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Svar
umhverfis- og auðlindaráðherra við fyrirspurn Atla Gíslasonar
um álver Alcoa í Reyðarfirði.
1. Hvaða vöktun hefur farið fram á umhverfisáhrifum álvers Alcoa í Reyðarfirði frá því að
rekstur álbræðslu fyrirtækisins hófst árið 2007?
Vöktun umhverfis álver Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði hófst með grunnmælingum árið
2005 og hefur verið viðhaldið síðan í samræmi við vöktunaráætlun sem samþykkt er af
Umhverfisstofnun. Áætlunin var síðast endurskoðuð árið 2010. Um niðurstöður umhverfisvöktunar má sjá skýrslur á heimasíðu Umhverfisstofnunar.
Í 1. töflu er teknir saman vöktunarþættir, mæliþættir, staðsetning vöktunar og tíðni. Á 1.
mynd má sjá staðsetningu loftgæðamælistöðva og vöktunarstaða fyrir vatn og gróður í
Reyðarfirði.
1. tafla. Umhverfisvöktun í Reyðarfirði
Vöktunarþáttur /Staðsetning
Veður
Fjórar stöðvar, sjá
staðsetningu á 1. mynd.
Loft
Fjórar stöðvar, sjá
staðsetningu á 1. mynd.
Efni í svifryki
Fjórar stöðvar, sjá
staðsetningu á 1. mynd.
Efni í úrkomu
Fjórar stöðvar, sjá
staðsetningu á 1. mynd.
Yfirborðsvatn
Nálægar ár og lækir, sjá
staðsetningu á 1. mynd.
Drykkjarvatn
Vatnsból Búðareyrar og
Eskifjarðar.

Mæliþættir

Tíðni og fyrirkomulag vöktunar

Vindátt, vindhraði, hitastig, rakastig,
úrkomumagn.

Sjálfvirkar mælingar, samfelld allt
árið.

Brennisteinsdíoxíð (SO2), svifryk
(PM10).
Loftkennt flúoríð.

Sjálfvirk mæling, samfelld allt
árið.
Sjálfvirk söfnun á síur, greint
vikulega á rannsóknarstofu.

Flúoríð, PAH-16.

Sjálfvirk söfnun á síur, greint
vikulega á rannsóknarstofu.

Sýrustig (pH), flúoríð (F-), súlfat
(SO4-2).

Sjálfvirk söfnun, greint vikulega á
rannsóknastofu.

Sýrustig (pH), flúoríð (F-), súlfat
(SO4-2), PAH-16, leiðni,
þungmálmar.

4 sýnum safnað á ári, greint á
rannsóknarstofu.

Sýrustig (pH), flúoríð (F-), súlfat
(SO4-2), PAH-16, leiðni,
þungmálmar.

4 sýnum safnað á ári, greint á
rannsóknarstofu.
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Gróður
Fyrirfram valdir staðir víða í
Reyðarfirði, sjá 1. mynd
(sýnatökustaðir fyrir hey eru
ekki sýndir á myndinni).

Mældir 5 reitir innan 30
tilgreindra svæða = 150 reitir.
Sjór og fjara
Valdir staðir i firðinum og úr
fjöru.

Flúoríð í grasi.
Nitur og brennisteinn í grasi.
Flúor í mosa, fléttum,
bláberjalaufum, bláberjum,
krækiberjum, barrnálum og
reynilaufum.
Köfnunarefni og brennisteinn í
barrnálum og reynilaufum.
Flúor og þungmálmar í rabarbara.
Flúor og þungmálmar í kartöflum og
grænkáli.
Flúor í heyi.
Sjónrænt mat á ummerkjum
skemmda á gróðri.
Ljósmyndir af fléttum á klettum og
klöppum.
Skoðun á ástandi og mæling á vexti
stafafuru.
Fylgst með sjaldgæfum plöntum.
Vistfræði, tegundagreining og þekja
tegunda, ljósmyndun og skráning.
PAH-16 í lindýrum.

Árlega, 6 sýni frá byrjun júní til
loka ágúst.
Á 5 ára fresti.
Árlega í lok vaxtartíma.

Á 5 ára fresti.
Árlega, 6 sýni frá byrjun júní til
loka ágúst, þungmálmar í 1 sýni.
Árlega 1 sýni .
Árlega á 3 stöðum.
Árleg.
Árleg.
Árleg.
Á 5 ára fresti.
Á 5 ára fresti.

