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Reykjavík 8. júní 2006 
 
Umsögn Landverndar um frummatskýrslu um mat á umhverfisáhrifum Álvers í 
Reyðarfirði 
Frummatskýrsla fyrir álver í Reyðarfirði Fjarðarbyggð er að afar vel unnin og ljóst að 
skýrsluhöfundar hafa engu til sparað í líkanagerð til að spá fyrir um dreifingu 
mengandi efna. Rétt er að vekja sérstaklega athygli á því að í viðauka 8 við 
frummatsskýrsluna er að finna áhættugreiningu en eftir því er best verður að komist er 
þetta í fyrsta sinn á Íslandi sem slík greining er gerð í tengslum við mat á 
umhverfisáhrifum álvers. Landvernd hefur kynnt sér fyrirliggjandi gögn m.a. með 
þáttöku í kynningarfundi Alcoa á Hótel Nordica 2. maí og er þeirrar skoðunar að 
framsetning gagnanna sé gagnsæ og auðskilin. 

Landvernd gerir nokkrar athugasemdir við frummatsskýrsluna. Samtökin telja að 
höfnun á vothreinsibúnaði (valkosti B) sé illa rökstudd og að loftgæði í nánasta 
nágrenni Reyðarfjarðar eigi að vega þyngra en sú lítillega hækkun á hugsanlegri 
áhættu fyrir vistkerfið innan og við þynningarsvæðið. 

Þá fagna samökin því að í frummatskýrslunni, þó einkum og sér í áhættugreiningunni, 
kemur í ljós að vothreinsun mum ekki hafa teljandi áhrif á vistfræði sjávar. Þessi 
niðurstaða er í samræmi við það sem samtökin hafa í gegnum tíðina bent á. 

Samtökin telja að valkostur B í frummatsskýrslunni sé óraunhæfur valkostur þar sem 
hægt er að ná betri árangri með ódýrari mengunarvarnarbúnaði eins og kynnt verður 
síðar í umsögn þessari, þ.e. kostir C og D. Samtökin telja að í matsskýrslu eigi 
annarsvegar að fjalla um valkost A og hinsvegar valkost C. Ef sett verða fram 
tæknileg rök sem gera valkost C óraunhæfan ætti að fjalla um valkost D. Valkostur B 
á hinsvegar ekki heima í endanlegri matsskýrslu þar sem um óraunhæfan valkost er að 
ræða eins og nánar verður rökstutt síðar í þessari umsögn. 

Landvernd er þeirrar skoðunar að flokkun á umhverfisáhrifum m.t.t. áhrifa á loftgæða 
sé ekki í samræmi við niðurstöður þeirra dreifingarlíkana sem frummatsskýrslan 
byggir á. Þrátt fyrir að dreifingarspá fyrir valkostu A (þurrhreinsun) geri ráð fyrir að 
skammtímagildi SO2 fari yfir heilsuverndarmörk í nánasta nágrenni þéttbýlisins á 
Reyðarfirði flokka skýrsluhöfundar áhrifin sem „óveruleg“. Í þeim flokkunarskala 
sem byggt er á flokkurinn „óveruleg“ hlutlaus, þ.e.a.s. hvorki jákvæð né neikvæð 
áhrif. 

Í meðfylgjandi greinargerð, sem er hluti af umsögn Landverndar, eru gerðar frekari 
athugasemdir. 

 

Með vinsemd og virðingu, 

 

Bergur Sigurðsson framkvæmdastjóri.  
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I. Forsendur fyrir höfnun á vothreinsibúnaði 
Í frummatsskýrslunni kemur fram að þurrhreinsun verði fyrir valinu þar sem „áhætta 
fyrir vistkerfi er lítillega hærri þegar vothreinsun er notuð“ eins og sjá má hér að 
neðan. 

„Áhættugreining fyrir vistkerfi sýndi að einhverjar breytingar gætu átt sér 
stað á plöntusamfélögum innan þynningarsvæðisins. Stofnar grasbíta eins og 
rjúpu, sauðfjár og hreindýra munu líklega ekki verða fyrir áhrifum, en 
hagamýs gætu orðið fyrir áhrifum á takmörkuðu svæði innan 
þynningarsvæðisins. Áhætta fyrir vistkerfi er lítillega hærri þegar vothreinsun 
er notuð en þegar eingöngu er beitt þurrhreinsun. Því er mælt með þeim kosti 
að eingöngu verði beitt þurrhreinsun til að hreinsa útblástur frá álverinu.“ 
(Frummatsskýrsla bls. ii Undirstrikun Landvernd) 

Landvernd hefur lengi verið talsmaður þess að nota vothreinsun í aliðnaði þar sem sú 
aðferð stuðlar að betri loftgæðum með því að lækka styrk SO2 og flúoríðsefna án þess 
að það hafi teljandi áhrif á vistfræði sjávar. Niðurstaða skýrsluhöfunda, um aukna 
áhættu fyrir vistkefi sé vothreinsun notuð, kemur samökunum á óvart. Vegna þessa 
hafa samtökin lagt ríka áherslu á að kynna sér áhættugreininguna með það fyrir 
augum að sjá hvaða mengunarþættir það eru sem valda því að hætta fyrir vistkerfið er 
talin lítillega hærri þegar notast er við vothreinsun. Einnig lögðu samtökin áherslu á 
að kanna í hverju sú lítillega aukna áhætta felst. 

