
 
 
 
 
 
 

46. stjórnarfundur Sorpstöðvar Suðurlands,  
haldinn 20. febrúar 1997, kl. 9.00. 

 
 
Mættir: Karl Björnsson, Guðmundur Hermannsson, Guðmundur Ingi Gunnlaugsson og 
Þorvarður Hjaltason. 
 
Dagskrá: 

1.  Endurskoðun samninga við Gám og Gámaþjónustuna. 

Endurskoðaðir samningar lagðir fram. 

2.  Samningur við Guðmund Tr. Ólafsson, umhverfisfræðing. 

Samningurinn staðfestur. 

3.  Kynnt niðurstaða ársreiknings. 

Rekstrarniðurstöður gefa til kynna mjög góða rekstrarafkomu. 
Ársreikningi vísað til skoðunarmanna. 

4.  Ályktun fundar íbúa í Ölfushreppi frá 1. febrúar sl., vegna flutnings sorps austur yfir 
heiði. 

Greinargerð formanns og framkvæmdastjóra vegna málsins.  
Hugleiðing Sigurðar Þráinssonar um málefni Sorpstöðvar Suðurlands, dags. 8. febrúar 
sl. 
Til kynningar. 
Vegna erindis Sigurðar var eftirfarandi bókun samþykkt: 
“Í hugleiðingu  Sigurðar koma fram alvarlegar ásakanir á hendur stjórnar og 
framkvæmdastjóra um brot á ákvæðum starfsleyfis og samþykkta fyrirtækisins.  
Stjórnin mótmælir þessum ásökunum og telur þær ekki á rökum reistar og óskar 
jafnframt álits lögmanns á stöðu stjórnarinnar gagnvart slíkum áburði.” 
Guðmundur Hermannsson sat hjá. 

5.  Erindi frá Bæjarstjóranum á Selfossi, dags. 29. janúar sl., varðandi tilraunaverkefni 
um heimajarðgerð og erindi frá Garðyrkjustjóranum á Selfossi, dags. 27. janúar sl., 
vegna sama máls. 

Vísað til afgreiðslu síðasta stjórnarfundar þar sem Guðmundi Tr. Ólafssyni var falið að 
kanna málið. 

6.  Erindi frá Funaplasti ehf., á Flúðum, dags. 11. febrúar sl., þar sem óskað er styrks 
vegna stofnunar endurvinnslufyrirtækis á filmuplasti og næloni. 

Stjórnin fagnar framtaki Funaplasts ehf., og lýsir yfir fullum vilja til samstarfs við 
fyrirtækið en frestar afgreiðslu umsóknarinnar til næsta fundar. 



7.  Orðsending Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, dags. 14. febrúar sl., til sveitarstjórna, 
heilbrigðis- og umhverfisnefnda. 

Stjórnin lýsir ánægju með þetta framtak og almennt áhuga Heilbrigðiseftirlits 
Suðurlands á sorpförgunar- og endurvinnslumálum. 

8.  Pappírssöfnun - útvíkkun til fleiri sveitarfélaga. 

Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að málinu. 

9.  Fyrirhuguð söfnun pappírsferna. 

Framkvæmdastjóri greindi frá undirbúningi málsins. 

10. Önnur mál. 

a. Erindi frá Judodeildinni á Selfossi, dags. 19. febrúar sl., vegna fyrirhugaðrar 
innsöfnunar á húsgögnum, heimilistækjum og öðrum endurnýtanlegum munum. Óskað 
er stuðnings Sorpstöðvarinnar. 

Samþykkt að greiða kostnað vegna auglýsinga við verkið allt að kr. 40 þús. 

b. Guðmundur Hermannsson lagði fram tillögu um að Birni Jóhanni Björnssyni, 
verkfræðingi, yrði falið að semja greinargerð um starfsemi Sorpstöðvarinnar fyrir næsta 
aðalfund, sbr. tillögu G.H. á stjórnarfundi 16. nóv. 1995 og samþykkt stjórnar 11. jan. 
1996. 

Afgreiðslu frestað til næsta fundar. 

c. Framkvæmdastjóri greindi frá hugmyndum um stofnun kjötmjölsverksmiðju sem mun 
nýta sláturúrgang til framleiðslunnar. 

Stjórnin lýsir yfir mikilli ánægju með þessar hugmyndir og óskar eftir að fá að fylgjast 
með framgangi málsins. 
 

Karl Björnsson. 
Guðmundur Ingi Gunnlaugsson. 
Guðmundur Hermannsson. 
Þorvarður Hjaltason. 

 
 

 


