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Verkefni þetta er áhersluverkefni Sóknaráætlunar Suðurlands á vegum Samtaka sunnlenskra 

sveitarfélaga. Í Stefnumörkun Suðurlands 2016-2020 kemur fram framtíðarsýn fyrir 

landshlutann sem byggir á eftirfarandi gildunum: Mannauður, náttúra og samtakakraftur. 

Framtíðarsýnin felur í sér fjölbreytt atvinnulíf, mannlíf og menningu á Suðurlandi sem laðar 

að íbúa og gesti, hvetjandi umhverfi til menntunar, rannsókna og þróunar og atvinnusköpun 

sem byggir á sjálfbærri nýtingu á auðlindum landshlutans. 

Þættir sem hafðir eru að leiðarljósi í þessari framtíðarsýn eru: Jákvæð samfélagsþróun, gæði, 

hreinleiki og umhverfisvitund, að byggja upp fjölskylduvænt samfélag og fjölbreytni í 

menningu, mannlífi, menntun og atvinnu.  

Þegar þessir þættir eru allir teknir saman má sjá mjög sterka skírskotun til hugtaksins sjálfbærar 

þróunar. Sjálfbær þróun í samfélögum þýðir að við njótum gæða umhverfisins án þess að það 

hafi þau neikvæðu áhrif að kynslóðirnar sem á eftir okkur koma geti ekki notið þeirra. Þetta er 

hugtak sem byggir á jafnvægi þriggja þátta; hagrænna, félagslegra og umhverfislegra. Þessir 

þættir fela í sér að lífsgæði íbúa eru hafðir í öndvegi ákvarðanatöku yfirvalda, án þess að þau 

hafi neikvæð, óafturkræf áhrif á náttúruna.  

Í Stefnumörkun Suðurlands 2016-2020 eru tvær af sex megin áherslum eftirfarandi: 

• Að vinna að umhverfisvakningu með sjálfbærni að leiðarljósi og auka sjálfbæra nýtingu 

á orku og auðlindum  

• Auka samvinnu á milli sveitarfélaga í sem flestum málefnum 

Í þessu samhengi er því mikilvægt að leiða saman sveitarstjórnir, atvinnustarfsemi og íbúa til 

að þessir aðilar geti átt kost á því að kynnast betur hvort öðru og hugsanlega stillt saman strengi 

sína. Og var það hugmyndin með ráðstefnunni Sjálfbært Suðurland – úrgangsmál, sem var 

haldin á vegum Samtaka Sunnlenskra Sveitarfélaga þann 7. september 2017 í Flóahreppi þar 

sem markmið ráðstefnunnar var að leiða saman sveitarfélög á Suðurlandi sem vilja stuðla að 

betri úrgangsmeðhöndlun og koma að stað umhverfisvakningu á sviði umhverfis- og 

úrgangsmála. Ráðstefnunni var ætlað að vera samráðsvettvangur fyrir málaflokkinn og til 

tengslamyndunar milli aðila sveitarfélaga um úrgangsmál.  
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Sveitarstjórnarfólki og starfsfólki á viðeigandi sviðum hjá sveitarfélögum á Suðurlandi var 

boðið til ráðstefnunnar. Ráðstefnan var haldin 7. September 2017 og stóð dagskráin frá kl. 

10:00 til 16:00.  

Starfshópur ráðstefnunnar skipuðu:  

Guðrún Ásdís Sturlaugsdóttir, verkefnastjóri  

Elísabet Björney Lárusdóttir 

Þórður Freyr Sigurðsson  
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Sérstakar þakkir fá eftirfarandi aðilar sem fluttu erindi sitt fyrir okkur:  

Þórður Freyr Sigurðsson Sviðsstjóri þróunarsviðs SASS Fundastjóri 

Gunnar Þorgeirsson Stjórnarformaður SASS Setning ráðstefnu 

Stefán Gíslason Eigandi Environice Staða úrgangsmála á starfssvæði 

Sorpstöðvar Suðurlands og 

hringrásarhagkerfið 

Guðrún Ásdís Sturlaugsd Verkefnastjóri í Nýheimum Kortlagning úrgangsþjónustu á 

Suðurlandi og kynning á 

Pokastöðinni 

Elísabet Björney Lárusd. Eigandi og framkvæmdarstjóri 

Björney umhverfisráðgjöf 

Stöðumat úrgangsmála í 

Bláskógabyggð 

Guðmundur H. Sigurðsson Framkvæmdarstjóri Vistorku Akureyri, kolefnisjafnað 

sveitarfélag 

Dóra Svavarsdóttir Eigandi Culina Veitingar Diskósúpa – eldað úr afgöngum 

Kristján Ólafsson Framkvæmdastjóri Moltu ehf Kynning á Moltu ehf 

Börkur Brynjarsson Umhverfis- og tæknisvið 

Uppsveita 

Endurvinnsla seyru úr 

Uppsveitunum. 

Árni Bragason Landgræðslustjóri Landgræðslu 

Íslands 

Landgræðsla og seyra 

Guðmundur Tryggvi Ólafsson Stjórnarformaður 

Orkugerðarinnar 

Kynning á Orkugerðinni í 

Flóanum 

Kvenfélag Hraungerðishrepps  Veitingar 

 

 

Dagskrá ráðstefnunnar var eftirfarandi:  

10:00 Setning ráðstefnu Gunnar Þorgeirsson 

10:15 Staða úrgangsmála á starfssvæði Sorpstöðvar 

Suðurlands og hringrásarhagkerfið 

Stefán Gíslason 

10:50 Kortlagning úrgangsþjónustu á Suðurlandi Guðrún Ásdís Sturlaugsdóttir 

11:15 Stöðumat úrgangsmála í Bláskógabyggð Elísabet Björney Lárusdóttir 

11:40 Akureyri, kolefnisjafnað sveitarfélag. Guðmundur H. Sigurðsson, 

framkvæmdastjóri Vistorku 

12:00 Diskósúpa með Dóru - Matarsóun Dóra Svavarsdóttir 

12:45 Molta ehf. Kristján Ólafsson, framkvæmdarstjóri 

Moltu 

13:10 Endurvinnsla seyru úr Uppsveitunum Börkur Brynjarson, umhverfis- og 

tæknisvið Uppsveita 

13:35 Landgræðslan og seyra. Magnús Jóhannsson, Landgræðsla 

Ríkisins 

14:00 Orkugerðin í Flóanum. Guðmundur Tryggvi Ólafsson 

14:20 Pokastöðin. Guðrún Ásdís Sturlaugsdóttir 

14:30  Kaffi, samantekt og umræður. Þórður Freyr Sigurðsson 
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Öll ráðstefnan var tekin upp, upptakan tókst ekki vel vegna skorts á hljóðnema við púlt. TRS 

sá um að setja upp vélarnar. Reynt verður eftir fremsta megni að nýta fyrirlestrana og setja á 

vefsvæði SASS.Allir fyrirlestrar eru komnir í PDF útgáfu inná vefsvæði SASS undir 

