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Umsögn um þingsályktunartillögu um byggingu hátæknibrennslustöðvar, 86. mál.

Með tölvupósti þann 15. október sl. var SORPU bs. gefið tækifæri til að koma á framfæri umsögn um 
ofangreinda þingsályktunartillögu og vill undirritaður þakka fyrir það tækifæri.

Umsögn.

SORPA fagnar þessari tillögu -  það hefur löngum verið þeim Ijóst sem meðhöndla úrgang hér á landi að 
framtíðarskipan úrgangsmála verður ekki án þeirrar tæknilausnar sem felst í háhitabrennslu til förgunar þess 
úrgangs sem ekki er hægt að endurvinna. Umfjöllun og umhverfi úrgangsmála er stöðugt í breytingu og 
nauðsynlegat að huga að öllum hliðum þess máls, sérstaklega í Ijósi þess að farga skal úrgangi eins nálægt 
upprunastað og hægt er. Aðkoma ríkisins að háhitabrennslu með orkunýtingu væri fagnaðarefni því slíkt 
verkefni er mjög fjárfrekt. Um 60% úrgangs fellur til hjá atvinnulífinu og því væri kjörið að skoða allar hliðar 
þess möguleika að bygging háhitabrennslu væri í samvinnu ríkis, sveitarfélaga og atvinnulífs.

Rétt er að fara nokkrum orðum um greinargerðina sem fylgir tillögunni. Þar er því miður ekki farið alveg rétt 
með. Gera verður þá kröfu til þingsályktana og lagasetningar almennt að hún sé byggð á vönduðum 
undirbúningi þar sem rétt rök eru notuð en ekki sleggjudómar og fullyrðingar sem ekki eiga sér stoð.

Rétt er að hafa skilgreiningar á hreinu þ.a. ekki fari milli mála hvað rætt er um. í greinargerðinni er því haldið 
fram að hver „landsmaður losi sig við að jafnaði 660 kg af „heimilisúrgangi" á ári. Rétt er í þessu samhengi að 
halda til haga að „heimilisúrgangur" er úrgangur sem fellur til á heimilum en einnig samskonar úrgangur sem 
fellur til hjá fyrirtækjum. Heimilisúrgangur er því bæði á ábyrgð einstaklinga/heimila en ekki síður fyrirtækja. 
íbúar standa sig almennt vel í að koma úrgangi til endurnýtingar á höfuðborgarsvæðinu en fyrirtækin mættu 
gera betur.

Hvað varðar magntölur um urðun úrgangs þá er rétt að hafa í huga að þegar urðunarstaður er hannaður þá 
er gert ráð fyrir að hann endist í ákveðin fjölda ára þ.e.a.s. að í hvern urðunarstað fari ákveðið magn/rúmmál. 
Frá upphafi hefur magn úrgangs til urðunar t.d. í Álfsnesi verið undir þeim viðmiðunarmörkum sem áskilin 
eru í starfsleyfi. Mikið magn áranna 2017 og 2018 nær ekki að vega upp minna magn öll hin árin á undan (allt 
frá frá árinu 1991).

í greinargerðinni er því haldið fram að grunnvatn við urðunarstaði geti mengast um langa framtíð, sem 
vissulega getur verið rétt, sé ekki staðið rétt að málum. Á það er hins vegar að benda að SORPA hefur frá 
upphafi (1991) fylgst með grunnvatni, sigvatni, seti og kræklingum í sjónum utan við Álfsnes. Engrar 
mengunar hefur orði vart og hafa t.d. kræklingar mælst hreinni en á viðmiðunarstaðnum í Hvalfirði. Að auki 
má benda á að urðunarstaðurinn í Álfsnesi er þannig hannaður að grunnvatn getur ekki mengast þar sem 
grunnvatn streymir inn í urðunarstaðinn. Jafnframt er fullyrt í greinargerðinni að mikið landrými fari undir 
urðun. Er þá rétt að spyrja hvert viðmiðið er? Urðunarstaðurinn í Álfsnesi er skv. skipulagi alls 34 ha. Frá árinu 
1991 er búið að taka alls um 30 ha undir urðun eða samtals 1,1 ha á ári. Vart er hægt að tala um mikið 
landrými í því sambandi fyrir samfélag sem telur orðið 220 þús. manns.

Einnig er fjallað um að urðunarstaðir geti eitrað jarðveg. í því sambandi er líka rétta að halda til haga að 
SORPA hefur fylgst með jarðvegi á og við urðunarstaðinn. Ekki verður séð að sú hrossabeit sem hefur verið
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við hlið urðunarstaðarins frá fyrsta degi hafi haft nokkur áhrif á hrossin sem þar hafa nærst á grasi/fóðri úr 
næsta nágrenni urðunarstaðarins. Hvaða eitur er hér átt við? Engin urðunarstaður á íslandi er með leyfi til að 
urða spilliefni eða hættulegan úrgang. Það hlýtur að vera krafa að í greinargerðum með 
þingsályktunartillögum og lögum sé aflað réttra upplýsinga.

