er að vinna að 

hagsmunamálum sveitarfélaganna, gæta að hagsmunum gagnvart ríkinu og  þátttaka í 

alþjóðasamstarfi og þá sérstaklega á grundvelli EES-samningsins. Löggjöf 

Evrópusambandsins hefur mikil áhrif á störf sveitarfélaga en umtalsverður hluti af 

nýrri löggjöf sem tekur gildi hér á landi byggir á löggjöf sambandsins. Sérstaklega á 

þetta við um löggjöf frá Umhverfisráðuneyti en einnig frá Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneyti að því er varðar heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga. Lög um mat á 

umhverfisáhrifum byggja á tilskipunum frá Brussel en fráveitumál og 

neysluvatnsmál eru einnig dæmi um reglur sem koma þaðan. 69 Samband íslenskra 

sveitarfélag rekur skrifstofu í Brussel þar sem hagsmunagæsla um Evrópumál fer 

                                                 
65 Gunnar Helgi Kristinsson. (2006). bls. 233. 
66 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.). Sveitarfélög. Sótt 29. nóvember 2009 á 
http://www.samband.is/sveitarfelog-2006-2010/  
67 Hagstofa Íslands. (e.d.). Mannfjöldi. Sótt 29. nóvember 2009 á http://www.hagstofa.is/Pages/974  
68 Reykjavíkurborg. (e.d.) Svið og stofnanir. Sótt 29. nóvember 2009 á 
http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-2784/4398_view-751/  
69 Guðjón Bragason. (2009). Viðtal tekið 1. desember 2009. 
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fram.  Einnig stuðlar sambandið að auknum samskiptum á milli sveitarstjórnarmanna 

frá hinum ýmsu sveitarfélögum. 70 Frá því að EES-samningurinn tók gildi liðu sjö ár 

þar til hagsmunagæsla gagnvart honum fékk sess í skipuriti Sambands íslenskra 

sveitarfélaga með stofnun þróunar- og alþjóðasviðs. Sviðsstjóri tók til starfa árið 

2001 og fram að þeim tíma hafði ekki verið skipulögð EES-hagsmunagæsla innan 

sambandsins.71 Með stofnun þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins verður því 

viðsnúningur hvað varðar Evrópumál. Evrópuvæðing eykst og má segja að með 

þessu skrefi hafi hún orðið allnokkur. Haustið 2001 hafði Halldór Ásgrímsson 

þáverandi utanríkisráðherra forgöngu um að utanríkisráðuneytið myndi sinna EES-

málum sem varða sveitarfélög betur. Þetta var í raun fyrsta viðurkenning ríkisins á 

sveitarfélögum sem hagsmunaaðilum í EES-samstarfinu. Í framhaldinu tók til starfa 

samráðshópur utanríkisráðuneytis um EES-mál sveitarfélaga þar sem sitja fulltrúar 

sveitarfélaga og ráðuneyta. Skýrslan EES- og hagsmunir sveitarfélaga kom út í 

byrjun árs 2004 sem afrakstur af vinnu þessa hóps.72 Skýrsla þessi jók skilning 

stjórnsýslu ríkisins á þörf fyrir aðkomu sveitarfélaga að EES-málum og var í raun 

líka grundvöllur fyrir því að Samband íslenskra sveitarfélaga opnaði skrifstofu sína í 

Brussel.73 Þegar hér er komið við sögu má segja að Evrópuvæðing sambandsins sé 

orðin veruleg. Hér hefur ákveðið stjórnarfar verið þróað og aðlagað að evrópskri 

fyrirmynd. Tillögur þær sem lagðar voru fram í skýrslunni EES og hagsmunir 

sveitarfélaga hafa verið lagðar til grundvallar því starfi sem EES-hagsmunagæsla 

sveitarfélaga byggir á. Samráðshópur utanríkisráðuneytisins um EES-mál 

sveitarfélaga starfar enn þá og hittist tvisvar á ári. Þrátt fyrir að virkni hópsins sé ekki 

eins mikil og í upphafi er fyrirséð að hann gæti haft mikilvægu hlutverki að gegna í 

aðildarviðræðum Íslands gagnvart ESB.74  

 

2.2 Héraðanefnd Evrópusambandsins (e. Committee of the Regions)  
Árið 1994 var sett á stofn héraðanefndin eða Committee of the Regions (CoR) og er 

hlutverk hennar að vera löggjafarsamkoma fyrir héruð og sveitarfélög innan 

                                                 
70 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.). Sveitarstjórnir á Íslandi.  
71 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2009a). Greinargerð um starfsemi Brussel-skrifstofu Sambands 
íslenskra sveitarfélaga 2006-2009 og framtíðarmöguleika. Reykjavík: Samband íslenskra 
sveitarfélaga, þróunar- og alþjóðasvið. bls. 24.  
72 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2009a). bls. 24. 
73 Guðjón Bragason. (2009). Viðtal tekið 1. desember 2009.  
74 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2009a). bls. 24.  
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Evrópusambandsins. Héraðanefndin er önnur af tveimur nefndum innan ESB sem 

hefur ráðgefandi hlutverki að gegna gagnvart sambandinu hvað varðar lagasetningu 

en hin nefndin er ECOSOC eða efnahags og félagsmálanefnd sambandsins.75 Þar 

sem þrír fjórðu þeirra laga sem sett eru innan ESB koma til kasta héraða og 

sveitarstjórna þótti rétt að þau hefðu málsvara en einnig var talið rétt að færa valdið 

nær íbúunum og þannig virða nærlýðræðið. Nálægðarreglan (e. subsidiarity 

principle) var kynnt innan Evrópusambandsins seint á níunda áratugnum og síðan 

lögfest í grunnreglur sambandsins með Maastricht sáttmálanum.76 Hún byggir á 

þeirri hugmynd að ákvörðunarvald eigi að vera eins nálægt borgurunum og hægt er, 

þannig að áður en ákvörðun er tekin af Evrópusambandinu þá á alltaf að skoða þann 

möguleika að taka ákvarðanir innan aðildarríkjanna sjálfra.77 Reglan er sett fram til 

að takmarka völd Evrópusambandsins gagnvart einstökum ríkjum og staðbundnum 

stjórnvöldum. Ef mál varðar bara eitt ríki þá er ekki ástæða til að Evrópusambandið 

komi að málinu en hins vegar ef það snertir fleiri ríki þá getur komið til afskipta 

ESB.78  

 

Héraðanefndin er einnig vettvangur fyrir miðlun og þekkingu á reynslu um 

Evrópumál og sveitarstjórnamál og stendur fyrir ýmsum viðburðum þar að lútandi.79 

Tilgangur nefndarinnar er að tryggja staðbundnum stjórnvöldum aðgang að umræðu 

og áhrifum á löggjöf og reglur innan ESB. Héraðanefndin samanstendur af 344 

nefndarmönnum og jafn mörgum varamönnum. Fulltrúarnir eru valdir til setu í 

nefndinni til fjögurra ára í senn og ræður aðildarríkið hvernig að vali fulltrúa er 

staðið. Fulltrúarnir eru lykilmenn í héraða eða sveitarstjórnum í heimalandi  og sinna 

sínum nefndarstörfum fyrir héraðanefndina frá heimahéraði. Þetta heldur þeim í nánu 

sambandi við fólkið sem þeir eru fulltrúar fyrir og gerir þeim kleift að bera málefni 

þess fram þegar þeir eru í Brussel.80 Í héraðanefndinni eru sex undirnefndir starfandi 

                                                 
75 Dinan, Desmond. (2005). Ever Closer Union. Hampshire: Palgrave Macmillan.  
bls. 308. 
76 Föllesdal, Andreas. (1998). Subsidiarity. The Journal of Political Philosophy. 6(2). bls 190 - 218.  
Sótt 2. október 2009 á http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119131119/PDFSTART  
77 Rosamond. Ben, (2000). bls. 25. 
78 Utanríkisráðuneytið. (2004). bls. 22.   
79 Alþingi. (2007-2008a). Bls. 4.  
80 Committee of the Region. (e.d.). Fact Sheet on the Committee of the Regions. Sótt 14. mars 2009 á 
http://cor.europa.eu/pages/PresentationTemplate.aspx?view=folder&id=be53bd69-0089-465e-a173-
fc34a8562341&sm=be53bd69-0089-465e-a173-fc34a8562341 
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sem hver um sig hefur ákveðna málaflokka á sínum snærum. 81 Þar sem 

héraðanefndin var sett á laggirnar eftir stofnun EES-samningsins er ekki neinn 

hliðstæður vettvangur innan EFTA stoðarinnar og hefur Ísland því enga formlega 

aðkomu að héraðanefndinni. Þegar og ef Ísland fær aðild að Evrópusambandinu þá fá 

Íslendingar hins vegar fullan aðgang að héraðanefndinni. Þann 6. október síðastliðinn 

átti Halldór Halldórsson formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga fund með forseta 

héraðanefndar ESB Luc Van den Brande í höfuðstöðvum héraðanefndarinnar í 

Brussel. Tilefni fundarins var að koma á sambandi á milli þessara tveggja aðila á 

meðan á aðildarviðræðum Íslendinga stendur en héraðanefndin er reiðubúin að vinna 

með íslenskum sveitarfélögum við undirbúning að ESB aðild.82  

 

2.3 Evrópusamtök sveitarfélaga (e. The Council of European Municipalities 
and regions) 

Evrópusamtök sveitarfélaga (CEMR) eru frjáls félagasamtök sem stofnuð voru 1951 

sem hagsmunasamtök evrópskra sveitarfélaga og héraða. Í dag eru þau einn stærsti 

samstarfsvettvangur á sviði sveitarstjórnarmála í Evrópu og eru aðilar samtakana frá 

37 löndum. CEMR eru fulltrúar yfir eitt hundrað þúsund héraða og sveitarstjórna í 

Evrópu.83  Evrópusamtökin vinna á mörgum sviðum eins og byggðamálum, 

umhverfismálum, jafnréttismálum, samgöngumálum og stjórnunarmálum. CEMR 

leitast við að hafa áhrif á evrópska löggjöf sem er í undirbúningi hjá ESB og eru það 

nefndir og vinnuhópar sambandsins sem vinna að því að gæta hagsmuna 

sveitarstjórnarstigsins og reyna að  hafa áhrif á frumstigi löggjafar ESB.84 Samtökin 

beita sér fyrir að ákvarðanir stjórnvalda séu teknar eins nálægt íbúunum og hægt er í 

samræmi við nálægðarregluna.85  

 

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur verið aðili að CEMR um árabil en hafði ekki 

tekið virkan þátt í starfsemi þess fyrr en þróunar- og alþjóðasviðið var stofnað. 
                                                 
81 Committee of the Regions. (e.d).  Political Priorities 2008-2010. Sótt 17. mars 2009 á 
http://cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=folder&id=dcef6475-a9ac-4f7c-8064-
886f30a9832a&sm=dcef6475-a9ac-4f7c-8064-886f30a9832a 
82 Committee of the Region. (e.d.). Sótt 16. október 2009 á 
http://www.cor.europa.eu/pages/DetailTemplate.aspx?view=search&id=accession+negotiations  
83 Council of European Municipalities and Regions.(e.d.). ABOUT CEMR.  Introducing CEMR. Sótt 
þann 15. mars 2009 á http://www.ccre.org/presentation_en.htm  
84 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.). Evrópusamtök sveitarfélaga. Sótt 16. mars 2009 á 
http://www.samband.is/template1.asp?id=2173  
85 Árni Þór Sigfússon. (2005). 
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Þátttaka í starfi CEMR er mjög mikilvægur þáttur í EES-hagsmunagæslu ekki síst 

vegna þess að EES-samningurinn gerir ekki ráð fyrir beinni aðkomu sveitarfélaga að 

Evrópusamstarfinu.86 Fulltrúi sambands íslenskra sveitarfélaga sækir fundi hjá þeim 

vinnuhópum sem sambandið telur mikilvægasta en það eru vinnuhópar um, 

almannaþjónustu og opinber innkaup, vinnumarkaðsmál, byggðamál, stjórnsýslu, 

upplýsingamál og umhverfismál. Hugmyndin er sú að sérfræðingar hver á sínu sviði 

sæki fundi vinnuhópanna. Sviðsstjóri umhverfissviðs Reykjavíkurborgar var fulltrúi 

sambandsins fram til ársins 2007 í vinnuhóp um umhverfismál, en síðan Lúðvík 

Gústafsson hóf störf árið 2008 sem verkefnisstjóri hjá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga hefur hann sótt fundi umhverfishópsins. Þá er Guðjón Bragason fulltrúi 

sambandsins í vinnuhóp um  almannaþjónustu og opinber innkaup en hann hefur 

lítið getað sótt fundi og því er það fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga í Brussel 

sem hefur sinnt öðrum hópum meira eða minna.87 Í gegnum samstarf sitt við CEMR 

fylgjast fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga með stefnumótun og löggjöf innan 

ESB og þar með er Evrópuvæðing sambandsins allnokkur út frá þeirri vinnu. Sú 

þekking sem fulltrúarnir verða sér út um þar skilar sér inn í starfsemi sambandsins og 

sveitarfélaga.  

 

2.4 EFTA og EES-samningurinn 
Frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar hefur samstarf þjóða Evrópu verið í sífelldri 

þróun. Ísland er hluti af Evrópu og hefur þurft að móta sér afstöðu til þess hvernig 

samvinnu við aðrar Evrópuþjóðir er háttað á hverjum tíma.88 Ísland tók þá afstöðu á 

sínum tíma að ganga í EFTA og árið 1969 tókust samningar þar um og kallar Einar 

Benediktsson fyrrverandi sendiherra það annus mirabilis- undraárið í viðskiptasögu 

landsins.89 EFTA var ekki tollabandalag (með sameiginlega ytri tolla), heldur 

fríverslunarsvæði, þar sem aðildarlöndin felldu niður verndartolla hvert gagnvart 

öðru, aðallega af iðnaðarvörum, en héldu sínum sjálfstæðu tollum gagnvart öðrum 

                                                 
86 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2009a). bls. 25.  
87 Anna Margrét Guðjónsdóttir. Tölvupóstur 10. júní 2009.  
88 Auðunn Arnórsson. Eide, Espen Barth., Claes, Dag Harald., Ulichsen, Hanne. og Toje, Asle. 
(2003). Ísland og Evrópusambandið EEs, ESB-aðild eða “svissnesk lausn”? Reykjavík: 
Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands. bls. 41. 
89 Einar Benediktsson. (2007). Evróputengsl Íslands: Reynslan af EFTA og EES-samningnum. í Silja 
Bára Ómarsdóttir (ritstj.). Ný staða Íslands í utanríkismálum. Tengsl við önnur Evrópulönd. 
Reykjavík: Alþjóðamálastofnun og Rannsóknarsetur um smáríki. bls. 17  
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ríkjum.90 Mátti í upphafi líta á þessar tvær stofnanir, ESB og EFTA, sem fulltrúa 

tvenns konar viðhorfs til evrópsks efnahagssamstarfs. 91 Annars vegar ESB sem 

byggði sína starfsemi á yfirþjóðlegri vídd og deilingu á fullveldi og hins vegar EFTA 

sem byggði starfsemi sína á hreinu milliríkjasamstarfi.92 

 

Það var árið 1992 sem samningurinn um hið Evrópska efnahagsvæði eða öðru nafni 

EES-samningurinn var undirritaður í Portúgal.93 Þegar hann tók gildi varð til stærsta 

samræmda markaðssvæði heims, með um 380 milljónir íbúa í 18 aðildarlöndum.94 Í 

dag eru það 3 ríki EFTA og 27 ríki ESB sem eru aðilar að samningnum og nær hann 

til um 500 milljón manna.95 Markmiðið með samningnum er að mynda einsleitt 

Evrópskt efnahagssvæði og stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og 

efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum.96 

Samningurinn kveður á um hið fjórþætta frelsi í viðskiptum; með vörur, þjónustu og 

fjármagn auk óhefta för launafólks. Þannig var hinn innri markaður ESB útvíkkaður 

til EES-ríkjanna.97 Í samningnum er einnig kveðið á um samræmingu reglna um 

neytenda- og heilbrigðisvernd, umhverfismál, samkeppnismál, ríkisstyrki og útboð á 

opinberum framkvæmdum svo og samstarf á nokkrum örðum sviðum, svo sem á 

sviði vísinda og rannsókna, mennta- og menningarmála.98 Í samningnum felast því 

ekki aðeins frjáls viðskipti og sameiginleg réttindi heldur einnig að vissu marki 

sameiginlegar reglur á ýmsum sviðum til að tryggja sanngjarna samkeppni.99  

EFTA ríkin sem eru aðilar að EES-samningnum hafa ekki aðkomu að 

reglugerðarsetningu innan ESB og taka því við löggjöf sambandsins fullmótaðri og 

eiga því takmarkaða aðkomu að pólitísku samráði um efnisatriði eða þróun þeirra. 

Innan EES hafa þjóðþing EFTA-ríkjanna ekki bein áhrif á þá löggjöf sem innleidd er. 

Alþingi hefur því ekki efnisleg áhrif á mótun 80% af löggjöf ESB, sem Ísland er þó 
                                                 
90 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2003). Evrópusamruninn og Ísland. Leiðarvísir um samrunaþróun 
Evrópu og stöðu Íslands í evrópsku samstarfi. Reykjavík: Háskólaútgáfan. bls. 83.  
91 Auðunn Arnórsson. Eide, Espen Barth., Claes, Dag Harald., Ulichsen, Hanne. og Toje, Asle. 
(2003). bls. 42. 
92 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2003). bls. 82.  
93 Forsætisráðuneytið. (2007). bls. 14. 
94 Auðunn Arnórsson. Eide, Espen Barth., Claes, Dag Harald., Ulichsen, Hanne. og Toje, Asle. 
(2003). bls. 43. 
95 EFTA Surveillance Authority. (e.d.).  Sótt 20. mars 2009 á http://www.eftasurv.int/   
96 Forsætisráðuneytið. (2007). bls. 14.  
97 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2003). bls. 87.  
98 Auðunn Arnórsson. Eide, Espen Barth., Claes, Dag Harald., Ulichsen, Hanne. og Toje, Asle. 
(2003). bls. 52. 
99 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2003). bls. 88.  
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bundið af að leiða í lög.100 Innan EES komum við einungis að sjónarmiðum 

stjórnvaldsins, og því er hætta á að reglurnar verði of erfiðar í framkvæmd fyrir 

sveitarfélögin og fyrirtækin og því ekki nægur sveigjanleiki í þeim hvað varðar 

innleiðingarkosti. 101  

 

EES-samningurinn er umfangsmikill og mælir fyrir um nokkuð flókið net 

samskipta.102 EES-samningurinn byggir á tveggja stoða kerfi stofnana EFTA og 

ESB, auk sameiginlegra stofnana sem kveðið er á um í samninginum sjálfum.103 

Stofnanaþætti EES-samningsins er oft lýst sem tveggja stoða kerfi vegna þess að 

EFTA-ríkin stofnuðu, með sérsamningum á grundvelli EES-samningsins, eigin 

stofnanir sem gegna sama hlutverki , a.m.k. að hluta, og stofnanir í ESB-stoðinni, 

t.a.m. hlutverkum ráðsins, dómstólsins og framkvæmdastjórnarinnar. Samsvarandi 

EFTA-stofnanir eru fastanefnd EFTA, EFTA-dómstóllinn og eftirlitsstofnun EFTA 

(e. ESA).104  

 

2.5 EES-réttur 
Í texta EES-samningsins er það samningsbundið að EES-réttur öðlist ekki gildi hér á 

landi nema hafa formlega verið tekinn í landslög.105 Samningurinn felur ekki í sér 

framsal á löggjafarvaldi til stofnana ESB og gerðir sambandsins verða ekki hluti af 

EES-samningnum því sérstaklega þarf að semja um hvort og með hvaða hætti þær 

taki til EES/EFTA ríkja á grundvelli hans. Hægt er að semja um aðlaganir og 

undanþágur af ýmsu tagi, jafnt tæknilegar sem efnahagslegar. 106 Afleiddur réttur 

kallast þau fyrirmæli sem stofnanir EB geta gefið út sem reglugerðir, rammalöggjöf, 

ákvaðir eða tilmæli og álit.107   

 

                                                 
100 Halldór Ásgrímsson. (2003). Fullveldið og lýðræðishallinn í EES. Sótt 15. mars 2009 á 
http://www.utanrikisraduneyti.is/frettaefni/raedurHA/nr/1780 
101 Halldór Ásgrímsson. (2003). Hagsmunagæsla inna EES. Sótt 26. mars 2009 á 
http://www.utanrikisraduneyti.is/frettaefni/raedurHA/nr/1787 
102 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2003). bls. 89. 
103 Forsætisráðuneytið. (2007). bls. 17.  
104 Utanríkisráðuneytið. (2003). Handbók Stjórnarráðsins um EES. Sótt 10. maí 2009 á 
http://www.utanrikisraduneyti.is/media/Utgafa/skyrsla_sveitarstjmal_LOKA240204.pdf bls. 10. 
105 Kristrún Heimisdóttir. (2003). ,,Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands”. Tímarit lögfræðinga 53. 
bls. 47.  
106 Forsætisráðuneyti Íslands. (2007).  bls. 30-31.  
107 Stefán Már Stefánsson. (2000). bls. 135-6. 
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Reglugerðir (e. regulations) eru þýðingarmestar og víðtækastar hvað varðar efni, 

áhrif og gildissvið, þær eru settar af Ráðherraráðinu. Þeim svipar að mörgu leyti til 

laga og eru öflugasta lagasetningartækið sem stofnanir Evrópusambandsins hafa yfir 

að ráða. Reglugerðir fá ekki beint gildi í EFTA ríkjunum  en ef þær falla aftur á móti 

innan sviðs EES-samningsins  eru þær teknar upp í hann með ákvörðun 

Sameiginlegu EES-nefndarinnar og verða þá EFTA ríkin skuldbundin til að taka þær 

í lög.108 Notkun reglugerða er helst heimiluð þegar nauðsynlegt er að leysa  tiltekið 

atriði á sama hátt í öllum aðildarríkjum til dæmis tollamálum og samgöngumálum.109 

Dæmi um reglugerð er ,,Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 ...”, 

svokölluð matvælalöggjöf. 

 

Rammalöggjöf110 (e. directives) hefur að geyma það markmið sem aðildarríkjum er 

ætlað að ná með henni og er löggjöfin bindandi fyrir þau aðildarríki sem hún beinist 

að. Það er hins vegar í höndum aðildarríkja að ákveða með hvaða hætti það er gert, 

með lögum, stjórnsýslufyrirmælum eða öðrum hætti. Með öðrum orðum 

rammalöggjöfin er ekki sjálfkrafa bindandi að landsrétti fyrr en efni hennar hefur 

verið tekin í lög.111 Dæmi um rammalöggjöf er ,,Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2002/96/EB ...”, eða rammalöggjöf um raf- og rafeindabúnaðarúrgang.  

