EIGENDAFUNDUR
SORPURÐUNAR VESTURLANDS

HALDINN Í FJARFUNDI
1. FEBRÚAR 2021

DAGSKRÁ
HLUTHAFAFUNDUR SORPURÐUNAR VESTURLANDS
HALDINN Í Í GEGNUM FJARFUND

Mánudagur 1. febrúar 2021

Dagskrá

1. Fundur settur
2. Skýrsla lögð
3. Framtíðarstefma eigenda Sorpurðunar Vesturlands hf.

Eigendafundur, 1 febrúar 2021
2

FULLTRÚAR HLUTHAFA, STARFSMENN & GESTIR

AKRANES
Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri
BORGARBYGGÐ
Þórdís Sif Sigurðardóttir, sveitarstjóri
DALABYGGÐ
Skúli Guðbjörnsson, sveitarstjórnarfulltrúi
Kristján Gíslason, sveitarstjórn
EYJA- OG MIKLAHOLTSHREPPUR
Eggert Kjartansson, oddviti
GRUNDARFJARÐARBÆR
Jósef Kjartansson, forseti bæjarstjórnar
HELGAFELLSSVEIT
Guðrún Reynisdóttir, oddviti
HVALFJARÐARSVEIT
Linda B Pálsdóttir, sveitarstjóri
SKORRADALSHREPPUR
Árni Hjörleifsson, oddviti

Kristinn Jónasson, bæjarstjóri
STYKKISHÓLMSBÆR
Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri
STJÓRN
Kristinn Jónasson, stjórnarformaður
Karitas Jónsdóttir, stjórnarmaður
Eyjólfur Ingvi Bjarnason, stjórnarmaður
Finnbogi Leifsson, stjórnarmaður
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, stjórnarmaður
Sævar Jónsson, stjórnarmaður
Unnur Þóra Sigurðardóttir, stjórnarmaður
STARFSMENN OG GESTIR
Hrefna B. Jónsdóttir, framkvæmdarstjóri
Páll S. Brynjarsson, fundarstjóri
Teitur Gunnarsson, efnaverkfr. frá Mannviti
AÐRIR FULLTRÚAR HLUTHAFA
Haukur Garðarsson, Stykkishólmsbær
Hrafnhildur Hallvarðsd., Stykkishólmsbær
Lárus Á. Hannesson, Stykkishólmsbær
Pétur Davíðsson, Skorradalshreppur
Sigurður Páll Harðarson, Akranesi
Björg Ágústsdóttir, Grundarfirði
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FUNDARSETNING
Kristinn Jónasson formaður stjórnar bauð fundarmenn hjartanlega velkomna.
Hann stakk upp á Páli Brynjarssyni sem fundarstjóra og var það samþykkt samhljóða.
Páll tók við fundarstjórn.
Páll sagði löglega hafi verið boðað til fundarins og teldist hann því löglegur. Framkæmdastjóri
héldi utanum kjörbréf. Hann sagði umboð hafa skilað sér inn.
Kristinn fór yfir tildrög skýrslunnar og þær gríðarlegu breytingar sem framundan eru í
úrgangsmálum. Hann gaf svo fundarstjóra orðið.