1. mynd. Staðsetning vöktunarstaða í Reyðarfirði (Úr vöktunarskýrslu Alcoa Fjarðaáls 2011). Svartir
þríhyrningar sýna loftgæðamælistöðvar.
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2. Hefur farið fram úttekt á samfélagslegum áhrifum álbræðslunnar, eins og fyrirhugað
var? Ef svo er, hverjar eru helstu niðurstöður?
Lokaskýrslu um rannsókn á samfélagsáhrifum álvers- og virkjunarframkvæmda á Austurlandi var skilað til iðnaðarráðherra árið 2010 og er hana að finna á slóðinni: http://www.
rha.is/static/files/Rannsoknir/2010/Samfelagsahrif_alvers_og_virkjunar_A-landi_lokasky
rsla_2010.pdf. Samantekt um helstu niðurstöður er að finna í skýrslunni í bréfi verkefnastjórnar til iðnaðarráðherra, dags. 2. september 2010. Málefnið heyrir undir atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti.
3. Hvernig er háttað meðferð úrgangs, rafskauta o.fl. frá álbræðslunni, vöktun eftirlitsmælinga og rekstri og viðhaldi mengunarvarnarbúnaðar?
Rafskautaleifar eru sendar til Noregs þar sem þær eru endurnýttar við framleiðslu nýrra
skauta. Kerbrot, álgjall og ýmsar aðrar aukaafurðir sem falla til við framleiðsluna eru sendar
til Bretlands til endurvinnslu.
Eftirlitsmælingar eru hluti af innra eftirliti rekstraraðila og fara fram í samræmi við samþykkta mæliáætlun, sbr. grein 3.1 í starfsleyfi fyrirtækisins, sjá 2. töflu. Mælingar eru annars
vegar samfelldar með sjálfvirkum mælitækjum og hins vegar reglubundin sýnataka þar sem
utanaðkomandi aðilar framkvæma mælingar. Niðurstöður mælinga eru sendar Umhverfisstofnun ársfjórðungslega.
Rekstraraðila ber skv. gr. 3.2 í starfsleyfi m.a. að halda skrá yfir prófun og kvörðun
mælibúnaðar og í eftirliti er farið yfir mæliáætlun, niðurstöður mælinga og eftirlit og kvörðun
mælitækja. Rekstraraðila ber einnig að halda skrá yfir viðhald, eftirlit og bilanir í mengunarvarnabúnaði og að tilkynna til Umhverfisstofnunar um bilanir og óhöpp sem hafa í för með
sér losun mengandi efna í samræmi við viðbragðsáætlun. Jafnframt er farið yfir slík atvik
með rekstraraðila og gengið úr skugga um að gerðar séu ráðstafanir sem miði að því að
hindra að sambærilegt atvik endurtaki sig.
2. tafla. Mæliáætlun skv. starfsleyfi
Mengunarefni
Loftkennt flúoríð

Mælistaður
Hreinsað gas í
reykháfi.
Hreinsað gas í
reykháfi.

Tímabil meðaltals
Mánuður.

Mælieining
kg/t ál.

Árleg marktæk
mæling.

kg/t ál.

Ryk

Hreinsað gas í
reykháfi.

Mánuður.

kg/t ál.

Brennisteinssambönd
(nema COS)
COS

Hreinsað gas í
reykháfi.

Mánuður.

kg/t ál.

Útblástur.

Marktæk mæling.

kg/t ál.

Flúoríð í ryki

Tíðni sýnatöku
Stöðug í reykháfi frá
hreinsivirki.
Árleg úr reykháfi,
nægilega stór sýnaröð til
að fá tölfræðilega
marktækt gildi.
Stöðugar rykmælingar í
hverri einingu hreinsivirkis
með árlegum
rykmælingum í reykháfi,
nægilega stór sýnaröð til
að fá tölfræðilega
marktækt gildi til að
uppfylla losunarmörk
starfsleyfisins.
Reiknað út frá mælingum í
súráli og í skautum.
Einu sinni á
starfsleyfistíma fyrir 31.
desember 2020.
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Ræstiloft frá
kerskála í þaki
kerskála.
Ræstiloft frá
kerskála.

Mánuður.

kg/t ál.

Samfelld mæling á
dæmigerðum stöðum.

Árlega marktæk
mæling.

kg/t ál.

Ryk

Ræstiloft frá
kerskála.

Árlega marktæk
mæling.

kg/t ál.

Ryk, annað en frá
þurrhreinsbúnaði
Olía

Tilteknar
uppsprettur.
Vatn sem fer til
sjávar.

Marktæk mæling.

mg/Nm3.

Árlega, nægilega mörg
sýni til að fá tölfræðilega
marktækt gildi.
Árlega, nægilega mörg
sýni til að fá tölfræðilega
marktækt gildi.
Mælt fjórða hvert ár.

Marktæk mæling.

mg/l.

Tvisvar á ári.