áhersluverkefnið „Ráðstefna um sjálfbært Suðurland“. Samantekt ráðstefnunnar er á þessa leið:  

Stefán Gíslason talaði um hringrásarhagkerfið og tengdi það við úrgang á starfssvæði 

Sorpstöðvar Suðurlands. Hringrásarhagkerfið er úrgangsstjórnun þar sem horft er á úrgang sem 

auðlind inn í nýja framleiðslu og urðun verði hætt. Þá kom í ljós að samtals fóru 7.158 tonn í 

urðun og 5.166 tonn í endurnýtingu eða endurvinnslu frá íbúum svæðisins. Því er töluvert 

svigrúm til umbóta þar sem urðun er ekki í anda hringrásarhagkerfisins. Stefán umreiknaði 

mögulegan sparnað ef við myndum hætta að urða almennum og grófum úrgangi og áætlaði þá 

upphæð að vera 58.762.000 kr. fyrir starfssvæðið. Hins vegar er móttökugjald fyrir lífrænan 

úrgang svipað og fyrir almennan og grófan úrgang og því sé vitlaust gefið í spilin. Eins talaði 

hann um að fosfór væri nauðsynlegt næringarefni í áburð, en útlitið er þannig að innan 25 ára 

er spáð alvarlegum skorti á þessu efni. Fosfórið er hin vegar bundið í lífrænu efnunum okkar, 

og í dag er um 90 þúsund tonnum árlega urðað. Því erum við að taka þessa takmörkuðu auðlind 

og grafa í plastpoka ofan í jörð. Vitandi að landeyðing er vandamál á Íslandi væri hugsanlega 

skynsamlegra að vinna lífræna moltu úr þeim matvælum sem enda í almenna ruslinu og nýta 

sem áburð.  

Guðrún Ásdís talaði um verkefnið „Kortlagning úrgangsþjónustu á Suðurlandi“ sem er eitt af 

áhersluverkefnum SASS árið 2017. Markmið þess verkefnis er að kortleggja umhverfismál á 

Suðurlandi og setja þau upp sjónrænt fyrir sveitarstjórnarfólk og íbúa, bæði í skýrslu og það 

sem við á undir nýrri þekju á Kortavef Suðurland. Þannig væri hægt að auka yfirsýn yfir 

umhverfismál á Suðurlandi sem hugsanlega myndi leiða til samræmingu aðferða og auka 

þekkingaflæði á milli sveitarfélaga. Í ljós kom að 7 sveitarfélög af 15 væru farin að flokka 

lífræna úrganginn sinn frá almennu heimilissorpi. 10 af 15 væru komin með plastflokkun á 

heimilin og öll sveitarfélögin flokka pappír. Niðurstöður könnunar sem gerð var meðal 

sveitarfélaga á Suðurlandi voru á þá leið að magn úrgangs er að aukast, málaflokkurinn er 

almennt rekinn með halla, öll sveitarfélögin eru sammála um að við þurfum að bæta flokkun 

og tillögur til að ná árangri snúast um að auka flokkun, fræða íbúa, auka samstarf á milli 

sveitarfélaga og að innleiða hagræna hvata.  
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Elísabet Björney kynnti verkefnið sitt við Bláskógabyggð, en hún hefur undanfarið ár unnið að 

stöðumatsgreiningu á úrgangsmálum í sveitarfélaginu. Árið 2015 hélt hún umhverfisþing þar 

sem miðaði að því að kalla fram óskir íbúa um hvaða málefni eru mikilvægust í stefnumótun í 

umhverfismálum og kom í ljós að flestir íbúar sem tóku þátt vildu að úrgangsmál væru höfð í 

öndvegi. Greining úrgangsmála leiddi í ljós að urðunargjald og sorphirðan voru stærstu 

útgjaldaliðir málaflokksins. Því næst var leiga á gámum og tunnum og svo losun á úrgangi. 

Mesti kostnaðurinn lá á gámasvæðunum og var helst bundinn í almenna og grófa úrganginum. 

Hér eru því ýmis sóknarfæri á að draga saman kostnaðinn sem eru bundin í að auka fræðslu á 

flokkun, bæta merkingar á svæðinu og tryggja að starfsmaður sé fær um að veita réttar 

leiðbeiningar.  

Guðmundur H. Sigurðsson, framkvæmdastjóri Vistorku kynnti fyrir ráðstefnugestum verkefnið 

Akureyri – Kolefnisjafnað sveitarfélag. Verkefnin sem unnin hafa verið á vegum Vistorku eru 

fjöldamörg; Metan, Lífdísill, Molta, Hleðslustöðvar, Græna Trektin, Átta loftslagsgerðir, 

Leifur Arnar, Umhverfis- og samgöngustefna, kolefnisbókhald o.s.frv. Öll þessi verkefni fengu 

sérstaka kynningu á ráðstefnunni.  

Kristján Ólafsson hjá Moltu ehf. kom næstur á svið og talaði um fyrirtækið, hvernig það hafði 

verið stofnað, lýsti fyrir okkur framleiðsluferlinu, kynnti fyrir okkur magntölur ásamt því 

hvernig flokkun og sorphirða á sér stað. Einnig talaði hann um viðhorf íbúa og kynnti fyrir 

okkur afurðina. Fyrirtækið var stofnað í Eyjafirðinum árið 2006 og tók formlega til starfa árið 

2009. Fyrirtækið er samvinnuverkefni sveitarfélaga/sorpsamlaga og fyrirtækja af svæðinu. 

Árið 2016 var tekið við 1.635 tonnum af lífrænum úrgangi frá heimilum og var það 20% af 

úrganginum sem kom inn í fyrirtækið það ár. Restin kom frá Slátur og fiskiúrgangi og stoðefni. 

