
BÞHE hraðallinn
Fundur með mögulegum 
þátttökusveitarfélögum

24. október 2022
Eygerður Margrétardóttir



BÞHE hraðallinn

• Útfæra nánar innleiðingu BÞHE við innheimtu fyrir meðhöndlun úrgangs. 

Markmið: 

• Innleiða BÞHE kerfi skv. lögum nr. 103/2021 hjá tveimur sveitarfélögum.
• Rýmisleið BÞHE fyrir núverandi hirðu og meðhöndlun frá heimilum með innheimtu í gegnum 

Álagningarkerfi HMS. Áfram innheimt fast gjald fyrir rekstur grenndar- og söfnunarstöðva og í 
frístundabyggð. 

Útfærsla: 

• Sambands íslenskra sveitarfélaga, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunnar og tveggja 
sveitarfélaga. 

Samstarf: 



Lykilgögn

• Handbók um úrgangsstjórnun sveitarfélaga.
• Innleiðingaráætlun BÞHE hraðalsins. 
• Tillaga KPMG að innleiðingarferli BÞHE. 
• Niðurstöður vinnustofa um BÞHE í átakinu Samtaka um 

hringrásarhagkerfi.
• Minnisblað Advania um notkun Reykjavíkurborgar á 

Fasteignaálagningarkerfi HMS við að innleiða BÞHE. 
• Skýrsla EFLU um innleiðingu BÞHE.



Borgað þegar hent er
Greiðslureglan (mengunarbótareglan) er ein af
meginreglum umhverfisréttarins. Sá borgar sem mengar.  
Handhafi úrgangs skal standa straum af kostnaði við
meðhöndlun úrgangs.

• Innheimta skal gjald fyrir alla meðhöndlun úrgangs
• Skylt er að innheimta gjald sem næst raunkostnaði

sérhvers aðila og kallast „Borgað þegar hent er“ (e. 
Pay as you throw)

• Heimilt er að innheimta 50% af heildarkostnaði sem 
fast gjald, miðað við fasteign, til ársins 2025 en 25% 
eftir það

• Skylt er að birta árlega upplýsingar um innheimt gjöld
og sundurliðun á raunkostnaði.
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Söfnun við heimili
Kaup/leiga á tunnum (ílátum)

Viðhald á ílátum

Merkingar á ílátum

Hirða, hvort sem er kaup á hirðubílum og 
launakostnaður eða innkaupasamningur um losun 
íláta

Gjaldheimta

Fræðsla til íbúa og rekstraraðila um flokkun, 
losunartíðni, gjaldheimtu o.s.frv.

Fræðsla og hvatning til almennings og rekstraraðila 
um bætta úrgangsstjórnun og annars tengt 
innleiðingu hringrásarhagkerfis

Flutningur efnis í móttökustöð (í Gufunes á 
höfuðborgarsvæðinu)

Böggun efnis í móttökustöð

Umhleðsla í gáma á móttökustöð

Flutningur gáma að útflutningshöfn

Flutningur gáma að móttökuhöfn

Flutningur gáma frá erlendri höfn til 
ráðstöfnunarðaila

Meðhöndlun úrgangsins hjá ráðstöfnunaraðila
(Gate fee)

Meðhöndlun hjá ráðstöfnunaraðila á óhreinindum 
sem blandast hafa úrganginum við eðlilega notkun 
(Óhreinindahlutfall)

Stjórnunar- og eftirlitskostnaður hjá sveitarfélagi og 
umsjónaraðila

Grenndar- og söfnununarstöðvar
Kaup/leiga á gámum

Viðhald á gámum

Merkingar á gámum

Gjaldheimta

Aðstöðusköpun, s.s. lóð, aðstaða hvort heldur á yfirborði eða 
neðanjarðar

Lóðaleiga

Losun gáma á grenndarstöð

Hreinsun rusls við grenndarstöð

Hreinsun rusls í landi sveitarfélagsins

Þjónusta við grenndarstöð, s.s. snyrting gróðurs, 
snjómokstur, hálkuvarnir, lýsing o.fl. 

Fræðsla til íbúa um innviði, flokkun, staðsetningar stöðva og 
búnað

Fræðsla og hvatning til almennings og rekstraraðila um 
bætta úrgangsstjórnun og annars tengt innleiðingu 
hringrásarhagkerfis

Flutningur efnis í móttökustöð (í Gufunes á 
höfuðborgarsvæðinu)

Böggun efnis í móttökustöð

Umhleðsla í gáma á móttökustöð

Flutningur gáma að útflutningshöfn

Flutningur gáma að móttökuhöfn

Flutningur gáma frá erlendri höfn til ráðstöfnunarðaila

Meðhöndlun úrgangsins hjá ráðstöfnunaraðila (Gate fee)

Meðhöndlun hjá ráðstöfnunaraðila á óhreinindum sem 
blandast hafa úrganginum við eðlilega notkun 
(Óhreinindahlutfall)

Stjórnunar- og eftirlitskostnaður hjá sveitarfélagi og 
umsjónaraðila

Helstu
útgjaldaliðir
sveitarfélaga







Aðkoma þátttökusveitarfélaga
Ílátakortlagning

• Framkvæma 
ílátatalningu eftir stærð 
og tegund niður á 
staðföng

• Kortleggja 
,,vandræðastaði“

Útfæra BÞHE gjaldskrá

• Flokkun útgjaldaliða í 
breytilegt og fast gjald

• Áætlun breytilegra 
útgjaldaliða niður á ílát

• Áætlun fastra 
útgjaldaliða 

• Færa gjaldskrárliði inn í 
sniðmát

• Útbúa verkferla fyrir 
þjónustu við breytingar á 
ílátum 

Kynning og fræðsla

• Útbúa upplýsingaefni 
fyrir íbúa um breytingar 
á innheimtu

• Kynningarátak á 
breytingum á innheimtu



Takk fyrir!
eygerdur.margretardottir@samband.is