Þegar viðauki 8 er rýndur kemur í ljós að áhætta hvað varðar gróðurfar þegar 
vothreinsun er notuð nær aðeins til hugsanlegra áhrifa „if any“og þessi hugsanlegu 
áhrif virðast afar lítil og e.t.v. ógreinanleg, „subtle“.  

„Thus, the ecological effect, if any, of the predicted exceedances of fluoride 
toxicity thresholds for plants is likely to consist of subtle, localized changes in 
plant communities favoring more tolerant species such as heather/heath and 
grasses“ (Viðauki 8 bls. XIV Undirstrikun Lanvernd) 

Breytingar á gróðurfari innan þynningarsvæðis þurfa í sjálfu sér ekki endilega að vera 
neikvæð áhrif og því vandséð að þessar hugsanlegu örsmáu breytingar séu aðal ástæða 
þess að fallið sé frá vothreinsun. 

Hvað varðar dýraríkið þá er í áhrifunum lýst þannig í viðauka 8: 

„However, if it is assumed that the wildlife receptors consume 100 percent 
heather, modeled toxicity thresholds are exceeded at some points for the rock 
ptarmigan and wood mouse and the threshold is exceeded by a wider margin 
and at more points under the alternative (with seawater scrubber) scenario 
than the base case (without seawater scrubber) scenario. These results are 
based on several conservative assumptions regarding exposure and toxicity.“ 
(Viðauki 8 bls. XIV Undirstrikun Lanvernd) 

Hér má sjá að til þess að áhrifin á lífríkið séu greinanleg þarf að gefa sér þær 
forsendur að rjúpur og mýs nærist einungis á lyngi og einungis innan þynningarsvæðis 
eða í nánasta nágrenni við það. Ljóst er að þessar forsendur geta ekki undir nokkrum 
kringumstæðum átt við um rjúpu þar sem búsvæði hennar er umtalsvert stærra en 
iðnaðarsvæði Alcoa. 

Búsvæðaval músa hefur ekki verið rannsakað nógu vel til þess að hægt sé að meta 
líkurnar á því að mýs haldi sig innan þynningarsvæðis og í nánasta nágrenni þess sinn 
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stutta líftíma. Forsendan um 100% lyngát er afar varfærin og allt að því langsótt. 
Rannsóknir Sven Axels Bengtsons í Vík í Mýrdal benda til þess að mýs nærist helst á 
fræjum en síðan á skordýrum, áttfættlum og lirfum en grænir plöntuhlutar (þ.m.t. 
lyng) er aftur á móti neyðarbrauð.  Rannsóknir á hagamúsum á Kjalarnesi benda til 
þess að kjörfæði músa séu fræ og ber, annað val eru skordýr, áttfætlur og lirfur en 
grænir plöntuhlutar eru hinsvegar neðarlega á óskalista músanna. Þessar niðurstöður 
eru í samræmi við fjölmargar erlendar rannsóknir og í samræmi við það að tennur og 
meltingafæri hagamúsarinnar eru ekki vel aðlöguð til neyslu og meltingar á grænum 
plöntuhlutum. Þá er rétt að halda því til haga að hugsanleg áhrif á afkomu músa á afar 
smáu landssvæði í Reyðarfirði geta undir engum kringumstæðum haft mælanleg áhrif 
á músastofna Austurlands hvað þá heldur á músastofna Íslands. 

Að öllu samalögðu virðist hin opinbera ástæða fyrir höfnun á vothreinsibúnaði 
þ.e.a.s. „áhætta fyrir vistkerfi er lítillega hærri þegar vothreinsun er notuð“ á afar 
veikum rökum reist. Alls óvíst er að um áhættu sé að ræða og ef um áhættu er að 
ræða þá er hún bundin við þynningarsvæðið og nánasta nágrenni þess og 
takmarkast við smávægilegar breytingar á gróðurfari og áhrifum á staðbundinn 
músastofn sem kýs að nærast ekki á kjörfæðu músa. Engar rannsóknir sem 
benda til þess að sá músasstofn sé til eru kynntar í frummatsskýrslunni. 
 