 

Ákvarðanir (e.decisions) eru bindandi fyrirmæli fyrir það aðildarríki sem þær beinast 

að en það er venjulega aðeins eitt ríki. Ákvaðir eru aðallega notaðar til að mæla fyrir 

um einstök tilvik og eru því í eðli sínu frekar stjórnsýsluákvæði í ákveðnum málum 

frekar en almenn laga- eða stjórnsýslufyrirmæli.112 Tilmæli og álit (e. 

recommendations) hafa ekki bindandi lagaáhrif. Þær geta til dæmis beinst að 

aðildarríkjum, stofnunum EB eða aðilum í atvinnurekstri í þeim tilgangi að hafa áhrif 

á viðtakanda í tiltekna átt án þess að grípa þurfi til annarra ráðstafana.113  

 

                                                 
108 Stefán Már Stefánsson. (2000). bls. 138-139. og Davíð Þór Björgvinsson. (2006). EES-réttur og 
landsréttur. Reykjavík: Bókaútgáfan Codex. bls. 87-88.   
109 Stefán Már Stefánsson. (2000). bls. 142.  
110 Orðin tilskipun og forsögn hafa verið notuð fyrir enska heitið directive, nákvæmara er að nota orðið 
rammalöggjöf um þessa tegund löggjafar og er það því gert hér. 
111 Davíð Þór Björgvinsson. (2006). bls. 93. og Stefán Már Stefánsson. (2000). bls. 142-143.  
112 Davíð Þór Björgvinsson. (2006). bls. 95.  
113 Davíð Þór Björgvinsson. (2006). bls. 96. og Stefán Már Stefánsson. (2000). bls. 150. 
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Grundvallarhugmyndin á bak við EES-samningin er að þau EFTA ríki sem eiga aðild 

að honum verði þátttakendur í sameiginlegum innri markaði Evrópubandalagsins 

með nokkrum takmörkunum. Þá er einnig gert ráð fyrir samvinnu á ýmsum sviðum 

eins og umhverfismálum og félagsmálum. 114 Umhverfismál hafa fengið meiri 

þýðingu á síðari árum og gilda reglur ESB um umhverfismál að talsverðu leyti innan 

Evrópska efnahagssvæðisins. Með innleiðingu á umhverfisreglum hér á landi hefur 

myndast kostnaður sem að hluta er greiddur af ríkinu. Mikilvægir málaflokkar eins 

og sorphirða og frárennslismál hafa lent á heilbrigðisnefndum sveitarfélaga í 

framkvæmd.115 Hvað þennan málaflokk varðar þá er Evrópuvæðing sveitarfélaga 

veruleg þar sem þau hafa þurft að framfylgja stefnumálum Evrópusambandsins í 

umhverfismálum en einnig innleiða löggjöf sambandsins og um leið fylgja 

evrópskum aðstæðum.  

 

Hlutverk sveitarfélaga eru margþætt en þau eru allt í senn stjórnvald, 

þjónustuveitendur, framkvæmdaaðilar og fleira.116 Það er því hægt að segja að EES-

samningurinn hafi bæði bein og óbein áhrif á sveitarfélöginn. Þegar hefur verið 

fjallað um þau beinu áhrifum sem EES-samningurinn hefur hvað varðar gerðir sem 

teknar eru upp í samningnum og varða verkefni sem sveitarfélögum ber að sinna. Þar 

eru þekktustu áhrifin á sviði umhverfismála. Einnig varðar samningurinn rekstur, 

verkefni og fjármál sveitarfélaga með beinum hætti. Óbein áhrif af EES-samningnum 

eru einnig nokkur. Sveitarfélög sem stjórnvald og vinnuveitendur verða  að taka mið 

af jafnræðisreglum, samkeppnisreglum, ríkisstyrkjareglum og innkaupareglum. 

Reglur sem varða réttindi launþega á innri markaði ESB og reglum um félagsleg 

skilyrði á vinnumarkaði þarf líka að fylgja sem og reglum um heilbrigði og öryggi á 

vinnustöðum.117 Í upphafi var talað um að með EES-samningnum væri verið að 

innleiða í löggjöf okkar alla gjörninga ESB sem lúta að innri markaði þess. ,,Það 

hefur svo sannarlega gengið eftir og í ríkara mæli en ætla mátti í upphafi”.118 Ný-

virknihyggju sinnar tala um víxlverkunaráhrif eða að samvinna á einu sviði leiði af 

                                                 
114 Davíð Þór Björgvinsson. (2006). bls. 40.  
115 Alþingi. (2007-2008b). Skýrsla utanríkisráðherra um Ísland á innri markaði Evrópu. Sótt 15. ágúst 
2009 á http://www.althingi.is/altext/135/s/0590.html 
116 Alþingi. (2007-2008a). bls. 17. 
117 Alþingi. (2007-2008a). bls. 17.  
118 Einar Benediktsson. (2007). bls. 21.  
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sér samvinnu á öðru sviði. Sveitarfélög hafa orðið fyrir víxlverkunaráhrifum af EES-

samningnum því honum hafa fylgt skyldur sem í upphafi var ekki séð fyrir um.  

 

2.6 Samantekt 
Öll búum við í sveitarfélögum sem eru misstór bæði landfræðilega og einnig hvað 

varðar mannfjölda. Hlutverk sveitarstjórna er að þjóna íbúum sveitarfélaganna sem 

best og því skiptir þekking á aðstæðum og nálægð við íbúa miklu máli. 

Sveitarfélögin vinna saman á ýmsan hátt  og er Samband íslenskra sveitarfélag 

mikilvægur hlekkur í starfsemi þeirra. Sambandið vinnur að hagsmunamálum 

sveitarfélaga bæði innan lands sem utan. Það má segja að Evrópuvæðingu 

sveitarfélaga megi rekja stigbundið þar sem vísir að fyrsta skrefinu hafi verið þegar 

EES-samningurinn tók gildi. Áhrifa hans tók þó ekki að gæta fyrr en  með stofnun 

þróunar- og alþjóðasviðs en þegar það skref var tekið má segja að allnokkur 

Evrópuvæðing hafi orðið hjá sveitarfélögum. Annað skrefið varð svo tekið þegar 

ríkið viðurkenndi sveitarfélög sem hagsmunaaðila gagnvart EES-samningnum. Þriðja 

skrefið kom svo með stofnun skrifstofu íslenskra sveitarfélaga í Brussel og breyting 

varð á hagsmunagæslu sambandsins í Evrópu. Evrópuvæðing sveitarfélaga er því 

veruleg út frá þeirri hagsmunavinnu og innleiðingu löggjafar sem þau inna af hendi.  

 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga er ætlað að vera sameiginlegur málsvari 

sveitarfélaganna gagnvart ríkistjórninni en héraðanefnd ESB hefur svipuðu hlutverki 

að gegna auk þess að vera ráðgefandi aðili gagnvart ESB. Þá er héraðanefndin 

vettvangur fyrir miðlun og þekkingu á reynslu um Evrópumál og sveitarstjórnamál 

innan Evrópusambandsins. Íslensk sveitarfélög hafa ekki formlegan aðgang að 

nefndinni en með fundi Halldórs Halldórssonar og Luc Van den Brande í byrjun 

október síðastliðin má segja að eitt skref í átt að auknu samstarfi hafi verið tekið. Það 

samstarf  mun aukast enn meira ef Ísland gerist aðili að Evrópusambandinu en hins 

vegar ef það gengur ekki eftir verður líklegt að ekki verði mikil breyting á núverandi 

stöðu. Evrópusamtök sveitarfélaga halda úti öflugu starfi sem að Samband íslenskra 

sveitarfélaga reynir eftir kostum að fylgjast með í gegnum fundi vinnuhópa. Þar 

fylgjast fulltrúar sambandsins með stefnumótun og löggjöf og fylgir því starfi 

allnokkur Evrópuvæðing.  
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EES-samningurinn hefur fært Íslendinga nær Evrópu með fjórfrelsinu svokallaða. En 

í samningnum er einnig kveðið á um samræmingu á ýmsum reglum sem ekki varða 

fjórfrelsið og þar á meðal eru reglur um umhverfismál. EES-samningurinn er því 

ekki aðeins samningur um frjáls viðskipti heldur einnig samningur sem tryggja á 

sanngjarna samkeppni á ýmsum sviðum. Hin víðtæku áhrif sem samningurinn hefur 

haft á íslensk sveitarfélög hefur leitt af sér  verulega Evrópuvæðingu þeirra. Það 

hefur fallið í þeirra skaut að framfylgja mikið af gerðum samningsins og fylgja 

sameiginlegum reglum sem rekja má beint til hans. Víxlverkunaráhrif út frá 

samningnum hafa orðið á sveitarfélögin því EES-samningnum fylgdu málaflokkar og 

samræming á reglum sem ekki var búist við að yrðu eins miklar og þær í raun hafa 

orðið.  
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3. Matvælalöggjöf 
Reglugerð (EB) nr. 178/2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum 

um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og málsmeðferð vegna 

öryggis matvæla er fyrri löggjöf ESB sem fjallað er um í þessu verkefni. Reglugerð 

þessari er ætlað að samræma reglur um matvæli í aðildarríkjum Evrópusambandsins 

og tryggja frjálsan flutning öruggra og heilnæmari matvæla. Þar sem Ísland er aðili 

að EES-svæðinu þá hefur upptaka þessarar reglugerðar kallað á endurskoðun á 

undanþágu Íslands varðandi þann kafla EES-samningsins sem varðar dýraafurðir 

þ.e.a.s. Viðauka I og II.119 Mælt hefur verið fyrir á Alþingi, breytingu á ýmsum 

lögum sem varða matvælaöryggi á ýmsum stigum fæðukeðjunnar. Með nýrri 

matvælalöggjöf verður Ísland hluti af ytri landamærum EES svæðisins sem nær yfir 

öll lönd ESB auk EFTA ríkjanna þriggja sem eru aðilar að EES-samningnum.120  

Innleiðing á reglugerðinni hefur farið fram hjá Evrópusambandinu en viðræður um 

innleiðingu hafa verið í gangi á milli Evrópusambandsins, Íslands og Noregs. 

Niðurstaðan um framkvæmd liggur fyrir og því er næsta skref að fá Alþingi til að 

samþykkja lögin.121  Norðmenn hafa þegar innleitt löggjöfina efnislega hjá sér þrátt 

fyrir að ekki sé búið að innleiða hana formlega sem ESB löggjöf, þar sem enn er 

verið að bíða eftir að Íslendingar klári sinn hluta af málinu.122 Áhrif 

matvælalöggjafar á Evrópuvæðingu er án efa einhver. Til að skilja það betur er vert 

að skoða hvernig og hvers vegna farið var í gerð hennar á sínum tíma hjá ESB einnig 

hverju hún að skila til neytenda. Þar sem verið er að skoða Evrópuvæðingu íslenskra 

sveitarfélaga verður staðan á matvælalöggjöf í dag skoðuð auk þess frumvarps sem 

liggur fyrir Alþingi. Breytingarnar sem verða og áhrif þeirra á Matvælastofnun og 

heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga verður einnig skoðað. Lítillega verður farið í þær 

umsagnir sem sendar hafa verið til sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar Alþingis 

vegna matvælalöggjafar til að skilja þá hagsmuni sem í húfi eru sérstaklega fyrir 

heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga.  

 
                                                 
119 Sendiráð Íslands í Brussel. (2007). Yfirlitsskýrsla sendiráðs Íslands í Brussel, ágúst til ársloka 
2007. Sótt 5. júní 2009 á http://www.iceland.org/be/islenska/evropusamstarf/ bls. 5.  
120 Matvælastofnun. (e.d.). Ný matvælalöggjöf. Sótt 5. ágúst 2009 á 
http://www.mast.is/index.aspx?Groupid=505&tabid=511&NewsItemID=583&ModulesTabsId=919 
121 Guðmundur Sigþórsson. Viðtal tekið 26. maí 2009.  
122 Astrid Zachariassen. Viðtal tekið 26. maí 2009. 
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3.1 Tilurð matvælalöggjafar ESB  
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fer með daglegan rekstur sambandsins og er 

eina stofnunin innan þess sem hefur rétt til að leggja fram tillögur að afleiddum 

gerðum.123 Þegar Framkvæmdastjórnin undirbýr drög að nýrri löggjöf er algengt að 

hún setji á stofn sérfræðingahóp til að veita ráðgjöf um viðkomandi efni. Samkvæmt 

EES-samningnum ber henni einnig að leita til sérfræðinga EES/EFTA-ríkjanna ef 

viðkomandi efni fellur undir gildissvið samningsins.124 Að forminu til á aðgangur 

íslenskra sérfræðinga að vera sambærilegur við sérfræðinga ESB-ríkja en EES-

samningnum var hins vegar ekki ætlað að veita EES-ríkjunum sama aðgang að 

umræðu, mótun og töku ákvarðana og aðildarríki ESB hafa. Afskiptum EES-ríkjanna 

er lokið þegar undirbúningsvinnu við lagagerð er lokið og málið komið til 

Evrópuþingsins. 125 Dæmi eru um að EES-ríkjunum hafi ekki verið boðið upp á 

samráð um nýja löggjöf þrátt fyrir að samningurinn kveði á um að svo skuli vera. 

Embættismenn EES og fulltrúar Íslands í Fastanefndinni í Brussel þurfa því að 

fylgjast vel með lagasetningargerð þar sem óvíst er að upplýsingar um undirbúning 

að lagagerð berist til EES-ríkjanna.126 Stór hluti þeirra gerða sem innleiða þarf vegna 

EES-samstarfsins fellur í hlut sveitarfélaganna fjárhagslega eða í framkvæmd. Því 

hefur verið unnið að því markvisst á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga að 

auka þekkingu sveitarfélaganna á samningnum og tryggja aukið samráð við þau um 

EES-mál.127  Eins og áður hefur komið fram kveður EES-samningurinn ekki á um 

aðkomu sveitarfélaga á mótun þeirra lagareglana sem þeim er ætlað að koma í 

framkvæmd. Það er öfugt við það sem tíðkast innan ESB en þar hafa sveitarstjórnir 

aðkomu að störfum ESB í gegnum héraðanefndina (CoR).128 

 

3.1.1 Græn bók 
Græn bók (e. green paper) er vinnuheitið á drögum að löggjöf sem gefin er út af 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í þeim tilgangi að fá hagsmunaaðila til að 

hefja opnar umræður um viðkomandi málefni. Í Græn bók eru settar fram hinar ýmsu 

                                                 
123 Forsætisráðuneytið. (2007). bls 42.  
124 Forsætisráðuneytið. (2007). bls 43.  
125 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2003). bls. 98.  
126 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2003). bls. 104.  
127 Forsætisráðuneytið. (2007). bls 40. 
128 Eiríkur Bergmann Einarsson. (2009). ,,Hið huglæga sjálfstæði þjóðarinnar” Áhrif 
þjóðernishugmynda á Evrópustefnu íslenskra stjórnvalda. Reykjavík: Háskóli Íslands. bls. 134.   
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tillögur sem þarfnast umræðu og umsagnar. Árið 1997 sendi ESB frá sér Græn bók 

(Com (97) 176) um drög að framtíðar matvælalöggjöf sambandsins.129 Íslandi meðal 

annarra þjóða var boðið að senda inn umsögn um hana og var það í höndum 

Matvælaráðs að annast umsögnina.130 Eina umsögn sem Ísland sendi131 var gerð í 

samvinnu Umhverfisráðuneytis, Landbúnaðarráðuneytis, Sjávarútvegsráðuneytis, 

Matvælaráðs, Umhverfisstofnunar, Fiskistofu og Yfirdýralæknis. Í umsögninni kom 

meðal annars fram að Ísland styðji umræðu um almenna matvælalögg innan 

Evrópusambandsins. Þá var vakin athygli á því að þessar umræður um sameiginlega 

matvælalöggjöf, matvælaöryggi og neytenda heilsu myndu  hafa áhrif á löggjöf og 

eftirlit innan Evrópska efnahagssvæðisins og því ætti  mat á umsögnum EFTA-

ríkjanna að vera jafngilt mati aðildarríkja ESB. Lögin skyldu innihalda skýr 

fyrirmæli um matvælaöryggi og opinbert eftirlit auk skilgreininga á hlutverki og 

skyldum framleiðenda, framleiðsluferli og dreifingaraðila til að hægt væri að 

framleiða og setja á markað heilnæm matvæli fyrir neytendur. Einnig kom fram í 

umsögninni að sömu lög ættu að gilda fyrir landbúnaðarafurðir, sjávarafurðir og 

meðhöndluð matvæli. Þá kom fram í umsögninni að drykkjarvatn ætti að skilgreina 

sem matvæli þar sem það væri mikilvægt efni í matvælum.132 Aðkoma sveitarfélaga 

að þessari umsögn var engin,  á þessum tíma hafði ríkið ekki viðurkennt sveitarfélög 

sem hagsmunaaðila í EES-samstarfinu. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sótt 

samráðsfundi hjá umhverfisráðuneytinu síðan árið 2002. Seinni part árs 2004 var 

gerður samstarfssamningur um að sambandið eigi fulltrúa í svokölluðum EES-

teymum ráðuneytisins um umhverfis- og matvælamál. Matvælamál fluttust síðan á 

forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis í ársbyrjun 2008 og hefur ekki verið 

tekið upp formlegt samráð við það ráðuneyti um EES-mál. Fyrir árið 2002 var 

aðkoma sveitarfélaga því mjög lítil. Þetta skýrir því líklega af hverju sveitarfélög 

voru ekki höfð með í umsögn Íslands. Evrópuvæðing sveitarfélaga hvað varðar 

aðkomu á þessu stigi er því hverfandi.  

                                                 
129 Evrópusambandið.(e.d.). Green Paper on the general principles of food law in the European 
Union. 
 Sótt 19. ágúst 2009 á http://europa.eu/bulletin/en/9704/p103042.htm 
130 Halldór Runólfsson. (2003). Ný matvælalöggjöf í Evrópu. Sótt 5. ágúst 2009 á 
http://www.ias.is/landbunadur/wgsamvef.nsf/0/6999b5a8e24e287600256cc700490f55?OpenDocumen
t  
131 Jón Gíslason. Símaviðtal tekið 19. ágúst 2009.  
132 Umhverfisráðuneytið. (1997). Icelandic comments on The Commission Green Paper on Food Law, 
Com(97) 176 final. Reykjavík: Fengið á skjalasafni ráðuneytisins.  
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3.1.2 Hvít bók 
Í kjölfarið á Græn bók er svo gefin út ,,Hvít bók” (e. White paper) þar sem 

nákvæmlega útfærðar tillögur um sérstakt efni eru settar fram sem drög að löggjöf.133 

Þegar Hvítbók er gefin út er búið að taka tillit til þeirra umsagna sem gefnar hafa 

verið á Grænbókina. Hvítbók (Com (1999) 719 final) Evrópusambandsins um 

matvælalöggjöf var gefin út í janúar árið 2000. Með innleiðingu þeirra tillagna sem 

stungið er upp á Hvítbókinni verður hægt að skipuleggja og samræma 

matvælalöggjöf á fullnægjandi hátt með það að leiðarljósi að hægt verði að ná fram 

hæsta stigi á verndun heilbrigðis. Góður árangur þeirra tillagna sem settar eru fram í 

þessari Hvítbók eru í eðlilegu samhengi við stuðning Evrópuþingsins og ráðsins. 

Innleiðing þeirra veltur á skuldbindingum aðildarríkja. Hvítbókin kallar einnig á 

sterka íhlutun þeirra framkvæmdaaðila sem bera hvað mesta ábyrgð á daglegri 

notkun þeirra krafna sem liggja fyrir um matvælaöryggi.134    

 

3.2 Matvælalöggjöf Evrópusambandsins   
Á tíunda áratug síðustu aldar börðust mörg lönd innan Evrópu við ýmis konar 

vandamál varðandi matvæli og dýrafóður þar sem einna hæst bar á svokallaðri 

kúariðu (e. Bovine spongiform encephalopath) og díoxínmengunar. Í kjölfarið á þeim 

erfiðleikum ákvað Evrópusambandið að endurskoða og samræma matvælalöggjöf 

sína.135 Hvítbók sambandsins um matvælalöggjöfina kom út eins og áður hefur 

komið fram í janúar 2000 og var þar sett fram yfirgripsmikil útlistun á því hvernig 

ætti að nútímavæða þá matvælalöggjöf sem í gildi var á þeim tíma. 

Heildarendurskoðun á löggjöfinni var gerð með hagsmuni neytenda að leiðarljósi þar 

sem allir hagsmunaðilar hefðu ákveðnu hlutverki að gegna.136 Heildarreglur um 

fæðuöryggi frá frumframleiðslu til markaðssetningar matvæla voru því settar og 

gefin út, Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 178/2002 um almennar 

meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun 

Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferðir vegna öryggis matvæla. 
                                                 
133 Europa.eu (e.d.). Sótt 19. ágúst 2009 á http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm  
134 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (2000). White paper on food safety. COM (1999) 719 
final. Sótt 15. ágúst 2009 á http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub06_en.pdf  
135 Evrópusambandið. (e.d.).  White paper on foot safety.  Sótt 26. júní 2009 á   
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l32041_en.htm  
136 Europa.eu (e.d.). General principles of food law -European Food Safety Authority-Procedures for 
food safety. Sótt 21. ágúst 2009 á  
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/f80501_en.htm 
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Reglugerðin gildir á öllum stigum framleiðslunnar allt frá vinnslu og dreifingu 

matvæla til fóðurs og skulu sömu reglur gilda um hollustuhætti hvort sem um er að 

ræða framleiðslu eða dreifingu á kjöti, fiski, matjurtum eða unnum matvælum.137 

Hún er hugsuð sem rammi fyrir setningu tilskipana og stjórnsýslufyrirmæla í mjög 

víðum skilningi um allt sem varðar matvæli og fóður á öllum stigum framleiðslu, 

vinnslu, dreifingu og pökkunar.138 Reglugerðinni er því ætlað að veita heildarsýn á 

matvæli og fóður og eru kjörorð reglugerðarinnar ,,frá hafi og haga til maga”  (e. 

“farm to table”).139  

Í 1 gr. reglugerðar nr. EB/178/2002 segir: 

,,Með þessari reglugerð er lagður grunnur að því að tryggja heilbrigði manna og 

hagsmunum neytenda víðtæka vernd með tilliti til matvæla og einkum tekið mið af 

fjölbreyttu framboði matvæla, þ.m.t. hefðbundin matvæli, um leið og skilvirk 

starfsemi innri markaðarins er tryggð”.140  

Evrópskir neytendur vilja fá matvæli sem eru örugg og holl, ætlunarverk ESB er því 

að tryggja að matvæli sem borin eru á borð þeirra séu öll í sama háa gæðaflokknum. 

Þetta á við um alla neytendur sambandsins hvaðan sem matvælin koma hvort heldur 

sem er innan sambandsins eða utan þess.141 Leitast er við að gera regluverk ESB um 

framleiðslu matvæla einfaldara og skilvirkara með þessari reglugerð. Lagður er 

grunnur að því að tryggja heilbrigði manna  og veita hagsmunum neytenda víðtæka 

vernd með tilliti til matvæla og taka mið af fjölbreyttu framboði matvæla.142 

Meginmarkmið reglugerðarinnar eru að efla fæðuöryggi og tryggja hnökralaus 

viðskipti með matvæli á innri markaði  sambandsins. Markmiðin eru því ekki að 

auka milliríkjaviðskipti heldur að stuðla að matvælaöryggi og neytendavernd.143  Þar 

sem hagsmunir neytenda eru settir í öndvegi leika reglur um rekjanleika stórt 

hlutverk auk þess sem ábyrgð framleiðenda og dreifingaraðila gagnvart neytendum 
                                                 
137 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002. Sótt 15. júní 2009 á  
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/385499142c7e4810002567590058573a/3C22AFDA43C4FB7D0025742
D003856B7/$file/302R0178.pdf 
138 Halldór Runólfsson. (2003).  
139 Matvælastofnun.(e.d.). Lög og reglur – Matvælalöggjöf ESB -178/2002/EB. Sótt 26. júní 2009 á 
http://www.mast.is/logogreglur/matvaelaloggjofees/1782002eb  
140 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002.  
141 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. (2004). From farm to fork. Safe food for Europe´s 
consumers.  Sótt 30. júní 2009 á 
http://bookshop.europa.eu/eubookshop/publicationDetails!print.action;jsessionid=A0E1D65339C92A
CC96A53BF2571F0101?pubuid=108780 bls. 3.  
142 Sendiráð Íslands í Brussel. (2008). Yfirlitsskýrsla sendiráðs Íslands í Brussel. Júlí – ársloka 2008. 
Sótt 18. ágúst 2009 á http://www.iceland.org/media/be/Yfirlitsskyrslan_seinni_hluta_2008_final.pdf 
143 Matvælastofnun. (e.d.). Ný matvælalöggjöf.  
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er skýrari. Með þessum reglum er því hægt að rekja feril matvæla á öllum stigum 

framleiðslu og dreifingar.144 Þá er ábyrgð framleiðenda og dreifingaraðila dregin 

skýrt fram og lögð mikil áhersla skjót viðbrögð í alvarlegum tilfellum. Einnig er gert 

ráð fyrir sérstökum neyðarráðstöfunum og almennri áætlun fyrir áfallastjónun sem 

nær bæði til matvæla og fóðurs.145  

 

3.2.1 Matvælaöryggisstofnun Evrópu (e. European Food Safety Authority)  
Með reglugerðinni var sett á stofn Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA) sem veitir 

vísindalega ráðgjöf og tæknilega aðstoð til aðildarríkja sambandsins.146  Stofnunin er 

ráðgefandi og hefur hvorki löggjafarhlutverk né eftirlitshlutverk, hins vegar hefur 

verið leitað til stofnunarinnar eftir áliti og tekið er tillit til þess starfs sem þar er 

unnið.147 Verkefni Matvælaöryggisstofnunar Evrópu eru meðal annarra  að sjá 

stofnunum ESB fyrir bestu vísindalegu álitsgerðum sem völ er á, stuðla að og 

samræma þróun einsleitrar aðferðafræði fyrir áhættumat, veita framkvæmdastjórn 

vísindalega og tæknilega aðstoð, framkvæma vísindarannsóknir og leita uppi, safna, 

flokka, greina og gera samantekt um vísindaleg og tæknilega gögn á sviðum sem 

falla undir hlutverk hennar.148 Að mati ESB er matvælaöryggi sett til þess að 

lágmarka áhættu og tekur sambandið hlutverk sitt alvarlega á þessu sviði. 