1. SKÝRLA LÖGÐ FRAM
Páll kynnti til leika Teit Gunnarsson, ráðgjafa, sem fór yfir niðurstöðu skýrslu og
aðgerðaráætlun fyrir Vesturland. Hann fór m.a. yfir:
o Brennsla
o Skiptisamningar við aðra landshluta
o Aukin flokkun
o Gjaldtaka tengd fasteignum
o Sveitarfélög ábyrg fyrir því að ná hvert og eitt sínum markmiðum.
Úrgangstölfræði verður því hlutverk sveitarfélaganna og hvert og eitt ábyrgt
fyrir sínu svæði.
o Jarðgerð
o Pappír og pappi, óbeytt fyrirkomulag
o Málmar, óbreytt fyrirkomulag.
o Plast, sérsöfnun.
o Gler. Óbreytt til að byrja með. Kann að taka breytingum og þá flutt erlendis til
endurvinnslu.
o Textíl, óbreytt fyrirkomulag.
o Raf- og rafeindatæki, óbreytt fyrirkomulag
o Skilagjaldsskildar umbúðir. Óbreytt fyrirkomulag og fleiri flokkar þar inn.
Stefnt á að urðun verði 10% af heildarmagni úrgangs. Til að ná því markmiði þarf að brenna
úrgang. Hann ræddi urðun í Fíflholtum m.v. notkun staðarins fyrir Vesturland. Magn
Vesturlands yrðu 2000 tonn sem er og lítið til að staðurinn verði rekstrarhæfur.
Aukinnar flokkunar er krafist í byggingageiranum.
Dýrahræin þarf í framtíðinni að brenna. Þar eru hugsaðir skiptisamningar en eru á ábyrgð
sorpsamlaganna að taka við.
Formaður Sorpurðunar Vesturlands hf., Kristinn Jónasson sagði stefnuna mikilvæga. Stjórn
hefði fastara land undir fótum með samþykkt sveitarfélaganna.
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2. FRAMTÍÐARSTEFNA EIGENDA SORPURÐUNAR VESTURLANDS HF.
Góð umræða varð á fundinum um skýrslu vinnuhópsins og þá framtíðarsýn sem þar kemur
fram.
Mikil umræða varð um brennslu og hvaða möguleikar væru fyrir hendi varðandi brennslu sorps,
en í máli Teits hafði komið fram að þrír kostir væru í stöðunni; að byggja brennslu í Fíflholtum
fyrir Vesturland, að flytja út sorp og taka þátt í byggingu brennslustöðvar fyrir allt landið. Fram
kom í umræðu að reynsla Íslendinga af litlum brennslum væri ekki góð og í raun væri
brennslustöðina Kalka á Suðnesjum eina stöðin sem hefði gengið þokkalega. Varðandi
útflutning á sorpi kom fram að því fylgir ákveðin óvissa og sum lönd sem hafa tekið á móti sorpi
hafa innleitt eða munu innleiða reglugerðir sem munu takmarka innflutning á sorpi eða jafnvel
útiloka. Loks var rætt um byggingu stórrar brennslustöðvar á suðvesturhorninu, en nú þegar er
hafin skoðun á því hvort raunhæft sé að fara í að byggja upp brennslu á Íslandi. Á næstu
mánuðum verður vonandi unnin frumathugun á verkefninu. ReSource, ráðgjafaverkefni vann
skýrslu fyrir auðlinda- og umhverfisráðuneytið. Skýrslan sýndi hvaða magn færi í brennslu á
Íslandi. Niðurstaðan er um 100.000 tonn. Áætlað er að slík stöð myndi kosta um 30 milljarða og
reikna má með að undirbúningur og framkvæmdir myndu taka 6 til 8 ár. Loks kom fram að flest
bendi til þess að ekki verði hjá því komist að Íslendingar verði að reisa brennslustöð.
Fram kom að þrátt fyrir aukna flokkun úrgangs muni endurvinnsla ekki kom í stað brennslu, því
hluti úrgangs er óendurvinnanlegur. Hins vegar eru mikil tækifæri til þess að draga úr magni
úrgangs með aukinni flokkun og þá sérstaklega hjá fyrirtækjum. Nefnt var Blikksmiðja
Guðmundar á Akranesi hefði farið í aukna flokkun á úrgangi fyrir tveimur árum og hefðu í
kjölfarið náð að helminga það magn sem fer til urðunar. Á höfuðborgarsvæðinu eru aðeins 12%
úrgangs frá heimilum, annað kemur frá atvinnulífinu. Á Vesturlandi er talið að heimilisúrgangur
sé um 20% af úrgangi. Loks kom fram að mikilvægt er að standa vörð um urðunarstaðinn í
Fíflholtum því verðmæti hans er mikið þar eða hann er eini mögulegi urðunarstaðurinn á
suðvesturhorninu þar sem hægt verður að urða óvirkan úrgang.
Hringrásarhagkerfið var nefnt, en frumvarp til laga um breytingar á lögum um meðhöndlun
úrgangs nr. 55/2003 er nú til umsagnar. Verkefnisstjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga
vinnur að ítarlegri umsögn um frumvarpið. Því voru haldnir fundir með sveitarfélögunum
vegna frumvarpsins í síðust viku. Á þeim fundum kom skýrt fram hjá ráðherra umhverfismála
að hvert og eitt sveitarfélag yrði ábyrgt fyrir úrgangsmálum á sínu svæði.
Í lok fundar varð umræða um afgreiðslu skýrslunnar og hvernig ætti að taka tillit til umsagna
sveitarfélaganna sem hafa verið sendar til stjórn Sorpurðunar. Kristinn Jónasson formaður
lagði til að eigendafundi yrði frestað og starfshópurinn myndi fara yfir þær umsagnir sem borist
hafa. Tillaga formanns samþykkt og ákveðið að eigendur kæmu saman að nýju 22 febrúar n.k.
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