Eru vothreinsun hafnað af efnahagslegum ástæðum? 
Ljóst er að vothreinsibúnaður er umtalsvert dýrari í en þurrhreinsibúnaður einn og sér 
bæði hvað varðar stofnkostnað og rekstrarkostnað. Vothreinsibúnaðurinn er í 
grundvallaratriðum hrein viðbót við þurrhreinsibúnaðinn og þar með er um meiri 
fjárfestingu að ræða. Þá þarf töluverða raforku til þess að knýja búnaðinn sem gerir 
það að verkum að rekstrarkostnaður verður hærri enn ef einungis væri um 
þurrhreinsibúnað að ræða. Með því að kaupa ódýrari kol með hærra 
brennisteinsinnihaldi er hægt að draga nokkuð úr hráefniskostnaði en fram kom á 
kynningarfundi Alcoa að sá sparnaður er minni en aukningin í rekstrarkostnaði. 

Sé það svo að vothreinsibúnaði sé hafnað af efnahagslegum aðstæðum þá rúmast sú 
höfnun innan skilgreiningarinnar á bestu fáanlegu tækni sem er skilgrend með 
eftirfarandi hætti í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir: 

„Með bestu fáanlegri tækni er átt við framleiðsluaðferð og tækjakost sem beitt 
er til að lágmarka mengun og myndun úrgangs. Tækni nær til 
framleiðsluaðferðar, tækjakosts, hönnunar mannvirkja, eftirlits og viðhalds 
búnaðarins, svo og starfrækslu hans. Með fáanlegri tækni er átt við 
aðgengilega framleiðsluaðferð og tækjakost (tækni) sem þróaður hefur verið 
til að beita í viðkomandi atvinnurekstri og skal tekið mið af tæknilegum og 
efnahagslegum aðstæðum. Með bestu er átt við virkustu aðferðina til að 
vernda alla þætti umhverfisins.“ [Undristrikanir Landvernd] 

Ljóst er að um umtalsverðar fjárhæðir er að ræða bæði hvað varðar rekstur og 
fjárfestingu. Hugsanlega getur framkvæmdaraðili fært haldbær rök fyrir því að 
vothreinsibúnaði skuli hafnað af efnahagslegum ástæðum. Til þess þyrfti þó að 
framkvæma svo kallaða cost benefit greiningu, þ.e.a.s. að leggja mat á umhverfislegan 
ávinning og efnahagslegan tilkostnað sem hlýst af notkun vothreinsibúnaðar.  Séu 
efnahagslegu þættirnir hin raunverulega ástæða fyrir höfnun á vothreinsibúnaði væri 
rétt að skýrsluhöfundar myndu gera skilmerkilega grein fyrir því í endanlegri 
matsskýrslu. 
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II. Áhrif vothreinsunar á vistkerfi sjávar 
Á undanförnum árum hefur nokkur umræða farið fram um mengunarvarnir álvera og 
valkostina tvo sem eru annarsvegar þurrhreinsun ein og sér og hinsvegar þurrhreinsun 
að viðbættri vothreinsun. Í frummatsskýrslunni er þessum valkostum gerð ágæt skil 
og í ljós kemur að vothreinsun mun ekki hafa neikvæð áhrif á lífríki sjávar. Einu efnin 
sem kann að vera skaðlegt að veita til sjávar eru í þessu tilfelli svokölluð PAH efni. Í 
frummatsskýrslunni segir eftirfarandi um áhættuna af þeim efnum: 

„Af áhættugreiningunni var ályktað að hæsti reiknaði styrkur PAH og flúoríðs 
eru vel neðan marka þar sem búast má við neikvæðum áhrifum og í sumum 
tilfellum mörgum stærðargráðum undir.“ 
(Frummatsskýrslan bls. 111) 

Í ljósi þessa orkar tvímælis að í frummatsskýrslunni segir einnig: 

„Umhverfisáhrif frárennslis á umhverfisþættina sjó og lífríki sjávar verða 
óveruleg nema þegar vothreinsibúnaður er notaður, þá verða þau nokkuð 
neikvæð í allra næsta nágrenni við útrásina.“ 
(Frummatsskýrslan bls. 112 – feitletrun frummatskýrlsan undirstrikun Landvernd) 

Ef flokka á þessi áhrif sem nokkuð neikvæð þyfti að skilgreina betur hvað átt er við 
með „allra næsta nágrenni við útrásina“ en ætla má að um afar lítið svæði sé að ræða 
og hugsanlega væri réttara að segja „við útrásar opið“.  Hér virðist í frummatsskýrslu 
gert meira úr neikvæðum áhrifum vothreinsivirkis á lífríki sjávar en frumgögnin gefa 
tilefni til. Þannig segir í áhættugreiningunni eftirfarandi um áhrif á vistkerfi: 

„Exponent (2005) determined that loading of PAHs to the fjord by seawater 
scrubbers would result in no appreciable ecological effects.“ 
(Bls. 2-6 í viðauka 8) 

Á ofanrituðu má sjá að áhrif á vistkerfi sjávar eru ekki þess eðlis að stætt er á að 
hafna vothreinsun á grundvelli þeirra. Landvernd fagnar þessari niðurstöðu þar 
sem í umræðunni undanfarin ár hefur verið látið í það skína að vothreinsun 
myndi hafa neikvæð áhrif á vistkerfi sjávar. Gott er að þeim misskilningi skuli 
hér með vera eytt. 
 

