
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundargerð  
318. stjórnar Úrvinnslusjóðs haldinn að Borgartúni 35  

Fimmtudaginn 16. desember 2021 kl. 900 –1050.  

  

  
Mætt:              Magnús Jóhannesson (MJ), formaður                       Ólafur Kjartansson (ÓK), framkv.stj.   

Benedikt S. Benediktsson (BSB)                               Guðlaugur Sverrisson (GS), fundarritari.  

                         Bryndís Gunnlaugsdóttir Holm (BGH)                      Gestir:   

Hildur Hauksdóttir (HH)                              

Hlíðar Þór Hreinsson (HÞH)                     

Lárus M.K. Ólafsson (LÓ)        

Eygerður Margrétardóttir (EM)  

 

   

    

  

  

1. Fundargerð síðasta fundar.   

Lögð fram fundargerð síðasta fundar.  

   

Samþykkt.  
 

  

2. SWEREC.  

Formaður skýrði frá fundi sem hann og framkvæmdastjóri héldu með framkvæmdastjóra 

SWEREC þann 13. desember sl. Þeir ræddu einnig við fulltrúa Terra og Íslenska gámafélagsins 

vegna viðskipta þeirra við SWEREC.  

Lögð fram drög að bréfí  til framkvæmdastjóra SWEREC. Efni bréfs samþykkt með einni 

viðbótarsetningu.   

ÓK fór yfir stöðuna á endurvinnslu á plastúrgangi á vegum Úrvinnslusjóðs hjá ráðstöfunaraðilum 

sjóðsins. Farið var yfir mögulegt samstarf við Valipac um rekjanleika úrgangs. Samþykkt  að 

fela framkvæmdastjóra að koma með tillögu að því hvernig best verður staðið að samþykkt 

ráðstöfunaraðila og rekjanleika úrgangs.  

  

Samþykkt að senda bréfið með áorðnum breytingum.  
 

 

 

  



3. Heyrúlluplast.  

Rætt um stöðu varðandi vinnslu heyrúlluplasts. Síðast liðið sumar safnaðist heyrúlluplast upp 

hjá þjónustuaðilum. Stjórnin ákvað að hækka tímabundið, til 31.desember 2021, endurgjald fyrir 

fullunnið heyrúlluplast (perlur) úr 90 kr/kg í 120 kr/kg.   

Lagt er til að tímabundin hækkun endurgjalds fyrir fullunnið heyrúlluplast (perlur) verði 

framlengd. Stjórnarmenn ræddu stöðuna við endurvinnslu heyrúlluplasts.  

  

Stjórn samþykkir að framlengja núverandi endurgjald fyrir fullunnið heyrúlluplast (perlur) 

til og með 30. júní 2022.  

  

4. Raftæki.   

Farið var yfir á fundinum að Terra Efnaeyðing hefur skoðað leiðir til að koma kælitækjum til 

endurvinnslu erlendis. Flytjist meðhöndlun og endurvinnsla erlendis er nauðsynlegt sé að hækka 

endurgjald. Lögð var fram á fundinum tillaga um hækkun endurgjalds. Einnig var farið yfir það á 

fundinum að unnið er að því að finna nýjan farveg fyrir stór raftæki.   

  

Stjórn samþykkir að hækka endurgjald fyrir meðhöndlun á kælitækjum í 97 kr/kg frá og með 

1. janúar 2022.  

  

BSB yfirgaf fund 10:20   

   

  

5. Starfið fram undan.   

Á síðasta stjórnarfundi var ákveðið að fara yfir verkefnin fram undan með hliðsjón af 

tímarammanum sem gefinn er.  

Framkvæmdastjóri lagði fram á fundinum og fór yfir drög að verkefnalista og að 

tímaáætlun hvers verkefnis. Stjórnarmenn ræddu starfið sem bíður þeirra í ljósi þessara 

verkefnaáætlunar. Formaður nefndi að í ljósi þeirra fjölmörgu verkefna sem lægju fyrir gæti 

verið gott ef stjórn hefði möguleika að eiga einn heilan starfsdag í upphafi næsta árs til að fara 

yfir verkefnin. Einnig þarf að huga að fjölgun starfsmanna vegna aukinna verkefna. Stjórn felur 

framkvæmdastjóra að kanna þörf fyrir nýráðningu starfsmanna miðað við þau auknu verkefni 

sem sjóðnum hefur verið falið.   

Frekari umræðu um verkefnin fram undan frestað.  

  

Formaður sagði frá fundi hans og framkvæmdastjóra með Landvernd og 

Neytendasamtökunum. Sagt var frá hugmyndum samtakanna um aðkomu þeirra að starfi 

Úrvinnslusjóðs. Umræðu um málið var frestað til næsta fundar.  

   

Fulltrúi sambands sveitarfélaga lagði fram eftirfarandi tillögu um  breytingu á 

starfsreglum stjórnar sem var samþykkt samhljóða.   

  

Stjórnarformanni Úrvinnslusjóðs falið að hafa samskipti við fjölmiðla.   

  

Starfsreglur verða uppfærðar til samræmis við samþykktar breytingar.  

