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Á fundinum var eftirfarandi lagt fram varðandi þá liði dagskrár sem getið er í sviga: 

(1)       Fundargerð síðasta fundar 

(2) Ársreikningur 2014 

(3) Raftæki 

(4) Þjónustu- og ráðstöfunaraðilar 

(5) Söfnunarstöðvargald 

(6) Ýmis erindi 

(6) Önnur mál 

 

 

 

1. Fundargerð 
Lögð var fram fundargerð síðasta fundar (212. fundar). 

 

2. Ársreikningur 2014 

Ársreiknings Úrvinnslusjóðs fyrir árið 2014 var áritaður af stjórnarmönnum á fundinum til 

samþykkis. 

Lagt var fram endurskoðunarbréf Ríkisendurskoðunar fyrir Úrvinnslusjóðs vegna ársins 2014.  

 

3. Raftæki 

Erindi frá Efnamóttökunni var lagt fram á fundinum þar sem fram kom ósk um hækkun á 

greiðslum til þjónustuaðila Úrvinnslusjóðs fyrir meðhöndlun á raftækjaúrgangi. Tiltekið er í 

erindinu að upphæðirnar hafi verið of lágar í upphafi, greiðsla söfnunarstöðvargjalda hærri en 

forsendur Úrvinnslusjóðs gerðu ráð fyrir, málmverð hafi fallið verulega og gengi ísl. kr. hækkað 

ásamt hærri launakostnaði. 

ÓK fór yfir það að á síðasta fundi var farið yfir erindi Hringrásar/Efnarásar um hækkun á 

greiðslum Úrvinnslusjóðs til þjónustuaðila. Tiltekið var í erindinu að málmverð hefði fallið 

verulega og launakostnaður aukist. Á síðasta stjórnarfundi var farið yfir gögn frá EUWID um 

þróun endurvinnsluverðs málma og plasts á markaði og þróun greiðslu til úrgangshafa hjá 

meðhöndlunar- og endurvinnsluaðilum raftækja í Þýskalandi. 

 

Lagðar voru fram á fundinum upplýsingar um verðlagsþróun á markaði með rr-úrgang.  



Stjórn ræddi næstu skref. Umræðu verður framhaldið á næsta fundi. 

 

 

4. Þjónustu- og ráðstöfunaraðilar 

Lagt var fram til samþykktar stjórnar  fyrirtækja sem hafa sótt um að gerast þjónustu- og 

ráðstöfunaraðilar í raftækjum: 

Fyrirtæki sem óska eftir að gerast þjónustuaðilar við meðhöndlun á raf- og rafeindatækjaúrgangi: 

 

Efnamóttakan hf    kt. 691298-2729 

Gámaþjónusta Vesturlands ehf. kt.571293-2779 

Gámaþjónusta Vestfjarða ehf.  kt.570192-2139 

Sorph. Vilhelms Harðarsonar ehf. kt.500196-3199 

Gámaþjónusta Norðurlands ehf. kt.481287-1039 

Sjónarás ehf. (Gþj. Austurl.) kt.670502-3680 

Gámaþjónustan hf kt.410283-0349 

Efnarás ehf. kt.530315-0290 

 

Samþykkt. 

 

 

 

 

Fyrirtæki sem óska eftir að gerast ráðstöfunaraðilar við meðhöndlun á raf- og 

rafeindatækjaúrgangi: 

 

Fura ehf 621281-1009 

Hringrás hf. 420589-1319 

Umboðsaðili erlends fyrirtækis óskaði nafnleyndar vegna viðskiptatrúnaðar. Erlenda félagið 

uppfyllir skilyrði skilmála. 

 

Samþykkt. 

 

5. Söfnunarstöðvargjald 

ÓK fór yfir að á síðasta stjórnarfundi var farið yfir lagaákvæði og framkvæmd Úrvinnslusjóðs á 

greiðslu söfnunarstöðvargjalda. Síðan árið 2008 hefur greiðsla söfnunarstöðvagjalda verið hluti 

af greiðslu Úrvinnslusjóðs til þjónustuaðila. Þjónustuaðilar hafa síðan gert upp 

söfnunarstöðvargjöld við sveitarfélög. Í framhaldi af útboði Sorpu á móttöku raf- og 

raftækjaúrgagngs hófst umræða um hvort ástæða væri til að breyta þessu fyrirkomulagi á þann 

veg að Úrvinnslusjóður myndi greiða söfnunarstöðvargjöldin milliliðalaust. Umræðu um kosti og 

galla ofangreindra leiða við greiðslu söfnunarstöðvargjalda var frestað og ákveðið að stjórnin 

ræddi við sitt bakland um málið. Að ósk fulltrúa sveitarfélaganna var umræðu frestað til næsta 

fundar.  

 

 

6. Ýmis erindi 



Lagt var fram á fundinum erindi frá Formtak þar sem óskað er eftir að mótaolía, sem notuð er í 

byggingariðnaði, verði undanþegin úrvinnslugjaldi. Ástæðan er m.a. að engir afgangar verði til 

og að olían sé umhverfisvæn. Már Karlsson hefur skoðað málið, og lagt var fram  minnisblað 

hans um málið á fundinum.  

 

Stjórn Úrvinnslusjóðs fellst ekki á að leggja fram tillögu til ráðherra um umbeðna undanþágu 

frá gjaldskyldu. 

 

Lagt var fram á fundinum erindi frá Gúmmívinnslunni þar sem óskað er eftir að úrvinnslugjald á 

sóla til sólningar á notuðum hjólbörðum verði lækkað. Það er núna það sama og fyrir hjólbarða. 

Rökstuðningur er sá að sólinn slitni hlutfallslega meira en belgur hjólbarða og því komi minna til 

förgunar af bananum. Gerð var tillaga um breytingar á úrvinnslugjaldi á sóla hjólbarða. 

Úrvinnslugjaldið verði lækkað frá 40 kr/kg í 8 kr/kg. 

 

Stjórn samþykkir að lækka gjald í 8 kr/kg. 

 

Lagt var fram erindi frá Fornbátafélagi Íslands sem óskar eftir fjárhagsstyrk frá Úrvinnslusjóði til 

að kortleggja skipsflök á hafsbotni. Bent er á í erindinu m.a. á veiðarfæratjón og hættu á að 

olíutankar fari að leka. Erindið er einnig sent til umhverfis- og auðlindaráðherra. 

 

Stjórnin hafnar erindinu. 

 

7. Önnur mál 

Engin 

 

 

Næsti fundur ákveðinn 24. nóvember 2015.  

Fundi slitið kl 13:50 

 