Fyrirtækið sparaði 13 miljón kg af gróðurhúsalofttegundum fyrir árið 2016, sem annars hefði 

sloppið í andrúmsloftið. Kristján fleygði því fram að kolefnisskattur væri 2 kr. við losun á 

hverju kg. af CO2 umfram kvóta, og því mætti líta á að Molta ætti inni fyrir árin 2009-2016 

154 miljónir kr.  

Börkur Brynjarsson frá Tæknisviði Uppsveitanna kynnti fyrir okkur Saurbæ á Flúðum, sem er 

samvinnuverkefni sveitarfélagana í Uppsveitum Árnessýslu og Flóa þar sem seyran er nýtt til 

uppgræðslu. Hrunamannahreppur sér um rekstur svæðisins og gengur vel.  

Árni Bragason, Landgræðslustjóri, leysti Magnús H. Jóhannsson af hólmi og hélt fyrir okkur 

fyrirlesturinn Seyra í Sókn. Þar fjallaði hann um samstarfsverkefni Landgræðslunnar við 
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sveitarfélögin í Árnesssýslu þar sem söfnun seyru var endurskipulögð frá grunni. Hún var 

meðhöndluð, eða kölkuð og dreift á afrétt til uppgræðslu. Þetta er sama verkefni og Börkur 

Brynjarsson kynnti fyrir okkur og kallaði „Saurbær“. Gróðurþekja á svæðinu fór úr 10-15% 

upp í 60-70% og hefur verkefnið því borið mikinn árangur. Fram undan hjá Landgræðslunni 

eru samstarfsverkefni við Árborg, Hveragerði og Ölfuss sem eru svipuð og „Saurbæjar“ 

verkefnið. Eins er verið að vinna skýrslu um kostnaðargreiningu á nýtingu lífræns úrgangs til 

uppgræðslu, samantekt á upplýsingum fyrir sveitarfélög sem vilja feta þessa sömu slóð.  

Erindi Guðmundar Tryggva Ólafssonar, stjórnarformanns Orkugerðarinnar, fjallaði um 

starfsemi fyrirtækisins. Verksmiðjan var byggð árið 2000 og afkastageta hennar eru 2 tonn/klst. 

eða allt að 7.500 tonn/ár. Síðastliðin ár hefur verksmiðjan unnið um 4.500 tonn á ári. 

Orkugerðin endurvinnur sláturúrgang í áburð og eldsneyti og getur einnig unnið aðrar tegundir 

af lífrænum úrgangi. Afurðirnar eru fita, mjöl eða kögglar. Hægt er að nýta þetta sem áburð 

fyrir garða, græn svæði, landgræðslu, trjárækt, þökur o.s.frv.. Fitan er nýtt sem orka í 

gufuframleiðslu í verksmiðjunni í stað þess að nota svart olíu og sem hráefni til lífdísilgerðar.  

Guðrún Ásdís kynnti í lokinn stöðuna á Pokastöðvaverkefninu sínu, sem er undirliður á 

verkefninu Plastpokalaust Suðurland. Markmiðið með Plastpokalausu Suðurlandi var að stíga 

fyrstu skrefin í átt að stóra verkefninu Sjálfbært Suðurland, að halda málþing, að gera 

greiningarvinnu og að undirbúa jarðveg þannig að auðvelt sé fyrir íbúa á Suðurlandi að setja 

upp Pokastöð í sínu samfélagi. Hakað hefur verið við öll þessi verkefni og eru Pokastöðvar 

farnar að birtast víða um Ísland. Næsta skref er að halda kynningu á verkefninu í hverju 

sveitarfélagi og að eiga í góðu samstarfi við sveitarfélögin.  

Til að draga allt saman þá má sjá að úrgangsmál er ansi vítt og breitt svið sem spannar allt frá 

heimilsúrgangi, til seyru og sláturúrgangs. Því er í mörg horn að líta. Stefán talaði um að 

jarðkúlan er föst stærð og við verðum að fara að líta á úrgang sem auðlind. Hann benti á góðar 

sparnaðarleiðir í stórum tölum þegar horft er á aukna flokkun. Guðrún fjallaði um könnun 

meðal sveitarfélagana og það kemur í ljós að það er eitthvað mikið að gerast þar sem 7 af 15 

sveitarfélögum á Suðurlandi eru farin að flokka lífrænt. Frá tölum Stefáns fyrir árið 2016 voru 

þau einungis tvö, þannig að það virðist sem margt vera að gerast í þessum málum.  

Það sýndi sig í umhverfisþingi Bláskógabyggðar að umræðurnar og meginsviðin fóru strax að 

snúast um úrgangsmálin þannig að þetta er veigamikill þáttur sem að íbúar leggja líka áherslu 
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á þannig að það ætti að gefa sterkar vísbendingar um að íbúar séu móttækilegir fyrir aukinni 

flokkun.  

Umfjöllunin frá Guðmundi hjá Vistorku var mjög fjölþætt og ítarleg og sýndi hvað þessi 

hringrásarhugsun er komin langt fyrir norðan.  

Kristján Ólafsson frá moltu ehf. talaði um stórar tölur í sparnaði á koltvísýring uppá 13 

milljónir kílóa. Hann minntist einnig á að það væri ekki verið að greiða fyrir sparnaði og væri 

það því allt annað reikningsdæmi fyrir sveitarfélögin ef það væri greiddur sparnaður. Þá væri 

komið fjárhagslegt hvatakerfi fyrir aukinni flokkun.  

Við fengum góða kynningu frá Berki og Árna um seyruverkefnin sem líta nú vel út og 

áhugaverð og Guðmundur Tryggvason fjallaði um mikilvægi Orkugerðarinnar fyrir 

landshlutann og benti á að ýmis tækifæri lægu þar til útvíkkunar á starfseminni ef áhugi eiganda 

væri fyrir hendi. Góð kynning frá Guðrúnu í lokin um Pokaverkefnið.  

Eins og sjá má er málaflokkurinn ansi víður. En það má spyrja sig ýmissa spurninga eins og  

1. Er flokkun raunveruleg hindrun, ef sparnaðurinn er svona augljós?  

2. Í tengslum við flokkunina virðast þrír meginþættir skipta mestu máli og þeir eru: að 

byggja upp innviði, að auka fræðslu og að koma upp efnahagslegum hvötum þannig að 

kerfið allt sé skilvirkara og þeir sem flokka fá verðlaun og sóðarnir þurfi að borga.  