III. Valkostir mengunarvarna 
Í frummatsskýrslunni eru settir upp tveir valkostir. Annarsvegar kostur A, sbr. mynd 
1, þurrhreinsun og hinsvegar kostur B, sbr. mynd 2, sem er þurrhreinsun að viðbættri 
vothreinsun. Landvernd leggur til að í endanlegri matsskýrslu verði í staðinn fyrir kost 
B skoðaður kostur C og til vara kostur D. Kostir C og vara kosturinn D verða kynntir 
hér að neðan, sbr. myndir 3 og 4.  
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Mynd 1. Valkortur A þurrhreinsun. Í þessum valkosti er gert ráð fyrir að útblástur frá 
rafgreiningunni sé einungis hreinsaður með þurrhreinsivirki og síðan blásið út um 78 
m háan skorstein. Útblæstri frá skautahreinun er þá blásið óhreinsuðum inn í sama 
skorsteininn. Hitastigið á útblæstrinum er hátt eða um 89°C sem stuðlar að góðri 
dreifingu mengandi efna. 

 

 
Mynd 2. Valkortur B þurrhreinsun að viðbættri vothreinsun. Í þessum valkosti er gert 
ráð fyrir að útblástur frá rafgreiningunni sé hreinsaður með þurrhreinsivirki og síðan 
með vothreinsivirki áður en hann er leiddur út um fjóra 40 m háa skorsteina sem eiga 
að tryggja nægjanlega dreifingu. Hitastig útblástursins frá vothreinsivirkinu er u.þ.b. 
15°C og fellur reykurinn því hraðar niður en í valkosti A þar sem hitastigið er hærra. 
Útblæstri frá skautahreinsun er í valkosti þessum valkosti blásið óhreinsuðum inn í 78 
m háa skorsteininn. Hitastigið á útblæstrinum frá skautahreinuninni er u.þ.b. 15°C. 
Landvernd gerir ágreining við þetta fyrirkomulag þar sem þessi valkostur 
virðist óraunhæfur sökum lítillar virkni og mikils kostnaðar eins og nánar 
verður rökstutt hér að neðan. 



 
Landvernd, Skúlatúni 6, 105 Reykjavík, s. 552 52 42, landvernd@landvernd.is 

Vistvæn nútíð – farsæl framtíð 

- - - 7 - - -

Er valkostur B raunhæfur valkostur? 
Mikilvægt er að þeir kostir sem lagðir eru fram í skýrslu um mat á umhverfisáhrifum 
séu raunhæfir. Til þess að valkostur geti talist raunhæfur verður hann að uppfylla það 
einfalda skilyrði að ekki sé hægt að ná sama eða betri árangri með ódýrari lausn.  

Aðspurður á kynningarfundi Alcoa greindi Patrick Grover, einn af talsmönnum Alcoa, 
undirrituðum og fleirum frá því að ástæða þess að valið var að nota 78 m háa 
skorsteininn fyrir útblástur frá skautahreinsun í valkosti B væri einfaldlega sú að 
skorsteinnin væri til staðar. Það að skorsteinnin skuli hafa verið reistur áður en 
lögformlegt mat á umhverfisáhrifum fór fram orkar tvímælis þar sem ólöglegt er að 
hefja framkvæmdir fyrr en að umhverfismati loknu.1 Þrátt fyrir dóm hæstarettar þann 
9. júní 2005 valdi Alcoa að halda framkvæmdum áfram. Landvernd mun á þessum 
tímapunkti ekki elta ólar við þá ákvörðun Alcoa en samtökin geta þó undir neinum 
kringumstæðum fallist á að fjárfestingar sem eru raunhæfar einingar í valkosti A séu 
nýttar í valkosti B séu þær óráunhæfar þar. 

Hér að neðan verða færð rök fyrir því að 78 m hár skorsteinn fyrir útblástur frá 
skautahreinsun er óraunhæfur hluti af valkosti B þar sem hægt er að ná betri árangri 
með ódýrari lausn.  

