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Ný efnalög, 
markmið þeirra og gildissvið



Af hverju ný efnalög?
• Ein lög í stað tveggja. 

– Lög nr. 52/1988 og 45/2008 féllu úr gildi og í staðinn komu 
efnalög nr. 61/2013.

• Samræming íslenskrar og evrópskrar löggjafar
– Örar breytingar á evrópskri efnalöggjöf og rík þörf á að góðri 

lagastoð fyrir nýjum kröfum sem þar koma fram.

• Aukin krafa um 
– Samræmt eftirlit í hverju landi og allri Evrópu, þ.e. jafnræði á 

markaði - „Level playing field“
– Að ríki geri eftirlitsáætlanir og skili inn upplýsingum um 

framkvæmd og niðurstöður



Markmið efnalaga

• Að meðferð á efnum og efnablöndum 
valdi hvorki tjóni á heilsu manna né
umhverfi

• Að tryggja frjálst flæði á vörum á innri 
markaði ESB

• Að koma í veg fyrir ólöglega 
markaðssetningu



Gildissvið
• Gildir um framleiðslu, markaðssetningu, 

útflutning, umflutning, efnaskráningu, 
leyfisveitingar, merkingar, notkun 
takmörkun og bann við notkun, svo og 
um aðra meðferð efna, efnablandna og 
hluta sem innihalda efni. 

• Gildir ekki um lyf, matvæli, tóbak, 
vímuefni og geislavirk efni



Nýmæli í efnalögum



Nýtt í lögum nr. 61/2013
• Verkaskipting stjórnvalda tilgreind í sérstökum kafla; 

Umhverfisstofnun, heilbrigðisnefndir sveitarfélaga, 
Vinnueftirlit, tollstjóri, Neytendastofa og Eitrunarmiðstöð

• Eftirlitshlutverk:
– Umhverfisstofnun: eftirlit með framleiðslu, meðferð og 

markaðssetningu efna, efnablandna og hluta sem undir lögin falla
– Heilbrigðisnefndir: eftirlit með meðferð, notkun og merkingum efna 

í starfsleyfisskyldri starfsemi sem heyrir undir starfsleyfi sem þær 
gefa út. 

– Vinnueftirlit: eftirlit með meðferð, notkun og merkingum á 
vinnustöðum. 

– Neytendastofa: eftirlit með auglýsingum og svipuðum 
viðskiptaaðferðum



• Almenn aðgæsluskylda og ábyrgð á úrbótum skv. lögum 
um umhverfisábyrgð. Aukin ábyrgð iðnaðarins.

• Nýjar kröfur til markaðssetningar plöntuverndarvara, 
sæfivara og snyrtivara

• Tilkynna þarf um markaðssetningu og fá leyfi 
Umhverfisstofnunar til tollafgreiðslu fyrir leyfisskyld efni, 
tiltekin hættuleg efni og varnarefni sem eingöngu eru 
ætluð til nota í atvinnuskyni. 

• Ný þvingunarúrræði - stjórnvaldssektir

Nýtt í lögum nr. 61/2013



Tilkynning um markaðssetningu
• Markmiðið að fá yfirsýn yfir markaðssetningu 

leyfisskyldra og hættulegra efna á Íslandi
• Unnið að gerð reglugerðar
• Þeir sem markaðssetja eiturefni og varnarefni til 

nota í atvinnuskyni skulu tilkynna 
markaðssetninguna til Umhverfisstofnunar. 
Innflutningur er markaðssetning.

• Í tilkynningu skal koma fram nafn, kennitala og 
heimilisfang fyritækis, vöruheiti, öryggisblöð, staða 
markaðsleyfis, fyrirhugaður geymslustaður 
vörunnar og kennitala ábyrgðarmanns. 



