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F U N D A R G E R Ð 

 

Stjórnarfundur í Sorpurðun Vesturlands hf.  haldinn 
   11. desember 2019 kl. 14:00 í Borgarnesi 

 
Mætt voru: Kristinn Jónasson, formaður, Sævar Jónsson, Unnur Þóra 
Sigurðardóttir, Finnbogi Leifsson, Karitas Jónsdóttir, og Ásta Kristín 
Guðmundsdóttir og Eyjólfur Ingvi Barnason.  Einnig sat fundinn Hrefna B 
Jónsdóttir, framkvæmdastjóri 

 
Dagskrá fundarins er eftirfarandi: 

 
1. Fundargerð síðasta fundar 21. október 2019. 

Samþykkt 
 

2. Gjaldskrá 2020. 
Lögð fram drög að gjaldskrá fyrir Sorpurðun Vesturlands hf. Gjaldskráin 
inniheldur fleiri gjaldaliði sem taka mið af sorpflokkum.  Ræddir allir 
sorpflokkar og skoðað með mismunandi gjöld pr. kg. eftir flokkum.   
Sævar og Karitas óskuðu eftir að sjá yfirlit yfir fjárfestingar og 
framtíðarverkefni.. Eyjólfur kom með tillögu um að fresta samþykkt 
gjaldskrár fram undir fundarlok, eða þar til fjárhagsáætlunarumræðu hefur 
verið lokið og var það samþykkt. Bætt var við lið nr. 11.   

 
3. Útkomuspá 2019. 

Lögð fram og rædd. 
 
4. Fjárhagsáætlun 2020  

Framkvæmdastjóri lagði fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2020.  Farið var yfir 
áætlunina en útgjaldaliðir hafa verið áætlaðir fyrir árið.  Framkvæmdastjóri 
lagði m.a. fram tillögu um kaup á nýjum troðara og brennsluofni fyrir 

dýrahræ.  Telur framkvæmdastjóri mikið öryggisatriði að endurnýja svo 
mikilvæga vél í rekstri fyrirtækisins en eldri troðari var keyptur nýr í lok árs 
2007.       
Í tengslum við fjárfestingaráætlun var rætt um löggjöf um meðhöndlun 
úrgangs og nýjar kvaðir sbr. dýrahræ sem skal komið í viðurkennda 
meðhöndlun og mun urðun brátt bönnuð.   
Áætlun samhljóða samþykkt með breytingum á fjárfestingaráætlun. 
 

5. Framtíðarverkefni. 
Í tengslum við fjárfestingaráætlun Sorpurðunar Vesturlands var rætt um 
löggjöf um meðhöndlun úrgangs og nýjar kvaðir sbr. dýrahræ sem skal 
komið í viðurkennda meðhöndlun og mun urðun brátt bönnuð.  Einnig var 
rætt um lífrænan úrgang og farið yfir það að vonandi næðust samningar við 
Sorpu varðandi lífrænan heimilisúrgangi en það er verkefni sem þar að vera 



. 

komið með lausn á árinu 2020, þannig að sveitarfélögin geti gert þær 
ráðstafanir sem þau kjósa í þeim málum. 
   
Formaður ræddi þær fjárfestingar sem þarf að far í á urðunarstaðnum  í 
Fíflholtum á næstunni. .   

a. Brennsluofn fyrir dýrahræ. 
b. Nýr troðari 
c. Hönnun á nýrri urðunarrein 
d. Óverulegar breytingar á deiliskipulagi.  
e. Umhverfismat vegna nýrrar urðunarreinar.  
f. Enn frekari fokvarnir 
g. Áframhaldandi gróðursetning. 

 
6. Ábyrgðargjald. 

Lögð fram tillaga um hækkun á ábyrgðargjaldi í 0,6 kr. pr. kg. Ábyrgðargjaldi 
er ætlað að standa undir rekstri urðunarstaðarins í þrjátíu ár eftir lokun 
hans.   Samþykkt samhljóða. 
 

7. 20 ár frá upphafi starfseminnar 3. des. 
Formaður og framkvæmdastjóri reifuðu starfsemina en 3. desember sl. voru 
liðin tuttugu ár frá upphafi urðunar í Fíflholtum.   
 

