
     
 

 

FUNDARGERÐ 443. FUNDAR STJÓRNAR SORPU 

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, föstudaginn 29. janúar 2021. Fundurinn er settur klukkan 
14:00. Fundurinn er fjarfundur á Teams. 

Fundarstjóri: Líf Magneudóttir stjórnarformaður, fundarritari: Gunnar Dofri Ólafsson. 

Mætt: Ágúst Bjarni Garðarsson, Bjarni Torfi Álfþórsson, Birkir Jón Jónsson, Jóna Sæmundsdóttir, 
Kolbrún Þorsteinsdóttir og Líf Magneudóttir. Jón Viggó Gunnarsson, framkvæmdastjóri, Guðrún Eva 
Jóhannesdóttir fjármálastjóri og Gunnar Dofri Ólafsson, sérfræðingur í samskiptum og samfélagsvirkni. 
Guðmundur Tryggvi Ólafsson situr fundinn til og með lið 5. 

 

Tekið fyrir 

 

1. Drög að ársuppgjöri 2020 

Fjármálastjóri gerir grein fyrir drögum að ársuppgjöri síðasta árs. Drögin rædd. Ársuppgjör er til 
skoðunar hjá endurskoðanda SORPU og verður borið undir stjórn til samþykktar að því loknu. 

2. Bruninn í Álfsnesi 8. janúar 2021 

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir brunanum í Álfsnesi 8. janúar síðastliðinn og kynnti að 
áhættugreining sé í gangi vegna málsins. Umræður í kjölfarið. 

3. Minnisblað - Samræmd úrgangsflokkun á starfssvæði SORPU 

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir minnisblaði SORPU við minnisblað verkefnahóps SSH um drög að 
skýrslu ReSource International um samræmda úrgangsflokkun á starfssvæði SORPU. Minnisblaðið 
rætt. 

Stjórn bókar eftirfarandi:  

„Nú hefur starfshópur á vegum SSH um samræmingu á úrgangsflokkun skilað af sér skýrslu og tillögum 
um samræmda flokkun á starfssvæði Sorpu bs. Þessar tillögur þarf að ræða í öllum sveitarfélögum á 
vettvangi sveitarstjórna áður en ákvarðanir eru teknar um framtíðar fyrirkomulag í flokkun á 
höfuðborgarsvæðinu. Stjórn Sorpu vill brýna sveitarfélögin um að standa vel að kynningu og 
umræðum um tillögurnar og velja besta kostinn fyrir íbúana. Þá er það skoðun stjórnar Sorpu að sama 
hvaða leið verði valin þá sé það skynsamlegt að Sorpa leiði þessa vinnu og hafi yfirumsjón með 
verkefninu.“ 

4. Minnisblað - Svæðisskipulag - Næstu skref SORPU vegna hátæknisorpbrennslu 

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir minnisblaði um næstu skref SORPU vegna hátæknisorpbrennslu. 
Minnisblaðið rætt. Framkvæmdastjóra er falið að finna bestu og hagkvæmustu leiðir til að raungera 
vinnu við undirbúning og innleiðingu framtíðarlausnar vegna meðhöndlunar á brennanlegum úrgangi 
í samræmi við fyrirliggjandi tillögu að aðgerðaráætlun um breytta meðhöndlun og lágmörkun urðunar 
úrgangs. 

5. Minnisblað - Framtíðarskipan endurvinnslustöðva 

Rekstrarstjóri endurvinnslustöðva gera grein fyrir minnisblaði og kynningu um framtíðarskipan 
endurvinnslustöðva SORPU. Minnisblaðið og kynningin rædd.  



     
 
 

Stjórn bókar eftirfarandi: 

„Svo sveitarfélögin nái markmiðum sínum um aukna endurvinnslu og aukið aðgengi íbúa að 
endurvinnsluúrræðum og úrgangsþjónustu þarf að finna bestu lausnirnar á framtíðarfyrirkomulagi 
endurvinnslustöðvanna. Innleiðing hringrásarhagkerfisins veltur meðal annars á þeim innviðum sem 
sveitarfélögin byggja og eru endurvinnslustöðvarnar mikilvægur hlekkur í þeirri innleiðingu. Það er því 
brýnt og aðkallandi að komast að niðurstöðu um framtíð og staðsetningu þeirra.“ 

6. Minnisblað - Framtíðarsýn Góða hirðisins – kynning og umræða 

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir minnisblaði um framtíðarsýn Góða hirðisins. Minnisblaðið rætt. 

Stjórn bókar eftirfarandi:  

„Stjórn Sorpu vill efla Góða hirðinn enn frekar og skoða hvort fjölgun verslana víðsvegar um 
höfuðborgarsvæðið séu liður í því og hvort það ýti undir og auki endurnýtingu í samfélaginu. Eins eru 
mikil samlegðaráhrif fólgin í því að sameina Efnismiðlunina og Góða hirðirinn og hafa allt sem hægt er 
að endurnýta og endurnota á sömu hendi.“ 

7. Minnisblað - Staðan á plastútflutningi 

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir minnisblaði um stöðu á útflutningi plasts. Minnisblaðið rætt. 

8. Umfjöllun um drög að stefnu um meðhöndlun úrgangs 2021-2032 (mál 6/2021) og drög að 
breytingu á lögum vegna innleiðingar hringrásarhagkerfis (mál 11/2021) 

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir drögum að greinargerð um lög um innleiðingu 
hringrásarhagkerfisins og stefnu um meðhöndlun úrgangs. 

9. Staðan á samstarfi við Ými Technologies 

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir stöðunni á samstarfi SORPU og Ýmis Technologies. Staðan rædd. 

10. Greinargerð frá Hagvangi vegna ráðningar framkvæmdastjóra 

Greinargerð lögð fram á fundi stjórnar. 

11. Eigendafundur 1. febrúar – kynning á dagskrá. 

Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri kynna fyrirhugaða dagskrá fundarins. 

12. Önnur mál 

Framkvæmdastjóri og fjármálastjóri ræða möguleika á tíðari breytingum á gjaldskrá SORPU. 

13. Næsti fundur 

Næsti fundur er boðaður samkvæmt fundadagskrá stjórnar. 

 

Fleira var ekki gert og fundi slitið 16:30 