Evrópusambandið telur matvælaöryggisstaðla stuðla að en ekki takmarka val og 

gæði. Áhættugreining sem byggir á bestu fáanlegu vísindum er notuð þar sem unnið 

er á sjálfstæðan og gegnsæjan hátt og neytendum þannig tryggður aðgangur að 

upplýsingum um öryggi matvælanna. 149 Ísland mun taka fullan þátt í starfi og stjórn 

stofnunarinnar og geta þá íslensk stjórnvöld leitað þangað og óskað eftir hættumati ef 

alvarleg mál koma upp sem varða öryggi matvæla, plantna eða heilbrigði dýra.150  

 

                                                 
144 Matvælastofnun. (e.d.). Lög og reglur – Matvælalöggjöf ESB -178/2002/EB.   
145 Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá I. kafla I. 
viðauka við EES-samninginn og innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
178/2002 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra gerða. þskj. 418, 258. mál. Sótt 5. nóvember 2009 á 
vefútgáfu Alþingistíðinda. http://www.althingi.is/altext/136/s/0418.html bls. 33.  
146 Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins (EB) nr. 178/2002. 22. gr. III kafli.  
147 Frumvarp til laga... þskj. 418, 258. mál. af vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/altext/136/s/0418.html bls. 33. 
148 Reglugerð Evrópuþingsins og Ráðsins (EB) nr. 178/2002. 22. gr. III kafli.  
149 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. (2004). (2004). bls. 21.  
150 Matvælastofnun. (e.d.).  Ný matvælalöggjöf.  og Alþt. 2009-2010. 138. lögþ. A: þskj 17. bls. 34. 
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3.2.2 Grunnur löggjafar 
Matvælalöggjöfin byggir á þeim grunni að gera lagaumhverfið samræmdara, 

gegnsærra og heillegra með eftirliti sem er virkt í öllu ferlinu.  Einnig á löggjöfin að 

efla vísindalegar leiðbeiningar við ákvarðanatöku stjórnvalda og setningu laga. 

Grunnurinn að matvælalögunum liggur í reglugerð (EB) nr. 178/2002 en síðan eru 

hinar og þessar reglugerðir settar í framhaldinu þar sem þær eru í raun flokkaðar eftir 

verkefnum. Til dæmis reglugerð um eftirlit fjallar um allt eftirlit hvort sem það er 

mjólk eða fiskur.151 

Megin reglugerðir sem falla undir matvælalöggjöfina eru: 

• reglugerð  EB/178/2002  um ,,almenn ákvæði... öryggi matvæla” 

• reglugerð EB/1774/2002 um ,,heilbrigðisreglur varðandi úrgang frá framleiðslu 

dýraafurða, sem ekki er til neyslu”  

• reglugerð EB/999/2001 um ,, reglur til að fyrirbyggja, hafa eftirlit með og 

útrýma vissum riðusjúkdómum (BSE/TSE – bovine/transmissible spongiform 

encephalopatier)”  

Af þessum reglugerðum er einungis fjallað um reglugerð (EB) nr. 178/2002 hér. 

Svokallaðar heilbrigðisreglugerðir (e. hygiene) um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit 

taka einnig gildi en þær eru fjórar og koma í stað sautján annarra tilskipana sem eru 

felldar úr gildi. Með þessum reglugerðum er löggjöfin samræmd og einfölduð. Þessar 

reglugerðir eru: 

• EB/852/2004 um hollustuhætti í matvælaiðnaði 

• EB/853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr 

dýraríkinu 

• EB/854/2004 um sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr 

dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis  

• EB/882/2004 um opinbert eftirlit til að tryggja sannprófun þess að lög um fóður 

og matvæli og reglur um dýraheilbrigði og velferð dýra séu virtar.152  

 

Þær reglugerðir sem hafa hvað mest áhrif á sveitarfélög eru reglugerðir um eftirlit og 

verða þær því skoðaðar nánar en öðrum sleppt.  

                                                 
151 Guðmundur Sigþórsson. Viðtal tekið 26. maí 2009. 
152 Sendiráð Íslands í Brussel. (2007). Yfirlitsskýrsla sendiráðs Íslands í Brussel, ágúst til ársloka 
2007. bls. 46.  
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Ýmis orð þurfa skýringar við og til að skilja þau betur eru skýringar á þeim helstu 

þessar: 

• opinbert eftirlit hvers kyns eftirlit sem lögbært yfirvald framkvæmir til að 

sannprófa að farið sé að lögum um matvæli, þ.m.t. ákvæði um heilbrigði og 

velferð dýra 

• lögbært yfirvald stjórnvald aðildarríkis sem er til þess bært að annast 

heilbrigðiseftirlit með dýrum og dýraafurðum eða hvert annað yfirvald sem er 

falin sú ábyrgð  

• opinber dýralæknir dýralæknir með menntun og hæfi í samræmi við þessa 

reglugerð og sem tilnefndur er sem slíkur af lögbæru yfirvaldi  

• viðurkenndur dýralæknir dýralæknir sem lögbært yfirvald tilnefnir til að annast 

fyrir sína hönd sérstakt opinbert eftirlit með bújörð 

• opinber aðstoðarmaður einstaklingur með menntun og hæfi í samræmi við þessa 

reglugerð til að starfa sem opinber aðstoðarmaður og er tilnefndur af lögbæru 

yfirvaldi og vinnur undir stjórn opinbers dýralæknis og á hans ábyrgð.153  

 

3.2.3 Reglugerð 854/2004 
Reglugerð 854/2004 fjallar um um skipulag opinbers eftirlits. Í henni er fjallað um 

hvernig háttað skal skipulagi á opinberu eftirliti, með afurðum úr dýraríkinu sem eru 

ætlaðar til manneldis. Lögbært eftirlit gefur út samþykki fyrir starfsstöðvum eftir 

vettvangs eftirlit og gefur starfsstöðinni svo kallað samþykkisnúmer.154 Lögbæra 

yfirvaldið á að annast opinbert eftirlit til að ganga úr skugga um að matvælafyrirtæki 

uppfylli kröfur. Opinbert eftirlit á að fela í sér úttekt á góðum hollustustarfsvenjum 

og verklagsreglum sem grundvallast á greiningu á hættu og mikilvægum 

stýristöðum.155  Eftirlit í sláturhúsum þar sem veiðidýr og nýtt kjöt er meðhöndlað, 

skal vera í höndum hins opinbera dýralæknis sem getur fengið aðstoð við opinbera 

eftirlitið frá opinberum aðstoðarmönnum, og er það í höndum hins lögbæra yfirvalds 

                                                 
153 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins. EB/854/2004. 2. gr. I. kafli. Sótt 15. júní 2009 á 
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/385499142c7e4810002567590058573a/D37A493CC27E18F9002575DF
006D2185/$file/304R0854.pdf 
154 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 854/2004. 3. gr. II. kafli. 
155 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 854/2004. 4. gr. II. kafli. 
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að ákvarða hversu marga opinbera aðstoðarmenn þarf til að uppfylla megi kröfur 

reglugerðarinnar.156  

3.2.4 Reglugerð 882/2004 
Í reglugerð 882/2004 um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli 

og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt, er tekið til hvers konar eftirlit á að 

beita og einnig hver á að sjá um það. Aðildarríkin skulu sjá til þess að opinberu 

eftirliti sé sinnt reglulega út frá áhættu og fari nægilega oft fram til að markmiðum 

þessarar reglugerðar verði náð. Einnig eiga þau að tilnefna lögbær yfirvöld sem eiga 

að bera ábyrgð á markmiðunum og opinbera eftirlitinu eins og reglugerðin kveður á 

um. Þegar aðildarríki veitir yfirvaldi eða yfirvöldum, öðrum en lögbærum 

stjórnvöldum heimild til að annast opinbert eftirlit, einkum svæðis- eða 

staðaryfirvöldum, skal tryggja skilvirka og áhrifaríka samvinnu milli allra lögbærra 

yfirvalda sem að málinu koma, þ.m.t. á sviði umhverfis- og heilsuverndar ef við á. 

 Þegar fleiri en ein eining lögbærs yfirvalds hefur valdaheimild til að annast opinbert 

eftirlit skal tryggja skilvirka og áhrifaríka samræmingu og samstarf milli mismunandi 

eininga”.157 Það er svo í höndum hins lögbæra yfirvalds að úthluta sérverkefnum til 

annarra eftirlitsaðila að uppfylltum ákveðnum skilyrðum svo sem að eftirlitsaðilinn 

hafi búnað, þekkingu og nægt starfsfólk með viðeigandi þekkingu og hæfi og sé 

óhlutdrægur og eigi ekki hagsmuna að gæta við framkvæmd verkefna sem honum er 

úthlutað. 158 Lögbær yfirvöld skulu annast opinbert eftirlit í samræmi við skjalfestar 

verklagsreglur þessar reglur eiga að innihalda upplýsingar og fyrirmæli handa því 

starfsfólki sem sér um opinbert eftirlit. Auk þess eiga aðildarríki að sjá til þess að 

lagareglur séu fyrir hendi, til að tryggja að starfsfólk lögbærra yfirvalda hafi aðgang 

að athafnasvæðum og skjölum til að geta unnið verkefni sín sómasamlega.159  

 

ESB-gerðir verða ekki skuldbindandi í íslenskum rétti nema þær séu teknar upp í lög 

eða reglugerðir. Ofangreindar reglugerðir ber að taka í heild upp í landsrétt 

samkvæmt EES-samningnum.160 Með frumvarpi um matvælalöggjöf sem liggur fyrir 

                                                 
156 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 854/2004. 5. gr. II. kafli. 
157Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004. 4. gr. II. kafli. Sótt 15. júní 2009 á  
http://brunnur.stjr.is/ees.nsf/385499142c7e4810002567590058573a/57103F08F190D2330025742C00
5057E4/$file/304R0882.pdf  
158 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 882/2004. 5. gr. II. kafli. 
159 Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 882/2004. 8. gr. II. kafli. 
160 Utanríkisráðuneytið. (2003). bls. 34. 
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Alþingi mun það vera gert. Það er svo í höndum Matvælastofnunar og 

heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna að vinna út frá þessum reglugerðum eftir því sem 

lög og reglugerðir mæla fyrir um.  

 

3.3 Matvælalöggjöf á Íslandi 
Í febrúar 2001 sendi eftirlitsnefnd forsætisráðuneytisins frá sér greinargerð um 

fyrirkomulag matvælaeftirlits á Íslandi. Nefndin skoðið stöðu þessara mála bæði 

hérlendis og erlendis og komst að þeirri niðurstöðu að ástand mála hér á landi hefði í 

för með sér ósamræmi í verklagi og eftirlitsaðferðum, ómarkvissa verkaskiptingu, 

óljósa ábyrgð og flókna stjórnsýslu. Á þessum tíma féll matvælaeftirlit á landinu 

undir tvö stjórnsýslustig, ríki og sveitarfélög. Þrjú ráðuneyti og stofnanir þeirra auk 

sveitarstjórna og heilbrigðisnefnda þeirra, höfðu með matvælaeftirlit að gera. Að 

mati nefndarinnar hafði skipulag þetta í för með sér að íslensk stjórnvöld áttu í 

erfiðleikum með að uppfylla kröfur í alþjóðasamningum til dæmis samningnum um 

hið Evrópska efnahagssvæði.161 Nefndin lagði meðal annars til að stofnuð yrði 

Matvælastofa sem tæki við umsýslu og framkvæmd alls matvælaeftirlits og að 

stjórnsýsla matvælamála hér á landi yrði með svipuðum hætti og í helstu 

viðskiptalöndum okkar. Þar sem Íslendingar væru hluti af hinu alþjóðlega hagkerfi 

og viðskipti með matvæli ykjust stöðugt væri nauðsynlegt að hafa virkt og heildstætt 

eftirlitskerfi sem nyti traust innlendra sem og erlendra kaupenda matvæla.162   

 

Lög nr. 93/1995 um matvæli eru þau lög sem í gildi eru á Íslandi í dag og er tilgangur 

þeirra að tryggja eins og kostur er, gæði, öryggi og hollustu matvæla. Lögin taka til 

framleiðslu og dreifingu á matvælum. Með lögunum er skýrt hvernig staðið skuli að 

framleiðslu og dreifingu á matvælum þannig að þau valdi ekki heilsutjóni og að ekki 

sé beitt blekkingum í viðskiptum með matvælin. Þau ná ekki til meðferðar matvæla á 

heimilum enn þó til þeirra efna og hluta sem ætlað er að koma í snertingu við 

matvæli á einkaheimilum. Matvæli eru samkvæmt skilgreiningu laganna, hvers konar 

vörur sem ætlaðar eru mönnum til neyslu.  Framleiðsla er samkvæmt skilgreiningu, 

meðferð hráefnis, vinnsla, pökkun og matreiðsla og er einnig átt við húsnæði, störf, 

                                                 
161 Forsætisráðuneytið. (2001). Framtíðarskipan opinbers eftirlits, Greinargerð og tilögur. Sótt 14. 
ágúst 2009 á http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/matvaelaskyrsl.pdf  
162 Forsætisráðuneytið. (2001). bls. 14.  
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hreinlæti og heilbrigði starfsfólks og annað sem tengist framleiðslu. Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra fer með yfirsjón þessara mála og er Matvælastofnun honum til 

ráðgjafar. Dreifing og framleiðsla á matvælum er háð leyfi sem heilbrigðisnefndir 

sveitarfélaga sjá um að gefa út, en þau geta líka fellt leyfið úr gildi ef leyfishafi gerist 

sekur um ítrekuð brot á lögum, reglugerðum eða fyrirmælum.163 Leyfishafar skulu 

haga starfsemi sinni í samræmi við almenna hollustuhætti og tryggja að matvæli 

valdi ekki heilsutjóni.  

 

Í dag er verkaskiptingu á milli Matvælastofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga 

þannig háttað að Matvælastofnun fer með eftirlit með frumframleiðslu búfjárafurða. 

Undir það eftirlit fellur mjólkurframleiðsla á bæjum, eftirlit með sláturhúsum og 

kjötvinnslum sem þeim tengjast og eftirlit með sjávarafurðum og eldisfiski, allt að 

smásölu, jafnframt kjötvinnslu og mjólkurbúum vegna útflutnings. Inn og 

útflutningseftirlit með matvælum er einnig á höndum Matvælastofnunar. 

Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga sjá um eftirlit með innlendum matvælavinnslum þar 

á meðal eru kjötvinnslur utan sláturhúsa og mjólkurbú. Einnig fara 

heilbrigðiseftirlitin með eftirlit með dreifingu og smásölu á matvælum. 164   

 

3.3.1 Matvælastofnun (MAST) 
Langstærstur hluti þeirra laga og reglugerða sem fjalla um matvæli eiga uppruna sinn 

innan ramma EES-samningsins. Eftirlit hefur tekið breytingum, nýjum stofnunum 

hefur verið komið á fót og öðrum breytt. Breytingar innan ESB munu hafa bein áhrif 

hér á landi vegna aðildar að EES-samningnum. Nauðsynlegt er því að breytingar þær 

sem gerðar eru hér á landi verði í samræmi við aðferðafræði sambandsins. Er það 

gert til að tryggja óhindraðan útflutning á matvælum héðan til ríkja ESB og til að 

íslenskir neytendur njóti sömu réttinda og aðrir neytendur á EES-svæðinu.165 

Matvælastofnun (MAST) hóf störf 1. janúar 2008 eftir að Landbúnaðarstofnun, 

matvælasvið Umhverfisstofnunar og Fiskistofa voru sameinuð. Með stofnun MAST 

var stjórnsýsla málaflokksins færð á eitt stjórnsýslustig en yfirstjórn stofnunarinnar 
                                                 
163 Lög um matvæli nr. 93/1995.   
164 Minnisblað sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar um verkaskiptingu milli HES og MAST vegna 
matvælaeftirlits, þskj, 17. 17. mál. (Erindi 138/20). Sótt 5. nóvember 2009 á vefútgáfu 
Alþingistíðinda. http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=17&dbnr=20&nefnd=sl 
165 Frumvarp til laga um eftirlit með matvælum og heilbrigði dýra, þskj. 1064, 654. mál. 
Sótt 4. desember 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. http://www.althingi.is/altext/128/s/1064.html  
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er í höndum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins. MAST starfar samkvæmt 

ákvæðum laga nr. 80/2005 en reglugerð nr. 1/2008 gildir um skipulag og starfsemi 

hennar. 166 Veruleg Evrópuvæðing átti sér stað í íslenskri stjórnsýslu með stofnun 

Matvælastofnunar. Með því var verið var að þróa og útfæra stefnu 

Evrópusambandsins hér á landi til að laga þennan málaflokk að evrópskum 

aðstæðum. Stofnun MAST stuðlaði einnig að því að íslensk stjórnvöld voru betur í 

stakk búin til að uppfylla kröfur í alþjóðasamningum eins og EES-samningnum og 

samningnum um Alþjóðaviðskiptastofnunina.167  

 

Hlutverk stofnunarinnar er að sinna stjórnsýslu, eftirliti, fræðslu og þjónustu við 

sjávarútveg, landbúnað, fyrirtæki og neytendur. Tilgangur stofnunarinnar er að stuðla 

að heilbrigði og velferð dýra, heilbrigði plantna og öryggi ásamt heilnæmi og gæðum 

matvæla. Helstu verkefni stofnunarinnar eru vinna að matvælalöggjöf í samvinnu við 

ráðuneytið og nær þetta yfir löggjöf í allri fæðukeðjunni frá sjávarafurðum og fóðri 

yfir í plöntuheilbrigði og dreifingu eða allt þar til matur er borinn á borð neytenda. 

Með nýrri matvælalöggjöf á Íslandi mun Matvælastofnun fá tækifæri til að taka þátt í 

störfum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu, sitja fundi ráðgjafarhóps stofnunarinnar 

og taka þátt í formlegu samstarfi matvælastofanna í Evrópu.168 Hingað til hefur 

Ísland átt kost á að sækja fundi hjá EFSA en því hefur ekki verið sinnt að miklu leyti. 

Forstjóri MAST verður fulltrúi Íslands hjá EFSA, Halldór Runólfsson yfirdýralæknir 

hjá MAST verður fulltrúi í vísindanefnd um dýraheilbrigði og Sigurgeir Ólafsson 

sérfræðingur í plöntuheilbrigði hjá MAST verður fulltrúi Íslands í vísindanefnd um 

plöntuheilbrigði. Aðrar stofnanir hér á landi hafa ekki beinan aðgang að EFSA. 

Lýðheilsustofnun hefur verið tengiliður hér á landi hvað varðar neyslukannanir. 169 

Stofnunin sér um eftirlit með frumframleiðslu búfjárafurða, sláturhúsum og 

kjötvinnslum.170  Yfirumsjón með því heilbrigðiseftirliti sem framkvæmt er af 

heilbrigðiseftirliti sveitarfélaganna er í höndum MAST. Landamærastöðvar með 

fullnægjandi húsnæði, tækjum og búnaði og aðstöðu til að sinna opinberu 

landamæraeftirliti í samræmi við EES-samningin og íslensk lög eru starfræktar af 

                                                 
166 Matvælastofnun. (e.d.). Matvælastofnun. Sótt 29. júní 2009 á 
http://www.mast.is/umlbs/matvaelastofnun  
167 Forsætisráðuneytið. (2001). bls. 5.  
168 Matvælastofnun. (e.d.). Ný matvælalöggjöf. og Alþt. 2009-2010. 138. lögþ. A: þskj 17. bls. 34. 
169 Sigurður Hansson. Forstöðumaður hjá MAST. Tölvupóstur 7. desember 2009.  
170 Matvælastofnun. (e.d.). Matvælastofnun.  
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Matvælastofnun. Einnig rekur MAST skrifstofu fyrir inn- og útflutningsmál þar sem 

verkefnum á sviði matvælaeftirlits, dýra- og plöntuheilbrigðis er sinnt ásamt öðrum 

verkefnum sem varða milliríkjaviðskipti.171 Inn- og útflutningseftirlit gengur út á að 

vara, til dæmis matvæli, sjáfarafurðir, lifandi dýr, erfðaefni, búfjárafurðir eða aðföng 

til landbúnaðar, fullnægi þeim kröfum sem gerðar eru um hana meðal annars hvað 

varðar gæði, hollustu og heilbrigði.172 Auk þessa hefur MAST yfirumsjón með 

heilbrigðiseftirliti, skoðunarstofum og dýralæknaþjónustu.173 Matvælalöggjöf ESB 

hefur verulega mikil áhrif á MAST þar sem þau eru grunnur að allri starfsemi 

stofnunarinnar hvað varðar matvæli og eftirlit þeirra.  

 

3.3.2 Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga  
Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga starfa annars vegar samkvæmt lögum nr. 7/1998 um 

hollustuhætti og mengunarvarnir og hins vegar eftir lögum nr. 93/1995 um matvæli.  

