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Aðalfundar Sorpurðunar Vesturlands hf. haldinn miðvikudaginn 16. mars  
2022  kl. 13 á  Hótel Hamari, Borgarbyggð. 

 
Formaður Kristinn Jónasson setti fund og bauð fundarmenn velkomna.  Hann 
gerði tillögu um Auði Kartansdóttur sem fundarstjóra og Hrefnu B Jónsdóttur 
sem fundarritara.  
 
Brynju Þorbjörnsdóttur falið að koma kjörbréfum til fundarstjóra auk þess að 
vinna að störfum kjörnefndar, ásamt Einari Brandssyni og Lindu B Pálsdóttur. 
 
Fundarstjóri þakkaði traustið og lýsti yfir lögmæti fundarins. 
 

1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.  
Kristinn Jónasson, formaður fór með skýrslu stjórnar Sorpurðunar Vesturlands hf.    
Sjá nánar skýrslu stjórnar í heild sinni hér aftast í fundargerð. 
Kristinn hvatti sveitarfélög til að fylgjast vel með þeim breyttu lagaumhverfi í 
úrgangsmálum, ,,í átt að hringrásarhagkerfi” 
 

2. Ársreikningar félagsins og grænt bókhald.  
Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir ársreikningi og grænu bókhaldi félagsins.  
Heildartekjur félagsins eru 179.046.618 kr.  Rekstrargjöld eru 112.672.214 kr.  
fjármunatekjur 7.143.485 kr. og tekjuskattur 14.707.237 kr.  Hagnaður ársins 
58.810.652 kr.  Samþykkt samhljóða. 
Samtals voru urðuð 14.961 tonn af úrgangi árið 2021. 
Rætt um magn úrgangs til urðunar og flokkun.  
 

3. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.  
Gerð er tillaga um að stjórnarlaun taki mið af þingfararkaupi.  Greiðsla verði fyrir 
hvern fund.  Formanns laun verði 5% eða 64.571 kr. og aðrir stjórnarmenn kr. 
32.135 kr.. +  ½ dagpeningur greiddur pr. fund og akstur greiddur  samkvæmt 
reglum RSK hverju sinni.  Samþykkt samhljóða. 

 
4. Lagabreytingar 

Engar 
   

5. Ákvörðun um hvernig fara á með hagnað eða tap félagsins á 
reikningsárinu.  

Stjórn gerir þá tillögu til stjórnar að greiddur verði 27% arður til eigenda félagsins.  
Hagnaður frá rekstri leggist við eigið fé félagsins.  Samþykkt. 
   

6. Kosning stjórnar. 
Brynja Þorsteinsdóttir    Borgarbyggð 
Eyjólfur Ingvi Bjarnason   Dalabyggð 
Finnbogi Leifsson    Borgarbyggð 
Karitas Jónsdóttir    Akraneskaupstaður 
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Kristinn Jónasson    Snæfellsbæ  
Sævar Jónsson     Akraneskaupstaður 
Unnur Þóra Sigurðardóttir   Grundarfjarðarbær 
 

7. Kosning löggilts endurskoðanda.  
Gerð tillaga um að KPMG verði áfram löggiltur endurskoðandi félagsins.  
Samþykkt. 

 
8. Önnur mál sem hafa verið löglega fram borin eða fundurinn 

samþykkir að taka til meðferðar.  
 
Formaður þakkaði samstarfsfóki sínu í stjórn samstarf liðins árs.  Sérstaklega 
þakkaði hann fráfarandi stjórnarmann, Halldóru Lóu Þorvaldsdóttur, ánægjulegt 
samstarf en hún hverfur nú úr stjórninni.  Einnig þakkaði hann framkvæmdastjóra 
fyrir gott samstarf og öðru starfsfólki fundarins og sleit fundi. 
 
Fundi slitið kl. 14:15. 
HBJ 
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Skýrsla stjórnar, Kristinn Jónasson, formaður 
 

Aðalfundur Sorpurðunar Vesturlands  2022 
 

Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. 
 

Í árslok 2021 hafði úrgangur verið urðaður í Fíflholtum í 23 ár og var heildarmagn 
urðaðs úrgangs frá upphafi þá komið í 251.991 tonn. Þar af hafa 125.370 tonn verið 
urðuð í rein 4, sem er sá urðunarstaður sem starfræktur er í dag.  
 