Fullyrt er að Evrópusambandið stefni að því að banna urðun sorps í kringum árið 2030. Þessi röksemd á ekki 
við rök að styðjast. Engin bönn eru lögð við urðun sorps en hins vegar skal stefna að því að einungis 10% af 
öllum úrgangi sem til fellur árið 2035 skuli urðaður. Á þessu er regin munur. Að auki er rétt að hafa í huga að 
hluta úrgangsins er hvorki hægt að brenna eða endurvinna og verður að urða. Um 20% af þeim úrgangi sem 
fer inn í hátæknibrennslustöð kemur út sem fast efni (aska) sem þarf að meðhöndla og koma fyrir á einhvern 
hátt. Hluti er s.k. flugaska (úr hreinsivirkjum) sem er skilgreind sem spilliefni og þarf að meðhöndlast og farga 
sem slíkt og hluti er botnaska sem í flestum tilfellum er urðuð.

Fullyrt er að rannsóknir sýni að kolefnisspor frá brennslu í háþróuðum sorpbrennslustöðvum reynist minna 
en af sorpi sem hlaðið er upp í landfyllingum. Ekki er alveg Ijóst hvað átt er við með landfyllingum eða hvort 
átt sé við einhverja aðra umhverfisþætti en gróðurhúsaáhrif. Þó er hægt að fullyrða að ef lífrænn úrgangur 
er fjarlægður úr úrgangi/sorpi verður kolefnisspor brennslu ávallt hærra en sé úrgangur urðaður. Áhugavert 
gæti verið fyrir flytjendur tillögunnar að kynna sér vistferilsgreiningu mismunandi úrgangslausna sem gerð 
var þegar svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs var í undirbúningi1.

Ofangreindar ábendingar eru settar fram til að draga fram að tillögur sem þessar verða að vera byggðar á 
réttum forsendum. Sorpbrennsla er nauðsynleg til að tryggja skaðlausa og ásættanlega lausn fyrir ákveðnar 
tegundir úrgangs eins og t.d. riðusmitað fé, miltisbrandsmitaðan úrgang, sjúkrahúsúrgang, spilliefni, 
skólphrat, annan sóttnæman úrgang, dýrahræ o.s.frv., en einnig til að tryggja ásættanlega förgun úrgangs 
sem ekki er hægt að endurvinna. í því samhengi er rétt að hafa í huga, að gert er ráð fyrir að árið 2035, þegar 
öllum áætlunum ESB um s.k. hringrásarhagkerfi er náð, endurvinnsla í nýjum hæðum og urðun undir 10% eigi 
samt eftir að leysa um 140 milljón tonn á ári21 Miðað við sömu forsendur má gera ráð fyrir að á íslandi verði 
þessi stærðargráða um 100 þús. tonn á ári. Sé hlutur höfuðborgarsvæðisins í réttu hlutfalli íbúa má gera ráð 
fyrir að farga þurfi um 50 -  70 þús. tonnum af úrgangi á ári frá svæðinu. Byggingarkostnaður slíkrar stöðvar 
er líklega á bilinu 1 8 -2 2  milljarðar. Slík stöð gæti aldrei keppt við orkuverð frá vatnsafli eða jarðvarma. Hins 
vegar má líta þannig á að fresta mætti öðrum virkjunarkostum um einhvern tíma. Augljóslega yrði það síðan 
úrgangshafinn sem þarf að standa undir kostnaðinum, ekki orkukaupandinn.

Þrátt fyrir annmarka á greinargerðinni þá breytir það í sjáflu sér ekki afstöðu til tillögunnar. SORPA fagnar 
tillögunni og tekur undir nauðsyn þess að skoða ítarlega byggingu háhitabrennslu á íslandi, hvernig slíku væri 
best fyrir komið, könnun á hentugri stærð, kostnaði við slíka byggingu og hvar væri hentugast að byggja slíka 
brennslu. Eðlilegt er að slík skoðun nái ekki einungis til efnahgslegra þátta heldur fjalli einnig um 
umhverfislegan og samfélagslegan kostnað og ábata. Undirritaður ásamt starfsmönnum SORPU lýsa sig 
reiðubúna til að aðstoða við þá hagkvæmniathugun sem þingsályktunartillagan felur í sér.

1 Sjá http://samlausn.is/media/12/lcascreening.pdf
2 Brennslugeta innan ESB er um 90 milljón tonn af úrgangi á ári í dag (2019), sjá https://www.cewep.eu/circular- 
economv-calculator/
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