3. Hvernig nýtum við betur fjárfestinguna á þeim verkefnum sem við höfum farið í sbr. 

Saurbæ, Orkugerðina, Feng eða fleiri fyrirtæki sem eru að vinna í úrvinnslu? 

4. Eru einhverjar hindranir í því að sveitarfélögin flokki meira? 
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Þegar tekin er sú ákvörðun að halda viðburð eins og ráðstefnu þá er markmiðið að öllu jöfnu 

að leiða fólk saman og kynna fyrir þeim hugmyndir sem aðrir hafa unnið að. Útkoman af slíkum 

viðburði getur verið nýjar hugmyndir og verkefni sem leiða til breytinga. Þannig má líta á 

ráðstefnur sem tól til að innleiða vöxt í samfélagi, sem aðstoð við staðbundna þróun og tæki til 

að auka meðvitund þeirra sem taka þátt á málefninu.  

Alls staðar þegar við komum saman þá skiljum við eftir okkur einhverskonar áhrif. Það kostaði 

okkur öll orku að komast á staðinn. Ráðstefnugestir borða á staðnum, og maturinn kemur 

einhversstaðar frá, sömu sögu er að segja um eldhúsbúnaðinn og fólkið sem vinnur fyrir okkur. 

Óhjákvæmilega á sóun mun eiga sér stað.  

ISO 20121 – Sjálfbær viðburðarstjórnun er stjórnunarkerfi sem var stuðst við í aðdraganda 

ráðstefnunnar: Sjálfbært Suðurland – úrgangsmál. Þessi staðall hefur sjálfbærni að leiðarljósi 

og heldur utan um allra fjárhagslega, félagslega og umhverfislega þætti sem tengdust 

viðburðinum. Með því að vinna með staðal eins og ISO 20121 þá var hægt að skipuleggja 

ráðstefnuna á þann hátt að áhrifin sem hún hafði voru fyrirsjáanleg og til staðar voru kerfi til 

að takast á við þau.  
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Þegar verið var að meta umfang ráðstefnunnar, þ.e. hvers ætti að taka tillit til þegar verið var 

að skoða áhrifin sem ráðstefnan hafði, þá var ákveðið að horfa að mestu leyti til 

úrgangsmyndunnar og ferðalaga gesta á ráðstefnunni. Ástæðan fyrir því var að tími var 

skammur og reynsla skipuleggjanda var mikil á þessu sviði. Staðallinn heldur utan um 

félagslega, hagræna um umhverfisþætti og hér var litið einna helst á umhverfisþáttinn 

 

Staðalinn krefst þess að skilgreindar eru meginreglur um sjálfbæra þróun (e. Principles) sem 

ávallt eru hafðar að leiðarljósi í öllum ákvörðunum sem teknar eru. Eftirfarandi meginreglur 

voru skilgreindar af starfshópnum:  

• Við berum virðingu fyrir matvöru og efni og sóum ekki að óþörfu 

• Við höfum sterka ábyrgðartilfinningu fyrir náttúrunni og viljum leggja okkar af mörkum 

að vernda hana 

• Við endurnýtum og endurvinnum 

• Við höfum gegnsæi og heiðarleika að leiðarljósi 

 

Tilgangur ráðstefnunnar er að leiða saman sveitarfélög á Suðurlandi sem vilja stuðla að betri 

úrgangsmeðhöndlun. Ráðstefnunni er ætlað að vera samráðsvettvangur fyrir málaflokkinn og 

til tengslamyndunnar milli sveitarfélaga, fyrirtækja og einstaklinga um úrgangsmál. 

 

Stuðst verður við leiðarljós Sóknaráætlunar Suðurlands þegar átt er við gildi. Þau eru:  

o Jákvæð samfélagsþróun 

o Gæði, hreinleiki og umhverfisvitund 

o Að byggja upp fjölskylduvænt samfélag 

o Fjölbreytni í menningu, mannlífi, menntun og atvinnu 
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Fyrirséð vandamál með ráðstefnu á Suðurlandi er ferðalag fólks til og frá ráðstefnunni, 

flutningur matvæla, mengun vegna framleiðslu matvæla, ofnotkun ráðstefnugagna og 

úrgangsmyndun. Að sama skapi er ákveðin áhætta fólgin í þekkingatapi, þar sem gleymist að 

gera útdrátt úr fyrirlestrum sem eru fluttir og engin skýrsla sé til staðar sem lýsir ákvörðunum 

sem teknar voru.  

 

Vandamál Áskorun Tækifæri 

Ferðalag fólks Þegar bílar/flugvélar/skip ferðast þá 

verður losun á CO2. Ef ráðstefnan væri 

ekki haldin þá yrði engin losun vegna 

hennar og því er þetta á ábyrgð hennar  

Við getum kolefnisjafnað ráðstefnuna í 

gegnum Kolvið. Til þess þá þurfum við að 

vita nákvæmlega hversu langt hver og einn 

ferðaðist til að komast á ráðstefnuna og 

hvernig eldsneyti sá aðili notaði 

Flutningur 

matvæla 

Ef matvæli eru flutt erlendis frá til 

landsins þá eru umtalsverð 

umhverfisáhrif vegna skipaflutninga.  

Við getum sótt matvæli beint úr héraði. 

Suðurland er matarkista.  

Framleiðsla og 

tegund matvæla  

Ef keypt eru inn ný matvæli þá myndast 

umhverfisáhrif vegna framleiðslu þeirra. 

Umhverfisáhrif vegna framleiðslu er 

einnig mismunandi og minni ef um 

grænmeti að ræða heldur en um 

kjötframleiðslu.  

Ef notuð eru matvæli sem eru útlitsgölluð 

og á að urða þá má líta á það sem leið til að 

kolefnisjafna ráðstefnuna með því að elda 

einungis úr þess háttar matvælum.  

Ef notuð eru einungis grænmeti en ekki kjöt 

þá munu umhverfiáhrif ráðstefnunnar vera 

minni en ella.  

