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Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 
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101 Reykjavík 
 

Reykjavík, 12. janúar 2020  
 
 

Efni:  Umsögn um drög að reglum vegna styrkveitinga til eflingar 
hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun, mál nr. 276/2020 

 
Samtök iðnaðarins (hér eftir „SI“ eða „samtökin“) vísa til máls nr. 276/2020, og birt er 
á samráðsgátt Stjórnarráðsins, þar sem kynnt eru til umsagnar drög að reglum vegna 
styrkveitinga til eflingar hringrásarhagkerfisins með grænni nýsköpun. Fram kemur í 
umræddri kynningu að með boðuðum breytingum sé stefnt að því gefa sveitarfélögum 
og einkaaðilum, sem starfrækja söfnun úrgangs eða endurvinnslu innanlands, kost á því 
að sækja um styrki s.s. til kaupa á tækjum og öðrum búnaði til sérstakrar söfnunar, 
jarðgerðar og annarrar endurvinnslu úrgangs. Þar segir einnig að lögð verði áhersla á að 
styrkja verkefni sem bæta stjórnun úrgangs úr pappír, málmum, plasti, gleri, viði, textíl 
og lífbrjótanlegs úrgangs og sem stuðla að endurvinnslu úrgangsins. Jafnframt er lögð 
áhersla á að styðja við hágæða endurvinnslu sem felur í sér að úrgangi verði haldið í 
síendurtekinni hringrás þar sem það er mögulegt. SI hafa kynnt sér fyrirliggjandi drög að 
reglum og óska samtökin eftir að koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum. 
 
Hvað varðar það markmið að koma á reglum um styrki þá sem hér um ræðir þá fagna SI 
því markmiði, bæði hvað varðar markmið þeirra sem og að auka gagnsæi er viðkemur 
úthlutun opinberra styrkja. Styðja samtökin því heilshugar þau áform að koma 
fyrirliggjandi reglum á til að stuðla að grænni nýsköpun til eflingar hringrásarhagkerfinu.  
 
SI vilja benda á samspil ákvæða um gildissvið og markmið annars vegar og styrkhæfi 
verkefna og áherslur hins vegar, þ.e. 1. og 2. gr. reglnanna. Í 2. gr. er vísað til 
sveitarfélaga og einkaaðila sem starfrækja söfnun úrgangs eða endurvinnslu innanlands 
og gera samtökin ekki athugasemdir um styrkhæfi þessara aðila. Hins vegar telja SI 
mikilvægt að taka til skoðunar hvort ekki sé ástæða að heimila einnig styrkveitingu til 
þeirra aðila innanlands sem stunda nýsköpun á þessu sviði og eru að þróa og hanna 
tækjabúnað og kerfi til að styðja við söfnun úrgangs og endurvinnslu, s.s. búnað til að 
halda utan um markmið og aðgerðir og/eða verkefni hvað varðar úrgangsstjórnun, 
leiðbeiningar til starfsfólks til að efla umhverfisvitund á þessu sviði og vettvangsathuganir 
ýmis konar. Að mati SI eru slík kerfi til þess fallinn að styðja við starfsemi sveitarfélaga 
og einkaaðila í þessum málaflokki í samræmi við markmið þau sem kveðið er á um í 
stafliðum 1. mgr. 1. gr. reglnanna. Samtökin hvetja því til þess að styrkhæf verkefni nái 
einnig til nýsköpunar á sviði úrgangs og endurvinnslu.  
 
Ítreka SI að samtökin styðja framgang þessa máls og gera SI að öðru leyti ekki frekari 
athugasemdir um mál þetta að svo stöddu máli. Er framangreindum ábendingum hér 
með komið á framfæri við umhverfis- og auðlindaráðuneyti. 
 

Virðingarfyllst,  
 

_______________________ 
Lárus M. K. Ólafsson,  

sérfræðingur á sviði umhverfis- og orkumála 