Heilbrigðiseftirlitin falla því undir stjórn tveggja stofnana það er, 

Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar og tveggja ráðuneyta Umhverfisráðuneytis 

og Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis. Þetta hefur ekki áhrif á verkefni 

heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga en einfaldar ekki stjórnskiplegt fyrirkomulag 

heilbrigðiseftirlits í landinu.174 Sveitarfélögin bera ábyrgð á fjármálum og rekstri 

heilbrigðiseftirlitsins og hvernig kostnaði er skipt milli sveitarfélaga á hverju svæði 

fyrir sig. 175 Heilbrigðisnefndir eru kosnar eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar og 

starfa á hverju svæði. Heilbrigðisnefnd saman stendur af sex mönnum, fimm sem 

kosnir eru af hlutaðeigandi sveitarstjórnum og einn sem kosinn er af samtökum 

atvinnurekanda á eftirlitsvæðinu.176 Heilbrigðisnefndin á að sjá um að framfylgja 

lögum og reglugerðum auk þess sem hún á að vinna að bættu heilbrigðiseftirliti á 

sínu svæði, annast fræðslu fyrir almenning og efla samvinnu við önnur yfirvöld og 

aðila sem vinna að þessum málum.177 Heilbrigðisnefndir sjá um ráðningu á 

                                                 
171 Reglugerð um skipulag og starfsemi Matvælastofnunar nr. 001/2008.  
172 Matvælastofnun. (e.d.). Inn og útflutningur. Sótt 7. júlí 2009 á  http://www.mast.is/flytileidir/inn-
ogutflutningur  
173 Matvælastofnun. (e.d.). Matvælastofnun.  
174 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. (e.d.). Starfsskýrsla 2008. Sótt 4. desember 2009 á 
http://www.heilbrigdiseftirlitid.is/default2.asp?Docid=389&RevID=337&Tpl=1Template1.asp&Pare
nt1=297&Parent2=389  
175 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 10. gr. og 12. gr.  
176 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 11. gr.  
177 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 13. gr.  
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heilbrigðisfulltrúa sem þarf að hafa leyfi frá Umhverfisráðherra til að starfa.178 

Hlutverk heilbrigðisfulltrúa er að hafa eftirlit með þeim verkefnum sem falla undir 

lög en það eru meðal annarra umsjón með starfsleyfisgerðum, eftirlit með 

efnavörum, eftirlit með hollustuháttum, eftirlit með matvælum, eftirlit með mengandi 

starfsemi og eftirlit með umhverfisgæðum innan heilbrigðissvæða.179 Í dag er landinu 

skipt upp í 10 heilbrigðissvæði þar sem viðeigandi sveitarfélög sjá um 

heilbrigðiseftirlit. Heilbrigðiseftirlitið gefur út starfsleyfi ýmiss konar sem að 

Umhverfisstofnun gefur ekki út  og og eru ekki talinn upp í fylgiskjali með lögum nr. 

7/1998.180 Einnig gefur heilbrigðiseftirlit út starfsleyfi samkvæmt lögum nr. 93/1995 

um matvæli.181 Heilbrigðiseftirlit telst annar tveggja aðila sem er opinber eftirlitsaðili 

samkvæmt nýju matvælalöggjöfinni.182 Ný löggjöf sem byggir á ESB gerðum hefur 

umtalsverð áhrif á starfsemi heilbrigðiseftirlits og gildir það sérstaklega um löggjöf 

frá Umhverfisráðuneytinu en einnig frá Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu. 

Að stórum hluta bætist við verkefni starfsmanna sem fyrir eru en það kemur meiri 

nákvæmni inn í kröfur, fleiri efni sem þarf að vakta í umhverfinu og svo framvegis.  

Einkennandi fyrir heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga er vöxtur í starfseminni sem verður 

vegna þess að kröfurnar aukast sífellt. Dæmi um slíkt er rammatilskipun í vatnsstjórn 

en út frá henni þarf að vakta ný efni og það þýðir nýjar mælingar.183 Í starfsskýrslu 

fyrir árið 2008 frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands kemur fram að síðan í júlí  árið 

2007 hafi   Eftirlitsstofnun EFTA, ESA komið fjórum sinnum í eftirlit til að taka út 

mismunandi þætti eða tegundir rekstrar sem Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur 

eftirlit með.184 Það er því alveg ljóst að Evrópuvæðing í heilbrigðiseftirliti 

sveitarfélaga er allnokkur.  

 

3.3.3 Ný matvælalöggjöf  
Við gildistöku EES-samningsins árið 1994 fengu Íslendingar undanþágu frá 

ákvæðum í I. kafla Viðauka I. í samningnum hvað varðar búfjárafurðir og lifandi dýr. 

                                                 
178 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 15. gr.  
179 Matvælastofnun. (e.d.). Heilbrigðiseftirlit. 7. júlí 2009 á  http://www.mast.is/heilbrigdiseftirlit  
180 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 6. gr.  
181 Lög um matvæli nr. 93/1995. 20. gr.  
182  Minnisblað... þskj. 17, 17. mál. Af vefútgáfu Alþingistíðinda 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=17&dbnr=20&nefnd=sl 
183 Guðjón Bragason. (2009). Viðtal tekið 1. desember 2009. 
184 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands. (e.d.).  
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Með upptöku matvælalöggjafar ESB er kallað á endurskoðun á þessari undanþágu.185 

Seinni part árs 2007 heimilaði þáverandi ríkisstjórn Íslands með fyrirvara um 

samþykki Alþingis, staðfestingu á sex ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar 

sem fela í sér breytingar á viðauka og bókunum við EES-samninginn.186 Í 

framhaldinu hefur frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna 

endurskoðunar á áðurnefndum undanþágum og innleiðingar á reglugerð frá 

Evrópuþinginu og ráðinu (EB)  nr. 178/2002 verið lagt fram á Alþingi í fjórða sinn. 

Frumvarpið var áður lagt fram á 135., 136. og 137. löggjafarþingi og hefur það tekið 

töluverðum breytingum frá því það var lagt fyrst fram.187 Með frumvarpinu er kveðið 

á um breytingar þær sem nauðsynlegar eru til að breytingar á EES-samningnum nái 

fram að ganga.188 Það er í samræmi við efnisákvæði ákvarðana sameiginlegu EES-

nefndarinnar að teknu tilliti til 13. gr. EES-samningsins að því er varðar innflutning á 

hráu kjöti, hráum eggjum, alidýraáburði og ósótthreinsuðum hráum skinnum og 

húðum.189 Í ræðu á Alþingi þann 13. október 2009 sagði Jón Bjarnason sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðherra að: 

,,{ég} ...ítreka að mjög mikilvægt er að þetta matvælafrumvarp fái afgreiðslu 

Alþingis til nefndar svo fljótt sem verða má. Umtalsverðir hagsmunir eru í húfi sem 

snerta m.a. sjávarútveginn og samskipti okkar innan EES. Það á sérstaklega við um 

Norðmenn sem eru algjörlega háðir því að þetta frumvarp verði samþykkt sbr. 

reglur EES”.190  

 

Frumvarpinu er ætlað að taka inn í íslenska löggjöf gerðir Evrópusambandsins um 

matvæli og fóður að öðru leyti en því að innflutningsbann verður áfram á hráu kjöti. 

                                                 
185 Sendiráð Íslands í Brussel. (2008). bls. 46. 
186 Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá I. kafla I. 
viðauka við EES-samninginn og innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
178/2002 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra gerða. Sótt 5. nóvember 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/altext/137/s/0241.html  bls. 70. 
187 Nefndarálit ... þskj. 353. 17. mál. http://www.althingi.is/altext/138/s/0353.html bls. 2.  
188 Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá I. kafla I. 
viðauka við EES-samninginn og innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
178/2002 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra gerða, þskj. 241, 147. mál. Sótt 5. nóvember 2009 á 
vefútgáfu Alþingistíðinda. http://www.althingi.is/altext/137/s/0241.html  bls. 30.  
189 Nefndarálit ... þskj. 353. 17. mál. http://www.althingi.is/altext/138/s/0353.html bls. 2 
190 Jón Bjarnason.( 2009-2010). Ræða sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, þskj 17, 17. mál. Sótt 5. 
nóvember 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20091013T162931.html 
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Verði frumvarp þetta  samþykkt mun matvælalöggjöf ESB taka gildi á Íslandi.191 

Þegar átt er við ,,matvælafrumvarpið” er ekki einungis átt við breytingar á lögum um 

matvæli heldur er einnig átt við breytingar á lögum um eftirlit með sjávarafurðum, 

lögum um dýrasjúkdóma og um dýralækna og fóðurlög. Við innleiðingu í íslenskan 

rétt á fjölda af Evrópugerðum þarf svo að gæta þess að eftirlitsaðilar hér á landi sinni 

þeim skyldum sem á þá er lagt og að verkaskipting þeirra á milli sé í samræmi við 

íslensk lög. Í því sambandi er átt við náið og gott samstarf á milli Matvælastofnunar 

og heilbrigðiseftirlits.192 

 

Meginhugmyndin að baki frumvarpinu er sú sama og liggur að baki EES-

samningnum en það er að afnema hindranir í viðskiptum og aðal forsendan er að 

koma á fyrirkomulagi sem tryggir heilnæmi matvæla.193 Með þessum lögum er 

ætlunin að ná til framleiðslu og dreifingar á matvælum á öllum stigum, en þó ekki 

þess sem ætlað er til einkaneyslu.194 Sömu heilbrigðiskröfur verða gerðar til 

matvælaframleiðslu hér á landi og eru gerðar á EES-svæðinu, og á það jafnt við um 

búfjárafurðir svo sem kjöt, mjólk og egg sem og sjávarafurðir. Einnig munu að mestu 

gilda sömu lagareglur um matvælaeftirlit með þessum afurðum og gilda nú á EES-

svæðinu.195  

 

Með upptöku matvælalöggjafarinnar mun Íslandi vera skylt eins og áður hefur komið 

fram að innleiða í íslenska löggjöf reglugerð um opinbert eftirlit. Það mun hafa 

verulega áhrif á störf héraðsdýralækna sem nú starfa í 14 umdæmum á landinu en 

verður fækkað niður í 6 umdæmi. Gert er ráð fyrir að skilið verði á milli opinbers 

eftirlits héraðsdýralækna annars vegar og almennrar dýralæknaþjónustu  hins vegar. 

Samkvæmt ESB reglugerð 882/2004 eru kröfur gerðar um að aðildarríki tryggi að 

 

                                                 
191 Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá I. kafla I. 
viðauka við EES-samninginn og innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
178/2002 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra gerða, þskj. 17, 17. mál. Sótt 5. nóvember 2009 á 
vefútgáfu Alþingistíðinda. http://www.althingi.is/altext/138/s/0017.html  bls. 70.  
192 Einar K. Guðfinnsson. (2008). Ávarp á haustfundi Heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga, 
Matvælastofnunar, Umhverfisstofnunar og ráðuneytum. Sótt 19. maí 2009 á 
http://www.sjavarutvegsraduneyti.is/radherra/Raedur_EKG/nr/9426  
193 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. (12. júní. 2008). Blómleg viðskipti með landbúnaðarvörur - lykillinn 
að fæðuöryggi. Morgunblaðið. bls. 25.  
194 Frumvarp ... þskj. 17, 17. mál. http://www.althingi.is/altext/138/s/0017.html bls. 1.  
195 Frumvarp ... þskj. 241, 147. mál.  http://www.althingi.is/altext/137/s/0241.html bls. 70.  
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ekki verði hagsmunaárekstrar í störfum þeirra sem sinna opinberu eftirliti. Frumvarp 

það sem nú liggur fyrir Alþingi gerir ráð fyrir að eftirlitsdýralæknum öðrum en 

héraðsdýralæknum sem vinna hjá MAST og vinna í umdæmum héraðsdýralækna 

verði heimilt að stunda almennar dýralækningar auk opinberra eftirlitsstarfa. En fram 

til ársins 2013 mun ráðherra hafa heimild til að fela héraðsdýralækni að sinna 

tímabundið almennri þjónustu við dýraeigendur á tilteknu svæði ef heilbrigði eða 

velferð dýra er að veði eða ekki fáist aðrir dýralæknar til að sinna slíkri þjónustu.196 

 

Eins og áður hefur komið fram er matvælaeftirlit þannig í dag að Matvælastofnun fer 

með eftirlit með frumframleiðslu búfjárafurða eftirlit með sláturhúsum og 

kjötvinnslum ofl. auk inn- og útflutningseftirlits. Í þessu frumvarpi er lagt til að 

eftirlit með mjólkurbúum og eggjavinnslu verði á einni hendi og á það sama við um 

kjötvinnslu og kjötpökkunarstöðvar að undanskildum vinnslum sem eru í smá-

söluverslun. Lagt er til að eftirlitið verði í höndum Matvælastofnunar  og er þá verið 

að horfa í það að fyrirtæki dreifa vörum um allt land og fá með þessu frumvarpi 

einnig heimild til að dreifa vörum til ríkja á EES-svæðinu.197 Þetta er sama 

verkaskipting og er í gangi í dag hvað varðar sjávarafurðir. Heilbrigðisnefndir verða 

þá með eftirlit með annarri matvælavinnslu en vinnslu sjávar- og búfjárafurða ásamt 

frekari dreifingu og sölu matvæla að undanskildu inn- og útflutningseftirlit sem 

Matvælastofnun sinnir áfram.198  

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Alþingis barst fjöldi umsagna vegna þeirrar 

breyttu verkaskiptingar við matvælaeftirlit sem frumvarpið felur í sér. 

Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga gagnrýndu flutning á eftirliti á 

kjötvinnslum og mjólkurbúum til MAST frá heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga. 

Gagnrýnin var byggð á þeim forsendum að hún væri ekki nauðsynleg á grundvelli 

ESB löggjafar.199 Eftir sem áður þyrfti heilbrigðiseftirlitið að fara á þessa staði til að 

                                                 
196 Minnisblað sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar vegna III. kafla matvælafrumvarps um breytingar 
á lögum um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, nr. 66/1998, með síðari breytingum, þskj, 17, 
17. mál. (Erindi 138/45). Sótt 5. nóvember 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=17&dbnr=45&nefnd=sl  
197 Frumvarp ... þskj. 241, 147. mál.  http://www.althingi.is/altext/137/s/0241.html bls. 42. 
198 Frumvarp ... þskj. 17, 17. mál. http://www.althingi.is/altext/138/s/0017.html bls. 42.  
199 Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um endurskoðun á undanþágum frá I. kafla 
viðauka við EES-samninginn -147. mál, matvælalöggjöf EES reglur, þskj, 17. 147. mál. (Erindi 
137/779). Sótt 5. nóvember 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
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sinna eftirliti á grundvelli reglugerðar um hollustuhætti og mengunarvarnir.200 

Gagnrýni á flutningi verkefna frá nærumhverfi neytenda og yfir til ríkisstofnana kom 

fram í umsögnum flestra heilbrigðisnefnda.201 Bent var á að komið væri aftan að 

sveitarfélögum með ríkisvæðingu matvælaeftirlits í smáskömmtum.202 Þetta álit kom 

einnig fram í viðtali við Guðjón Bragason lögfræðing Sambands íslenskra 

sveitarfélaga en hann sagði að þarna væri ríkið í raun og veru að nota tækifærið og 

taka að mati sveitarfélaga bitastæðustu verkefni frá heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga. 

Guðjón sagði einnig að upphaflega tillaga ríkisins hafi verið að yfirtaka þessi 

verkefni frá heilbrigðiseftirlitinu en sambandið hafi barist gegn því og greinilega 

unnið þeim málstað þar sem frumvarpið væri þó ekki verra en það er núna.203 Eins og 

áður hefur komið fram hefur löggjöf ESB áhrif á störf sveitarfélaga. Samband 

íslenskra sveitarfélaga vinnur að hagsmunamálum þeirra á grundvelli EES-

samningsins og því er álitsgerð og umsagnir við lagagerð stór þáttur af 

hagsmunabaráttu sveitarfélaga. Evrópuvæðing sveitarfélaga út frá þessu frumvarpi er 

allnokkur og þrátt fyrir að verkefnum heilbrigðiseftirlitsins fækki þá mun 

Evrópuvæðing vera allnokkur áfram. Hins vegar þá kemur fram í umsögn 

                                                                                                                                           
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=137&malnr=147&dbnr=779&nefnd=sl og Umsögn 
Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. 
viðauka við EES-samninginn, þskj, 418, 258. mál. (Erindi 136/1044). Sótt 5. nóvember 2009 á 
vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=136&malnr=258&dbnr=1044&nefnd=sl 
200 Umsögn Reykjavíkurborgar ... þskj, 17. 147. mál.  
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=137&malnr=147&dbnr=779&nefnd=sl 
201 Umsögn Heilbrigðiseftirlits Hafnafjarðar- og Kópavogssvæðis um frumvarp til laga um breytingar 
á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn og 
innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 auk 
afleiddra gerða, þskj, 241. 147. mál. (Erindi 137/769). Sótt 5. nóvember 2009 á vefútgáfu 
Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=137&malnr=147&dbnr=769&nefnd=sl , Umsögn 
Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða á frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna endurskoðunar 
á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn og innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins 
og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra gerða, þskj, 17. 147. mál. (Erindi 
137/778). Sótt 5. nóvember 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=137&malnr=147&dbnr=778&nefnd=sl og Umsögn 
Heilbrigðiseftirlits Austurlands um frumvarp til laga um endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. 
viðauka við EES-samninginn, 147. mál, matvælalöggjöf, EES-reglur, sbr. erindi frá sjávarútvegs- og 
landbúnaðarnefnd Alþingis dags. 24.8.2009, þskj, 17. 147. mál. (Erindi 137/781). Sótt 5. nóvember 
2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=137&malnr=147&dbnr=781&nefnd=sl 
202 Umsögn Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða ... þskj, 17. 147. mál. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=137&malnr=147&dbnr=778&nefnd=sl 
203 Guðjón Bragason. Viðtal tekið 1. desember 2009. 
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Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis að mörg heilbrigðiseftirlit og þá sérstaklega þau 

sem starfa úti á landsbyggðinni missa umfangsmikinn þátt í eftirlitsstarfi sínu.204  

 

Að undangenginni umfjöllun um þessi álitaefni og fleiri er það mat sjávarútvegs- og 

landbúnaðarnefndar að veigamikil rök styðji þær breytingar sem boðaðar hafa verið á 

frumvarpinu. Nefndin vekur athygli á að skv. 5. gr. reglugerðar EB nr. 854/2004 

skuli opinberir eftirlitsdýralæknar fara með eftirlit með hluta kjötvinnsla og 

kjötpökkunarstöðva þar sem dýrum er slátrað eða þar sem úrbeining og eða stykkjun 

kjöts fer fram. Hjá MAST starfa opinberir dýralæknar á umdæmisskrifstofum 

stofnunarinnar um allt land og einnig héraðsdýralæknar og sérgreinadýralæknar í 

höfuðstöðvum hennar.  Nefndin telur því MAST heppilegri til að sjá um þetta eftirlit 

heldur en heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga þar sem aðeins séu starfandi dýralæknar á 

sumum starfsstöðvum heilbrigðiseftirlitsins en ekki öðrum. Einnig taldi nefndin að 

nýja fyrirkomulagið myndi stuðla að samræmdari kröfum og eftirliti gagnvart 

fyrirtækjum sem framleiða vörur fyrir innanlandsmarkað, til dreifingar á Evrópska 

efnahagssvæðinu og til þriðju ríkja. Boðaðar breytingar væru því fallnar til þess að 

einfalda og styrkja eftirlit með framleiðslu matvæla.205 Sú breyting er lögð fram að 

Matvælastofnun og heilbrigðiseftirlitssvæðum sveitarfélaga verði heimilt að semja 

sín á milli um eftirlitsverkefni. Átt er við smærri vinnslur þar sem kjötstykkjun er 

lítill hluti starfseminnar. Meginmarkmið með slíku framsali eftirlits á að vera  

hagkvæmni og skilvirkni þannig að hagkvæmasti kosturinn hverju sinni sé valinn. 

Nefndin leggur til að ráðherra setji reglugerð í samráði við MAST og 

heilbrigðiseftirlitin um framsal eftirlits vegna kjötvinnslu á grundvelli 14. gr. 

frumvarpsins og móti þannig reglur um það í hvaða tilvikum heilbrigðiseftirlit 

sveitarfélaga geti sinnt eftirliti í kjötvinnslum.206  

Staða sveitarfélaga er fremur veik þrátt fyrir þetta reglugerðarákvæði sem nefndin 

mælir með. Ekki er nein skuldbinding að hálfu ríkisins hvað þetta varðar því það er 

eftir sem áður á valdi ráðuneytisins og MAST að ákveða hvort heimildinni verður 

                                                 
204 Umsögn Heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis um 258. mál, frumvarp til laga um endurskoðun á 
undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn, EES-reglur, breyting ýmissa laga, þskj. 418, 
258. mál. (Erindi 136/1015). Sótt 5. nóvember 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=136&malnr=258&dbnr=1015&nefnd=sl 
205 Nefndarálit ... þskj. 353. 17. mál. http://www.althingi.is/altext/138/s/0353.html bls. 6. 
206 Nefndarálit ... þskj. 353. 17. mál. http://www.althingi.is/altext/138/s/0353.html bls. 6.  



 

 

 56

beitt. Staða sveitarfélaga er fremur veik í þessu máli og ræðst niðurstaðan af 

samstarfsvilja ríkisins hvað þetta varðar.207  

 

3.4 Samantekt 
Erfiðleikar innan aðildarríkja ESB á tíunda áratug síðustu aldar þegar hart var barist 

við kúariðu og fleiri vandamál varðandi matvæli og fóður, kölluð á endurskoðun og 

samræmingu á matvælalöggjöf sambandsins. Framkvæmdastjórnin opnaði fyrir 

viðræður um málefnið með Grænbókinni og þar veittu Íslendingar meðal annarra 

umsögn um málið. Þar kom fram að sameiginleg matvælalöggjöf myndi hafa áhrif á 

öllu EES-svæðinu. Íslensk sveitarfélög komu ekki að vinnu við umsögn Íslands þar 

sem þau voru ekki skilgreind sem hagsmunaaðili gagnvart EES-samningnum á 

þessum tíma af íslenska ríkinu. Í hvítbók ESB  komu síðan nákvæmlega útfærðar 

tillögur að samræmdri matvælalöggjöf. Reglugerð (EB) nr. 178/2002 var síðan 

samþykkt og tók gildi árið 2003.  Meginmarkmið með reglugerðinni er að efla 

fæðuöryggi og tryggja hnökralaus viðskipti með matvæli á innri markaði 

sambandsins. Byggir löggjöfin á þeim grunni að gera lagaumhverfi samræmdara, 

gegnsærra og heillegra með eftirlit sem er virkt í öllu ferlinu. Þar sem Ísland er aðili 

að EES-samningnum ber að taka reglugerðir ESB í heild upp í landsrétti, þær verða 

þó ekki skuldbindandi í íslenskum rétti nema þær séu teknar upp í lög eða 

reglugerðir.  

 

Eftirlitsnefnd forsætisráðuneytisins komst að þeirri niðurstöðu í vinnu sinni árið 

2001, að ástand matvælaeftirlits hér á landi hefði í för með sér ósamræmi í verklagi 

og eftirlitsaðferðum, ómarkvissa verkaskiptingu, óljósa ábyrgð og flókna stjórnsýslu. 

Nefndin mat ástand mála þannig að skipulag það sem hér var hefði í för með sér 

erfiðleika fyrir íslensk stjórnvöld í að uppfylla kröfur í alþjóðasamningum til dæmis 

samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði. Matvælastofnun var sett á stofn með 

sameiningu nokkurra stofnana og stjórnsýsla málaflokksins því færð á eitt 

stjórnsýslustig. Nauðsynlegt þótti að breyta starfsemi hér á landi í samræmi við 

aðferðafræði ESB þar sem breytingar sambandsins hefðu bein áhrif hér á landi út frá  

EES-samningnum. Veruleg Evrópuvæðing átti sér stað í íslenskri stjórnsýslu með 

                                                 
207 Guðjón Bragason. Viðtal tekið 1. desember 2009. Tölvupóstur 5. desember 2009.  



 

 

 57

stofnun Matvælastofnunar. Með því var verið var að þróa og útfæra stefnu 

Evrópusambandsins til að laga þennan málaflokk hér á landi að evrópskum 

aðstæðum. 