Ofnotkun 

ráðstefnugagna 

Á ráðstefnum tíðkast að þátttakendur fá 

afhent ráðstefnugögn til að skrifa á og 

hugsanlega taka það með sér heim. Það 

er óþarfi þar sem flest eigum við næga 

penna og auk þess myndast þá þörfin 

fyrir að kaupa nýjan búnað fyrir næstu 

ráðstefnu 

Með því að tala um þetta við upphaf og 

enda ráðstefnu má biðja fólk um að skilja 

ráðstefnugögn eftir og þannig hægt að nýta 

aftur fyrir næstu ráðstefnu. Pappírinn getur 

verið afskurður eða eitthvað sem annars 

hefði farið í endurvinnsluna. Þannig erum 

við búin að draga enn úr umhverfisáhrifum 

ráðstefnunnar.  

Úrgangsmyndun Úrgangsmyndun mun eiga sér stað í 

tengslum við matmálstímann. Bæði 

verður matarsóun og þurrkur sem fara í 

ruslið.  

Við tölum um þetta fyrir fram við 

ráðstefnugesti. Í Flóanum má flokka í 

lífrænt, pappír, plast og almennt. Við 

vigtum allan úrgang í lok ráðstefnunnar og 

sjáum hversu mikið fer í almenna sorpið. 

Við reynum að gefa áfram matinn sem hefur 

orðið afgangs til að koma í veg fyrir 

matarsóun á heilum matvælum.  

Þekkingatap - 

fyrirlesarar 

Von er á sérfræðingum sem hafa 

gagnlega þekkingu fram að færa. Ef ekki 

er haldið utan um þessa fyrirlestra þannig 

að við eigum þá áfram þá er þetta 

Við getum tekið alla fyrirlestra upp og 

tryggt að þeir séu aðgengilegir á vefsvæði 

SASS. Við getum líka fengið leyfi frá 
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þekking sem tapast eftir því sem nýtt fólk 

kemur inn.  

fyrirlesurunum til að birta fyrirlestrana 

þeirra.  

Þekkingatap – 

stjórnun 

viðburðar 

Í aðdraganda ráðstefnunnar eru margar 

ákvarðanir teknar og á sama skapi hefur 

mikið skipulag verið unnið. Ákveðin 

þekking hefur myndast sem mun hverfa 

eftir því sem nýtt fólk kemur inn nema 

hún sé skrásett.  

Í gegnum ISO 20120 er lögð mikil áhersla á 

skýrslugerð og hvaða lærdóm megi draga af 

reynslunni sem hefur myndast. Það mun því 

vera lokaframlag starfshóps að skila af sér 

ítarlegri skýrslu sem nýtist næst þegar halda 

á ráðstefnu.  

 

 

• Að búa til ferli þar sem ráðstefnur á vegum SASS verði umhverfisvænni og meðvitaðri 

um áhrifin sem þær hafa á umhverfi sitt.  

• Að umhverfisáhrifin sem ráðstefnan hefur verði minni en hefðbundin ráðstefna 

• Að umhverfisáhrifin sem ráðstefnan hefur verði kolefnisjöfnuð 

 

Tafla 1 Markmið starfshóps vegna ráðstefnu 

Markmið Framkvæmd/afurð Tilbúið hvenær Framkvæmt af 

Að búa til ferli þar sem ráðstefnur á 

vegum SASS verði umhverfisvænni 

og meðvitaðri um áhrifin sem þær 

hafa á umhverfi sitt.  

Tilbúinn gátlisti sem hægt er að 

hafa til viðmiðunar fyrir næstu 

ráðstefnu 

Í þessari skýrslu EBL/GÁS/ÞFS 

Að umhverfisáhrifin sem ráðstefnan 

hefur verði minni en hefðbundin 

ráðstefna 

 

Með fyrirhyggju má sjá fyrir 

hvar helstu umhverfisáhrifin 

munu eiga sér stað. Með 

skipulagi má skipta út þessum 

fyrirséðu neikvæðu 

umhverfisáhrifum. Afurðin mun 

birtast sem magntölutalning þar 

sem nákvæmlega er útskýrt 

hvað hver afurð verður nýtt í.  

Í þessari skýrslu EBL/GÁS/ÞFS 

Að umhverfisáhrifin sem ráðstefnan 

hefur verði kolefnisjöfnuð 

 

Að safna gögnum og reikna út 

kolefnislosun vegna ferðalaga 

ráðstefnugesta. Að kolefnisjafna 

ráðstefnuna í gegnum Kolvið 

Í lok desember 

2017 

EBL/GÁS/ÞFS 
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Að ná samtali milli sveitarstjórnarmanna á Suðurlandi og samræma aðgerðir á Suðurlandi. 

Framtíðarsýn – Hreinna Suðurland og allir eru samtaka.  

 

Umhverfismál eru ofarlega á baugi í Sóknaráætlun Suðurlands og er þeim fylgt eftir með 

ráðstefnunni Sjálfbært Suðurland – úrgangsmál . Stefna ráðstefnunnar er: 

Að hafa sem minnst áhrif á umhverfi sitt og að auka umhverfisvitund þátttakenda ráðstefnunnar 

svo við í sameiningu getum byggt upp hreinna samfélag sem byggir á gæðum og styður þannig 

við jákvæða samfélagsþróun sem er gerð fyrir fjölskyldu, menningu, atvinnulíf og menntun.  
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Tafla 2 Listi yfir hagaðila sem tengjast ráðstefnunni 

Hagaðili Samskiptaform Samskiptaplan Ábyrgur 

Kvenfélag 

Hraungerðishrepps 

- Starfsmenn á 

staðnum 

 

Símtöl, 

tölvupóstur, í 

persónu 

Hafa samband með fyrirvara um veitingar og 

uppsetningu salar. Hafa samband daginn áður til 

að samræma væntingar um uppröðun og tegund 

veitinga.  

ÞFS 

Birgðarkeðja 

(supply chain) 

Símtöl, í 

persónu 

Finna aðila sem framleiða mat og þurfa að henda 

vegna útlitsgalla. Fá afhenta vöru og koma henni á 

staðinn daginn fyrir ráðstefnu 

EBL 

Dóra Svavarsdóttir 

- Diskósúpa 

 

Símtöl, FB, í 

persónu 

Hafa samband með fyrirvara vegna væntingar um 

hádegismat. Hafa samband þegar fjöldi á gestum 

er kominn til að áætla magn af matvöru.  

