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Fundargerð stjórnar SOS nr. 290 

 

Staður: Sveitarstjórnarskrifstofa Flóahrepps, Þingborg. 

 

Dagsetning og tími: 18. febrúar 2020 kl. 14:30. 

 

Mætt voru: Jón G. Valgeirsson, formaður, (JGV), Anton Kári Halldórsson (AKH),  

Ingibjörg Kjartansdóttir (IK), Arna Ír Gunnarsdóttir (AÍG) og Helgi S. Haraldsson 

(HSH) varamaður Gísla Halldórssonar. Þá mættu á fundinn Stefán Gíslason (SG), Árni 

Eiríksson (ÁE) oddviti Flóahrepps og Eydís Þ. Indriðadóttir (EÞI) sveitarstjóri 

Flóahrepps.  

 

Fundargerð ritaði Anton Kári Halldórsson. 

 

1. Erindi til Árborgar vegna mögulegs rammasamningsútboðs á móttöku 

úrgangs. 

Á síðasta fundi stjórnar var fomanni falið að senda erindi á Árborg og kanna möguleika 

á sameiginlegu rammasamningsútboði á móttöku úrgangs. Árborg þarf að fara í útboð 

í sorphirðu á þessu ári og hefur verið að skoða möguleika á útboði á móttöku úrgangs 

og einstakra úrgangsflokka. Ýmsir möguleikar ræddir í stöðunni. Lítil vandamál virðast 

vera til staðar í dag varðandi móttöku á úrgangi til endurvinnslu og förgunar hjá 

aðildarsveitarfélögum. Að svo stöddu telur stjórn ekki forsendur til að fara í 

sameiginlegt útboð af hálfu SOS. Stjórn SOS mun fylgjast með fyrirkomulagi þessara 

mál og gera ráðstafanir ef aðstæður breytast.  

 

2. Samráðsnefnd sorpsamlaganna á suðvesturlandi – Fundargerð 

JGV f.h. SOS var á fundi Samráðsnefndar sorpsamlaga á suðvesturlandi þann 24. janúar 

2020. JGV fór yfir fundargerð samráðsnefndarinnar og kynnti fyrir stjórn SOS. 

Talsverðar umræður sköpuðust um sorpbrennslustöðvar, fyrikomulag og rekstrarform 

þeirra. Að öðru leyti var fundargerð lögð fram til kynningar.  

 

3. Breytingar á lögum um meðhöndlun úrgangs ofl.  

Breytingar á lögum um meðhöndlun úrgangs ofl. hafa verið til umsagnar í samráðsgátt 

stjórnvalda undanfarið. JGV fer yfir helstu breytingar sem tillagan tekur til. Talsverðar 

umræður sköpuðust meðl fundarmanna. Stjórn SOS hvetur aðildarsveitarfélög til að 

kynna sér það frumvarp sem líklega verður lagt fram á Alþingi á næstunni og gera 

athugasemdir ef þurfa þykir.  Tillögurnar að öðru leyti lagðar fram til kynningar. 

 

 

 

 

4. Kirkjuverjahjáleiga – Eftirlitsskýrslur UST 
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Eftirlitsskýrsla UST v. Kirkjuferjuháleigu fyrir árið 2019, lögð fram til kynningar. 

Engar athugasemdir eru gerðar nema við að ekki hefur verið skilað uppgufunargögnum. 

Stefáni Gíslasyni falið að afla þeirra gagna og koma til UST. 

 

5. Verkefni vegna stöðu úrgangsmála á Suðurlandi – Staða á móttöku 

úrgangs ofl.  

Stefán Gíslason fer yfir stöðu úrgangsmála á Suðrlandi. Magntölur fyrir árið 2019 hafa 

að mestu skilað sér. Ekki er búið að vinna endanlega úr gögnunum, en ljóst er að ekki 

eru miklar breytingar á milli áranna 2018-2019. Þegar endanlegar tölur liggja fyrir mun 

stjórn SOS koma þeim upplýsingum til aðildarsveitarfélaga. Farið yfir stöðu mála 

varðandi undirbúning á brennslu dýrarhræja hjá Sorpstöð Rangárvallasýslu að Strönd. 

Undirbúningur gengur vel og er frummatsskýrsla nú í auglýsingu. Send hefur verið 

fyrirspurn til Skipulagsstofnunar varðandi matskyldu við það að hefja brennslu á allt 

að 500 t af dýrahræjum. Verði svör við þeirri fyrirspurn jákvæð má vænta þess að hægt 

verði að hefja brennslu áður en umhverfismat fyrir brennslunni í fullri stærð hefur verið 

lokið. 

 

6. Orkugerðin ehf. – Staða mála 

Ólafur Vernersson og Guðmundur Tryggvi Ólafsson komu á fund stjórnar og kynntu 

stöðu Orkugerðarinnar m.t.t. framleiðslu og rekstrar. Reksturinn gengur vel og er í 

jafnvægi. Málefni Orkugerðarinnar rædd á breiðum grunni. Stjórn þakkar fyrir 

greinargóða kynningu og vel unnin störf Orkugerðarinnar. 

 

7. Önnur mál.  

Farið yfir áhersluverkefni sóknaráætlunar Suðurlands 2020 tengd umhverfismálum. 

Stjórn lýsir yfir áhuga sínum á samstarfi um verkefnin.  

 

Stjórn samþykkir að næsti fundur stjórnar verði haldinn klukkan 15:00 þann 24.  mars 

næstkomandi. 

Fundi slitið klukkan 17:00 

 

 


