Fundargerð
284. fundur stjórnar Úrvinnslusjóðs (fjarfundur)
Miðvikudaginn 8. apríl 2020 kl. 900 –1055.

Mætt:

Laufey Helga Guðmundsdóttir (LHG), formaður
Benedikt S. Benediktsson (BSB)
Bryndís Gunnlaugsdóttir Holm (BGH)
Hildur Hauksdóttir (HH)
Hlíðar Þór Hreinsson (HÞH)
Lárus M.K. Ólafsson (LÓ)
Eygerður Margrétardóttir (EM)

Ólafur Kjartansson (ÓK), framkv.stj.
Guðlaugur Sverrisson (GS), fundarritari.

1. Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt, án áritunar
2. Veiðarfæri
Samband íslenskra sveitarfélaga óskað eftir umfjöllun um veiðarfærasamning Úrvinnslusjóðs
við SFS, framkvæmd og árangur. LHG taldi að gott væri að SFS og SÍS tæku um samtal um
framkvæmdina á samningnum. ÓK óskaði eftir því að sveitarfélögin tækju saman athugasemdir
frá þeim um framkvæmdina og kæmu þeim til Úrvinnslusjóðs og SFS.

3. Heyrúlluplast
Á síðasta stjórnarfundi var lagt fram erindi frá PNR þar sem óskað var eftir greiðslu frá
Úrvinnslusjóði fyrir unnið efni í birgðageymslum. Efnið yrði selt síðar þegar aðstæður á
mörkuðum lagast.
ÓK fór yfir að óskað hefur verið eftir upplýsingum frá PNR m.a. um hvers vegna viðskiptaaðili
PNR kaupi ekki af þeim efni. Lagt var fram á fundinum bréf frá fyrirtæki sem kaupir fullunnið
efni af PNR. Svo virðist að það hafi lent í tímabundnum vandræðum með að selja sína
framleiðslu áfram til notenda. ÓK sagði frá samtali sínu við norska aðila, sem upplýstu um að
ennþá væri eftirspurn eftir endurunni efni. Rætt var um óhreinindahlutfall sem miðað er við í því
efni sem fer til vinnslu hjá PNR og á að gilda til loka maí. LHG rifjaði upp umræðu frá fyrri
fundi. Hún ræddi hliðstæðu við meðhöndlun á olíuúrgangi sem greitt er fyrir jafnvel þó að ekki
sé búið að afsetja hann. Stjórnarmenn ræddu fyrirkomulag við greiðslu til þjónustuaðila með því
að vísa fram staðfestingu frá ráðstöfunaraðila. Umræðu frestað.

4. Spilliefni
Lagt var fram erindi til stjórnar þar sem óskað er eftir að Úrvinnslusjóður stofni nýja
greiðsluflokka vegna útflutnings á olíumálningu og leysiefnum. Einnig er í erindinu upplýsingar
um útflutning á klórefnum, formalíns og freons sem Kalka tekur ekki á móti.
Forsagan er rakin í greinargerð sem fylgir erindinu en leitað hefur verið leiða til útflutnings á
olíumálningu og leysiefnum vegna þess að Kalka hefur ekki náð að anna brennslu spilliefna og
þessi efni safnast upp á starfstöð þjónustuaðila.
Frestað.

5. Staða mála
Um áhrif COVID á starfsemi Úrvinnslusjóðs.
Frestað.

6. Önnur mál
Engin

Næsti fundur 29. apríl 2020 kl. 9:00
Fundi slitið kl. 10.55