EBL 

Ráðstefnusalur 

 

Símtöl Panta salinn með fyrirvara.  ÞFS 

Neyðarþjónusta 

 

Símtöl – 

tölvupóstur 

Er öryggiskerfi í húsinu? Brunavarnir osfrv. Er 

staðurinn með tiltæk leyfi? 

ÞFS 

Fyrirlesarar Símtöl – 

tölvupóstur 

Eftir að endanleg dagsetning er fengin og 

stýrihópur er búinn að fullvinna þema ráðstefnu og 

raða upp eftirsóknarverðum fyrirlesurum þá hafa 

samband. Lágmark með 2 vikna fyrirvara 

EBL 

Gestir 

 

Tölvupóstur Sveitarstjórnarfólki og viðeigandi aðilar eins og 

umhverfisnefnd viðkomandi sveitarfélags er 

sendur tölvupóstur strax og dagsetningin er 

kunnug. Síðan eru sendar tvær ítrekanir eftir því 

sem dagskráin skýrist og síðast í upphafi vikunnar 

sem ráðstefnan er.  

GÁS 

Sveitarfélag á 

staðnum 

Símtöl – 

tölvupóstur. 

Haft samand í upphafi í tengslum við staðarval ÞFS 

Nærsamfélag 

 

Símtöl, 

tölvupóstur, í 

persónu 

Hafa samband við kvenfélagið á staðnum til að 

tryggja að peningurinn sem greitt er fyrir þjónustu 

haldist innan sveitarfélagsins. Hafa samband strax 

og staðarvalið hefur verið framkvæmt og síðan 

með reglulegu millibili eftir því sem þörf er á. 

ÞFS 

Samfélag Símtöl, 

tölvupóstur, í 

persónu 

Suðurland/Flóinn – tryggja að allur efniviður, 

starfsfólk, matur o.s.frv. tengist Suðurlandi. Vera 

vakandi yfir framleiðendum á staðnum og hafa 

samband við þá sem þekkja til og geta beint okkur 

áfram. Gera reglulega yfir skipulagstímann til að 

tryggja að allt sem viðkemur ráðstefnunni sé 

sunnlenskt.  

EBL/GÁS 

Fjölmiðlar Símtöl, 

tölvupóstur, í 

persónu, 

skýrslur, greinar 

Stýrihópur sér um að skrifa fréttir og taka myndir. 

Sjá um að ráðstefnan öll verði tekin upp og að 

allar glærur fáist birtar á heimasíðu SASS. Skila á 

skýrslu um ráðstefnuna sem hægt er að vinna 

áfram með í greinagerð. Þetta á að gerast jafnt og 

þétt yfir skipulagsferlið og vera búið ekki seinna 

en um áramót 2017/2018 

EBL/GÁS/ÞFS 
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Starfsfólk á staðnum var Kvenfélag Hraungerðishrepps og Dóra Svavarsdóttir, sem eldaði úr 

afgöngum í hádeginu. Öllum aðilum var kynnt stefna ráðstefnunnar um að hafa sem minnst 

áhrif á umhverfi sitt og að auka umhverfisvitund þátttakenda ráðstefnunnar. Allir voru beðnir 

um að flokka úrganginn sérstaklega vel, til að koma í veg fyrir að nokkuð færi í almenna sorpið. 

Á sama tíma voru allir hvattir til að taka með sér mat heim að ráðstefnunni lokni. Var þetta 

starf allt til mikillar fyrirmyndar.  

 

Haft var samband við verslanir og grænmetisframleiðendur í aðdraganda ráðstefnunnar til að 

útvega matvæli fyrir hana. Samkaup Strax á Laugarvatni útvegaði brauð sem var búið að taka 

úr hillunni vegna þess að það var orðið of gamalt. Engu að síður var það dúnmjúkt og ekkert 

að því.  

SR grænmeti á Flúðum afhenti okkur gulrætur sem voru of litlar til sölu, hvítkál og blómkál 

sem hafði aðeins skorist í þegar var verið að taka það upp. Eins fékkst búnt af blaðlauk.  

Jörfi á Flúðum útvegaði okkur rauðar paprikur, tómata, spergilkál og hvítkál sem ekki hafði 

náðst að selja og átti að fara í ruslið.  

Hornafjarðarkartöflur frá Seljavöllum útvegaði útlitsgallaðar kartöflur sem átti að henda. 

Sumar voru ljótar, en vel hægt var að skera af og nota rest. Flestar voru með óreglulega lögun 

og er það helsta ástæðan fyrir því að þær flokkast sem útlitsgallaðar.  

Kvenfélag Hraungerðishrepps útvegaði jólakökur, hjónabandssælur, kleinur og flatbökur með 

hangikjöti. Allt var heimagert, fyrir utan flatbökurnar og hangikjötið.  

SASS útvegaði penna og pappír. Pappírinn var afskurður sem var límdur saman á annan endann 

saman, og hefði annars farið í endurvinnsluna.  
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Þar sem stuðst var við ISO 20120 kerfið við undirbúning ráðstefnunnar Sjálfbært Suðurland 

– úrgangsmál voru eftirfarandi áskoranir skilgreindar:  

Ferðalag fólks, framleiðsla matvæla, flutningur matvæla, úrgangsmyndun, ráðstefnugögn og 

þekkingartap.  

Haldið var vel utan um hvern flokk fyrir sig og fundnar mótvægisaðgerðir til að sporna við 

þeim. Markmiðin voru skilgreind sem:  

• Að búa til ferli þar sem ráðstefnur á vegum SASS verði umhverfisvænni og meðvitaðri um 

áhrifin sem þær hafa á umhverfi sitt.  

• Að umhverfisáhrifin sem ráðstefnan hefur verði minni en hefðbundin ráðstefna 

• Að umhverfisáhrifin sem ráðstefnan hefur verði kolefnisjöfnuð 

Hér að neðan verður fjallað um hvern lið fyrir sig, hvernig haldið var utan um þá og hverjar 

mótvægisaðgerðirnar voru.  

 

Kolviður er verkefni sem unnið er af Landvernd og Skógræktarfélags Íslands. Á heimasíðu 

verkefnisins má lesa eftirfarandi:  

Kolviðarskógar eru skógar sem eru ræktaðir eða friðaðir í þeim tilgangi að sporna við 

uppsöfnun koldíoxíðs (CO2) í andrúmsloftinu. 