 

Við gildistöku EES-samningsins fengu Íslendingar undanþágu hvað varðar 

búfjárafurðir og lifandi dýr. Með upptöku matvælalöggjafar Evrópusambandsins 

hefur verið kallað eftir endurskoðun á þessari undanþágu.  Lagt hefur verið fram 

frumvarp á Alþingi þar sem kveðið er á um breytingar þær sem nauðsynlegar eru til 

að breytingar á EES-samningnum nái fram að ganga. Meginhugmyndin með þessu 

frumvarpi er sú sama og liggur að baki EES-samningnum en það er að afnema 

hindranir í viðskiptum og kom á fyrirkomulagi sem tryggir heilnæmari matvæli. Með 

frumvarpinu verða breytingar á matvælaeftirlit því sem Matvælastofnun og 

heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga hafa á höndum. Í dag er verkaskiptingu á milli 

Matvælastofnunar og heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga þannig háttað að 

Matvælastofnun fer með eftirlit á mjólkurframleiðslu á bæjum, eftirlit með 

sláturhúsum og kjötvinnslum sem tengjast sláturhúsunum auk eftirlits með 

sjávarafurðum og eldisfiski, allt að smásölu,.  Jafnframt fer Matvælastofnun með 

eftirlit með  kjötvinnslum og mjólkurbúum vegna útflutnings og Inn og 

útflutningseftirlit með matvælum er einnig á höndum stofnunarinnar. 

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sér um eftirlit með kjötvinnslum sem eru utan 

sláturhúsa og mjólkurbúum en einnig fara heilbrigðiseftirlitin með eftirlit með 

dreifingu og smásölu á matvælum. Með nýja frumvarpinu sem liggur fyrir er gert ráð 

fyrir því að verkaskiptingin verði þannig að heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga fari með 

eftirlit með annarri matvælavinnslu en vinnslu sjávar- og búfjárafurða, ásamt 

dreifingu og sölu matvæla að undanskildu inn- og útflutningseftirlit sem verði áfram 

í höndum Matvælastofnunar.  

 

Samband íslenskra sveitarfélaga og heilbrigðisnefndir sveitarfélaganna hafa lagt 

töluverða vinnu í umsagnir og álit á matvælafrumvarpi því sem liggur fyrir á Alþingi.  

Miðað við upphaflegu tillögu ríkisins hefur sveitarfélögum tekist að koma í veg fyrir 

að ríkið taki alveg yfir matvælaeftirlit frá heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga. Vinna 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og heilbrigðisnefnda hefur að einhverju leyti skilað 

sér þar sem ekki hefur verið gengið eins langt og upphaflega stóð til. Hvort MAST 
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og heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga eigi eftir að semja sín á milli um eftirlitsverkefni 

eins og breytingar boða verður tíminn einn að leiða í ljós.  
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4. Löggjöf  um raf- og rafeindabúnaðarúrgang 
Seinni löggjöf sem fjallað er um í þessari rannsókn er rammalöggjöf 96/2002/EB um 

raf- og rafeindabúnaðarúrgang sem tók gildi innan Evrópusambandsins í byrjun árs 

2003. Reglugerð nr. 1104/2008 um raf- og rafeindatækjaúrgang tók gildi á Íslandi í 

byrjun árs 2009 til innleiðingar á tilskipun nr. 2002/96/EB.208  Líklegt má telja að 

áhrif ESB rammalöggjafarinnar á Evrópuvæðingu íslenskra sveitarfélaga sé einhver, 

þar sem þau eru helsti framkvæmdaaðili rammalöggjafar á sviði umhverfismála. Er 

það bæði vegna þess hlutverks sveitarfélaga að veita íbúum sínum tæknilega 

grunnþjónustu eins og sorpþjónustu en að auki hefur heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga 

eftirlit með framkvæmd meginhluta þessara rammalöggjafar hér á landi.209 

Framkvæmd rammalöggjafar Evrópusambandsins um raf- og rafeindabúnaðarúrgang 

hefur ekki verið sem skildi og mikil óánægja ríkir með hana innan sambandsins.210 

Þá hefur sú útfærsla sem gerð var á íslensku löggjöfin ekki verið óumdeild hér á 

landi.211 Til að skilja hvaða áhrif rammalöggjöf 96/2002/EB hefur á Evrópuvæðingu 

sveitarfélaga er vert að skoða út á hvað hún gengur og hver staða hennar innan ESB. 

Skoða þarf íslenska löggjöf og tilurð hennar og hvernig útfærslu á henni var háttað. 

Einnig þarf að skoða hvaða stofnanir eða fyrirtæki hafa verið stofnaðar vegna 

löggjafarinnar og hvaða aðilar það eru sem hún hefur áhrif á í framkvæmd. Hlutverk 

sveitarfélaga og hvernig þau hafa brugðist við þessari nýju löggjöf verður einnig 

skoðað.  Rammalöggjöf um raf- og rafeindabúnaðarúrgang er einnig kallað WEEE 

en það stendur fyrir Waste Electrical and Electronic Equipment og verður einnig 

notast við þá styttingu að hluta hér. Þá er ýmist talað um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang eða raf- og rafeindatækjaúrgang bæði er rétt og er bæði notað  

hér.  

 

Í nútímasamfélagi fellur til mikið af úrgangi og vex hann hröðum skrefum ár frá ári 

hér á landi sem og í öðrum löndum. Þetta kallar á aðgerðir stjórnvalda til að 

lágmarka úrgang og auka endurnýtingu og endurnotkun. Stjórnvöld hafa til þess ýmis 

                                                 
208 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang nr. 1104/2008.  
209 Utanríkisráðuneytið. (2004). bls. 14.  
210 Ingimar Sigurðsson. Viðtal tekið 25. maí 2009.  
211 Sigurður Jónsson. Viðtal tekið 29. októer 2009. og Guðjón Bragason. Viðtal tekið 1. desember 
2009.  
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hjálpartæki og þar á meðal er ein elsta regla umhverfisréttar en það er hin svokallaða 

greiðsluregla (e. Polluter Pays Principle) sem einnig er kölluð mengunarbótaregla. 

Greiðslureglan  hefur verið hluti af stefnu Evrópusambandsins í umhverfismálum og 

hefur hún verið útfærð í mörgum gerðum sem varða mengun og varnir gegn mengun. 

Margar af þeim gerðum hafa verið innleiddar í íslenskan rétt í gegnum EES-

samninginn.212 Greiðslureglan gengur út á að fá þann sem mengar til að borga fyrir 

mengunina sem hann veldur. Einnig býr það sjónarmið að baki að gera 

mengunarvaldinn ábyrgari og meðvitaðri um ábyrgð sína auk þess að fá hann til að 

þróa betri tækni og framleiðsluaðferðir við framleiðslu á vörum sínum.213  

 

Í fimmtu stefnu- og framkvæmdaáætlun um umhverfi og sjálfbæra þróun 

Evrópusambandsins kom fram að til að ná fram sjálfbærri þróun þyrfti verulegar 

breytingar á þáverandi stöðu mála. Raf- og rafeindabúnaðarúrgangur var nefndur sem 

eitt af þeim sviðum sem nauðsynlegt þyrfti að setja reglur um.  Aukning á magni 

úrgangs frá raf- og rafeindabúnaði ykist hratt og var/er það áhyggjuefni þar sem hann 

inniheldur verulegt magn hættulegra íhluta. Aðildarríkin gætu ekki hvert í sínu lagi 

náð markmiðum á skilvirkan hátt til að bæta úr þessari stöðu þar sem stefna þeirra í 

þessum málum var mjög mismunandi. Út frá þessu mælti ESB fyrir 

grundvallarviðmiðum á þessum vettvangi og gaf út rammalöggjöf þar að lútandi. 

Þessi rammalöggjöf var gefin út 27. janúar 2003 og nær yfir allan raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang fyrir neytendur auk þess búnaðar sem ætlaður er til notkunar í 

atvinnuskyni. Með þessari rammalöggjöf eru sömu skyldur lagðar á framleiðendur og 

dreifingaraðila.214  

 

Ýmiss hugtök þarfnast skilgreiningar við til að betur sé hægt að glöggva sig á 

meiningu þeirra í löggjöfinni og eru helstu skýringar þessar: 

• Raf- og rafeindatæki er sá búnaður sem notar rafstraum eða rafsegulsvið til að 

geta starfað á réttan hátt og einnig búnaður til að framleiða, flytja og mæla 

rafstraum og rafsegulsvið  

                                                 
212 Aðalheiður Jóhannsdóttir. (2007). Inngangur að meginreglum umhverfisréttar. Í Þórhildur S. 
Líndal (Ritstj.). Úlfljótur – afmælisrit, 3. tbl. bls. 387-388. Reykjavík: Orator, félag laganema.  
213 Aðalheiður Jóhannsdóttir. (2007). bls. 387-388.  
214 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB frá 27. janúar 2003 um raf- og 
rafeindabúnaðarúrgang. Sótt  30. mars 2009 á  
http://www.samband.is/files/458507771ESB_WEEE_96_02ISL.pdf 
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• Raf- og rafeindatækjaúrgangur raf- eða rafeindatæki sem er úrgangur, líka 

aukahlutir og varahlutir sem eru hluti af búnaðnum215  

• Flokkunarmiðstöð er staður þar sem tekið er á móti úrgangi sem er safnað saman 

á kerfisbundin hátt til flokkunar, endurnýtingar og/eða til förgunar. 

• Förgunarstaður  er staður þar sem förgun úrgangs fer fram216  

• Móttökustöð er staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi til geymslu í 

lengri eða skemmri tíma, til umhleðslu, flokkunar eða annarrar meðhöndlunar. 

Frá móttökustöð fer úrgangurinn til förgunar eða nýtingar eða þá að honum er 

fargað á staðnum. Undir móttökustöð falla síðan flokkunarmiðstöðvar og 

förgunarstaðir 

• Söfnunarstöð (gámastöð) er staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi frá 

almenningi og/eða smærri fyrirtækjum. Frá söfnunarstöð fer úrgangurinn svo til 

endurnotkunar og endurnýtingar eða hann er fluttur til móttökustöðva217 

• Framleiðandi og innflytjandi,  er sá aðili sem, framleiðir og selur eða endurselur 

raf- og rafeindatæki undir eigin vörumerki, sem aðrir birgjar framleiða, flytur 

raf- og rafeindatæki inn eða út úr landinu í atvinnuskyni218  

• Úrgangur hvers kyns efni eða hlutir sem einstaklingar eða lögaðilar ákveða að 

losa sig við eða eiga að losa sig við á ákveðinn hátt samkvæmt lögum 

• Úrvinnsla úrgangs og meðhöndlun söfnun, geymsla, böggun, flokkun, 

flutningur, endurnotkun, endurnýting, flokkun og förgun úrgangs219 

 

4.1 Rammalöggjöf ESB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang 
Forsenda þess að hægt sé að tryggja sérstaka meðhöndlun og endurvinnslu á raf- og 

rafeindabúnaðarúrgangi er að honum sé safnað sérstaklega. Neytendur verða að 

leggja sitt af mörkum og þá þarf að hvetja sérstaklega til að skila raf- og 

rafeindabúnaðarúrgangi. Heppilegri aðstöðu þarf að koma upp fyrir skil á úrgangi 

þessum þ.m.t. almennar söfnunarstöðvar þar sem hægt er að skila úrgangi frá 

heimilum án þess að þau greiði sérstaklega fyrir það. Til þess að það sé gerlegt þurfa 
                                                 
215 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 3. gr. 
216 Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003. 
217 Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002.  
218 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 3. gr. og Lög um úrvinnslugjald nr. 
162/2002. 1. gr. 
219 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 3. gr. og Lög um úrvinnslugjald nr. 
162/2002. 1. gr. 
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framleiðendur að fjármagna söfnun frá söfnunarstöðvum og meðhöndlun, 

endurnýtingu og förgun á raf- og rafeindabúnaðarúrgangi. Hugmyndin um 

framleiðendaábyrgð ber mestan árangur ef hver framleiðandi er látin bera ábyrgð á 

því að fjármagna meðferð úrgangs frá eigin framleiðslu. Framleiðendur skulu því 

þegar þeir setja vöru á markað leggja fram fjárhagslega tryggingu til að koma í veg 

fyrir að kostnaður við meðferð úrgangs af vörunni falli á samfélagið eða aðra 

framleiðendur.220 Til þess að fá greiðsluregluna til að virka sem best þarf að útfæra 

hana með skýrum hætti í lögum. Meðal þess sem þarf að athuga er að tilgreina verður 

þann eða þá sem ábyrgð bera hverju sinni. Einnig verður að tilgreina nákvæmlega 

hver kostnaðurinn er sem viðkomandi aðilar eiga að standa straum af. Þau úræði sem 

falla undir greiðsluregluna eru meðal annarra skattar, gjöld, nýtingarheimildir, 

skyldutryggingar og ábyrgðir.221 Ábyrgðin af eldri úrgangi skiptis jafnt á milli allra 

starfandi framleiðenda sem starfa á markaði.222 Til að draga úr því að raf- og 

rafeindabúnaðarúrgangi  sé fargað með óflokkuðu húsasorpi þá eiga aðildarríki ESB 

samþykkja viðeigandi ráðstafanir. Þau þurfa að koma upp kerfum sem gera síðustu 

eigendum og dreifingaraðilum kleift að skila slíkum úrgangi án þess að greiða fyrir 

það. Einnig eiga aðildarríkin að sjá til þess að nauðsynlegar söfnunarstöðvar séu 

tiltækar og aðgengilegar, einkum með tilliti til þéttleika byggðar. Aðildarríkin eiga 

líka að tryggja það að allur raf- og rafeindabúnaðarúrgangur sem safnað er skuli 

fluttur til viðurkenndra meðhöndlunarstöðva.223  

 

Aðildarríki ESB eiga að sjá til þess eða þriðju aðilar fyrir hönd þeirra, í samræmi við 

lög og reglur, setji upp kerfi til meðhöndlunar á raf- og rafeindabúnaðarúrgangi þar 

sem nota á fullkomnustu tækni sem völ er á við meðhöndlun, endurnýtingu og 

endurvinnslu. Aðildarríkin eiga að setja lágmarksgæðastaðla fyrir meðhöndlun raf- 

og rafeindabúnaðarúrgangs til verndar umhverfinu. Allar starfstöðvar eða fyrirtæki 

sem sjá um meðhöndlun úrgangs þurfa leyfi lögbærra yfirvalda til að geta starfað. 

Tryggt skal að allar starfstöðvar og fyrirtæki sjái um meðhöndlun og geymslu raf- og 

rafeindabúnaðarúrgangs í samræmi við þær tæknilegu kröfur sem settar eru fram.  

Meðhöndlun á raf- og rafeindabúnaðarúrgangi getur einnig farið fram utan 

                                                 
220 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 
221 Aðalheiður Jóhannsdóttir. (2007). bls. 391.  
222 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 
223 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 5. gr. 
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viðkomandi aðildarríkis en þá þarf flutningurinn að vera í samræmi við reglugerð 

ráðsins nr. 259/93 um umsjón með flutningi úrgangs innan, til og út úr ESB. Þá skulu 

aðildarríki hvetja starfsstöðvar og fyrirtæki til að koma á fót vottuðu 

umhverfisstjórnunarkerfi í samræmi við reglugerð þar að lútandi.224  

 

Eins og áður hefur komið fram er það í höndum framleiðenda að fjármagna a.m.k. 

söfnun, meðhöndlun, endurnýtingu og umhverfisvæna förgun á raf- og 

rafeindabúnaðarúrgangi bæði frá heimilum sem og öðrum. Aðildarríkin eiga að 

tryggja að framleiðendur leggi fram tryggingu fyrir því að meðferð raf- og 

rafeindabúnaðarúrgangs verði fjármögnuð annað hvort af honum einum eða  í 

sameiginlegu kerfi við aðra framleiðendur.225 Til að auðvelda endurnotkun og rétta 

og umhverfisvæna meðhöndlun á raf- og rafeindabúnaðarúrgangi skulu aðildarríki 

gera viðeigandi ráðstafanir til að framleiðendur veiti upplýsingar um endurnotkun og 

meðhöndlun þeirra vara sem þeir framleiða. Þessar upplýsingar eiga að vera tiltækar 

fyrir endurnotkunarstöðvar í formi handbóka eða á rafrænum miðlum. Auk þess 

skulu aðildarríki tryggja að öll raf- og rafeindatæki séu greinilega merkt 

framleiðenda.226 Halda á skrá yfir framleiðendur og safna upplýsingum um magn og 

flokka raf- og rafeindabúnaðar sem settur er á markað. Þetta á einnig við um það 

magn sem er safnað eftir öllum leiðum, endurnotaður, endurunnin og endurnýttur í 

aðildarríkjunum. Aðildarríki eiga að senda þessar upplýsingar til 

framkvæmdastjórnarinnar annað hvert ár.227  

 

Óánægja með framkvæmd á rammalöggjöf um raf- og rafeindabúnaðarúrgang hefur 

verið mikil hjá aðildarríkjum ESB þar sem innleiðing á henni hefur verið 

mismunandi milli aðildarríkja. Í flestum tilfellum er það út af rangri útfærslu á 

löggjöfinni.228 Þá hefur ótti beinst mikið að þeim ólöglega útflutningi sem á sér stað 

frá aðildarríkjunum og til þriðju ríkja. Í viðtali við Ingimar Sigurðsson sendifulltrú í 

Brussel kemur fram að einungis sé um þriðjungur af raf- og rafeindatækjaúrgangi 

                                                 
224 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 6. gr. 
225 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 8. og 9. gr. 
226 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 11. gr.  
227 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 12. gr. 
228 Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource management (ACR+). 
WEEE-PIN Position Paper. Sótt 15. júní 2009 á 
http://www.acrplus.org/upload/documents/document538.pdf 
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sem safnast samkvæmt WEEE löggjöfinni og að líklegt sé að restin fari í urðun, í 

raun viti menn innan ESB ekki hvað verður um þessi 70% sem eftir standa. Þá sé 

einnig áhyggjuefni hvernig skráningu er háttað og snýr það aðallega að 

sveitarfélögum og hinu opinbera.229 

 

4.1.1 Endurbætur (e. recast) 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur ákveðna stefnu sem gengur út á að 

minnka umfang laga, gera þau skýrari, auðlesnari, aðgengilegri og auðveldari í 

framkvæmd. Skráning gildandi laga (e. codification) og endurbætur (e. recasting) eru 

þær aðferðir sem notaðar eru til þess. Meginhluti laga ESB þróast stig af stigi og 

margir lagatextar hafa breyst í gegnum tíðina. Skráning í þessu tilfelli þýðir að allar 

lagabreytingar sem gerðar hafa verið, á tilteknum lögum á mismunandi tíma eru 

skráðar inn sem ein heildstæð lög.  

 

Til að koma til móts við breyttar þarfir og aðstæður eru endurbætur á sumum lögum 

tíðar. Venjulega enda slíkar breytingar sem ný lög. Í stað þess að breyta lítillega þeim 

hluta laganna sem þarf að breyta þá eru þarfar lagabreytingar settar saman í eitt 

ásamt fyrri breytingum þetta kallast endurbætur. Endurbætur er aðferð sem er mikið 

notuð af Framkvæmdastjórninni, þetta endurspeglast einkum í einföldunarferlinu (e. 

rolling simplification programme) þar sem nær helmingur af áætlaðri einföldun er 

gerður með endurbótum.230 Einstakar greinar á rammalöggjöfinni eru pikkaðar út og 

farið í gegnum þær og lögð fram tillaga að endurbótum.231 Framkvæmdastjórnin 

leggur til það sem kallað er tillögur að breyttri rammalöggjöf eða endurbætur (recast) 

það er ekki heildarendurskoðun heldur breyting af fenginni reynslu ef segja má 

svo.232  

 

4.1.2 Endurbætur á rammalöggjöf  96/2002/EB  
Reynslan sem fengist hefur síðan WEEE rammalöggjöf ESB var innleidd hefur gefið 

til kynna tæknileg, lagaleg og stjórnunarleg vandamál. Þessi vandamál hafa komið 

                                                 
229 Ingimar Sigurðsson. Viðtal tekið 25. maí 2009.  
230 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. (e.d.). Codification and recasting. Sótt  1. september 
2009 á http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/codif_recast_en.htm  
231 Óttar Gíslason. Viðtal tekið 26. maí 2009. 
232 Ingimar Sigurðsson. Viðtal tekið 25. maí 2009. 
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fram sem óvæntur kostnaður stjórnsýslunar, umhverfisvandamál, lítil nýbreytni í 

söfnun og meðhöndlun á úrgangi, afskræmingu á samkeppni og óþörfum byrðum á 

stjórnsýslu.  Framkvæmdastjórnin er skuldbundin til að þróa betra umhverfi á 

regluverki sambandsins kerfi sem er einfalt, skiljanlegt, árangursríkt og 

framkvæmanlegt.233 Mögulegar endurbætur á WEEE löggjöfinni eru fyrirsjáanlegar í 

henni sjálfri sem byggist á þeirri reynslu sem fæst með innleiðingu hennar. Löggjöfin 

gerir einnig ráð fyrir því að Framkvæmdastjórnin leggi fram ný söfnunarviðmið auk 

nýrra viðmiða fyrir endurnýtingu og endurvinnslu.234   

 

Sem hluti af endurskoðunarferli WEEE löggjafarinnar hefur verið gerð víðtæk 

greining sem leitt hefur í ljós eftirfarandi vandamál tengd innleiðingu löggjafarinnar;  

• Ekki nógu skýrt hvaða vörur falla undir WEEE né  hvernig flokkun þeirra og 

túlkun er háttað út frá núgildandi ákvæðum hjá hinum ýmsu aðildarríkjum. 

• Núna er 65% af raf- og rafeindatækjabúnaði sem sett er á markað safnað 

sérstaklega, minna en helmingur af því er meðhöndlaður og skráður í samræmi 

við kröfur löggafarinnar, möguleiki er á að eftirstöðvarnar séu illa meðhöndlaðar 

og fluttar ólöglega til þriðju ríkja þar á meðal ríkja utan OECD. Þetta leiðir af 

sér tap á endurnýtanlegum verðmætum og aukinni hættu á að hættuleg efni leki 

út í umhverfið með tilheyrandi mengunarvandamálum. Auk þess endurspeglar 

núverandi takmark um söfnun á 4. kílóum á mann á ári af WEEE frá heimilum  

(,,one size fits all”) ekki  efnahag einstakra aðildarríkja og leiðir þess vegna til 

þess að markmiðin eru undir takmarki sumra aðildarríkja á meðan þau eru of há 

fyrir önnur.  

• Í dag eru engin markmið þess efnis að endurnýta eigi heil tæki samkvæmt 

löggjöfinni.  

• Ekki eru sérstakar þvingandi kröfur í löggjöfinni sem endurspeglast í að lítil 

hvatning er til að fylgja henni innan aðildarríkjanna.  

                                                 
233 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. (2008). Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council on waste electricial and electronic equipment (WEEE)(Recast). 
(2008/0241(COD)). Sótt 1. september 2009 á http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0810:FIN:EN:PDF   
  bls. 2.   
234 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. (2008). bls. 2. 
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• Mismunandi útfærsla á framleiðendaábyrgð innan aðildarríkjanna getur orðið til 

þess að fjárhagsaðilar þurfa að eiga við 27 mismunandi útfærslur á löggjöfinni 

sem orsaka óþarfa stjórnunarlega flækju. 

• Vísbendingar um lélega meðhöndlun á WEEE innan ESB og ólöglegan 

útflutning út fyrir sambandið.235  

Út frá þessum upplýsingum hefur verið farið í endurbætur á rammalöggjöf ESB um 

raf- og rafeindabúnaðarúrgang og hefur Framkvæmdastjórnin sett fram ákveðin 

markmið með endurskoðun á löggjöfinni, en þau eru; 

• Minnka óþarfan stjórnunarkostnað án þess að slaka á umhverfisverndar kröfum 

• Bæta skilvirkni og innleiðingu á rammalöggjöfinni með því að styrkja fyrirmæli 

og draga úr fjölda þeirra sem fylgja bara með (e. free-ride) 

• Minnka áhrif á umhverfið þegar um er að ræða söfnun, meðhöndlun og 

endurheimtur á þeim stöðum þar sem ávinningur samfélagsins kemur fram.236 

Að öllum líkindum eru breytingar þessar EES tækar en ekki er hægt að segja til um 

það með vissu fyrr en það liggur ljóst fyrir og ríkin hafa tekið ákvörðun um það.237 

Það þýðir að ef þessar breytingar fara í gegn og eru EES tækar þá þarf að taka þær 

inn í EES-samninginn og síðan inn í íslensk lög.  