Loftkennt flúoríð
Flúoríð í ryki

4. Hverjar eru árlegar niðurstöður mælinga á mengun og umhverfisáhrifum álbræðslunnar?
Eftirlitsmælingar og vöktunarmælingar hafa fram til ársins 2011 verið undir mörkum í
starfsleyfi og viðmiðunum sem gilda.
Álver Alcoa Fjarðaáls hóf starfsemi árið 2007 og í slíkum tilvikum er ekki komist hjá
vissri óreglu í rekstri meðan verið er að ræsa ker og koma framleiðslu upp í fullan rekstur.
Í starfsleyfi fyrirtækisins var tekið tillit til þessa og tóku umhverfismörk samkvæmt starfsleyfi ekki að fullu gildi fyrr en árið 2010. Losun álversins (sjá svar við 5. tölul.) var umfram
tilgreind gildi en telst ekki vera brot á starfsleyfi, sbr. framanritað.
Árið 2012 var vart aukins styrks flúors í umhverfi álversins og umfram viðmiðun um styrk
flúors í gróðri. Umhverfisstofnun veitti Alcoa Fjarðaáli frest til 15. nóvember sl. til að skila
gögnum og greinargerð um atburðinn en ekki er lokið úrvinnslu atviksins á stofnuninni.
Fjallað er um niðurstöður mælinga á mengun og umhverfisáhrifum álversins í árlegum
vöktunarskýrslum. Vöktunarskýrslur má sjá á heimasíðu Umhverfisstofnunar á slóðinni:
http://ust.is/einstaklingar/mengandi-starfsemi/alver/alcoa-fjardaral--reydarfirdi/
5. Hver er árleg losun álbræðslunnar á óhreinsuðu brennisteinsdíoxíði og loftkenndu
flúoríði í andrúmsloftið?
Í 3. töflu eru dregnar saman upplýsingar um losun álversins fyrir árin 2007–2011. Auk
magns loftkennds flúoríðs er gefið upp magn rykbundins flúoríðs og heildarflúoríðs af þeirri
ástæðu að mörk í starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls miða við magn heildarflúoríðs. Álverið var ekki
komið í fulla framleiðslu fyrr en í apríl 2008.
3. tafla. Heildarlosun brennisteinsdíoxíðs (SO2), loftkennds flúoríðs (HF), rykbundins flúoríðs og
heildarflúoríðs á hvert framleitt áltonn og álframleiðsla viðkomandi árs (í tonnum).
Mengunarefni
Magn 2007, Magn 2008, Magn 2009, Magn 2010, Magn 2011,
kg/t ál/ári
kg/t ál/ári
kg/t ál/ári
kg/t ál/ári
kg/t ál/ári
14,12
Brennisteinsdíoxíð
11,32
11,49
12,31
0,35
Loftkennt flúoríð
0,21
0,24
0,21
Rykbundið flúoríð
0,13
0,14
0,09
0,10
Heildarflúoríð
0,48
0,35
0,33
0,31
Álframleiðsla
35.490
319.929
349.504
352.781
Heimild: Grænt bókhald Alcoa Fjarðaáls 2007-2011 birt á heimasíðu Umhverfisstofnunar.
sjá: http://ust.is/einstaklingar/mengandi-starfsemi/alver/alcoa-fjardaral--reydarfirdi

12,58
0,15
0,07
0,22
340.752
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6. Hefur styrkur óhreinsaðs brennisteinsdíoxíðs og loftkennds flúoríðs verið undir umhverfismörkum samkvæmt umhverfismati og starfsleyfi frá því að starfsemi álbræðslunnar hófst?
Mörk fyrir losun efna í starfsleyfi álversins eru í samræmi við forsendur og niðurstöðu
mats á umhverfisáhrifum. Í starfsleyfi álversins eru mörk fyrir brennisteinsdíoxíð og heildarflúoríð en ekki fyrir loftkennt flúoríð (HF), sbr. 4. töflu.
4. tafla. Losunarmörk efna á hvert framleitt áltonn skv. starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls.
Mengunarefni
Brennisteinsdíoxíð
Heildarflúoríð

