Fundargerð
298. fundur stjórnar Úrvinnslusjóðs (fjarfundur)
Fimmtudaginn 21. janúar 2021 kl. 830 –1030.

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.
Gestir: Heiðrún Lind Marteinsdóttir (HLM)
Sigurgeir Bárðarson (SB) frá SFS
Íris Gunnarsdóttir (ÍG)

1. Fundargerð síðasta fundar.
Samþykkt án áritunar.

2. Veiðarfærasamningur.
LHG óskaði eftir að gestir, sjá að ofan, gætu tekið sæti á fundinum. Samþykkt.
HH kynnti drög að nýjum samningi um ráðstafanir til að tryggja úrvinnslu úrgangs veiðarfæra úr
gerviefnum í samræmi við tillögu stjórnar sem samþykkt var á stjórnarfundi nr. 296, haldinn 25.
nóvember 2020. Lagt er til að veiðarfæragerðir verði samningsaðilar ásamt SFS og að
móttökustöðvum verði fjölgað auk þess sem rætt hefur við fyrirtæki í fiskeldi um aðild að
samningnum.
Stjórnarmenn ræddu drögin og voru fulltrúar SFS til svara.
HLM yfirgaf fund kl. 9:00.
Skýrt var að samningurinn muni taka á upplýsingum og gagnasöfnun um meðhöndlun
veiðarfæraúrgangs, og að tekið yrði við öllum veiðarfæraúrgangi til meðhöndlunar. Stjórn óskar
eftir því að SFS og starfsmenn sjóðsins taki saman skjal yfir þær kröfur sem gerðar eru til
veiðafærasamnings samkvæmt lögum um úrvinnslugjald og plasttilskipun ESB og hvernig
samningsdrögin mæta þessum kröfum.
SB yfirgefur fund kl. 9:30.

3. Úrgangsfrumvarp og stefnumótun ráðherra.
Farið var yfir á fundinum að umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur sett úrgangsfrumvarp
ásamt samanburðarskjölum í samráðsgátt stjórnvalda. Frestur til að skila inn umsögnum er til 29.

janúar 2021. LHG fór yfir nokkrar helstu áherslur sem þar koma fram. Stjórn ákveður að fela ÓK
að senda inn umsögn um frumvarpinu þar sem áhersla verði lögð á betri skilgreiningu á
hlutverkum aðila sem koma að úrgangsstjórnun og fjármögnun, raunsærri gildistíma
lagabreytinga og tekjufærslur Úrvinnslusjóðs.
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið hefur sett í samráðsgátt stjórnvalda stefnu ráðherra í
úrgangsmálum – Í átt að hringrásarhagkerfi. Umfjöllun um málið frestað.
4. Flutningsjöfnun.
ÓK sýndi glærur og fór yfir tillögu á fundinum að breyttri flutningsjöfnun fyrir heyrúlluplast.
Stjórnamenn ræddu breytta framkvæmd á flutningsjöfnun.
Umræðu frestað.
5. Önnur mál.
Engin.
Næsti fundur 4. febrúar 2021 kl. 8:30
Fundi slitið kl. 10:30