Markmið Kolviðar er aukin binding kolefnis í skógarvistkerfum í þeim tilgangi að draga úr 

styrk koldíoxíðs (CO2) í andrúmslofti, að binda jarðveg og draga úr jarðvegseyðingu, að auka 

vitund almennings og fyrirtækja um losun gróðurhúsalofttegunda, og að stuðla að fræðslu um 

tengd málefni. 

Markmið verkefnisins eru því margþætt, á sama tíma og kolefnisbinding á sér stað, á sér stað 

binding jarðvegs og auðgun gróðurvistkerfa. 

Með því að gera aðilum kleift að taka ábyrgð á eigin losun og bregðast við með áþreifanlegum 

hætti næst árangur. Kolviður mun þannig hvetja Íslendinga til þess að verða fyrsta þjóð heims 

til að kolefnisjafna útblástursáhrif samgöngutækja sinna með skógrækt og uppgræðslu lands 

(Kolviður, 2017). 

Stuðst var við reiknivél Kolviðs og allir þátttakendur beðnir um að fylla út í skjal í upphaf 

ráðstefnunnar. Beðið var um eftirfarandi þætti:   
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Tafla 3 Sniðmót fyrir Kolviðaverkefni Landverndar og Skógræktarfélag Íslands 

Nafn Sveitarfélag Tegund 

eldsneytis 

Hversu mikið eyðir 

bíllinn l/100km? 

Vegalengd 

önnur leið 

Fjöldi 

saman í bíl 

Flug? Fjöldi 

klukkutíma aðra 

leið 

Fólk skráði inn um morguninn allar upplýsingarnar sem beðið var um og fengust 35 svör. 

Niðurstöðurnar voru eftirfarandi:  

Tafla 4 Niðurstöður Kolviðaverkefnis 

Bensín 

Eldsneytisnotkun 99 L 

Losun 0,2 CO2 tonn 

Kolefnissjöfnun kostar kr 453 kr. eingreiðsla 

Fjöldi trjáa sem þarf að gróðursetja 2 Stk. 
   

Dísel 

Eldsneytisnotkun 251 L 

Losun  0,7 CO2 tonn 

Kolefnissjöfnun kostar kr 1.325 kr. eingreiðsla 

Fjöldi trjáa sem þarf að gróðursetja 6 Stk. 
   

Innanlandsflug 

Fjöldi ferða 2   

Losun vegna flugumferða 0,1 CO2 tonn 

Kolefnisjöfnun kostar 212 kr. eingreiðsla 

Fjöldi trjáa sem þarf að gróðursetja 1 Stk. 
   

Niðurstöður 

Losun samtals  1 CO2 tonn 

Kolefnisjöfnun kostar  1.990 kr. eingreiðsla 

Fjöldi trjáa sem þarf að gróðursetja 9 Stk. 

Samtals losun vegna samgangna til og frá ráðstefnunni var 1 tonn af CO2.  

Hér má sjá að fórnarkostnaðurinn fyrir samgöngur á staðinn er ekki mikill. Það þarf einungis 

að planta 9 trjám og kostnaðurinn við það er 1.990 kr. eingreiðsla. Með því að innleiða 

þetta ferli í verklag SASS er hægt með ódýrum hætti að kolefnisjafna samgöngur til og frá 

ráðstefnu.  
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Til að draga úr umhverfisáhrifum vegna matvæla var tekin sú ákvörðun að nýta einungis 

matvæli sem eru framleidd á Suðurlandi. Þannig væri hægt að halda mengun vegna flutnings í 

lágmarki. Seinna var tekin ákvörðun til að draga enn meir úr umhverfisáhrifum 

matvælaframleiðslunnar að fá einungis grænmeti og hráefni sem ætti að henda vegna 

útlitsgalla. Litið var svo á að með því væri bæði verið að ávarpa vandamálið sem tengist 

matarsóun á Íslandi, það væri verið að fullnýta hráefni í stað þess að það væri sett í jörðina þar 

sem hætt er á metangasmyndun (CH4) og það væri hægt að vekja athygli ráðstefnugesta á 

málefninu. Dóra Svavarsdóttir eldaði úr hráefnunum og á meðan gestir borðuðu flutti hún fyrir 

þá fyrirlestur um matarsóun. Kvenfélagið útvegaði flatkökur með hangikjöti og heimabakaðar 

kökur og var notað í það hráefni sem ekki var tök á að halda utan um og skrásetja.  

Tafla 5 Yfirlit yfir birgja og magntölur efniviðs 

Birgir Tegund Magn (kg) Magn eftir ráðstefnu (kg) 

Samkaup Strax – Laugarvatn Brauð 2,1 0 

SR grænmeti Gulrætur 12,8 8 

Hvítkál 7,6 3,9 

Blómkál 6,2 0 

Blaðlaukur 0,3 0 

Jörfi Paprika/tómatar 4 0 

Spergilkál 3,7 1 

Hvítkál 7 4 

Hornafjarðarkartöflur Kartöflur 10,1 6,2 

Allir sem stóðu að ráðstefnunni var boðið að taka með sér heim afgangsmatvæli. Dóra tók með 

sér gulræturnar, kvenfélagskonur tóku hvítkál og Menntaskólinn að Laugarvatni tók rest. Þessi 

þáttur verkefnisins er talinn hafa heppnast mjög vel.  
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Mynd 1 Útlistgölluð matvæli sem fengust gefins fyrir ráðstefnunna 

 

Talað var við starfsfólk á staðnum áður en ráðstefna hófst og það beðið um að huga vel að 

flokkun úrgangs sem myndaðist á ráðstefnunni. Fólkið sem kom að úrgangsmeðhöndluninni 

tókst á við það verkefni með miklum dugnaði og var til fyrirmyndar í alla staði.  

Tafla 6 Magn og tegund úrgangs vegna ráðstefnunnar 

Tegund úrgangs Magn (kg) 

Lífrænn úrgangur 10 

Plast 0,4 

Pappi 0,4 

Almennur úrgangur 0 

Niðurstaða vigtunar á úrgangi var sú að ekkert fór í almenna flokkinn sem annars hefði farið í 

urðun. Því tókst þessi hluti verkefnisins mjög vel og er litið svo á að umhverfisspor 

ráðstefnunnar vegna veitinga sé í lágmarki.  