 Eins og fram kemur í frummatsskýrslu kemur fram að hæð skorsteina hefur 
takmörkuð áhrif á dreifingu á köldum útblæstri þar sem hann fellur tiltölulega hratt 
niður óháð skorsteinshæð. 

„Reykháfar vothreinsivirkja (valkostur með vothreinsun) eru af staðlaðri hæð, 
40 m. Hærri reykháfar myndu ekki ná sömu virkni hvað varðar lofdreifingu og 
næst með háum reykháfi þurrhreinsivirkja. Ástæða þess er að í 
vothreinsivirkjunum kólnar útblásturinn þannig að hraði hans og uppdrif 
minnka. Því er líklegt að útblástur frá vothreinsivirkjunum nái niður að jörðu 
nær álverinu, frekar en að dreifast og þynnast í meiri hæð yfir jörðu. Þetta á 
við jafnvel þótt hærri reykháfar væru notaðir. Niðurstöður 
loftdreifingarreikninga og áhættugreininga styðja þetta (sjá kafla 12).“ 
(Bls. 27 í frummatsskýrslu) 

Þessar upplýsingar einar og sér verða til þess að menn hljóta að setja spurningarmerki 
við það að fjárfesta eigi í 78 m háum skorsteini þegar 40 m hár skorsteinn, sem eðli 
málsins samkvæmt hlýtur að vera ódýrari, myndi skila sambærilegum árangri. 

Í kaflanum hér að neðan verður gerð grein fyrir valkostum C og D sem báðir eru 
ódýrari en valkostur B og munu skila meiri árangri m.t.t. bættra loftgæða. Með vísan í 
þá kröfu sem gera verður til raunhæfra valkosta þ.e.a.s. að ekki sé hægt að ná sama 
eða betri árangri með ódýrari lausn er það mat Landverndar að hér séu á ferðinni 
raunhæfari valkostir. Í hvorugu tilfellinu þarf að reisa 78 m háan skorstein en þess í 
stað þarf að fjárfesta í loftstokki sem myndi leiða útblástur frá skautahreinsun yfir í 
þurrhreinsistöðina í valkosti C eða yfir í vothreinsistöðina í valkosti D. 

Til þess að geta rökstutt mál sitt betur hefur Landvernd óskað eftir kostnaðaráætlunum 
frá Alcoa en slík gögn hafa ekki borist. Vegna skorts á upplýsingum er því ekki hægt 
að gera nákvæman kostnaðarsamanburð en ljóst má vera að loftstokkur hlýtur að vera 
ódýrari kostur en 78 m hár skorsteinn. Ætla má að annar búnaður, s.s. blásarar o.fl. er 
í megin atriðum sambærilegur. 

                                                 
1 Sbr. 13. gr. laga nr. 106/2000 
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Raunhæfir valkostir við hönnun á vothreinsivirki, kostir C og D. 

 
Mynd 3 Valkostur C. Þurrhreinsun að viðbættri vothreinsun þar sem útblástur frá 
skautahreinsun fer í þurrhreinsivirkið og þaðan yfir í vothreinsistöðina ásamt 
útblæstri frá rafgreiningarkerjum. 

Að líkindum þyrfti að auka eitthvað umfang hreinsivirkja við valkost C samanborið 
við valkost B þar sem hreinsivirkin þyrftu í báðum tilfellum að anna auknu rúmmáli 
lofts. Út frá matsskýrslu er erfitt að meta þessa aukningu þar sem Nm3/hrs fyrir hvern 
losunarpunkt er ekki að finna í töflunum í viðauka 2. Þó má ætla að megnið af 
útblæstri álversins megi rekja til rafgreiningarinnar en sá útblástur fer í bæði 
hreinsivirkin í kosti B og ættu því kostir C og D ekki að auka verulega á umfang 
hreinsivirkjanna. 

 

 
Mynd 4 Valkostur D. Þurrhreinsun að viðbættri vothreinsun þar sem útblástur frá 
skautahreinsun fer vothreinsivirkið ásamt lofti frá þurrhreinsistöðinni. 
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IV. Loftgæði samkvæmt valkosi A 
Eins og sjá má á myndum 12.1 – 12.6 í frummatsskýrslunni þá mun SO2 mengun 
skerða loftgæði í þéttbýlinu á Reyðarfirði ef valkostur A verður fyrir valinu einkum 
þegar kemur að skammtímagildum, þ.e.a.s. klukkustundargildum og 
sólahrringsgildum. Samkvæmt valkosti B mun SO2 mengun hinsvegar ekki hafa 
teljandi áhrif á loftgæðin við þéttbýlið. 