Magn
Kg/t ál/ár
13,5
0,35

Mánaðarmeðaltal
Kg/t/ál/ári
14
0,8

Árið 2007 var losun brennisteinsdíoxíðs og heildarflúors yfir tilgreindum gildum í starfsleyfi en það er í samræmi við áætlanir og gert ráð fyrir því í starfsleyfi fyrirtækisins. Lítil
framleiðsla og ræsiferli kerja leiðir til hærri hlutfallslegrar losunar (per tonn framleidd).
Árið 2008 var losun heildarflúors við mörk í starfsleyfi, losun brennisteinsdíoxíðs undir
mörkum í starfsleyfi.
Árin 2009, 2010 og 2011 var losun heildarflúors og brennisteinsdíoxíðs undir mörkum í
starfsleyfi.
7. Hver hefur verið meðaltalsstyrkur loftkennds flúoríðs 1. apríl til 30. september ár hvert,
innan og utan þynningarsvæðis verksmiðjunnar?
Eins og áður er getið hefur styrkur loftkennds flúors verið mældur á fjórum vöktunarstöðvum frá árinu 2005, tveimur í jaðri þynningarsvæðis (stöðvar 2 og 3) og tvær stöðvar eru
lengra frá álverinu (stöðvar 1 og 4) (stöð 4 hóf mælingar árið 2007). Ekki er fylgst með styrk
loftmengunarefna innan þynningarsvæðis. Meðalstyrkur loftkennds flúoríðs á þessum stöðum
er settur fram í 5. töflu.
5. tafla. Meðalstyrkur loftkennds flúoríðs (µg/m3) á loftgæðamælistöðvum umhverfis álverið.
Ár
2005

Stöð 1
= 0,09

Stöð 2
= 0,09

Stöð 3
= 0,09

Stöð 4

2006

= 0,09

= 0,09

= 0,09

2007

= 0,09

= 0,09

= 0,09

= 0,09

2008

0,1

0,13

0,09

= 0,09

2009

= 0,09

0,16

0,11

0,13

2010

0,18

0,36

0,25

0,13

2011

0,16

0,24

0,28

0,14
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8. Hvert hefur verið árlegt magn svifryks, kolefnissambanda og annarra gróðurhúsalofttegunda frá álbræðslunni?
Í 6. töflu eru upplýsingar um heildarlosun ryks, kolefnissambanda á formi CO2 og annarra
gróðurhúsalofttegunda (PFC) árin 2008–2011 miðað við framleitt áltonn, sem að mestu leyti
innan kornastærðar sem afmarkar svifryk (10 µm).
6. tafla. Heildarlosun kolefnissambanda, annarra gróðurhúsalofttegunda og ryks.
Mengunarefni

2008

2009

2010

2011

Ryk (kg/t/ál)

0,42

0,32

0,38

0,23

1,51

1,50

0,25

0,07

Kolefnissambönd
1,52
1,50
(t CO2 ígilda/t ál)
Aðrar gróðurhúsalofttegundir, PFC
0,57
0,13
(t CO2 ígilda/t ál)
Heimild: Grænt bókhald Alcoa Fjarðaáls 2008-2011.

http://www.ust.is/einstaklingar/mengandi-starfsemi/alver/alcoa-fjardaral--reydarfirdi/

9. Hvað olli flúormengun í heyfeng í Reyðarfirði síðastliðið sumar?
Umhverfisstofnun hefur kallað eftir greinargerð frá Alcoa Fjarðaáli um uppruna og orsakir
mengunarinnar, viðbrögð fyrirtækisins við því og aðgerðir til að koma í veg fyrir að slíkt
hendi á ný. Ekki hefur verið unnið úr niðurstöðum og því of snemmt að tilgreina hverjar
orsakirnar eru. Á 3. mynd er sýndur meðalstyrkur flúoríðs í heysýnum á sýnatökustöðum
(sýnum safnað haustið 2012).

3. mynd. Meðaltalsstyrkur flúoríðs í heysýnum á söfnunarstöðum í Reyðarfirði (safnað haustið 2012).

10. Hefur mælst flúormengun í gróðri í Reyðarfirði, svo sem í mosa, fléttum og beitargróðri?
Mosi og fléttur.
Hækkun hefur orðið í styrk flúoríðs í mosa og fléttum frá því að álverið hóf starfsemi.
Grunngildi er talið vera um 5 µg/g. Hækkun frá grunngildi er mengun. Niðurstöður mælinga
fyrir árið 2012 hafa ekki borist Umhverfisstofnun.
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Árið 2011 mældist styrkur flúoríðs í mosa á bilinu 5–250 µg/g, lægstur á sýnatökustað
sunnan fjarðar og hæstur rétt vestan álvers (innan þynningarsvæðis).
Árið 2011 mældist styrkur flúors í fléttum á bilinu 5–96 µg/g, lægstur á sýnatökustað á
Eskifirði og hæstur á sýnatökustað er rétt ofan álverið (innan þynningarsvæðis).
Gras.
Hækkun hefur orðið í styrk flúoríðs í beitargróðri, það er grasi, frá því að álverið hóf
starfsemi. Á 4. mynd er sýndur styrkur flúoríðs í nýjustu grassýnum á sýnatökustöðum (sýnum var safnað sumarið 2012). Grunngildi í grasi á svæðinu er talið vera um 5 µg/g. Hækkun
frá grunngildi er mengun.

4. mynd. Meðaltalsstyrkur flúoríðs í grassýnum á söfnunarstöðum í Reyðarfirði (safnað sumarið 2012).