Árið 2021 er átjánda árið sem Sorpurðun Vesturlands hf. skilar grænu bókhaldi. 
Fyrirtækið hefur leitast við að fylgja góðum umgengnisreglum í hvívetna og efla 
upplýsingakerfi sitt sem grunn að grænu bókhaldi þannig að ávallt liggi fyrir sem 
ítarlegastar upplýsingar um umhverfisáhrif starfseminnar.  Vil ég benda ykkur á, að 
ef þið viljið kynna ykkur starfsemina í Fíflholtum vel, þá er lestur Græna bókhaldsins 
mjög góð leið til að fá gott yfirlit yfir reksturinn  
 
Starfsleyfi urðunarstaðarins í Fíflholtum var gefið út af Umhverfisstofnun 5. febrúar 
2014 og veitir heimild til móttöku og urðunar úrgangs á allt að 15 þúsund tonnum 
á ári. Á árinu 2021 voru urðuð samtals 14.961 tonn auk 2.810 tonna af kurli til 
yfirlags í urðunarreinum.   Af því magni sem barst til urðunar komu 2.669 tonn frá 
Vestfjörðum. Frá Vesturlandi bárust því 12.292 tonn. 
  
Urðun ársins var því innan marka starfsleyfis urðunarstaðarins en svo hefur ekki 
verið þrjú síðustu ár. Vinnu er lokið við mat á umhverfisáhrifum í því skyni að fá 
heimild til aukningar í starfsleyfi félagsins. Unnið er að gerð nýs starfsleyfis með 
rýmri urðunarheimild sem heimilar urðun á 25.000 tonnum árlega. 
  
Núverandi starfsleyfi var gefið út 5. febrúar 2014, uppfært árið 2017 og gildir til 
ársins 2028. Umhverfisstofnun hefur eftirlit með starfseminni. Samkvæmt 
starfsleyfinu er urðunarstaðnum heimilt að taka við öllum meðhöndluðum úrgangi 
öðrum en spilliefnum. 
 

Alls þurfti að grípa til lokunar urðunarstaðarins 24 sinni á árinu 2021. Oft var um 
hluta úr degi að ræða, en staðnum er lokað ef hámarksvindur fer yfir 18 m/sek. 
Starfsmenn urðunarstaðarins tilkynna viðskiptavinum um lokanir símleiðis. 
 

Á árinu 2021 var plantað um 700 plöntum. Megnið af þeim var plantað í og við 
nýjan hluta sigvatns- og skurðakerfis.  
 
Samkvæmt eftirlitsskýrslu Umhverfisstofnunar vegna reglubundins eftirlits 20. 

október 2021 komu engin frávik fram við eftirlitið og engar ábendingar voru gerðar. 

Fram kemur í skýrslunni að frávik vegna veiðarfæraúrgangs frá 9. júní 2016 teljist 

lokað.  Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) létu síðan sækja endurvinnsluefnin í 

júlí og september. Alls var þar um að ræða 27.980 kg. sem send voru til endurvinnslu 

í Danmörku. 
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Markvisst hefur verið unnið að því að hefta fok frá urðunarstaðnum, m.a. með 
uppsetningu fokvarnargirðinga. Fokgirðingarnar hafa reynst vel við að grípa 
fokefni.  
 

Árið 2021 er þriðja heila árið sem gassöfnun er í gangi í Fíflholtum, en 
kyndill/metangasbrennari var gangsettur 26. nóvember 2018.  
 

Haustið 2019 lagði Sorpurðun Vesturlands hf. fram úrbótaáætlun vegna hreinsunar 
sigvatns, sem samþykkt var af Umhverfisstofnun 25. október sama ár. Unnið var 
eftir þessari úrbótaáætlun á árinu. Síðla vetrar 2021 var hafist handa við fyrstu 
verkþættina og var þá lagður slóði frá síubeði niður að skurðakerfi. Eftir það var 
unnið að frágangi vegarslóða og skurðakerfis allt fram í desember. Verkefninu 
verður fram haldið í lok vetrar, og á árinu 2022 verður þetta nýja kerfi tengt 
síðubeðinu með þeim hætti að sigvatn verður leitt í plaströri niður að efsta hluta 
skurðakerfisins.  
 