 

4.2 Íslensk löggjöf um raf- og rafeindatækjaúrgang 
Í nefndaráliti því sem gert var þegar frumvarp til laga um breytingar á lögum um 

meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 var lagt fyrir á Alþingi kom fram að nefndin hefði 

skoðað ítarlega hvort innleiða bæri rammalöggjöf 2002/96/EB á grundvelli þess 

kerfis sem lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002 byggjast á. Niðurstaða nefndarinnar 

var að það kerfi hentaði ekki óbreytt til innleiðingar á þeirri rammalöggjöf.238 Þegar 

nefnd sú sem kom að gerð rammalöggjafarinnar var búin að starfa í nokkurn tíma var 

fyrst haft samband við sveitarfélögin. Það hefði verið betra fyrir löggjöfina í heild að 

fá fleiri að borðinu og sveitarfélögin hefðu viljað koma fyrr að málunum.239  

 

                                                 
235 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. (2008). bls. 3.   
236 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins. (2008). bls. 2.  
237 Óttar Gíslason. Viðtal tekið 26. maí 2009. 
238 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003, með síðari 
breytingum, þskj. 522, 327. mál. Sótt 25. ágúst 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0522.html  bls. 6-7. 
239 Guðjón Bragason. Viðtal tekið 1. desember 2009.  



 

 

 67

Ábyrgð framleiðanda og innflytjenda á raf- og rafeindatækjum var komið á með 

breytingu á lögum 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Breyting þessi var gerð til að 

innleiða tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96 um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang auk tilskipanna nr. 2003/108 og um breytingu á tilskipun nr 

2002/96. Frá og með janúar. 2009 bera framleiðendur og innflytjendur ábyrgð á þeim 

raf- og rafeindatækjum sem framleidd eru hér á landi eða eru flutt inn hingað til 

lands. Ábyrgðin felst í því að framleiðendur og innflytjendur skulu fjármagna og 

tryggja meðhöndlun á raf- og raftækjaúrgangi að frátalinni söfnun til söfnunarstöðva 

sveitarfélaga.240 Þetta fyrirkomulag er ekki alveg í samræmi við greiðsluregluna þar 

sem  segir að sá sem mengi eigi að borga fyrir það sem hann mengar. Í íslenskum 

rétti er að finna ákvæði sem varða gjöld og skatta sem telja má til umhverfisgjalda og 

–skatta og er ætlað að endurspegla greiðsluregluna og má þar nefna lög nr. 162/2002 

um úrvinnslugjald sem eitt þeirra.241 Við undirbúning að laga og reglugerð þeirri sem 

nú er í gildi um raf- og rafeindatækjaúrgang vann Úrvinnslusjóður all mikla 

undirbúningsvinnu. Eftir þá vinnu sem lögð var fram voru ekki allir sáttir við að það 

kerfi sem Úrvinnslusjóður byggir á skuli ekki hafa verið notað fyrir raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang.242 Í umsögn frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um 

breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs sem send var umhverfisnefnd Alþingis 

þann 5. mars 2008, bendir sambandið á að betur hefði átt að kanna hvort raf- og 

rafeindatækjaúrgangur falli undir úrvinnslukerfið. Þar sem kerfið hafi reynst ágætleg 

hér á landi og fela þannig Úrvinnslujóði ábyrgð á meðhöndlun þessa úrgangs.243 

Sigurður Jónsson framkvæmdastjóri RR-skila var í stjórn Úrvinnslusjóðs á sínum 

tíma og tók þátt í undirbúningi að stofnun hans og þekkir því vel til mála. Í viðtali 

við Sigurð sagði hann það vera draum RR-skila að leggja niður félagið og koma 

starfseminni undir Úrvinnslusjóð. Ekki væri vit í öðru, fyrir lítið samfélag eins og 

Ísland er, en að notast við það kerfi sem virkar og menn úti á markaðnum eru sáttir 

við.244 Þá sagði Guðlaugur Sverrisson verkefnastjóri hjá Úrvinnslusjóði að starfsemi 

                                                 
240 Umhverfisstofnun (e.d.). Raf- og rafeindatækjaúrgangur.  Sótt 30. ágúst 2009 á 
http://www.ust.is/Mengunarvarnir/medhondlun_urgangs/rafografeindataekjaurgangur/ 
241 Aðalheiður Jóhannsdóttir. (2007). bls. 390.  
242 Sigurður Jónsson. Viðtal tekið 29. október 2009. Guðlaugur Sverrisson. Símaviðtal tekið 29. 
október 2009. 
243 Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um meðhöndlun úrgangs, þskj. 
522, 327. mál. (Erindi 135/1698). Sótt 20. október 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=327&dbnr=1698&nefnd=um 
244 Sigurður Jónsson. Viðtal tekið 29. október 2009.  
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Úrvinnslusjóðs falli vel að söfnun á WEEE úrgangi því í raun sé sama vinnuferli í 

gangi hjá sjóðnum hvað varðar til dæmis söfnun á pappa.245  

 

Úrvinnslusjóður er ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfisráðherra. Úrvinnslusjóður 

fer með framkvæmd laga nr. 162/2002 um úrvinnslugjald og er ráðherra til ráðgjafar 

um þau mál sem undir lögin falla.246 Nánari reglur um starf  Úrvinnslusjóðs er einnig 

að finna í reglugerð 1124/2005 um úrvinnslugjald.247 Hlutverk Úrvinnslusjóðs er að 

skapa sem hagkvæmust skilyrði til úrvinnslu úrgangs og semja við aðila um 

úrvinnslu hans á grundvelli útboða eða verksamninga allt eftir því sem við á. Þá skal 

Úrvinnslusjóður með hagrænum hvötum koma á skilvirku fyrirkomulagi á úrvinnslu 

úrgangs á þeim vörum sem falla undir lög um hann. 248 Úrvinnslugjaldi leggst á vörur 

hvort sem þær eru fluttar inn til landsins eða framleiddar hér á landi.249 Úrgangi er 

skipt niður í úrgangsflokka og er úrvinnslugjald lagt á ýmsar vörur í þessum flokkum 

til að greiða fyrir endurnýtingu eða förgun á þeim.250 Úrvinnslugjald skal standa 

undir kostnaði við meðferð á flokkuðum úrgangi á söfnunarstöð, flutningi frá 

söfnunarstöð til móttökustöðvar eða endurnýtingarstöðvar, enda hafi úrvinnslugjald 

verið greitt af vörunum.251 Tekjur af úrvinnslugjaldi renna óskiptar til Úrvinnslusjóðs 

fyrir utan 0.5% sem renna sem umsýslugjald til ríkissjóðs. Þá á sjóðurinn að standa 

undir hluta af rekstrarkostnaði varðandi meðferð flokkaðs úrgangs í söfnunarstöð 

sem er þangað kominn og hefur verið greitt úrvinnslugjald fyrir samkvæmt reglum 

Úrvinnslusjóðs og að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga. Einnig á 

Úrvinnslusjóður að greiða fyrir flutning á þessum úrgangi til móttöku- eða 

endurnýtingarstöðvar samkvæmt nánari reglum sjóðsins að höfðu samráði við 

Samband íslenskra sveitarfélaga.252 Í lögum og reglugerð um úrvinnslugjald er ekki 

talað um raf- og rafeindabúnaðarúrgang og fellur hann ekki undir Úrvinnslusjóð þrátt 

fyrir ábendingar hagsmunaaðila í þá veru.  

 

                                                 
245 Guðlaugur Sverrisson. Símaviðtal tekið 29. október 2009. 
246 Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002.  
247 Reglugerð um úrvinnslugjald. nr.  1124/2005.  
248 Úrvinnslusjóður (e.d.). Hlutverk. Sótt 28. ágúst 2009 á http://www.urvinnslusjodur.is/um-
urvinnslusjod/hlutverk/  
249 Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002. 3. gr. 
250 Umhverfisstofnun. (e.d.). Úrgangur. Sótt 30. ágúst 2009 á 
http://www.ust.is/Mengunarvarnir/medhondlun_urgangs/  
251 Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002. 3. gr. 
252 Reglugerð um um úrvinnslugjald nr. 1124/2005.   
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Þegar lagafrumvarp um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs lá fyrir Alþingi 

sendu Samband íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborg meðal annarra umsögn 

um frumvarpið. Þar komu fram áhyggjur þessara aðila um að kostnaðarauki myndi 

falla á sveitarfélögin þar sem þau þyrftu að bera þann kostnað sem felst í móttöku 

úrgangs á söfnunarstöðvum og flokkun þar. Einnig var bent á að Evrópusamtök 

sveitarfélaga (CEMR) hafi gert athugasemdir við þessa útfærslu á tilskipunnin en í 

henni er ekki útilokaður sá kostur að ganga lengra í ábyrgð framleiðenda og láta þá 

bera allan kostnað af flutningi, flokkum, meðhöndlun og förgun úrgangsins.253 Þá 

benti Samband íslenskra sveitarfélaga á að ýmis Evrópuríki hafi gengið mun lengra 

og til að mynda hafa sum aðildarríki ESB eins og Austurríki, Belgía og Frakkland 

skyldað framleiðendur í sínum löndum til að bera allan kostnað við skilakerfi á 

meðan að sveitarfélög í Danmörku og Þýskalandi bera kostnað af söfnun. 

Kostnaðarauki sveitarfélaga á Íslandi felst helst í því að þeim verður skylt að bjóða 

upp á aðstöðu til flokkunar á raf- og rafeindatækjaúrgangi af mismunandi toga á 

hverri flokkunarstöð.254 Helsta nýbreytni í lögunum er sú að gert er ráð fyrir að 

komið verði á skilakerfi sem framleiðendum og innflytjendum verður skylt að vera 

aðilar að. Auk þess sem að stýrinefnd var sett á laggirnar til að hafa umsjón með 

starfsemi skilakerfa. Rammalöggjöfin gerir ráð fyrir því að þau kerfi sem eru stofnuð 

til að sjá um úrvinnslu raf- og rafeindabúnaðarúrgangs séu sambærileg á öllu EES-

svæðinu. Það á sérstaklega við um skilyrðin um fjármögnun þar sem mismunandi 

kröfur eru á milli landa sem gætu skekkt samkeppnisstöðu fyrirtækja.255  

 

4.2.1 Reglugerð 1104/2008 um raf- og rafeindatækjaúrgang  
Með stoð í lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, með síðari breytingum og lög 

nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum var reglugerð 

nr. 1104/2008 sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

96/2002/EB. 

                                                 
253 Umsögn ... þskj. 522, 327. mál. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=327&dbnr=1698&nefnd=um og Umsögn 
Reykjavíkurborgar um breytingar á lögum um úrgang, þskj. 522. 327. mál. (Erindi 135/1934). Sótt 20. 
október 2009 á vefútgáfu Alþingistíðinda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=327&dbnr=1934&nefnd=um  
254 Umsögn ... þskj. 522, 327. mál. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=327&dbnr=1698&nefnd=um  
255 Frumvarp ... þskj. 522, 327. mál. http://www.althingi.is/altext/135/s/0522.html  bls. 9.  
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Markmið reglugerðarinnar er að að koma í veg fyrir myndun raf- og 

rafeindatækjaúrgangs, stuðla að endurvinnslu eða endurnýtingu og auka 

umhverfisvitund þeirra aðila sem framleiða selja, nota og meðhöndla raf- og 

rafeindatæki. Reglugerðin gildir um móttöku, geymslu, söfnun, endurvinnslu og aðra 

meðhöndlun á umræddum úrgangi.256 Framleiðendur og innflytjendur bera ábyrgð á 

raf- og rafeindatækjum þeim sem eru framleidd hér á landi eða flutt inn til landsins. 

Ábyrgðin felst í því að framleiðendur og innflytjendur skulu fjármagna og tryggja 

meðhöndlun á raf- og rafeindatækjaúrgangi að frátalinni söfnun til söfnunarstöðva 

sveitarfélaga. Ábyrgðin nær til landsins alls án tillits til þess hvar varan er seld. 

Framleiðendur þurfa einnig að uppfylla skyldur um skilakerfi með aðild að 

sameiginlegu kerfi fleiri framleiðenda eða innflytjenda eða með rekstri eigin 

kerfis.257 Skilakerfi skulu útvega gám eða gáma undir raf-og rafeindatækjaúrgang og 

semja við sveitarfélög um fyrirkomulag söfnunar á úrganginum. Skilakerfi þurfa að 

hafa leyfi frá Umhverfisstofnun til geta starfað.258 Umsjón með starfsemi skilakerfa 

skal vera í höndum stýrinefndar og ber henni að tilkynna Umhverfisstofnun ef hún 

telur að skilakerfi uppfylli ekki skyldur sínar. Eitt af verkefnum stýrinefndar er að 

leita hagkvæmra leiða til að söfnun, móttaka og meðhöndlun raf- og 

rafeindatækjaúrgangs frá heimilum fari fram með landfræðilega skynsömum hætti og 

í því sambandi ber henni að leita til Samkeppniseftirlitsins.259 Stýrinefnd ber ábyrgð 

á skráningarkerfi framleiðenda og innflytjenda, hvaða vörur viðkomandi aðili 

framleiðir eða flytur auk þess magns sem hann markaðssetur eða áætlar að setja á 

markað.260 Sveitarfélögin eiga að leggja fram gámastæði fyrir skilakerfi á 

söfnunarstöðvum þeirra. Þá ber sveitarfélögum að veita íbúum leiðbeiningar um 

flokkun og skil á raf- og rafeindatækjaúrgangi til söfnunarstöðva sveitarfélaga.261 

Segja má að greiðslureglunni hafi verið beitt  að hluta í lögum um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang þar sem ábyrgðin fellur á framleiðendur og innflytjendur 

vörunar. Þar er tilgreint hver ber ábyrgð og hvaða kostnað viðkomandi á að standa 

straum af. Hins vegar hefst ábyrgðin ekki fyrr en við flutning á úrganginum frá 

söfnunarstöð sveitarfélaga 

                                                 
256 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang nr. 1104/2008.  
257 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang nr. 1104/2008. 6. gr.  
258 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang nr. 1104/2008.7. og 8. gr.   
259 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang nr. 1104/2008. 11. gr.  
260 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang nr. 1104/2008. 12. gr. – 15. gr.  
261 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang nr. 1104/2008. 5. gr.  
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4.2.2 Umhverfisstofnun 
Umhverfisstofnun er rekin samkvæmt lögum nr. 90/2002 og tók til starfa í ársbyrjun 

2003, þegar stofnunin tók við verkefnum Hollustuverndar ríkisins, Náttúruverndar 

ríkisins og Veiðistjóraembættisins ásamt öðrum verkefnum. Stofnunin hefur það 

hlutverk að stuðla að velferð almennings meðal annars með því að beita sér fyrir 

heilnæmu umhverfi.262 Umhverfismál eru ekki einkamál hvers ríkis fyrir sig því þau 

virða ekki landamæri. Mengandi úrgangsefni sem losuð eru í einu landi geta borist á 

milli landa með ýmsum hætti svo sem vindum og vatni. Ísland er aðili að ýmsum 

alþjóðasamningum um umhverfismál og er Baselsamningurinn einn þeirra samninga, 

en samningurinn er um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra.263 

Stór hluti af þeirri vinnu sem Umhverfisstofnun sinnir, byggir á löggjöf ESB sem 

Ísland hefur tekið upp í gegnum EES-samninginn. Umhverfismál hafa fengið aukið 

vægi innan ESB og hefur sambandið verið í fararbroddi á því sviði og er eitt af 

meginmarkmiðum sambandsins að uppfylla markmið um sjálfbæra þróun.264 Í 

ársskýrslu Umhverfisstofnunar fyrir árið 2008 segir forstjóri stofnunarinnar Kristín 

Linda Árnadóttir að leiða megi að því líkum að íslensk stjórnsýsla hefði ekki haft 

burði til að fylgja eftir þeim hröðu breytingum á sviði umhverfismála ef ekki hefði 

verið fyrir EES-samninginn þar sem heimurinn sem við lifum í verður sífellt flóknari 

og krefst meiri sérhæfingar.265 Umhverfisstofnun fyrir hönd Íslands hefur með 

höndum skýrsluskil vegna hinna ýmsu samninga sem Ísland er aðili að og þar á 

meðal er EES-samningurinn. Á lista Íslands eru tilgreindar 230 skilaskýrslur til 

fjölmargra stofnana og samninga og er stærstur hlutinn vegna Evrópugerða til EFTA 

og Umhverfisstofnunar Evrópu vegna EES-samningsins.266 Þá tekur 

Umhverfisstofnun þátt í evrópsku tengslanet umhverfisstofnana á sviði 

upplýsingatækni og er verkefnið stutt af Evrópusambandinu. Markmið áætlunarinnar 

er að stuðla að notkun upplýsingatækni til að takast á við vandamál sem tengjast 

meðferð umhverfisupplýsinga. Samvinna stofnana er til þess fallin að stuðla að 

samræmingu við framsetningu á umhverfisupplýsingum og mun tengslanetið 

                                                 
262 Lög um Umhverfisstofnun nr. 90/2002. 1. gr.  
263 Umhverfisráðuneytið. (e.d.). Alþjóðlegir umhverfissamningar – Baselsamningurinn. Sótt 25. 
september 2009 á http://www.umhverfisraduneyti.is/althjodlegt-samstarf/samningar/nr/44   
264 Umhverfisstofnun. (2008). Ársskýrsla 2008. Sótt 25. september 2009 
http://www.ust.is/media/fraedsluefni/pdf-skjol//ArsskyrslaUmhverfisstofnun2008vefopnur.pdf bls. 4-
5.  
265 Umhverfisstofnun. (2008). bls. 4-5.  
266 Umhverfisstofnun. (2008). bls. 19. 
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auðvelda samfellu við innleiðingu á samþættu upplýsingakerfi fyrir Evrópu.267 

Evrópuvæðing Umhverfisstofnunar er veruleg. Stofnunin vinnur að hluta eftir 

ákveðnu stjórnarfari þar sem stefnumálum ESB er framfylgt auk þess sem starfsemin 

hefur verið aðlöguð að evrópskri fyrirmynd til að geta staðið við þær skuldbindingar 

sem felast í samningum.  

 

Meðhöndlun úrgangs er eitt af hlutverkum Umhverfisstofnunar og árið 2004 gaf 

stofnunin út landsáætlun um meðhöndlun úrgangs í samræmi við lög nr. 55/2003. 

Áætlunin gildir fyrir tímabilið 2004 – 2016 og er gerð með það að markmiði að draga 

markvisst úr myndun úrgangs, auka endurnýtingu og endurnotkun og minnka það 

magn úrgangs sem fargað er. Landsáætluninni er einnig ætlað að vera vegvísir fyrir 

sveitarfélög sem fara með framkvæmd úrgangsmála hér á landi. Þá hefur hún verið 

til leiðbeiningar við svæðisbundna áætlanagerð  sveitarfélaganna.268 Til að ná fram 

settum markmiðum þarf að auka endurnýtingu á lífrænum úrgangi, umbúðaúrgangi 

og raftækjaúrgangi.  Markmið Umhverfisstofnunar fyrir árin 2008 – 2012 eru meðal 

annars að draga úr losun heilsuskaðlegra efna og þeirra efna sem eru hættuleg 

umhverfinu, gera upplýsingar um umhverfismál aðgengilegar almenningi og 

hagsmunaaðilum, draga úr myndun úrgangs og auka endurvinnslu á úrgangi.269 Þessi 

markmið eiga að endurspegla stefnu og hlutverk stofnunarinnar en þau eru helst, 

eftirlit og leyfisveitingar, söfnun og miðlun upplýsinga um umhverfismál, vinna við 

gerð reglugerða, ráðgjöf til annarra opinberra aðila, sveitarfélaga og fyrirtækja, ofl.270  

 

Starfsleyfi fyrir ýmsa atvinnustarfsemi sem getur valdið mengun eru veitt af 

Umhverfisstofnun. Stofnunin setur skilyrði um að fyrirtækin geri ráðstafanir til að 

draga úr álagi á umhverfið. Við vinnslu á starfsleyfum eru þau auglýst opinberlega 

þannig að hver sem er getur sent Umhverfisstofnun athugasemdir sem stofnunin 

tekur síðan tillit til í afstöðu sinni áður en starfsleyfi er gefið út.271 Heilbrigðisnefndir 

sveitarfélaga hafa einnig leyfi til að gefa út starfsleyfi til minni fyrirtækja á meðan að 

Umhverfisstofnun hefur stór fyrirtæki á sinni könnu eins og stóriðju, 

fiskimjölsverksmiðjur og olíubirgðastöðvar. Einnig gefur Umhverfisstofnun út 
                                                 
267 Umhverfisstofnun. (2008). bls. 30.  
268 Umhverfisstofnun. (e.d.). Úrgangur.  
269 Umhverfisstofnun. (2008). bls. 7.  
270 Umhverfisstofnun. (2008). bls. 9. 
271 Umhverfisstofnun. (2008). bls. 15. 
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starfsleyfi fyrir móttöku spilliefna og efnamóttöku. Í lögum nr. 55/2003 um 

meðhöndlun úrgangs segir: ,,Umhverfisstofnun annast eftirlit með framkvæmd laga 

þessara”.272 Hluti af því eftirliti sem Umhverfisstofnun ber að sinna hefur verið 

framseldur til heilbrigðisnefnda sveitarfélaga samkvæmt samningi þar um og sinna 

þá heilbrigðisfulltrúar eftirlitinu.273 Umhverfisráðuneytið sér um í nánu samstarfi við 

Umhverfisstofnun um framkvæmd á skuldbindingum samkvæmt EES-samningnum á 

sviði umhverfismála.274 

4.2.3 Stýrinefnd og skilakerfi 
Til að framfylgja lögum um WEEE var sett inn í íslenska löggjöf að stofna þyrfti 

stýrinefnd til að hafa umsjón með skilakerfum. Stýrinefnd raf- og 

rafeindatækjaúrgangs hefur því umsjón með starfsemi skilakerfa samkvæmt lögum 

nr. 55/2003 en nefndin er skipuð af Umhverfisráðherra. Nefndin getur leitað 

hagkvæmra leiða til að söfnun, móttaka og meðhöndlun raf- og rafeindatækjaúrgangi 

frá heimilum fari fram með landfræðileg skynsömum hætti. 275  Hlutverk stýrinefndar 

beinist fyrst og fremst að málefnum framleiðenda og innflytjenda og hefur hún ekki 

bein afskipti af söfnunarstöðvum sveitarfélaga, starfsemi eða rekstri þeirra.276 

Hlutverk stýrinefndar eru meðal annars að: 

• halda skrá yfir og hafa eftirlit með framleiðendum og innflytjendum á raf- og 

rafeindatækjum, 

• reka skráningarkerfi framleiðenda og innflytjenda, 

• safna upplýsingum frá skilakerfum um magn og ráðstöfun raf- og 

rafeindatækjaúrgangs og vinna upplýsingar þar um fyrir Umhverfisstofnun, 

• meta hvort skilakerfi sinni skyldum sínum og geti staðið undir fjárhagslegum 

skuldbindingum sínum.277 

Stýrinefnd getur falið öðrum aðila að annast hlutverk sitt að hluta til með 

samningi.278 Ef skilakerfi uppfylla ekki skyldur sína samkvæmt mati stýrinefndar 

                                                 
272 Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003.  
273 Umhverfisstofnun. (2008). bls. 19. 
274 Umhverfisráðuneytið. (e.d.). Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) og 
umhverfismálin. Sótt 6. desember 2009 á http://www.umhverfisraduneyti.is/althjodlegt-samstarf/ees/  
275 Lög um meðhöndlun úrgangs. nr. 55/2003. 19. gr.  
276 Samtök atvinnulífsins (2009). Bréf sent nefndarsviði Alþingis 6. mars 2008.  Sótt 18. október 2009 
á http://www.sa.is/files/327.%20%20mál%20Meðhöndlun%20úrgangs%20-
%20umsögn_566789153.pdf  
277 Lög um meðhöndlun úrgangs. nr. 55/2003. 19. gr.  
278 Lög um meðhöndlun úrgangs. nr. 55/2003. 20. gr.  
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getur Umhverfisstofnun beitt skilakerfinu þvingunarúræðum og ef brot eru alvarleg 

svipt þau starfsleyfum. Skilakerfi greiða gjald til stýrinefndar og skal það standa 

undir kostnað við uppbygginu og rekstur nefndarinnar.  Gjaldið skal vera í samræmi 

við markaðshlutdeild framleiðenda og innflytjenda þeirra sem aðild eiga að 

viðkomandi skilakerfi.279 Það er í höndum framleiðenda og innflytjenda raf- og 

rafeindatækja eða skilakerfis fyrir hönd þeirra, að skrá sig í skráningakerfi að 

minnsta kosti 15 dögum áður en vara sem fellur undir flokk raf- og rafeindatækja er 

markaðssett hér á landi.280 Stýrinefndin ber ábyrgð á skráningarkerfi framleiðenda og 

innflytjenda. Í skránni skulu koma fram upplýsingar um alla þá aðila sem framleiða 

eða flytja inn raf- og rafeindatæki í samræmi við flokkun í I. viðauka A í reglugerð 

1104/2008. Skilakerfin skila til stýrinefndar ákveðnum gögnum sbr. reglugerð 

1104/2008 og stýrinefndin skilar Umhverfisstofnun samantekt með þeim 

upplýsingum fyrir hvert ár.281 Evrópuvæðing stýrinefndar er veruleg því hún var sett 

á laggirnar til að framfylgja og útfæra evrópska löggjöf.  

