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Fundargerð stjórnarfundar 
20. fundur 

 
Fundur stjórnar Norðurár bs haldinn í Ráðhúsinu á Sauðárkróki mánudaginn 17. ágúst 2009 
kl: 15:00 
Á fundinn mættu stjórnarmennirnir Magnús B. Jónsson, Einar E Einarsson og Vignir 
Kjartansson. Einnig sat fundinn Margeir Friðriksson fjármálastjóri Sveitarfélagsins 
Skagafjarðar.  
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2. Bréf Flokkunar Eyjafjörður. 
3. Fjárhagsstaða Norðurár bs. 
4. Bréf til landeigenda Sölvabakka vegna leigusamnings. 
5. Framkvæmdaráætlun og áætlaður kostnaður vegna urðunarstaðar. 
6. Önnur mál. 

 
 

1. Fundargerð síðasta fundar. 
Funargerð frá stjórnarfundi þann 8. júlí lögð formlega fram og undirrituð. 
 
 

2. Ósk um samstarf 
Borist hefur bréf dagsett 24. júlí 2009,  frá Hermanni Jóni Tómassyni, stjórnarformanni 
Flokkunar Eyjafjörður ehf.  Í bréfinu kemur fram að stjórn Flokkunar hafi fjallað um þá 
möguleika sem í boði væru um samstarf við Norðurá bs., og að niðurstaða þeirra sé ósk um 
að gerð verði drög að samkomulagi sem hægt verði að bera undir eigendafund í Flokkun 
Eyjafjörður ehf. í lok ágúst.  Jafnframt óska þeir eftir því að samningurinn byggi á 
eftirfarandi hugmyndum. 
 

• Flokkun Eyjafjörður ehf. eða Sveitarfélögin á Eyjafjarðarsvæðinu geri bindandi 
samning við Norðuá bs. til 10 ára um urðun óflokkanlegs almenns úrgangs að 
Sölvabakka. 

• Gengið er útfrá að urðað magn sé 7-10.000 tonn á ári  verði ca. 10.000 tonn árið 2011 
en fari síðan minnkandi. 

• Flokkun/Sveitarfélög við Eyjafjörð greiði fast umsamið urðunargjald fyrir hvert 
urðað kg skv. gjaldskrá eða umsömdu verði. 

• Við ákvörðun urðunargjalds verði tekið tillit til rekstarhagkvæmni sem leiðir af 
samstarfinu sbr. skýrslu „Greining kostnaðar við samnýtingu endurvinnslu- og 
förgunarleiða úrgangs á Norður- og Austurlandi“. 
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Samþykkt að vinna að drögum á samningi við stjórn Flokkun Eyjafjörður ehf.  Jafnframt 
ákveðið að tilnefnda Gunnar Svavarsson, umhverfisverkfræðing hjá Eflu verkfræðistofu í 
vinnuhópin.  Magnúsi falið að svara Hermanni skriflega  
 
 

3. Fjárhagsstaða Norðurá bs. 
Margeir gerði grein fyrir fjárhagsstöðu Norðurá bs. Stærsti útgjaldaliðurinn árið 2009 hefur 
verið kaup á verkfræðiþjónustu, samtals rúmlega 10 milljónir.  Aðrir kostnaðarliðir á árinu 
2009 eru óverulegir.   Handbært fé félagsins í dag (með viðskiptakröfum), er 5,9 milljónir.   
 
 

4. Bréf til landeigenda Sölvabakka vegna leigusamnings. 
Ákveðið að tilkynna landeigendum skriflega að öll aðilarsveitarfélögin að einu undanskildu 
hafi nú sent formlegt samþykki sitt fyrir þeirri tillögu að ráðist verði í gerð urðunarstaðar að 
Sölvabakka, og þar með er staðfest samþykki stjórnar á leigusamningi um urðunn sorps í 
landi Sölvabakka við Blöndós sem undirritaður var  1. maí 2009.   Jafnframt samþykkti 
stjórnin að boða landeigendur á næsta stjórnarfund til kynningar á stöðu málsins.  
 
 

5. Framkvæmdaráætlun og áætlaður kostnaður vegna urðunarstaðar. 
Lagt fram minnisblað dagsett 14. ágúst 2009 frá Gunnari Svavarssyni hjá Efla Verkfræðistofu 
um þær breytingar sem gera þyrfti á núverandi vinnu ef samið verður við Flokkun 
Eyjafjörður ehf um urðunn sorps af þeirra svæði.  Í minnisblaðinu er einnig búið að uppfæra 
stofnkostnað, bæði með uppfærslu á einingaverðum og áhrif hugsanlegrar stækkunar á 
rekstur Norðurá bs.  Áfram verður unnið með tölurnar í fyrirhugaðri samningsgerð við 
Flokkun Eyjafjörður ehf. 
 
 

6. Önnur mál 
 

a) Svæðisskipulag 
Ákveðið gera eftirfarandi athugasemd við auglýst svæðisskipulag Samvinnunefndar Austur 
Húnavatnssýslu. 
 
„Norðurá bs., sem stendur að byggingu urðunarstaðar á Sölvabakka, stendur nú í viðræðum 
við Flokkun Eyjafjörður ehf um að taka við allt að 10.000 tonnum af almennu úrgangi á ári 
til urðunar á Sölvabakka frá Eyjafjarðarsvæðinu. Á Sölvabakka verði því heimilt að urða allt 
að 21.000 tonn árlega af úrgangi í stað 11.000 tonna eins og áður var áætlað og er óskað eftir 
því að gert sé ráð fyrir þessu við afgreiðslu breytingarinnar. Um er að ræða mikið hagsmuna 
og hagræðingarmál fyrir öll sveitarfélögin sem að málinu koma“. 
 
Magnúsi falið að senda skriflega athugasemd.  
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  b) Vegagerð 
Magnús gerði grein fyrir fundi sem hann átti með fulltrúum Vegagerðarinnar um þörfina á 
uppbyggingu vegarins frá urðunarstaðnum og að Skagastrandarvegi.     
 
 

Fundi slitið kl. 17:00 
 
 

 
Magnús B. Jónsson      Einar E Einarsson 
 
 

Vignir Kjartansson 