Sérstaklega er vakin athygli á mynd 12.3 og 12.4 en þar má sjá að samkvæmt valkosti 
A má búast við að klukkustundargildi SO2 mengunar fari yfir heilsuverndarmörk 
(350µg/m3) einu sinni til tvisvar á ári í nánasta nágrenni við þéttbýlið. Í 
matsskýrslunni eru þessi mörk nefnd viðmiðunarmörk en rétt er að halda því til haga 
að þessi mörk eru sett til verndar heilsu manna og eru því í viðauka I við reglugerð nr. 
251/2002 skilgreind sem heilsuverndarmörk. 

Þá kemur einnig fram á mynd 12.5 og 12.6 að farið verður yfir viðmiðunarmörk 
sólarhringsgildis (50 µg/m3) á nokkrum stöðum í nágrenni þéttbýlisins. Hér er einnig 
rétt að halda því til haga að umrædd mörk eru sett til verndar gróðri og heilsu manna 
og eru því skilgreind sem gróður- og heilsuverndarmörk í rgl. 251/2002. 

Þó svo að reglugerðin sem um ræðir heimili að farið sé yfir heilsuverndarmörkin oftar 
en loftdreifingarspár benda til þess að muni gerast er ekki hægt að útiloka að SO2 
mengun munin hafa neikvæð áhrif á viðkvæma einstaklinga, s.s. börn, gamalmenni og 
fólk með öndunarfærasjúkdóma. Benda má á faraldsfræðilegar rannsóknir frá Noregi2 
sem sýna skaðleg áhrif SO2 og flúoríð mengunar við leyfilegan styrk efnanna, 20-24 
µg/m3 af SO2 og 3,1-3,3 µg/m3 af flúoríðum mælt sem mánaðar meðaltal. Ekki er 
hægt að slá því föstu að svo að slík áhrif muni greinast á Reyðarfirði þar sem styrkur 
efnanna í Noregi var hærri en reiknaður styrkur á Reyðarfirði. Engu að síður vekur 
það ugg að áhrif á heilsfar skuli geinast við jafn lágan styrk og raun ber vitni og við 
styrk sem er í námunda við viðmiðunarmörk. 

 
Með vísan í ofanritað er það mat Landverndar að flokkun á skýrsluhöfunda 
umhverfisárifum í töflu 14.2., sjá úrklippu hér að ofan, fái ekki staðist. Velta má fyrir 
sér hvort flokka eigi áhrifin sem nokkuð neikvæð, talvert neikvæð eða verulega 
neikvæð en ekki er hægt að fallast á hlutlausa afstöðu með því að merkja við óveruleg 
áhrif. 

                                                 
2 V. Söyseth ofl. Allergy 1996 – 51. 
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Landvernd minnir á markmið reglugerðar nr. 251/2002 eru m.a: 

„að viðhalda gæðum andrúmslofts þar sem þau eru mikil en bæta þau ella að 
því er varðar brennisteinsdíoxíð, köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, 
bensen, kolsýring, svifryk og blý og halda loftmengun af völdum þessara efna í 
lágmarki og viðhalda þeim gæðum sem felast í hreinu og ómenguðu lofti.“ 
[Undirstrikun Landvernd]  

Sambærileg markmið er að finna í 1. tl. 1. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir og 1. tl. 1. gr. reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði. Ljóst er að höfnun 
á vothreinsibúnaði samræmist ekki tilvitnuðum markmiðum laga og reglugerða þar 
sem frummatsskýrslan sýnir að valkostur A mun hafa neikvæð áhrif gæði 
andrúmslofts. 

Hvað varðar umhverfisstyrk flúoríða, sem Alcoa virðist hugleikinn á þessu stigi máls, 
þá er rétt að benda á það bæði kostur A og B rúmast innan tillögu 
Umhverfisstofnunnar að starfsleyfi, sbr. viðauka 1. Það er því ekki að kröfu Íslenkra 
stjórnvalda sem Alcoa tekur jafn ríkt tillit til meintrar aukingar á áhættu fyrir 
vistkerfið og raun ber vitni. 

Rétt er að halda því til haga að þegar starfleyfistillaga fyrir það starfsleyfi sem nú er í 
gildi var auglýst sagði í tillögunni: 

„Umhverfismörk fyrir flúoríð er sett 0,2µg/m3 af vetnisflúoríði sem meðaltal 
fyrir tímabilið 1. apríl til 30. september ár hvert í samræmi við niðurstöður 
mats á umhverfisáhrifum.“  

Að kröfu Alcoa var þessu ákvæði breytt og þegar starfsleyfið var gefið út hafði því 
verið breytt þannig:  

„Umhverfismörk fyrir flúoríð er sett 0,3µg/m3 af vetnisflúoríði sem meðaltal 
fyrir tímabilið 1. apríl til 30. september ár hvert.“ 

Ekki fæst betur séð en að hagsmunir hagamúsanna hafi fengið verulega aukið vægi í 
ákvörðunartökuferli Alcoa, a.m.k. ef marka má opinberu ástæðuna fyrir höfnun á 
votreinsibúnaði. 