 

Í tilskipun 2002/96/EB er lögð skylda á aðildarríki og þar með EES-ríki að þau skuli 

sjá til þess að framleiðendur eða þriðju aðilar fyrir þeirra hönd í samræmi við löggjöf 

sambandsins setji upp kerfi til að meðhöndla raf- og rafeindatækjaúrgang.282 Í lögum 

nr. 55/2003 segir að framleiðendur og innflytjendur skuli uppfylla skyldur sínar með 

rekstri eigin skilakerfis eða með sameiginlegri aðild að skilakerfi fleiri framleiðenda 

og innflytjenda.283 Evrópuvæðing skilakerfa er veruleg því að út frá þeim áhrifum 

sem rammalöggjöf um raf- og rafeindabúnaðarúrgang hefur á íslenska löggjöf voru 

skilakerfin stofnuð og eru að starfa eftir.  

Hlutverk skilakerfisins eru að:  

• kosta geymslu á raf- og rafeindatækjaúrgangi frá heimilum til söfnunarstöðva 

sveitarfélaga, 

• tryggja söfnun og móttöku á raf- og rafeindatækjaúrgangi frá söfnunarstöðvum 

sveitarfélaga og í samráði við sveitarfélög á landinu, 

                                                 
279 Lög um meðhöndlun úrgangs. nr. 55/2003. 19. gr.  
280 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. nr. 1104/2008.  
281 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. nr. 1104/2008.  
282 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/96/EB. 6. gr.   
283 Lög um meðhöndlun úrgangs. nr. 55/2003. 15. gr.   
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• tryggja að atvinnurekstur sem meðhöndli raf- og rafeindatækjaúrgangur sé með 

gilt starfsleyfi.284  

 

Framleiðendur og innflytjendur eiga að upplýsa kaupendur um það að hægt sé að 

skila raf- og rafeindatækjaúrgangi frá heimilum án greiðslu, einnig hvar það er 

heimilt og að það ábyrgist að úrgangurinn verði meðhöndlaður í samræmi við 

gildandi reglur.285  

Til að tryggja að skilakerfi standi undir þeim skuldbindingum sem þeim ber þarf 

skilakerfi að hafa nægt fjármagn en það fær skilakerfið í formi gjalda frá þeim 

aðilum sem að því standa. Til að geta hafið starfsemi þarf skilakerfi að fá leyfi frá 

umhverfisstofnun eins og áður hefur komið fram.  Umsjón með skilakerfum er í 

höndum sérstakrar stýrinefndar sem skipuð er af umhverfisráðherra.286 Raf- og 

rafeindatækjarúgangi er skipt niður í 10 úrgangsflokka. Í þessum flokkum eru tæki 

eins og ísskápar, hárþurrkur, sjónvörp, borvélar, leikfanga rafmagnsjárnbrautalestir, 

tölvuleikir, öndunarvélar sjúkrahúsa, ýmis konar mælitæki og sjálfsalar.287  Tvö 

starfsleyfi fyrir skilakerfi hafa verið gefin út af Umhverfisstofnun en það er fyrir RR-

skil og Samskil.288 Skyldur sveitarfélaga gagnvart skilakerfum er að leggja til 

gámastæði á söfnunarstöðvum sínum.289  

 

Samskil er skilakerfi sem stofnað er til að vera hagkvæmari kostur en önnur 

skilakerfi. Fyrirtækið er rekið í samstarfi við Hringrás sem sér um allan rekstur á 

skilakerfinu og fékk Samskil starfsleyfi í byrjun september 2009. Móttaka Samskila á 

rafbúnaði verður á öllum móttökustöðvum Hringrásar um land allt auk þess sem 

Hringrás hefur samninga við fjölda sveitarfélaga um móttöku á rafbúnaði.290  

 

RR-skil er félag stofnað fyrir tilstuðlan hagsmunasamtaka íslenskra fyrirtækja þ.e. 

Samtaka atvinnulífsins, Samtaka iðnaðarins, Samtaka verslunar og þjónustu og 

                                                 
284 Lög um meðhöndlun úrgangs. nr. 55/2003. 18. gr.   
285 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. nr. 1104/2008.  
286 Lög um meðhöndlun úrgangs. nr. 55/2003. 19. gr.  
287 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. nr. 1104/2008.  
288 Umhverfisstofnun. (e.d.). Skilakerfi. Sótt 18. október 2009 á 
http://ust.is/Mengunarvarnir/medhondlun_urgangs/rafografeindataekjaurgangur/skilakerfi/  
289 Reglugerð um raf- og rafeindatækjaúrgang. nr. 1104/2008.  
290 Samskil (e.d.). Fréttir- Starfsleyfi fengið. Sótt 18. október 2009 á 
http://www.samskil.is/news.php?id=3  
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Félagi íslenskra stórkaupmanna. Fyrirtæki sem annast framleiðslu og innflutning á 

raf- og rafeindatækjum stjórna félaginu en þau gerast aðilar að RR-skilum og fela 

félaginu við inngöngu  að annast framleiðendaábyrgð sína. RR-skil er sameiginleg 

skilakerfi þar sem áhrif félagsmanna eru mikil og þátttaka þeirra mikilvæg.291 

Markmið fyrirtækisins er að reka skilakerfa framleiðenda og innflytjenda með 

starfsvið um allt land í samræmi við lög nr. 55/2003 um úrgang. Verkefnin eru að 

tryggja söfnun og móttöku á raf- og rafeindatækjaúrgangi frá söfnunarstöðvum alls 

staðar af landinu og tryggja að hann sé meðhöndlaður af fyrirtæki sem hefur gilt 

starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. Þá kostar félagið geymslu, söfnun og meðhöndlun á 

því heildarmagni raf- og rafeindatækjaúrgangs sem jafngildir markaðshlutdeild þeirra 

félagsaðila sem hafa samning við félagið. 292  

 

Í dag eru um 240 aðilar að RR-skilum og er félagið með rúmlega 70% 

markaðshlutdeild. Þegar RR-skil tók til starfa voru ákveðnar hugmyndir um hversu 

margir aðilar það eru sem flytja inn raf- og rafeindatæki. Óskað var eftir því að fá 

lista yfir innflytjendur hjá viðkomandi yfirvöldum en því var hafnað og varð 

skilakerfið því að fikra sig áfram. Síðan hefur komið í ljós að innflytjendur á raf- og 

rafeindatækjum eru á annað þúsund og eru þar með taldir einstaklingar sem taldir eru 

vera á bilinu fjögur – fimm hundruð talsins. Fyrirtækið hefur samið við gámastöðvar  

í Keflavík, á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri um móttöku á raf- og 

rafeindatækjaúrgangi. Það er ekki keppikefli RR-skila að ná sem mestri 

markaðshlutdeild ekki meiri en fyrirtækið ber ábyrgð á miðað við innflutning.293 

Markmið er ekki að það skili hagnaði heldur að tekjur og gjöld í hverjum 

úrgangsflokki fyrir sig standist sem mest á.294 Ef afgangur er í einhverjum flokki þá 

eru gjöldin í þeim flokki lækkuð og svo öfugt ef einhvers staðar vantar upp á. RR-

skil gerðu samning við Efnamóttökuna hf um sem sér um allt umstang í kringum 

meðhöndlun á raf- og rafeindatækjaúrgangi. 295 

                                                 
291 RR-Skil. (e.d.).  Um RR-skil. Sótt 7. september 2009 á http://www.rrskil.is/um-rr-skil  
292 Samtök iðnaðarins. (e.d.). RR-SKIL, félag til að reka skilakerfi raf- og rafeindatækja stofnað. Sótt 
7. september 2009 á http://www.si.is/malaflokkar/orku-og-umhverfismal/orku-og-
umhverfisfrettir/nr/3323  
293 Sigurður Jónsson. Viðtal tekið 29. október 2009. 
294 RR-skil. (e.d.). Sótt 30. október 2009 á http://www.rrskil.is/ 
295 Sigurður Jónsson. Viðtal tekið 29. október 2009.  
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4.3 Sveitarfélög og skyldur þeirra  
Meðhöndlun úrgangs er almannaþjónusta sem sveitarfélög bera ábyrgð á að sé veitt 

samkvæmt lögum og reglum. Það er í höndum þeirra að halda því á lofti að 

meðhöndlun úrgangs sé almannaþjónusta og að það sé á verkefni sveitarfélaga skv. 

lögum að skipuleggja fyrirkomulag úrgangsmála. Í því felst til dæmis að leita 

hagkvæmustu lausna fyrir meðhöndlun úrgangs miðað við aðstæður í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig. 296  Frá árinu 2007 hefur verið í gangi sérstakt verkefni um 

hagsmunagæslu í úrgangsmálum sveitarfélaga til að styrkja stöðu þeirra í þessu 

mikilvæga verkefni almannaþjónustu.297 Verkefnið stendur til loka árs 2010 og eru 

aðilar að verkefninu Samband íslenskra sveitarfélag og sveitarfélög og fyrirtæki í 

þeirra eigu. Verkefninu er meðal annars ætlað að sjá um að vera leiðandi í 

undirbúningi og stefnumótun sambandsins í úrgangsmálum, vekja athygli á þróun og 

breytingum í úrgangsmálum innanland og erlendis, vekja athygli á málum í rekstri og 

starfsemi fyrirtækja sveitarfélaga á sviði úrgangsmála og vera til ráðgjafar við 

undirbúning viðburða sambandsins á sviði úrgangsmála.298 Megináherslur í 

úrgangsmálum voru samþykktar í febrúar 2009 og verður þeim fylgt eftir með 

aðgerðaráætlun.299  

 

Í aðgerðaáætlun sveitarfélaganna er lögð áhersla á sjálfbæra meðhöndlun úrgangs, og 

aukna samvinnu og samskipti. Í áherslu um sjálfbæra meðhöndlun úrgangs verður á 

hverjum tíma stuðlað að því að löggjöf og skipulag úrgangsmála taki mið af 

íslenskum aðstæðum.  Að sveitarfélögum verði tryggð afkoma að undirbúningi 

lagasetningar þar á meðal innleiðingu nýrrar rammatilskipunar ESB um úrgang. 

Fjárfestingu á sviði úrgangsmála verði hagað þannig að fjármunir sveitarfélaga nýtist 

sem best. Að gjaldtaka fyrir meðhöndlun úrgangs endurspegli raunkostnað og að 

sambærilegar reglur um upplýsingagjöf gildi hjá öllum sem meðhöndla úrgang. Þá er 

í markmiðum um aukna samvinnu og samskipti aukning á samvinnu sveitarfélaga á 

sviði úrgangsmála efld. Sveitarfélög leggja áherslu á góð samskipti við ríki og 
                                                 
296 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2009b). Áherslur Sambands íslenskra sveitarfélaga í 
úrgangsmálum. Sótt 30. júní 2009 á 
http://www.samband.is/files/Aherslur_og_Adgerdaraaetlun_31_3_09_918173248.pdf 
297 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.). Verkefnisstjórn á sviði úrgangsmála. Sótt 20. október 2009 
á 
 http://www.samband.is/logfraedisvid/logfraedisvid/verkefnisstjorn-a-svidi-urgangsmala/ 
298 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2009b).  
299 Samband íslenskra sveitarfélaga. (e.d.). Megináherslur sveitarfélaga í úrgangsmálum. Sótt 1. 
september 2009 á http://www.samband.is/template1.asp?id=2403 
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atvinnulíf við framkvæmd úrgangsmála og að samskipti við sveitarfélög og stofnanir 

í Evrópu verði aukin.300  

 

Sveitastjórnir ákveða með hvaða hætti söfnun á heimilis- og rekstarúrgangi er háttað 

í sveitarfélaginu. Þær bera einnig ábyrgð á starfrækslu móttökustöðvar sem og 

söfnunarstöðvar fyrir þann úrgang sem fellur til í sveitarfélaginu.  Til þess að reka 

móttökustöð þarf gilt starfsleyfi sem gefið er út af Umhverfisstofnun en söfnunarstöð 

fær sitt starfsleyfi hjá heilbrigðisnefnd.301 Skila ber úrgangi sem fellur til vegna 

gjaldskyldrar vöru til söfnunarstöðva, þó eiga fyrirtæki að skila úrgangi til 

móttökustöðva ef þær eru starfandi á viðkomandi svæði.302 Til að standa undir 

kostnaði er sveitarfélögum heimilt að innheimta gjald fyrir alla meðhöndlun úrgangs 

og tengda starfsemi, það skal þó aldrei vera hærra en nemur þeim kostnaði sem fellur 

til í sveitarfélaginu við meðhöndlun hans.303 Árlega þarf að skila til 

Umhverfisstofnunar skýrslu um þær tegundir úrgangs sem fargað er þar sem kemur 

fram heildarmagn og árangur.304  

 

Skyldur sveitarfélaga varðandi raf- og rafeindatækjaúrgang eru settar fram í lögum 

nr. 73/2008 um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs. Þar kemur fram að 

sveitarfélög skuli hafa aðstöðu fyrir móttöku á raf- og rafeindatækjaúrgangi frá 

heimilum þar sem tekið er á móti úrganginum gjaldfrjálst, en taka skuli gjald frá 

öðrum aðilum til að standa straum af kostnaði.305 Sveitarfélögin geta innheimt gjald 

af skilakerfum um afnot þeirra að slíkri aðstöðu í samræmi við gjaldskrá sem 

ráðherra setur að fenginni tillögu stýrinefndar og umsögn Sambands íslenskra 

sveitarfélaga. Sveitarfélögin eiga líka að taka við öðrum raf- og rafeindatækjaúrgangi 

en frá heimilum og ber þá að taka gjald til að standa undir kostnaði við móttöku og 

geymslu hans. Þá eiga sveitarfélögin að veita leiðbeiningar um hvernig ber að flokka 

og skila raf- og rafeindatækjaúrgangi til söfnunarstöðva sinna.306 Áhrif WEEE 

löggjafarinnar á íslensk sveitarfélög er fólgin í þeirri aðstöðu sem þau þurfa að leggja 

                                                 
300 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2009b).  
301 Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003. 5. gr. 
302 Reglugerð nr. 1124/2005. 18. gr. 
303 Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003. 11. gr. 
304 Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003. 9. gr 
305 Lög nr. 73/2008 um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003. 2. gr. 
306 Lög nr. 73/2008 um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003. 2. gr.  
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fram fyrir söfnunargáma ásamt þeirri upplýsingaskyldu sem á þau eru lögð. 

Allnokkur  Evrópuvæðing hlýst því af því að framfylgja þeim skyldum sem 

sveitarfélögum ber skv. löggjöfinni.  Ekki eru öll sveitarfélög með aðstöðu til að taka 

á móti raf- og rafeindabúnaðarúrgangi og á þetta sérstaklega við sveitarfélög úti á 

landi. Ekki er vitað af hverju svo er ekki ,, en það er bara ekki innleitt ennþá, 

nákvæmlega hvers vegna veit ég ekki”.307 ,,Fólk getur komið og sett rafmagnsvörur 

með járnúrgangi á okkar gámasvæði en ekki er boðið upp á aðstöðu til að henda 

sérstaklega, því hefur bara ekki verið framfylgt en verið er að skoða það mál”.308 

 

4.3.1 Samstarf sveitarfélaga 
Byggðasamlagið Sorpa var stofnað af  þeim 7 sveitarfélögum sem eru á 

höfuðborgarsvæðinu það er Reykjavík, Hafnarfirði, Garðabæ, Bessastaðahreppi, 

Kópavogi, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ. Fyrirtækið Sorpa er stofnað í samræmi við 

ákvæði IX. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 með síðari breytingum (nr. 45/1998) 

um samvinnu sveitarfélaga við framkvæmd á einstökum verkefnum. Tilgangur 

félagsins er að annast meðhöndlun á úrgangi fyrir þau sveitarfélög  sem eru 

stofnaðilar samlagsins.309 Sorpa er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í að taka á móti 

úrgangi frá heimilum og fyrirtækjum og meðhöndla hann á réttan hátt.310 Verkefni 

Sorpu er meðal annars að byggja og reka móttökustöðvar, flytja sorp frá 

móttökustöðvum, fylgjast með tækniþróun á sviði sorpeyðingar og endurvinnslu, sjá 

um eyðingu hættulegra efna og gera svæðisáætlanir samkvæmt lögum hverju sinni.311 

Endurvinnslustöðvar Sorpu taka á móti raf- og rafeindatækjaúrgangi samkvæmt 

WEEE tilskipun ESB. 312 Fyrirtækið er starfsleyfisskylt og hefur Umhverfisstofnun 

gefið út starfsleyfi fyrir móttöku og flokkunarstöð í Gufunesi og urðunarstað í 

Álfsnesi en starfsleyfi fyrir endurvinnslustöðvum Sorpu hafa verið veitt af 

viðkomandi heilbrigðiseftirlitum.313 Sorpa fær tekjur sínar fyrir gjald af innvegnu 

                                                 
307 Lúðvík E. Gústafsson. Tölvupóstur 7. september 2009. 
308 Margrét Sigurðardóttir. Tölvupóstur 15. október 2009.  
309 SORPA. (e.d.). Stofnsamningur SORPU bs. Sótt 30. ágúst 2009 á http://www.sorpa.is/Um-
SORPU/Hlutverk-SORPU/Stofnsamningur/  
310 SORPA. (e.d.). Þjónusta. Sótt 30. ágúst 2009 á http://sorpa.is/Um-SORPU/THjonusta/   
311 SORPA. (e.d.). Stofnsamningur SORPU bs.  
312 SORPA. (e.d.). Ábyrgð á réttri úrvinnslu raf- og rafeindatækjaúrgans skiptir um hendur. Sótt 30. 
ágúst 2009 á http://www.sorpa.is/fjolmidlarasin/frettir/241/Abyrgd-a-rettri-urvinnslu-raf--og-
rafeindataekjaurgangs-skiptir-um-hendur/default.aspx  
313 SORPA. (e.d.). Sorpa. Sótt 30. ágúst 2009 á http://sorpa.is/Um-SORPU/  
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sorpi, söluverði efna úr sorpi til endurvinnslu, gjald fyrir móttöku og eyðingu 

hættulegra úrgangsefna, arði af starfsemi hlutafélaga sem Sorpa er eigandi að og frá 

öðrum tekjum vegna útseldrar þjónustu. Þá getur Sorpa gengið til samninga við aðra 

aðila um einstaka þætti starfseminnar og getur einnig stofnað hlutafélög til að sinna 

tilteknum verkefnum sem falla að tilgangi byggðasamlagsins.314  

 

Fyrirtækin SORPA, Sorpstöð Suðurlands, Sorpeyðingarstöð Suðurnesja og 

Sorpurðun Vesturlands eru öll í eigu sveitarfélaga og þjóna um það bil 80% af 

heildaríbúafjölda landsins.315 Þau eru aðili að Samlausn sem er vettvangur fyrir 

áætlun þessara fyrirtækja um meðhöndlun á úrgangi fram til ársins 2020. Samanlagt 

starfssvæði þeirra er frá Gilsfjarðarbotni í vestur og að Markarfljóti í austri.316 

Sorpsamlög þessi annast meðhöndlun á úrgangi úr 34. sveitarfélögum með í kringum 

250 þúsund íbúa samtals. Auknar kröfur um meðhöndlun úrgangs hefur kallað á að 

menn snúi bökum saman og leiti bestu lausna sem geta falist í öflugu samstarfi út frá 

stærðarhagkvæmni.317 Samkvæmt lögum nr. 55/2003 er sveitarfélögum skylt að gera 

svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs. Þar sem heimilt er að gera sameiginlega 

svæðisáætlun fyrir svæði einstakra sorpsamlaga ákváðu þessi samlög árið 2003 að 

standa sameiginlega að gerð svæðisáætlunar um meðhöndlun úrgangs fyrir tímabilið 

2009 – 2020. Þetta framtak sýnir glöggt þá hraðfara þróun sem á sér stað á öllu 

svæðinu í átt að einu sameiginlegu atvinnu- og búsetusvæði.318  

 

Sorpstöð Suðurlands er byggðasamlag sem rekið er í eigu 13 sveitarfélaga í Árnes- 

og Rangárvallasýslum. Stöðin sér um sorpmóttöku og sorpförgun fyrir 

aðildarsveitarfélög og fyrirtæki á svæðinu. Sveitarfélögin sjálf sjá um rekstur 

gámasvæðis og sorphirðu. Markmið Sorpstöðvar Suðurlands eru að þróa hagkvæma 

sorphirðu þannig að flokkun og endurvinnsla aukist jafnhliða því að minnka það sorp 

sem fer til förgunar hverju sinni. Einnig að haga starfsemi sinni þannig að hún sé 

ávalt í sátt við umhverfið. Hjá Sorpstöðinni starfar umhverfisráðgjafi sem vinnur 

                                                 
314 SORPA. (e.d.). Stofnsamningur SORPU bs.  
315 Mannvit. (2009). Sameiginleg svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2009-2020. Sótt 30. október 
2009 á http://www.samlausn.is/Aaetlun/   
316 Samlausn. (e.d.). Endanleg útgáfa að sameiginlegri svæðisáætlun er komin út. Sótt 25. október á  
http://www.samlausn.is/  
317 Samlausn. (e.d.). Um Samlausn. Sótt 25. október á http://www.samlausn.is/Um-samlausn/  
318 Mannvit. (2009).   
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meðal annars með aðildarsveitarfélögum að stefnumörkun í umhverfisstjórnun sem 

nær til skipulags sorphirðu, flokkunar og förgunar úrgangs á svæðinu. 319  Sorpstöð 

Suðurlands tekur ekki við flokkuðum raf- og raftækjaúrgangi til ráðstöfunar að sögn 

framkvæmdastjóra fyrirtækisins, það er í höndum hvers sveitarfélags fyrir sig í 

Árnes- og Rangárvallasýslum að annast uppsetningu og rekstur einstakra 

flokkunarmöguleika.320  

 