8. Rekstur í Fíflholtum  
a. Malbiksframkvæmdir 

Bíð er að vinna svæðið sem á að malbika undir slitlagið.  Beðið er eftir 
hentugum malbikunardegi. 

b. Rafmagnsvæðing út á urðunarsvæðið 
Lagður hefur verið rafmagnskapall út að urðunarsvæðinu.  

c. Öryggismyndavélar og merkingar 
Framkvæmdastjóri sagði frá verkefninu. 
Einnig sagði Hrefna frá því að unnið hefði verið að því að koma á fót 
hreinsunarflokki til að tryggja betur hreinsun á svæðinu og nærumhverfi. 

 
9. Erindi 

a. Svar við erindi Gámaþjónustan/Terra 
Lagt fram 

b. Svar við erindi Sorpstöð Suðurlands 
Lagt fram 

 

10. Samráðsnefnd 
a. Lagðar fram fundargerðir frá 28.10. og   

25.11.2019 
Rætt um samtal Sorpu bs. og Sorpurðunar Vesturlands hf. um farveg fyrir 
lífrænan úrgang frá Vesturlandi til meðhöndlunar í gas- og jarðgerðarstöð.  Á 
móti komi til urðunar óvirkur úrgangur í Fíflholt. 
 

11. Gjaldskrá:  
 
Tekið að nýju fyrir tillaga að gjaldskrá.  Gjaldskrá, tillaga samþykkt með 
fimm atkvæðum gegn tveimur, en Sævar og Unnur voru móti. 
Unnur Þóra lagði til sér gjaldskrá fyrir þau sveitarfélög sem eru búin að 
flokka frá lífrænan úrgang og hefði sér lið í gjaldskrá.  Breytingartillagan 
felld. 
 



. 

12. Önnur mál. 
a. Lögð fram bókun frá Skipulags- og umhverfisráði 

Akraneskaupstaðar, dags. 9.12.2019. 
Sendur vegna hugmynda að breyttri gjaldskrá.  Lagt fram. 
 

b. Bréf til Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi frá eigendum jarða á 
Mýrum. 

Lagt fram afrit af bréfinu. 
 
Kristinn tilkynnti stjórnarmönnum að hann ætlar að hætta í stjórn 
Sorpurðunar Vesturlands hf. á næsta aðalfundi.  Hann sagðist  vera búinn 
að vera í stjórn Sorpurðunar Vesturlands frá árinu 1999 og því væri komið 
gott.  Hann sagðist jafnframt hafa talað fyrir daufum eyrum til 
sveitarstjórnarmanna nú undanfarið varðandi verkefni framtíðarinnar hvað 
sorpmál varðar á Vesturlandi og við engan annan væri að sakast en hann 
sjálfan, þ.e. að hafa ekki komið þessu betur til skila og því væri rétt að 
hleypa öðrum að til að framfylgja þessum mikilvægu málum fyrir Vesturland.   
Ljóst lægi fyrir, að ef vel tækist til að gera breytingar í Fíflholtum á næstu 
þremur árum þá gæti Vesturlandi náð góðri lausn varðandi sorpmálin sem 
væri bæði fjárhagslega hagkvæm og umhverfisvæn fyrir svæðið til framtíðar.  
 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.  17:25 
Fundarritari: Hrefna B Jónsdóttir 
 

Sorpflokkar Gjaldskrá Sorpurðun Vesturlands. 2020

Verð án vsk.        Kr.

02 01 99 Veiðarfæri 25

02 01 02 Sláturúrgangur og dýrahræ 19

 02 02 00 Úrgangur frá vatns- 0g sjávareldi og fiskveiðum 13

 02 02 00 Úrgangur frá vinnslu kjöts og fisks 13

03 01 03 Spænir, bútar, kurlað timbur 3

03 01 05 Timbur, ókurlað 10

13 05 08 Blandaður úrgangur úr sandföngurum og olíuskiljum 10

15 01 02 Heyrúlluplast óendurvinnanlegt 10

17 00 00 Úrgangur frá byggingu og niðurrifi mannvirkja 10

17 02 03 1 Grófur plastúrgangur - fiskikör o.þ.h. 15

17 06 01 Asbest, einangrunarefni sem inniheldur asbest 15

17 06 01 1 Asbest sementssteypurör 15

20 01 02 Gler 10

20 01 99 Húsgögn 12

20 03 01 Blandaður úrgangur frá sveitarfélögum 10

20 03 04 Eðja frá rotþróm, skólphreinsun 15

20 03 07 Blandaður úrgangur frá fyrirtækjum 10

Kefli   25.000 pr. stk. 25000

 Flokka þarf allan farm við móttöku * (200308) 20

*Vinsamlegast athugið að þessi gjöld koma til viðbótar almennum komugjöldum vegna urðunar

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2020.  