SASS notaði penna og pappír á ráðstefnu sem var haldinn daginn eftir og síðan var það flutt 

aftur á skrifstofu SASS og mun nýtast á ný fyrir næstu ráðstefnu. 

Tafla 7 Ráðstefnugögn 

Fyrirtæki Tegund Fjöldi fyrir ráðstefnu Fjöldi eftir ráðstefnu 

SASS Pennar 60 stk. 50 stk. 

 Pappír 0,75 kg Ca. 0,5 kg 
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Til að koma í veg fyrir þekkingatap, bæði vegna reynslu sem myndaðist við að halda 

umhverfismiðaða ráðstefnu og frá þekkingunni sem fyrirlesararnir færðu ráðstefnugestunum 

var ákveðið að annars vegar taka ráðstefnuna upp á myndband og hins vegar að skila af sér 

þessari skýrslu. Eins verður sett upp undirsíða á vef SASS með upplýsingum og niðurstöðum 

af ráðstefnunni.  

Þessa skýrslu má síðan nýta til að endurtaka ferlið og til að sjá hvar lærdómarnir liggja.  

ISO staðallinn sem var notaður fyrir ráðstefnuna er umfangsmikill, en gott væri að halda sig 

við hann í framtíðinni til að innleiða vinnulagið í starfsemi SASS og til að verða alltaf betri og 

betri í að halda sjálfbærar ráðstefnur.  

Að öðrum kosti ætti að lágmarki að halda sig við gátlista Umhverfisstofnunnar. Sjá 

Umhverfisvænni viðburðir - gátlisti 
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Mikilvægur liður í ISO vinnuferli er að sífellt horfa á vinnuna sem unnin hefur verið og hvert 

markmiðið er og uppfæra vinnuferlin ef þau eiga ekki lengur við. Þessi sífelda endurskoðun 

kallast plan-do-check-act (skipuleggja, gera, athuga, bregðast við) eða PDCA og var 

upprunalega þróuð af Walter Shewhart og gerð vinsæl af Edward Deming. Þessir tveir aðilar 

eru álitnir vera upphafsmenn nútímalegri gæðastjórnun. Þetta ferli er hringrás sem notuð er til 

að innleiða breytingar. Þegar þessi aðferð er ítrekað notuð ætti niðurstaðan að vera sú að sífellt 

sé verið að innleiða framfarir inn í ferlið (Hammar, 2017).  

Í lok ráðstefnunnar kom í ljós að gestirnir höfðu ekki möguleika á að flokka eigin úrgang. Það 

er slæmt því það hvetur fólk til að setja allt í sömu tunnuna. Ef flokkunartunnur hefðu verið 

sýnilegar gestum ráðstefnunnar hefði það hugsanlega haft áhrif á þá.  

Ákveðið var að taka upp ráðstefnuna til að koma í veg fyrir þekkingartap. Það var leigð 

myndavél sem átti að taka upp alla ráðstefnunna. Salurinn var lítill og ekki taldist þörf á að 

nota hljóðnema þar sem heyrðist vel í salnum allt sem sagt var í pontu. En hljóðið komst því 

miður illa til skila í gegnum myndavélina og því voru upptökurnar nánast ónýtar. Eins 

mynduðust miklar umræður í salnum, en þar sem einungis var ein myndavél þá náðist bara 

sjónarhornið að pontunni og ekki að salnum. Hér má því læra ýmislegt.  

Það vantaði fjölmiðalumfjöllun. Gott hefði verið að hafa samband við Magnús Hlyn til að fjalla 

opinberlega um ráðstefnuna.  

Öll áætlunargerð og skipulag gekk vel og var gott að styðjast við þennan staðal. Hann neyddi 

starfshópinn í að hugsa fyrir ýmsum smáatriðum sem ekki eru augljós, eins og t.d. að kortleggja 

hagsmunaaðila og búa til samskiptaáætlun við þá. Að útdeila ábyrgð á verkefnum milli 

starfshópsins og fyrir fram vera búin að hugsa um umhverfisáhrif ráðstefnunnar og hvernig á 

að bregðast við þeim.  
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Verið er að meta árangur verkefnis með könnun á viðhorfi þáttakanenda sem bætt verður hér 

við þegar niðurstöður berast.  
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Ef halda skal viðburði á vegum stofnunar þá eru nokkur atriði sem þarf að huga að við 

skipulagningu eins og við á hverju sinni til að draga úr umhverfisáhrifum viðburðarins.  

Hér að neðan er gátlisti frá Grænum skrefum í ríkisrekstri fyrir umhverfisvænni viðburði. 

✓ Tryggja að boðið sé upp á kranavatn en ekki vatn í brúsum. 

✓ Tryggja að eingöngu sé boðið upp á margnota drykkjarmál. 

✓ Tryggja að eingöngu sé boðið upp á margnota borðbúnað. 

✓ Tryggja að ekki sé boðið upp á smærri einingar, s.s. mjólk, sultu, sykur. 

✓ Tryggja að gestir geti flokkað úrgang. 

✓ Tryggja að dreifiefni eða gögn séu í lágmarki. 

✓ Merkispjöld fyrir ráðstefnugesti eru ekki plöstuð. 

✓ Óska eftir því að boðið sé upp á lífrænt ræktað kaffi, te, ávexti eða annað. 

✓ Tryggja að ekki sé boðið upp á máltíðir pakkaðar í umbúðir eða umbúðir í lágmarki eða 

sem brotna auðveldalega niður í náttúrunni.  

✓ Sé boðið upp á máltíðir er reynt að bjóða grænmetisrétt. 

✓ Óska eftir því að vitað sé um uppruna matvæla. 

✓ Óska eftir því að boðið sé upp á staðbundin matvæli. 

✓ Tryggja að ekki sé um ofveidda stofna – óska eftir upplýsingum um slíkt. 

✓ Við skipuleggjum viðburði þannig að samgöngur hafi sem minnst umhverfisáhrif. 

o Er boðið upp á fjarfund? 

o Er gestum bent á að samkeyra, hjóla, taka strætó? 

o Eru upplýsingar um vistvænar leiðir í tölvupósti og/eða viðburðagögnum? 

o Ef um rútu er að ræða er þá óskað eftir vistvænum eldsneytisgjöfum, 

umhverfisstefnu fyrirtækis og hæfni bílstjóra í vistakstri og að bifreið sé ekki í 

lausagangi? 
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