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From: Guðjón Bragason [mailto:gudjon.bragason@samband.is]
Sent: miðvikudagur, 3. febrúar 2021 19:36
Cc: Friðrik Klingbeil Gunnarsson - Reykjavíkurborg - Contact <Fridrik.Klingbeil.Gunnarsson@reykjavik.is>;
steinthor <steinthor@kalka.is>; Guðmundur Tryggvi Ólafsson <gudmundur.tryggvi@sorpa.is>; Hrefna
Jóhannesdóttir <hrefna@skogur.is>; Freyr Ævarsson <freyr@egilsstadir.is>; Ína B. Ársælsdóttir <ina@hunathing.is
>
Subject: Drög að umsögn - breytingar á úrgangslöggjöf
Til verkefnsstjórnar um úrgangsmál
Afrit: Til allra sveitarfélaga og landshlutasamtaka og framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlits sveitarfélaga
Hjálagt sendast drög að umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp um innleiðingu hringrásarhagkerfis.
Málefnið var kynnt á þremur kynningarfundum í sl. viku, í samstarfi við umhverfis- og auðlindaráðuneyti og
landshlutasamtök sveitarfélaga.
Um er að ræða uppfærð drög að umsögn eftir umræðu á fundi verkefnisstjórnar sambandsins um úrgangsmál sl.
þriðjudag. Áfram verður unnið í umsögninni næstu daga og sést vel að sum atriði á eftir að útfæra betur í okkar
umsögn. Einnig stefnum við að því að setja fram ábendingar um orðalag með því að setja breytingar beint inn í
samanburðarskjöl sem birt voru í samráðsgátt stjórnvalda ásamt frumvarpinu. Umsögnin fjallar því fyrst og fremst
um meginlínur málsins.
Gagnlegt væri að fá á næstu dögum viðbrögð frá viðtakendum þessa pósts og við hvetjum einnig sveitarstjórnir og
aðra viðtakendur til þess að kynna sér málefnið og senda inn eigin umsagnir ef þeir telja tilefni til. Að áliti
undirritaðs er hér um að ræða eitt mikilvægasta þingmál vetrarins sem snýr að sveitarstjórnarstigi, ásamt drögum að
stefnu í úrgangsmálum. Umsagnarfrestur um það mál er til 23. febrúar og mun vinna við umsögn um stefnuna
hefjast í næstu viku.
Sambandið hefur fengið lengri frest til að veita umsögn um frumvarpsdrögin og væntir ráðuneytið þess að
umsögnin berist mánudaginn 8. febrúar.
Nánari upplýsingar um málið veita undirritaður, Eygerður Margrétardóttir og Bryndís Gunnlaugsdóttir.
F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga
Guðjón Bragason

