
UMSÖGN
Um þingsályktunartillögu um byggingu á hátæknisoprpbrennslustöð, mál 86

Til þess sem málið varðar.

Hátækni sorporkustöð sem er til umfjöllunar framleiðir bæði varma- og raforku. Varmaorkan er u.þ.b. 
67% af heildar orkuframleiðslunni. Staðsetning slíkrar stöðvar er afar mikilvæg, þar sem varmaorkan er 
tæplega söluvara nema á köldum eða lághitasvæðum. Að vísu er hægt að hugsa sér, að í nágrenni 
stöðvarinnar byggist upp iðnaður sem nýti varmaorku stöðvarinnar, ef hugsað er fyrir því í upphafi. 
Raforkan er ekki eða lítið háð staðsetningu. Þannig takast á aðallega tvö sjónarmið. Á að staðsetja 
stöðina þar sem varmaorkan er söluvara, eða þar sem úrgangurinn er mestur.

1. Ef stöðin er staðsett þar sem úrgangurinn er mestur, er auðséð að suðvesturhorn landsins er 
heppilegasti staðurinn, sennilega Þorlákshöfn eða Suðurnesin. Það skal bent á, að flutningur frá 
Reykjavíkursvæðinu til Þorlákshafnar eða til Suðurnesja er í báðum tilvikum um 50 km eða 100 km fram 
og til baka. Sé borin saman olíunotkun og mengun frá vöruflutningabíl og gámaskipi, er olíunotkun og 
losun gróðurhúsalofttegunda átta til tíu sinnum minni með skipaflutningum, miðað við að flytja 1 tonn 
einn kílómetra.

2. Ef staðsetningin á að ráðast af því hvar varmaorkunnar er mest þörf, er staðsetning í Bolurigarvík eða 
á ísafirði einna áhugaverðust. Einnig kemur Hjalteyri til greina, þar hefur fundist í kringum 50 til 60°C 
heitt vatn. Allur varminn frá sorporkustöðinni gæti nýst til að hita vatnið í um 90°C.

3. Ef ein sorporkustöð til viðbótarvið Kölku (lítil brennslustöð í Helguvík) verður byggð (óháð 
staðsetningu), er fyrirséð að sorpflutningar verða mjög umfangsmiklir. Frá flestum byggðum landsins 
verða bæði miklir sorpflutningar og um langan veg að fara. Þetta yrði gríðarlegt viðbótarálag á 
vegakerfið. Auknir strandflutningar er í raun eina skynsama lausnin á því að flytja um 200 til 250 þúsund 
tonn árlega af úrgangi til brennslu, til flokkunar og til endurvinnslu erlendis

Að lokum má segja að það er mat flestra sem eru málsmetandi í meðhöndlun á úrgangi að 
hátæknisorpbrennslustöð sé besti kosturinn til þess að meðhöndla brennanlegan úrgang sem ekki er 
hægt að endurnota eða endurvinna.
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