V. Loftgæði samkvæmt valkosi B 

Eins og sjá má á myndum 12.1 – 12.6 eru loftgæði í öllum tilfellum betri utan 
þynningarsvæðis m.t.t. SO2 mengunar í valkosti B.  Ekki er sérstaklega fjalla um 
þessa staðreynd í frummatsskýrlsunni en þess í stað er bent á að SO2 mengun innan 
þynningarsvæðis kunni að vera hærri í tilfelli B en í tilfelli A: 

„Hæsta útreiknaða gildi ársmeðaltalsins er 10,9 µg/m3, sem er hærra en í 
tilfellinu þar sem eingöngu er notaður þurrhreinsibúnaður, en einnig vel fyrir 
neðan íslensk umhverfismörk (20 µg/m3).“ 
(Frummatsskýrsla bls. 88) 

Á mynd 12.1 má sjá að hér er um eitt afar smátt svæði að ræða. Með tilliti til loftgæða 
utan þynningarsvæðis hefur þetta enga þýðingu. Þá er undarlegt að um einn punkt 
skuli vera að ræða þar sem SO2 losunin í tilfelli B á að fara út um fjóra skorsteina auk 
mænis á kerskála. Maður skyldi því ætla að losunin sé ekki sú punktlosun sem sýnd er 
á myndum 12.1 – 12.6. Hér virðast því forsendur líkansins ekki í samræmi við það 
sem fram kemur í lýsingu á búnaðinum. 
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Hvað varðar aðra mengunarþætti, s.s. ryk, PAH og HF, er í mörgum tilfellum um 
hærri styrk að ræða í tilfelli B samanborið við tileflli A. Rækilega er gerð grein fyrir 
þessu í skýrslunni og ekki þörf á að skýra það frekar hér. Hinsvegar er rétt að benda á 
að utan þynningarsvæðis er styrkleiki þessara efna öllum tilfellum talsvert undir 
viðmiðunarmörkum og í flestum tilfellum stærðargráðum undir þeim. Í ljósi þessa 
skiptir afar litlu máli að styrkur þessara efna sé hærri í tilfelli B.  Sama er ekki hægt 
að segja um muninn á SO2 mengun þar sem tilfelli A fer yfir heilsuverndamörk í 
nánasta nágrenni þéttbýlisins en í tilfelli B er styrkurinn stærðargráðum undir þeim. 

 

VI. Losunartölur eftir valkostum A, B, C og D. 
Þar sem meint auking á áhættu fyrir vistkefi var rakin til flúoríð losunar hefur 
Landvernd reynt að leggja mat á flúoríð losun valkostanna fjögurra, excel skjal fylgir 
umsögninni til þess að hægt sé að skoða forsendur reikninganna. 
Valkostur A   HF Rykbundið HF 
Uppspretta T - °C g/tonn Al t/ár g/tonn Al t/ár 
Reykháfur 78 m 89 85,7 29,6 7,8 2,7 
Kerskálar (mænir) 23 138,5 47,9 92,1 31,9 
Samtals köld losun  138,5 47,9 92,1 31,9 
Samtals heit losun  85,7 29,6 7,8 2,7 
Samtals   224,2 77,5 99,9 34,6 
      

Valkostur B   HF Rykbundið HF 
Uppspretta T - °C g/tonn Al t/ár g/tonn Al t/ár 
Reykháfur 78 m 15 30,1 10,4 1,6 0,6 
Votháfur 1 15 1,825 0,625 1,1 0,375 
Votháfur 2 15 1,825 0,625 1,1 0,375 
Votháfur 3 15 1,825 0,625 1,1 0,375 
Votháfur 4 15 1,825 0,625 1,1 0,375 
Kerskálar (mænir) 23 138,5 47,9 92,1 31,9 
Samtals köld losun  175,9 60,8 98,1 34 
Samtals heit losun  0 0 0 0 
Samtals   175,9 60,8 98,1 34 
      

Valkostur C   HF Rykbundið HF 
Uppspretta T - °C g/tonn Al t/ár g/tonn Al t/ár 
Reykháfur 78 m 89 0 0 0 0 
Votháfur 1 15 1,825 0,625 1,1 0,375 
Votháfur 2 15 1,825 0,625 1,1 0,375 
Votháfur 3 15 1,825 0,625 1,1 0,375 
Votháfur 4 15 1,825 0,625 1,1 0,375 
Kerskálar (mænir) 23 138,5 47,9 92,1 31,9 
Samtals köld losun  145,8 50,4 96,5 33,4 
Samtals heit losun  0,0 0,0 0,0 0,0 
Samtals losun   145,8 50,4 96,5 33,4 
      