Kerfið er um 900 metra langt og áætlanir gera ráð fyrir að viðverutími sigvatns í 
kerfinu verði um 30 dagar. Völdum trjáplöntum hefur verið plantað milli skurðanna 
og er þeim ætlað að taka upp næringarefni úr vatninu. Hér er því um náttúrulega 
hreinsun að ræða. Eftir þessa hreinsun berst vatnið í viðtaka í mýrinni neðan 
girðingar. 
 
 

Eftirfarandi samþykkt var gerð á hluthafafundi í Sorpurðun Vesturlands hf. 7. 
september 2020: 
 

Hluthafafundur Sorpurðunar Vesturlands haldinn 07.09.2020 samþykkir 

að fela stjórn Sorpurðunar Vesturlands hf. að vinna langtímastefnu fyrir 

sorpmál á Vesturlandi. Stefnan nái til næstu 12 ára eða lengur. 

 
Þessari stefnumótunarvinnu lauk í febrúar 2021. 
 
 Teitur Gunnarsson, umhverfisverkfræðingur hjá MANNVITI verkfræðistofu, 
vann verkefnið með starfshópi og framkvæmdastjóra. 
 
Í samræmi við ákvæði 6. greinar laga nr. 55/2003 og samkomulag frá 15. maí 2009 
hefur samstarfsvettvangur SORPU bs., Sorpurðunar Vesturlands hf., Sorpstöðvar 
Suðurlands bs. og Kölku sorpeyðingarstöðvar sf. unnið tillögu að nýrri svæðisáætlun 
um meðhöndlun úrgangs á starfssvæði samlaganna fjögurra fyrir tímabilið 2022-
2033. Tillagan hefur á vinnslustigi verið kynnt á vettvangi aðildarsveitarfélaganna og 
hlotið meðferð í samræmi við ákvæði laga um umhverfismat framkvæmda og 
áætlana nr. 111/2021. Eftir umsagnarferli og að teknu tilliti til ábendinga var 
skýrslan tilbúin til endanlegrar útsendingar í árslok. Þann 14. janúar 2022 var 
svæðisáætlunin send út til aðildarsveitarfélaga til endanlegrar staðfestingar. 
Aðgerðaáætlun fyrir Vesturland er hluti af skýrslunni. 
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Ný lög taka gildi um næstu áramót um meðhöndlun á úrgangi og mun það breyta 
miklu fyrir sveitarfélögin.  Búið er að hrinda af stað verkefni á vegum SÍS sem kallast 
„Samtaka um hringrásarhagkerfið“ og vil ég hvetja sveitarfélög á Vesturlandi að taka 
þátt í þeirri vinnu.  
  
Átakið sem sambandið hefur sett á fót með aðstoð umhverfis- orku- og 

loftslagsráðuneytisins er til að aðstoða sveitarfélög við að innleiða breytingar á 

meðhöndlun úrgangs sem koma til framkvæmda 1. janúar 2023. Meiriháttar breytingar 

á úrgangsstjórnun sveitarfélaga eru framundan. Það er skammur tími til stefnu og því 

brýnt að bretta upp ermarnar og hefjast handa. 

 
,,Samtaka um hringrásarhagkerfið“ skiptist í þrjá verkefnahluta, sem allir hafa það 

hlutverk að renna styrkari stoðum undir innleiðingu hringrásarhagkerfið hérlendis. 

 
1.            Svæðisáætlanir sveitarfélaga sem verkfæri í ákvarðanatöku 
2.            Kaup í anda hringrásarhagkerfisins - innkaup í úrgangsstjórnun sveitarfélaga 
3.            Borgað þegar hent er kerfi heim í hérað 
 
Skipaður var starfshópur sem kannaði fýsileika þess að setja upp brennslustöð hér á landi.  
Skilaði hann áfangaskýrslu á liðnu ári.  Sorpurðun Vesturlands tók þátt í þessari vinnu.  Mjög 
mikilvægt er að þessari vinnu verði haldið áfram, þannig að hægt verði að taka ákvörðun um 
hvort og þá hvenær yrði farið í þessa framkvæmd og jafnframt hvar væri skynsamlegast að 
byggja slíka brennslu.  En skýrslan tók einmitt á þeim þætti.  Ljóst er að þetta er afar dýr 
verkefni og hafa verið nefndar tölur frá 20-35 milljörðum króna að reisa verksmiðjuna og svo 
myndi brennsla á hvert kíló verða frekar dýr líklega um 20 - 40 kr/kg +-. 
 