Leyfi til tollafgreiðslu
• Unnið að gerð reglugerða um þessar leyfisveitingar
• Markmiðið að fá yfirsýn yfir markaðssetningu leyfisskyldra og 

hættulegra efna á Íslandi
• Tiltekin hættuleg efni og varnarefni til nota í atvinnuskyni sem 

falla undir ákveðin tollskrárnúmer munu ekki fást tollafgreidd 
nema að fengnu leyfi Umhverfisstofnunar

• Eitt leyfisnúmer á kennitölu
• Í leyfisumsókn skulu koma fram sömu upplýsingar og í 

tilkynningu um markaðssetningu, auk upplýsinga um tollflokk.
• Umsókn um leyfi til tollafgreiðslu jafngildir tilky nningu um 

markaðssetningu
• Margvíslegt eftirlit fyrirhugað með þessu leyfiskerfi.



Yfirlitsmynd

• Markaðssetning tiltekinna hættulegra efna og varnarefna til 
nota í atvinnuskyni 

Leyfi til tolláritunar

Tilkynning um markaðssetningu



Umhverfisstofnun og efnamál



Nýtt skipurit 1. mars 2013

• Fjögur svið - þrjú teymi undir hverju sviði
• Efnateymið á Sviði sjálfbærni



Helstu verkefni efnateymis
• Greina reglugerðir ESB og skrifa drög að íslenskum reglugerðum
• Gefa út notendaleyfi fyrir meindýraeyða og garðaúðara
• Meta umsóknir og gefa út gagnkvæma viðurkenningu á markaðsleyfi 

fyrir sæfivörur og plöntuverndarvörur
• Gerð eftirlitsáætlunar og eftirlit með efnum, efnab löndum og 

hlutum sem innihalda efni. Ný verkefni framundan
• Eftirlit með framleiðslu, meðferð og markaðssetning u efna, 

efnablandna og hluta sem falla undir lögin með samr æmdum 
hætti á landinu öllu

• Upplýsingagjöf til annarra stjórnvalda og iðnaðarins. 
• Upplýsingagjöf á heimasíðu Umhverfisstofnunar og á www.grænn.is. 

Fræðsla til almennings
• Þátttaka á norrænum og evrópskum vinnuhópum



Sýn Umhverfisstofnunar
• Öðlast yfirsýn yfir markaðssetningu og geymslu hættulegustu efnanna 

(eiturefni og varnarefni) út frá tilkynningu um markaðssetningu og 
leyfum til tolláritunar. Einfaldara og gegnsærra leyfiskerfi.

• Að færa eftirlit með efnum og efnablöndum meira í þá átt sem tíðkast í 
nágrannalöndum okkar með því að leggja megináherslu á eftirlit 
fremst/efst í aðfangakeðjunni. 

• Vinna eftir eftirlitsáætlun sem útbúin er til 3ja ára í senn og vinna að 
sértækum eftirlitsverkefnum þar sem forgangsraðað er eftir áhættu og 
mannafla sem stofnunin hefur yfir að ráða. Fara í skyndieftirlit eftir 
þörfum í takt við ábendingar sem berast.

• Öflugt kynningarstarf á lögum og reglum
• Góð samvinna við önnur stjórnvöld og samtök iðnaðarins með það að 

markmiði að efla framkvæmd nýrra efnalaga.
• „High trust – high penalty“ - stjórnvaldssektir



Samstarf stjórnvalda



Samstarf stjórnvalda

• Hlutverk Umhverfisstofnunar er m.a. að upplýsa 
heilbrigðisnefndir sveitarfélaga, Vinnueftirlit ríkisins, 
tollstjóra, Neytendastofu, slökkvilið og önnur stjórnvöld 
um þá þætti sem falla undir lög þessi og hlutaðeigandi 
stjórnvöld hafa þörf á til að sinna hlutverki sínu 
samkvæmt lögunum.

• Umhverfisstofnun leggur áherslu á gott samstarf til að 
stuðla að góðri framkvæmd laganna

• Samráðs- og kynningarfundir 



NJÓTUM UMHVERFISINS OG STÖNDUM 

VÖRÐ UM ÞAÐ SAMAN