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja er í eigu Sveitarfélaga á Reykjanesi það er 

Reykjanesbæjar, Grindavíkurbæjar, Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins Garðs og 

Sveitarfélagsins Voga. Tilgangur félagsins er að reka móttöku-flokkunar og 

eyðingarstöð Kölku í Helguvík. Einnig að sjá um þjónustu á sviði sorphirðu og 

móttöku úrgangs í sveitarfélögunum. Kalka tekur einnig á móti úrgangi frá gamla 

varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli sem og af flugþjónustusvæðinu þar.321  

 

Sveitarflög á Vesturlandi eiga og reka í sameiningu hlutafélagið Sorpurðun 

Vesturlands. Starfsemin fer fram í Fíflholtum á Mýrum þar sem fram fer móttaka og 

urðun á sorpi af öllu Vesturlandi. Gámastöðvar eru reknar í sveitarfélögunum af þeim 

sjálfum og sjá þau einnig um flokkun og flutning úrgangs til urðunarstaðar.322 Að 

sögn framkvæmdastjóra fyrirtækisins Hrefnu B. Jónsdóttur þá sér fyrirtækið einungis 

um urðunarstaðinn í Fíflholtum en sveitarfélögin sjá um gámastöðvarnar. Á svæðinu 

eru stærstu sveitarfélögin með gámastöðvar þar sem aðstaðan til að taka við raf- og 

rafeindatækjaúrgangi er almennt góð en minni sveitarfélögin liggja þannig að auðvelt 

er fyrir íbúanna að skila úrganginum í gámastöðvar í aðliggjandi sveitarfélögum.323 

Hins vegar segist Hrefna ekki vita til þess að söfnun á raf- og rafeindatækjaúrgangi 

frá sveitarfélögum á Vesturlandi sé hafin, þrátt fyrir að RR-skilum hafi verið veittar 

upplýsingar um söfnunarstöðvar á svæðinu. Gámar fyrir þennan úrgang eru því 

hvergi komnir á gámastöðvar á Vesturlandi og eru sveitarfélög afar ósátt við að 

aðeins sé farið að þjóna hluta landsins.324  

                                                 
319 Sorpstöð Suðurlands. (e.d.). Sorpstöð Suðurlands bs. Sótt 20. október á 
http://www.sorpstodsudurlands.is/um-okkur  
320 Guðmundur Tryggvi Ólafsson. Tölvupóstur 29. október 2009.  
321 Kalka. (e.d.). Um fyrirtækið. Sótt 25. október á http://kalka.is/UmFyrirtækid/   
322 Sorpurðun Vesturlands. (e.d.). Grænt bókhald 2008. Sótt 18. október 2009 á  
http://www.ssv.is/Files/Skra_0033586.pdf   
323 Hrefna B. Jónsdóttir. Tölvupóstur 29. október 2009.  
324 Hrefna B. Jónsdóttir. Tölvupóstur 29. október 2009.   
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Íslenska gámafélagið var stofnað árið 1999 til að auka samkeppni á því sviði 

atvinnulífsins sem snýr að sorphirðu. Fyrirtækið starfar um allt land og spannar 

þjónustusvið þess alla þætti almennrar sorphirðu frá innisöfnun á heimilissorpi til 

söfnunar og flutning á spilliefnum Starfsstöðvar fyrirtækisins eru á 

höfuðborgarsvæðinu auk þess sem þær má finna á 12 stöðum um land allt. Þá 

þjónustar Íslenska Gámafélagið flestar móttökustöðvar Sorpu auk þess að þjónusta 

3000 önnur fyrirtæki.325 Efnamóttakan hf er fyrirtæki sem sérhæfir sig í meðhöndlun 

og frágangi á spilliefnum til eyðingar eða endurnýtingar og eru hluthafar 

fyrirtækisins Fura ehf og Gámaþjónustan hf. Efnamóttakan býður upp á faglegar og 

öruggar lausnir til að meðhöndla og eyða efnum sem eru skilgreind sem 

umhverfislega óæskileg eða hættuleg samkvæmt reglugerðum. Þá rekur fyrirtækið 

fullkomna móttökustöð fyrir spilliefni þar sem þau eru flokkuð bæði eftir tegundum 

og eyðingarleiðum.326  Efnamóttakan safnar saman, tekur á móti og meðhöndlar 

rafeindabúnað sem fellur til hjá heimilum og fyrirtækjum. Ekki er lengur um að ræða 

að henda þessum úrgangi heldur er hann flokkaður sérstaklega og meðhöndlaður af 

sérmenntuðu starfsfólki fyrirtækisins sem gengur úr skugga um að öll efni sem eru 

skaðlega séu fjarlægð með réttum hætti.327 Skilakerfið RR-skil gerði samning við 

fyrirtækið um meðhöndlun á raf- og rafeindatækjaúrgangi auk þess að leigja ílát, 

gáma og ker sem sett eru á söfnunarstöðvar. Þar er safnað í þau og síðan kemur 

Efnamóttakan og sækir þessi ílát full af úrgangi, flytur hann upp í Gufunes þar sem 

Efnamóttakan rekur flokkunarstöð. Á flokkunarstöðinni er úrgangurinn flokkaður og 

meðhöndlaður, svokölluð hvítvara sem er úrgangur eins og eldavélar og þvottavélar, 

fer beint í brotajárn í Furu í Hafnarfirði. Tæmt er af ísskápum gasið, þeir eru settir í 

rými þar sem er undirþrýstingur og gasið er sogað úr þeim. Þetta er einnig gert við 

sjónvörp en þau eru möskuð eða brotin og sett í samskonar rými þar sem gasið er 

sogað úr þeim. Síðan er þetta sett í gáma og sent til Danmerkur í frekari förgun. 

Annar úrgangur er flokkaður frekar, snúrur klipptar af tækjunum, tölvur teknar í 

sundur eða sendar í Fjölsmiðjuna í Kópavogi. Harði diskurinn og móðurborðið er 

                                                 
325 Íslenska Gámafélagið. (e.d.).  Sótt 27. október 2009 á 
http://www.gamur.is/index.php?option=content&task=view&id=15&Itemid=39  
326 Efnamóttakan hf. (e.d.). Um fyrirtækið. Sótt 31. október 2009 á http://dev.efnamottakan.is/um-
fyrirtaekid/   
327 Efnamóttakan hf. (e.d.). Við hendum ekki rafeindabúnaði. Sótt 31. október 2009 á 
http://dev.efnamottakan.is/innskil-spilliefna/rafeindabunadur/  
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tekið úr tölvunum og selt en reynt er að taka öll verðmæti úr tækjunum áður en þau 

eru sett í tætingu eða brotajárn sem á endanum er flutt til útlanda.328  Íslenska 

Gámafélagið og Efnamóttakan eru einkafyrirtæki sem sjá um að þjónusta 

söfnunarstöðvar sveitarfélaganna. Rammalöggjöf um raf- og rafeindabúnaðarúrgang 

hefur áhrif á þessi fyrirtæki þar sem ákveðin þjónusta er keypt af þeim til að 

framkvæmd laganna sé sem best og því þurfa allir hlutaðeigendur að vinna sitt verk.  

 

Samkvæmt lögum er það í höndum sveitarfélaga að skipuleggja fyrirkomulag 

úrgangsmála. Það er því mikilvægt að forræði sveitarfélaga á meðhöndlun úrgangs sé 

viðurkennt og að gagnkvæmt traust ríki milli sveitarfélaga og atvinnulífs um þá 

meðhöndlun á úrgangi sem þeir hafa samið um sín á milli.329  

 

4.4 Samantekt 
Úrgangur hvers konar fer vaxandi og ríki leita leiða til að endurnýta, endurvinna og 

farga honum á sem þægilegastan hátt fyrir alla. Raf- og rafeindabúnaðarúrgangur er 

þar engin undantekning og hefur ESB sett rammalöggjöf um það hvernig standa eigi 

að meðhöndlun og endurvinnslu á honum. Löggjöf ESB byggir að miklu leyti á hinni 

svo kölluðu greiðslureglu sem gengur út á að sá sem mengar borgar fyrir mengunina 

og verður fyrir vikið gerður ábyrgari og meðvitaðri um ábyrgð sína. Rammalöggjöf 

ESB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang tók gildi 2003 innan sambandsins en það var 

ekki fyrr en í janúar 2009 sem löggjöf byggð á þessari rammalöggjöf tók gildi hér á 

landi í samræmi við EES-samninginn. Löggjöfin gengur út á svo kallaða 

framleiðendaábyrgð þar sem framleiðendur og innflytjendur á raf- og rafeindabúnaði 

fjármagna og tryggja meðhöndlun á raf- og rafeindabúnaðarúrgangi að frátalinni 

söfnun til söfnunarstöðva sveitarfélaga. Mismunandi er hvernig aðildarríki ESB 

útfæra framleiðendaábyrgðina og bera framleiðendur og innflytjendur í sumum 

ríkjum allan kostnað við skilakerfi á meðan að hluti kostnaðar í öðrum ríkjum fellur á 

sveitarfélög.  Þetta er raunin hér á landi og er sveitarfélögum skylt að bjóða upp á 

aðstöðu til flokkunar á þessum úrgangi af mismunandi toga á hverri flokkunarstöð.  

 

                                                 
328 Sigurður Jónsson. Viðtal tekið 29. október 2009. 
329 Samband íslenskra sveitarfélaga. (2009b). 
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Óánægja hefur verið með framkvæmd á löggjöf um raf- og rafeindabúnaðarúrgang 

sem í flestum tilfellum hefur komið út frá rangri útfærslu á henni. Evrópusambandið 

hefur því farið í endurbætur á löggjöfinni með það að markmiði að bæta skilvirkni, 

minnka stjórnunarkostnað og minnka áhrif á umhverfið.  

 

Sveitarfélög bera ábyrgð á ýmiss konar þjónustu og þar á meðal er meðhöndlun 

úrgangs. Það er í höndum sveitarfélaganna að skipuleggja fyrirkomulag úrgangsmála 

og þannig finna hagkvæmustu lausnir miðað við aðstæður. Evrópuvæðing 

sveitarfélaga er allnokkur þegar kemur að framkvæmd rammalöggjafar um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang. Samband íslenskra sveitarfélaga sækir fundi um 

umhverfismál til Evrópusamtaka sveitarfélaga og undir þann flokk heyra 

úrgangsmál. Skyldur sveitarfélaga varðandi raf- og rafeindatækjaúrgang eru að 

leggja fram aðstöðu fyrir gáma sem taka eiga við þessum úrgangi á söfnunarstöðvum 

sveitarfélaga og upplýsa almenning um hvernig eigi að flokka og skila þessum 

úrgangi. 

 

Sveitarfélögin hafa heimild í lögum til að eiga og reka byggðarsamlög. SORPA, 

Sorpstöð Suðurlands, Sorpeyðingarstöð Suðurnesja og Sorpurðun Vesturlands eru 

dæmi um byggðarsamlög. Þessi fyrirtæki sjá um meðhöndlun úrgangs á suðvestur 

horni landsins. Hlutverk þeirra í meðhöndlun á raf- og raftækjaúrgangi er misjafnt 

þar sem SORPA hefur aðstöðu til að taka á móti þessum úrgangi á sínum 

endurvinnslustöðvum og leggur fram aðstöðu til þess. Útfærslur hinna aðilanna sem 

nefndir eru hér eru misjafnar en á Suðurlandi og vesturlandi er það í höndum hvers 

sveitarfélags fyrir sig að leggja fram þessa aðstöðu.  

 

Sveitarfélögin hafa orðið frá verulegum áhrifum frá Evrópu í umhverfismálum 

undanfarin ár. Þessi málaflokkur hefur fengið aukið vægi en ekki var lögð mikil 

áhersla á umhverfismál í EES-samningnum. Umhverfismál kalla á úrlausn mála þvert 

á landamæri en mismunandi útfærsla aðildarríkja ESB á WEEE löggjöfinni kallar á 

endurskoðun á því regluverki sem í gildi er og það mun hafa áhrif hér á landi. Sem 

aðilar að EES-samningnum þurfa Íslendingar að standa við hann og mjög líklegt er 

að endurbæturnar séu EES-tækar. 
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5. Niðurstöður 
Í upphafi þessarar ritgerðar var lögð fram  spurningin hversu Evrópuvædd 

sveitarfélög á Íslandi eru og skyldi það skoðað annars vegar út frá  reglugerð 

Evrópusambandsins nr. 178/2002 sem er matvælalöggjöf og hins vegar 

rammalöggjöf nr. 2002/96/EB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang. Út frá þessu var 

spurt hvaða ályktanir mætti draga af ofangreindum löggjöfum Evrópusambandsins á 

Evrópuvæðingu íslenskra sveitarfélaga.  

Settar voru fram þrjár tilgátur til grundvallar: 

 

Tilgáta 1: Áhrif reglugerðar (EB) nr. 178/2002 á íslensk sveitarfélög eru   

allnokkur. 

Tilgáta 2: Áhrif rammalöggjafar 2002/96/EB á íslensk sveitarfélög eru allnokkur. 

Tilgáta 3: Ofangreindar löggjafir Evrópusambandsins hafa allnokkur áhrif á 

starfsemi íslenskra sveitarfélaga og þar af leiðandi einnig á Evrópuvæðingu þeirra.  

 

Verður nú fjallað um hverja tilgátu fyrir sig með það að leiðarljósi að svara sem best 

þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með.   

 

1. Áhrif reglugerðar (EB) nr. 178/2002 á íslensk sveitarfélög eru   allnokkur. 

 

Evrópuvæðing á sviði matvælaeftirlits á Íslandi hefur verið veruleg síðan skýrsla 

forsætisráðuneytisins um stöðu matvælaeftirlits á Íslandi kom út árið 2001. 

Matvælastofnun var sett á laggirnar samkvæmt tillögu nefndarinnar, til að umsýsla 

og framkvæmd á matvælaeftirliti væri á hendi eins aðila og með svipuðum hætti og í 

nágrannalöndum okkar. Stofnunin sinnir meðal annars landamæraeftirliti í samræmi 

við EES-samninginn. Þá er það eitt af hlutverkum hennar að koma að 

matvælalöggjöf í samvinnu við ráðuneytið. Samkvæmt því nýja frumvarpi sem liggur 

fyrir hjá Alþingi þá eykst hlutverk MAST töluvert. Eftirlit með mjólkurbúum, 

eggjavinnslum, kjötvinnslum og kjötpökkunarstöðvum, að undanskildum vinnslum 

sem eru í smávöruverslun, verða hjá Matvælastofnun auk eftirlits með sjávarafurðum 

og eldisfiski. Evrópuvæðing MAST eykst ef matvælafrumvarpið verður samþykkt 

þar sem regluverk  stofnunarinnar hefur verið fært í Evrópubúning.  
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Það er hlutverk sveitarfélaga að reka heilbrigðiseftirlit og gera þau það sameiginlega 

á 10 heilbrigðissvæðum.  Heilbrigðiseftirlitin sinna ýmsum störfum og eru undir 

yfirstjórn frá Matvælastofnun. Í dag sinna þau eftirliti með innlendum 

matvælavinnslum þar sem kjötvinnslur fyrir utan sláturhús eru þar á meðal en auk 

þess hafa þau eftirlit með dreifingu og smásölu matvæla. Í nýja frumvarpinu er gert 

ráð fyrir að heilbrigðiseftirlitið þurfi ekki lengur að sinna eftirliti með mjólkurbúum 

og stærri kjötvinnslum. Hlutverk þeirra minnkar að einhverju leyti ef 

matvælalöggjöfin verður samþykkt eða í það minnsta breytist.  

 

Hin nýja matvælalöggjöf sem liggur fyrir á Alþingi byggir alfarið á löggjöf ESB. Út 

frá þeirri staðreynd mætti ætla í fljótu bragði að það myndi auka Evrópuvæðingu 

þeirra sem eiga hlut að máli. Hér var skoðað hver áhrif hennar yrðu á tvo aðila það er 

Matvælastofnun og sveitarfélög. Ekki var farið í að skoða áhrif á aðra aðila og því 

ekki hægt að dæma hvort Evrópuvæðing hefði aukist á þá aðila. Matvælastofnun var 

sett á laggirnar til að Ísland ætti auðveldar með að standa við samninga eins og EES-

samninginn og samninginn um Alþjóðaviðskiptastofnunina, auk þess hefur hin nýja 

matvælalöggjöf meiri áhrif á stofnunina eins og áður hefur komið fram. Áhrif 

reglugerðar (EB) nr. 178/2002 eru veruleg á Matvælastofnun. Hlutverkum 

heilbrigðiseftirlits fækkar að einhverju leyti ef nýja matvælalöggjöfin verður 

samþykkt. Áhrif reglugerðar (EB) nr. 178/2002 eru því allnokkur á íslensk 

sveitarfélög.  

 

2. Áhrif rammalöggjafar 2002/96/EB á íslensk sveitarfélög eru allnokkur. 

 

Rammalöggjöf um raf- og rafeindatækjaúrgang kemur við marga aðila í framkvæmd. 

Framleiðendur og innflytjendur eru gerðir ábyrgir fyrir fjármögnun á úrgangi frá 

eigin framleiðslu og er það nokkuð í samræmi við greiðsluregluna. Til að framfylgja 

löggjöfinni þurfa fyrirtæki að gera breytingar á starfsemi sinni og eru sveitarfélögin 

þar með talin. Skilakerfi og stýrinefnd voru sett á stofn til að hægt yrði að framfylgja 

reglum um framleiðendaábyrgð og eru því bein afleiðing Evrópulöggjafar og 

Evrópuvæðing þeirra því veruleg. Auk þess þurfa ýmiss smærri fyrirtæki að aðlaga 

starfsemi sína að löggjöfinni og Evrópuvæðast en frekar en áður. Áhrif 

rammalöggjafar um raf- og rafeindabúnaðarúrgang á íslensk sveitarfélög er 
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allnokkur. Sveitarfélögin verða sjálf að leggja fram gámastæði fyrir skilakerfin og 

gera þau það ýmist ein og sér eða í gegnum byggðasamlög eða annað samstarf. Það 

er á höndum sveitarfélaganna að ákveða með hvaða hætti söfnun á heimilis- og 

rekstarúrgangi er háttað og það er best gert í samvinnu þeirra og atvinnulífsins. Áhrif 

af rammalöggjöf um raf- og rafeindabúnaðarúrgang er fólgin í þeirri aðstöðu sem 

þeim ber að leggja fram á söfnunarstöðvum sínum. Einnig eiga þau að upplýsa 

neytendur um hvernig ber að flokka og skila úrgangi. Út frá þessum staðreyndum eru 

áhrif rammalöggjafar 2002/96/EB því allnokkur á íslensk sveitarfélög.  

 

3. Ofangreindar löggjafir Evrópusambandsins hafa allnokkur áhrif á starfsemi 

íslenskra sveitarfélaga og þar af leiðandi einnig á Evrópuvæðingu þeirra.  

 

Íslensk sveitarfélög hafa að Evrópuvæðast nokkuð hratt. Fyrst með EES-

samningnum því næst með viðurkenningu ríkisins á að þau væru hagsmunaðilar 

gagnvart EES-samningnum og síðan með opnun skrifstofu Í Brussel. Löggjöf ESB 

hefur umtalsverð áhrif á starfsemi sveitarfélaga en það fellur á þau að framfylgja 

henni og þá sérstaklega á sviðið umhverfismála og matvælaeftirlits. Íslensk 

sveitarfélög eru verulega Evrópuvædd út frá daglegri starfsemi þeirra. Ef hins vegar 

er aðeins litið til ofangreindra löggjafa og áhrifa þeirra á Evrópuvæðingu íslenskra 

sveitarfélaga þá er hún allnokkur.  

 

 

*** 

 

Það má segja að Íslendingar hafa sífellt verið að færast nær Evrópu, fyrst með aðild 

að EFTA, síðan með EES-samningnum og svo í gegnum Schengen 

landamærasamstarfið. Evrópuvæðing stofnana er óhjákvæmileg til að hægt sé að 

framfylgja gerðum samningum. Hversu mikil Evrópuvæðingin er getur verið erfitt að 

mæla því það er að miklu leiti huglægt mat. Hins vegar er hægt að einhverju leyti að 

skoða áhrif ákveðinnar löggjafar á hlutverk og starfsemi fyrirtækja og stofnanna. 

Áhrif EES-samningsins hafa verið hvað mest á íslensk sveitarfélög þar sem það hefur 

fallið að miklu leyti á þau að innleiða lög og reglugerðir frá Evrópusambandinu og 

sérstaklega þó á sviði umhverfisráðuneytis og sjávarútvegs- og 



 

 

 88

landbúnaðarráðuneytis. Ísland hefur sótt formlega um aðild að Evrópusambandinu og 

er nú beðið eftir því hvort og hvenær hægt er að hefja aðildarviðræður. Sambandi 

hefur verið komið á milli íslenskra sveitarfélaga og héraðanefndar ESB með fundi 

Halldórs Halldórssonar og Luc Van den Brande í Brussel. Evrópuvæðing 

sveitarfélaga heldur því áfram í einhverri mynd.  

 

Sveitarfélög hafa skyldum að gegna og almannaþjónusta er stór hluti af þeirra 

skyldu. Þeim ber að fara að lögum og reglum og á það við um íslenska löggjöf sem 

og þá sem er innleidd í gegnum EES-samninginn. Evrópuvæðing sveitarfélaga út frá 

löggjöf er misjöfn þar sem sum löggjöf hefur veruleg áhrif á meðan önnur löggjöf 

hefur hverfandi áhrif á starfsemi sveitarfélaga. Svörin við þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var með í upphafi eru eftirfarandi:  

 

1. Hver eru áhrif reglugerðar (EB) nr. 178/2002 um almennar meginreglur og 

kröfur samkvæmt lögum um matvæli, stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og 

um málsmeðferð vegna öryggis matvæla, á íslensk sveitarfélög? 

 

Svar: Áhrif reglugerðar (EB) nr. 178/2002 á íslensk sveitarfélög eru allnokkur. 

 

2. Hver eru áhrif rammalöggjafar nr. 2002/96/EB um raf- og 

rafeindabúnaðarúrgang á íslensk sveitarfélög?  

 

Svar: Áhrif rammalöggjafar nr. 2002/96/EB á íslensk sveitarfélög eru allnokkur. 

 

3. Hvaða ályktanir má draga af ofangreindum löggjöfum Evrópusambandsins á 

Evrópuvæðingu íslenskra sveitarfélaga? 

 

Svar: Ofangreindar löggjafir hafa allnokkur áhrif á Evrópuvæðingu íslenskra 

sveitarfélaga 

  

 

Íslensk sveitarfélög sinna verkefnum af ýmsum toga og hefur EES-löggjöf sem 

innleidd er í íslenskan rétt mikil áhrif á störf þeirra. Það er mikilvægt fyrir 
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sveitarfélögin að vel sé fylgst með málum sem varða EES-samninginn og því skiptir 

máli að ríki og sveitarfélög eigi góð og regluleg samráð um málefni hans. Samband 

íslenskra sveitarfélaga hefur gætt hagsmuna sveitarstjórnarstigsins við framkvæmd 

og rekstur samningsins. Svo mun vera áfram og hefur Brussel skrifstofa sambandsins 

fært sveitarfélögin nær Evrópu. Líklegt er að þessi þróun muni aukast til muna ef 

Ísland fær aðild að ESB auk þess sem sveitarfélögin fá þá tækifæri til að hafa áhrif á 

löggjöf Evrópusambandsins. Ef ekki kemur til aðildar er líklegt að ekki verði mikil 

breyting á núverandi ástandi. Tíminn einn mun leiða í ljós hvort heldur verður.  
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