
        
 

F U N D A R G E R Ð 
 

 

Sjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands hf.  haldinn   
1. mars 2019 kl. 14:00 á skrifstofu SSV í Borgarnesi. 

 
Mætt voru:  Kristinn Jónasson, formaður, Finnbogi Leifsson, Ásta Kristín 
Guðmundsdóttir, Sævar Jónsson, Karitas Jónsdóttir og Sturla Böðvarsson, 
sem var í síma.  Arnheiður Hjörleifsdóttir boðaði forföll.  Einnig sem fundinn 
Hrefna B Jónsdóttir, framkvæmdastjóri, sem ritaði fundargerð. 
 

1. Fundargerð síðasta fundar 4.12.2018 
Samþykkt. 
 

2. Ársreikningur 2018 – Grænt bókhald (drög) 
Formaður kynnti ársreikning Sorpurðunar Vesturlands fyrir árið 2018.  
Stjórn samþykkti ársreikninginn og 35% arðgreiðslu.  Samþykkt stjórnar 
vísað til aðalfundar 
Aðalfundur verður haldinn miðvikudaginn 3. apríl 2019.  
Magn úrgangs til urðunar á árinu 2018 fór yfir leyfilegt magn í starfsleyfi 
sem er 15.000 tonn.  Samtals voru urðuð 15.457 tonn  árið 2018.  Einnig 
var tekið við kurluðu timbri alls, 2.116 tonn sem notað er til yfiirlags í 
urðunarreinum.  Heildarmagn úrgangs og yfirlagsefna er því 17.573 tonn. 
Framkvæmdastjóri kynnti grænt bókhald fyrirtækisins.   
 

3. Vinna við mat á umhverfisáhrifum. 
a. Drög að matsáætlun 

Umhverfisráðgjöf Íslands hefur unnið drög að matsáætlun fyrir 25.000 tonna 
urðun í Fíflholtum.  Ástæðan er magn úrgangs árið 2018 fór yfir leyfilegt 
magn í starfsleyfi, sbr. liður 2 í fundargerð.  Óskað var eftir undanþágu frá 
starfsleyfi til Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins meðan unnið yðri að nýju 
starfsleyfi.  Erindinu var synjað og því nauðsyn að flýta vinnu við mat á 
umhverfisáhrifum.   
Lögð fram auglýsing sem birtist í Skessuhorni í vikunni. 
 

4. Sviðsmyndaskoðun Eflu verkfræðistofu. 

Lögð fram áætlun frá Eflu, verkfræðistofu varðandi áætlun um ákjósanlega 

framtíðarmöguleika svæðisins til urðunar.  Núgildandi starfsleyfi miðast við að urða 

15.000 tonn árlega,, eða til ársins 2034.   Lagt fram til kynningar.   
 

5. Samráðsfundur Umhverfisstofnunar, Sorpurðunar og 
heilbrigðisnefndar Vesturlands 19.2.2019 

a. Fundargerð 

Lögð fram. 
 
 
 



b. Opin frávik og afgreiðsla þeirra 
Lögð fram erindi til Umhverfisstofnunar vegna opinna frávika dags  
samþykkt á úrbótaáætlun dags. 23.02.2019 (UST201803-197/F.T.) 

c. Veiðarfæri 

Lagt fram erindi til UST vegna veiðarfæraúrgangs. 
 
6. Þríhliða samkomulag vegna sunnlendinga  

Lögð fram drög að samningi sem gengur út á neyðaraðstoð á móttöku sorps 
frá Suðurlandi og kveður samkomulagið á um að Norðurá, bs. taki við 2.500 
tonnum af úrgangi til urðunar og Sorpurðun Vesturlands hf. taki til urðunar 
2500 tonn.  Samtals 5.000 tonn en það falla til um 15.000 tonn árlega á 
Suðurlandi.  Formaður gerði grein fyrir tilkomu samkomulagsins.   
 
Samningurinn var ræddur ítarlega og voru fundarmenn sammála um að 
Umhverfisstofnun yrði einnig að vera aðilar að samkomulaginu.   
Fundarmenn samþykktu jafnframt með öllum greiddum atkvæðum að taka 
nú þegar við 10 gámum af úrgangi sem eru í Berghellu í Hafnarfirði, frá 
Suðurlandi.  Samningsdrög voru samþykkt með áorðnum athugasemdum af 
fimm fundarmönnum af sex.  Finnbogi Leifsson var einn á móti.   
   

7. ReSource - gassöfnunarkerfið 
a. Þjónustusamningur 

Lögð fram drög að þjónustusamningi við ReSource vegna þjónustu við 
gassöfnunarkerfið.   Samþykktur með smá breytingum.   

b. Formleg opnun gassöfnunarkerfis. 
Stefnt að formlegri dagskrá og ræsingu gasbrennara/kyndils í Fíflholtum í 
byrjun júní.   

c. Þjónustuhandbók. 
Lagt fram tilboð frá ReSource.  Samþykkt að láta vinna þjónustuhandbók 
sem lýtur að gassöfnunarkerfi.   

 
8. Samráðsnefnd sorpsamlaganna 

a. Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 
Boðað til fundar 18. mars n.k. og er áætlunin að hefja þar vinnu við nýja 
svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á SV-horni landsins.  Formaður og 
framkvæmdastjóri sitja fundinn. 

 
9. Önnur mál. 

a. Fok í Fíflholti. 

Framkvæmdastjóri greindi frá áformum um girðingu í kringum 
urðunarsvæðið til að verjast foki frá urðunarstaðnum.  Alla jafna er talsvert 
um fok frá urðunarsvæðinu og erfitt að eiga við það í hvassvirði.  Talsvert fok 
hefur verið í Fíflholti í vetur og var m.a. rætt um skoða vinnuaðferð við 
urðun.   
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 16:15 
Hrefna B Jónsdóttir 
 