Valkostur D   HF Rykbundið HF 
Uppspretta T - °C g/tonn Al t/ár g/tonn Al t/ár 
Reykháfur 78 m - 0 0 0 0 
Votháfur 1 15 2,7 0,9 1,1 0,375 
Votháfur 2 15 2,7 0,9 1,1 0,375 
Votháfur 3 15 2,7 0,9 1,1 0,375 
Votháfur 4 15 2,7 0,9 1,1 0,375 
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Kerskálar (mænir) 23 138,5 48 92,1 31,9 
Samtals köld losun  149,2 51,6 96,5 33,4 
Samtals heit losun  0,0 0,0 0,0 0,0 
Samtals   149,2 51,6 96,5 33,4 

 
Eins og sjá má í töflunni hér að ofan má með leiðum C og D draga úr losun flúoríða  
samanborið við valkost B. Þorri flúoríðs losunar á þó rætur að rekja til mænis á 
kerskála og hefur breytingin ekki áhrif á þann þátt. Í valkosti C er köld losun aðeins 
7,3 g/tonn Al meiri en losun í valkosti A (5% aukning) á meðan losun á heitu flúoríði 
lækkar um 85,7 g/tonn Al. Heildarlosun flúoríðs í valkosti A er 224,2 g/tonn Al 
samanborið við 145,8 g/tonn Al í valkosti C. 

 

VII. Losun gróðurhúsalofttegunda 
Á blaðsíðu 33 segir eftirfarandi: 

„Útblástur gróðurhúsalofttegunda er reiknaður út frá gildum sem fengin eru 
úr leiðbeiningarreglum Alþjóðastofnunar áliðnaðarins. Þessar 
leiðbeiningarreglur eru viðauki við reglur nefndar um sjálfbæra þróun á 
vegum Alþjóðabankans (World Bank Council for Sustainable Development 
(WBCSD)). Í leiðbeiningarreglunum um útreikninga á magni 
gróðurhúsalofttegunda er að finna aðferðafræði sem skilar áreiðanlegum og 
gegnsæjum útreikningum á magni gróðurhúsalofttegunda.“ 

Hér virðist ekki vera rétt farið með heimildir. Við athugun Landverndar á tilvintaðri 
heimasíðu (á bls. 34) kom í ljós að heimildin er frá World Business Council for 
Sustainable Development. En sá félagsskapur á ekkert skilt við er Alþjóðabankann. 
Hér eru á ferðinni samtök 180 alþjóðlegra fyrirtækja þar sem Travis Engen, fulltrúi 
Alcan, er forstjóri og stjórnarformaður. Óljóst er hvort WBCSD skilgreini sjáfbæra 
þróun með svipuðum hætti og Sameinuðuþjóðirnar en hinsvegar er ljóst að æskilegt er 
að skilgreiningar Sameinuðuþjóðanna á sjáfbærri þróun séu hafðar að leiðarljósi 
fremur en skilgreiningar iðnaðarins. 

Þá er á bls. 34 fjallað um áform Alcoa um bindingu á kolefni og þar kemur fram að 
fyrir tækið hafi sett sér markmið um að planta 10 milljónum trjáa um heim allan til 
þess að binda 250.000 m3 af CO2 á ári á líftíma sínum.  Erfitt er að átta sig á hvað átt 
er við með þessari framsetningu. Til þess að hægt sé að átta sig á umfangi bindingar 
þarf að gefa hana upp í sömu einingu og losunin er gefin upp í, þ.e.a.s. í tonnum. 

Hér er rétt að vekja athygli á því að í báðum valkostum A og B er gert ráð fyrir 
504.000 tonna losun af CO2 á ári. Ætla má að votherinslosun hafi áhrif á losun CO2 
þar sem CO2 leysist tiltölulega hratt upp sem CO3

2- þess er þó að vænta að SO2 muni 
eitthvað hægja á því ferli sökum lækkandi sýrustigs. Út frá töflum 4.1 og 4.3 má sjá 
að umrædd 496.200 tonn af CO2 munu fara í gegnum u.þ.b. 95.000.000 tonn af sjó. 
Þ.e.a.s. hvert CO2 tonn verður þvegið með u.þ.b. 190 tonnum af sjó. Við þennan þvott 
má ætla að hluti CO2 leysist upp og berist til sjávar en ekki út í andrúmsloftið. Því 
virðist sem tafla 4.2. ofmeti losun á CO2. Þegar mismunandi mengunarvarnir eru 
bornar saman þarf að sjálfsögðu að meta alla mengunarþætti sem viðkomandi búnaður 
hefur áhrif á. Það virðist ekki hafa verið gert í frummatsskýrslunni. 

 


