
 

 

 

 

 

 

 

Fundargerð 

320. stjórnar Úrvinnslusjóðs Borgartúni 35 

Þriðjudaginn 25. janúar 2022 kl. 1130 –1250. 

 

 

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

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

                         Áslaug Hulda Jónsdóttir (ÁHJ)                Gestir: Íris Gunnarsdóttir 

 Hildur Hauksdóttir (HH)                             

 Hlíðar Þór Hreinsson (HÞH) (fjv.)                    

 Lárus M.K. Ólafsson (LÓ)       

 Eygerður Margrétardóttir (EM) 

   

    

  

 

1. Fundargerð síðasta fundar.  

Formaður bauð nýjan stjórnarmann, Áslaugu Huldu Jónsdóttir velkomna til starfa.  

Lögð fram fundargerð síðasta fundar. Óskað eftir breytingu á fundargerð. 

  

Samþykkt með áorðnum breytingum. 

 

2. Spilliefni. 

Gjaldskrá Kölku fyrir spilliefni sem bera úrvinnslugjald hækkaði 1.janúar 2022 

Tillaga að breyttu endurgjaldi fyrir spilliefni sem ráðstafað er í Kölku í samræmi við líkan um 

endurgjald fyrir spilliefni, sem lagt var fram fundinum. ÍG fór yfir helstu breytingar. 

 

Stjórn samþykkir nýtt endurgjald fyrir spilliefni frá og með 1. janúar 2022, kr/kg: 

 

Framköllunarvökvar 212 kr/kg 

Halógeneruð efnasambönd 459 kr/kg 

Ísócýanöt 294 kr/kg 

Leysiefni 215 kr/kg 

Olíumálning 225 kr/kg 

Kítti og sparsl 255 kr/kg 

Ryðvarnarolía og smurfeiti 272 krkg 



 

Úrgangsolía, smáílát <400 kg/ár 134 kr/kg 

Prentlitir 226 kr/kg 

Fúavarnarefni 312 kr/kg 

Útrýmingarefni 398 kr/kg 

 

 

3. Hjólbarðar. 

Þjónustuaðili hefur óskað eftir hækkun á endurgjaldi fyrir hjólbarða sem sendir eru til 

endurvinnslu vegna hækkunar á móttökugjaldi ráðstöfunaraðila og aukins kostnaðar vegna 

meðhöndlunar og flutninga. Lagðir voru fram útreikninga vegna kostnaðarauka við meðhöndlun 

hjólbarða og farið yfir þá. Stjórn ræddi endurgjald vegna UE (urðun til endurnýtingar). Rætt var 

um hvort að lækka ætti endurgjald vegna UE eða fella út. Framkvæmdastjóra falið að kanna 

málið og ræða við fulltrúa Sorpu. 

 

Umræðu frestað. 

 

4. Rekstur. 

Frestað. 

 

5. Önnur mál.  

Sagt var frá væntanlegri ferð starfsmanns Úrvinnslusjóðs ásamt fulltrúum frá Terrra og 

Íslenska gámafélagsins til Påryd í Svíþjóð og kanna með plast sem ekki hefur hlotið rétta 

meðhöndlun. 

 

 

 

Næsti fundur 3. febrúar 2021 kl. 08:30 

Fundi slitið kl. 12:50 
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