  

  



6. Önnur mál.   

Lögð var fram skrifleg bókun frá LÓ:  

  

„Í ljósi umræðu um störf Úrvinnslusjóðs óska ég, f.h. Samtaka iðnaðarins (SI), eftir að koma 

á framfæri eftirfarandi sjónarmiðum.   

  

Nú liggur fyrir að það mál er varðar meðhöndlun Swerec á plasti árið 2016 er í farvegi hjá 

Úrvinnslusjóði og vísast hér almennt til yfirlýsinga um það bæði í fjölmiðlum og á vettvangi 

stjórnar. Að mati SI verður að draga lærdóm af því máli og sannarlega hefði mátt gera þar 

betur en raunin varð. Hins vegar er staðan sú að lausn þessa máls er forgangsmál að mati 

samtakanna sem mikilvægt er að leysa til að auka á trúverðugleika starfa Úrvinnslusjóðs og 

þeirra þjónustu- og ráðstöfunaraðila sem sjóðurinn treystir á og ekki síst trúverðugleika í 

meðhöndlun úrgangs almennt, þ.m.t. flokkun úrgangs, söfnun og meðhöndlun hverju sinni. 

Þegar rýnt er í gögn af stjórnarfundum liðins árs er ljóst að ráðstöfun úrgangs erlendis hefur 

verið til umfjöllunar á vettvangi stjórnar og m.a. hvernig eftirfylgni með þeim málum verði 

best komið. Það má og verður að spyrja hvort þeirri umfjöllun hafi verið fylgt eftir með 

fullnægjandi hætti. Hins vegar bera þessi gögn með sér að Úrvinnslusjóði er umhugað að 

úrgangur fari í réttan farveg. Að sama skapi leiðir sú yfirferð á starfsemi stjórnar undanfarið 

ár í ljós ákveðna veikleika í starfsemi sjóðsins að þar hafa verið til umfjöllunar mörg erfið og 

tímafrek mál. Má þar nefna samskipti sjóðsins við stjórnvöld að tryggja fjármögnun hans 

vegna þeirrar erfiðu stöðu sem lög um opinber fjármál settu hann í og höfðu áhrif á útgáfu 

ársreikninga, málefni er varða innlenda meðhöndlun á heyrúlluplasti, vinna við nýjan 

veiðafærasamning og undirbúningur að innleiðingu lagabreytinga vegna 

hringrásarhagkerfisins svo fáein dæmi séu tekin. Telja samtökin að þessi mál sýni að 

sjóðurinn kunni að vera undirmannaður og má velta upp þeirri spurningu hvort rétt sé að 

dreifa álagi og tryggja gagnsæi með frekari viðbót við skrifstofu sjóðsins, s.s. með sérstaka 

áherslu á lögfræði og kynningarmál.   

  

• Grundvöllur þess að vantrú skapast um störf sjóðsins er m.a skortur á gagnsæi og því er 

mikilvægt að hraða upplýsingagjöf um starfsemi hans, bæði á stafrænum miðlum og í 

fjölmiðlum. Það verk má ekki dragast heldur er mikilvægt að tryggja að upplýsingar séu 

opinberar og má þar horfa til breiðari hóps miðla en eingöngu heimasíðu sjóðsins.   

  

• Þá er mikilvægt að taka strax til skoðunar hvaða upplýsingar sjóðurinn getur veitt um 

alla virðiskeðju úrgangsmála, þ.e. feril úrgangs frá söfnun til meðhöndlunar erlendis, s.s. 

birta hvar úrgangur endar (land eða starfsstöð).  

   

• Einnig telja SI mikilvægt að því sé haldið til haga, og fært til bókar, að fulltrúar 

atvinnulífsins í stjórn sjóðsins hafa ekki lagst gegn hækkun úrvinnslugjalds þegar tilefni 

hefur kallað á slíkt, þvert á ummæli um tregðu til slíks í opinberri umræðu.   

  

Að lokum er mikilvægt að sjóðurinn dragi lærdóm af gagnrýni sem hann verður fyrir og bæti 

starfsemi þar sem slíkra úrbóta er þörf. Mikilvægt er að axla ábyrgð, sé hún til staðar, en 

einnig að taka frumkvæði í fræðslu og upplýsingagjöf. Eins og fram kemur í athugasemdum 

við bandorm fjárlaga er unnið að endurskoðun skilmála með hliðsjón af nýjum ákvæðum um 

ráðstöfun úrgangs og þar er tækifæri fyrir sjóðinn að sækja fram í kröfum, skýrleika og 



eftirfylgni. Ítreka SI mikilvægi þess að sjóðurinn grípi til aðgerða til að fyrirbyggja að ástand, 

líkt og skapast hefur vegna Swerec, endurtaki sig ekki, hvort sem það er varðandi plast eða 

annan úrvinnslugjaldsskyldan úrgang.“   

  

Reykjavík, 15. desember 2021   

Lárus M. K. Ólafsson  

  

  

  

Næsti fundur 6. janúar 2021 kl. 09:00  

Fundi slitið kl. 10:50  
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