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Fundargerð stjórnar SOS nr. 293 

 

Staður: Fundarsalur SASS að Austurvegi 56, Selfossi 

 

Dagsetning og tími: 26. maí 2020 kl. 15:00. 

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

Ingibjörg Kjartansdóttir (IK), Arna Ír Gunnarsdóttir (AÍG) og Gísli Halldór 

Halldórsson (GHH). Þá mættu á fundinn Stefán Gíslason (SG) og Bjarni Guðmundsson 

(BG) frá SASS,. 

 

1. Ársreikningur Sorpstöðvar Suðurlands fyrir árið 2019. 

Ársreikningur lagður fram að nýju með lítilsháttar lagfæringu á skýringum og 

sundurliðun hans. Stjórn samþykkti ársreikninginn og áritaði. 

 

2. Staða á afsetningu úrgangs v/Covid 19 

Búið er að færa almannavarnarstig af neyðarstigi á hættustig og því er eingöngu 

viðhafðar ráðstafanir vegna heimila þar sem er sóttkví eða einangrun. 

 

3. Samráðsfundur Sorpsamlaganna á Suðvesturhorninu 

Fundargerð frá 15. maí lögð fram til kynningar, en á samráðsfundinum var fjallað 

um hugmyndir við að greina kosti við byggingu sorpbrennslustöðvar á 

Suðvesturhorninu og samanburð við útflutning sorps til brennslu. Stjórn SOS 

samþykkir að taka þátt í þessari vinnu og kostnaði sem af hlýst, enda er nauðsynlegt 

að kanna til hlítar grundvöll stórrar sorpbrennslu á Íslandi. Stefnt er að því að 

verkefnið verði kynnt fyrir aðildarsveitarfélögum SOS. 

 

4. Verkefni vegna stöðu úrgangsmála á Suðurlandi 

SG gerir grein fyrir stöðu mála.  

a. Staða á móttöku úrgangs  

Staðan er góð að undaskilinni afsetningu dýrahræja. 

b. Dýrahræ/kaup á ofni  

Verið er að vinna í umhverfismati fyrir ofn í fullri stærð en til bráðabirgða fyrir 500 

tonn. Jafnframt er í skoðun að virkja heimild, með breytingu starfsleyfis, til 

tímabundinnar urðunar á lífrænum úrgangi. 

c. Frekari samningar um móttöku úrgangs  

Formanni falið að kanna möguleika þess að Sorpa taki tímabundið við grófum og 

óvirkum úrgangi frá Suðurlandi. 

 

5. Tilkynning um aðalfund Orkugerðarinnar 8. júní 

Boðað hefur verið til aðalfundar Orkugerðarinnar þann 8. júní næstkomandi og mun 

Ingibjörg Kjartansdóttir mæta fyrir hönd stjórnar SOS.  
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Stjórn samþykkir að næsti fundur stjórnar verði haldinn klukkan 15:00 þann 23.  júní 

næstkomandi. 

Fundi slitið klukkan 17:00 

 

 

 

 

 

 