Að öllu óbreyttu þarf að fara í útflutning á sorpi frá Íslandi og það er dýrt og jafnframt 
er ekki vitað hversu lengi það verði hægt en þó skal það tekið fram að það er eftirspurn 
eftir sorpi til brennslu og líklega minkar það ekki þegar verð á olíu er eins hátt og það 
er í dag. 
 

Meðal helstu niðurstaðna starfshópsins eru: 

• Hátæknisorpbrennsla yrði reist á Suðvesturhorni landsins þar sem meira 
en 80% af úrganginum falla til. 

• Mat á staðsetningu leiðir í ljós að bygging hátæknibrennslunnar í Álfsnesi 
myndi fela í sér minnstan rekstrarkostnað þar sem kostnaður við flutning 
úrgangs til stöðvarinnar væri lægstur. 

• Hátæknibrennslan þarf að geta afkastað allt að 130.000 tonnum á ári. Hún 
mun framleiða rafmagn og heitt vatn en rekstrarkostnaði verður einkum 
mætt með hliðgjöldum. 

• Stofnkostnaður hefur verið metinn með grófum hætti, sem og 
rekstrarkostnaður. Kostnaður við byggingu brennsluna er áætlaður á 
bilinu 20 – 35 milljarðar króna. 

• Fyrir liggur að hliðgjöldin munu ráðast fyrst og fremst af því eignarformi 
sem verður fyrir valinu. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSdJVxNScK2o0iKO5kOK4uKgulghHTZs9g4X1rf-2ZBFBkrOvA%2Fviewform&data=04%7C01%7Cfreyr.eyjolfsson%40sorpa.is%7C2ed928c59f244a982d8808d9fac9bfdb%7C7c2d22ed87e04baaabdbd132039377bb%7C1%7C0%7C637816566685281117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NY4UXB6VUYICssAgmeuGD7gx8xZBJE894NgSDeFMBMI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfwKBxPKl87bFhwIcso8gIq4uytaqcQhI-N-vnyw48lnQGsuw%2Fviewform&data=04%7C01%7Cfreyr.eyjolfsson%40sorpa.is%7C2ed928c59f244a982d8808d9fac9bfdb%7C7c2d22ed87e04baaabdbd132039377bb%7C1%7C0%7C637816566685281117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tvrh1tteR%2BXaSLqSOTq6UGX%2FRIxwBkhwMFtEw2nys%2FE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSf1S7XML_k0mtgGETojLVRweWS4_fqc0KwdT5MO-fHMzoEuPw%2Fviewform&data=04%7C01%7Cfreyr.eyjolfsson%40sorpa.is%7C2ed928c59f244a982d8808d9fac9bfdb%7C7c2d22ed87e04baaabdbd132039377bb%7C1%7C0%7C637816566685281117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IJbZn%2FPo4Sd9rFX14jcXRezBZQ8oOOBxqpMW%2BMizmrA%3D&reserved=0
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• Verði brennslan alfarið í opinberri eigu er líklegt að hliðgjald þyrfti að 
vera 20 krónur á kíló en verði hún alfarið í einkaeigu er líklegt að hliðgjald 
yrði 40 krónur. 

• Í næsta áfanga verkefnisins þarf að stofna félag sem fær það hlutverk að 
halda áfram undirbúningsvinnu og þróa ítarlega viðskiptaáætlun um 
verkefnið. 

• Ef niðurstaða viðskiptaáætlunar gefur tilefni til liggur fyrir hverjir munu 
standa að undirbúningi og framkvæmd verkefnisins, og rekstri 
vinnslunnar. Einnig munu liggja fyrir samningar við sveitarfélög um 
ráðstöfun brennanlegs úrgangs í farveg vinnslunnar. 

 
 
Hægt er að nálgast skýrsluna á vef Sorpu. 
 
Annars gekk starfsemi Sorpurðunar Vesturlands vel á starfsárinu og mun Hrefna fara betur inn 
á það hér á eftir. 

 
Starfsmönnum Sorpurðunar vil ég þakka fyrir góð störf á árinu og þá vil ég þakka 
framkvæmdastjóra Sorpurðunar henni Hrefnu sérstaklega fyrir hennar störf. 
 
Læt ég skýrslu stjórnar hér með lokið. 
 
 

 
 


