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1 Inngangur 

Fyrirhuguð er breyting á úrgangsferli GMR Endurvinnslu ehf. (hér eftir GMR) á 

Grundartanga, Hvalfjarðarsveit. GMR er endurvinnsluverksmiðja og hóf starfsemi árið 

2013. GMR endurvinnur stál sem fellur til hér á landi og framleiðir fyrst og fremst 

straumteina og tindaefni fyrir áliðnaðinn. Stefna GMR er að endurvinna öll úrgangsefni 

(síuryk, gjall og fóðringar), en vegna breyttra markaðsaðstæðna er þessi farvegur ekki 

raunhæfur eins og staðan er í dag. Verið er að skoða þrjár förgunarleiðir fyrir síuryk, gjall 

og fóðringar hérlendis og erlendis. Leiðirnar þrjár eru settar fram með mismunandi 

forsendum, sú fyrsta er til bráðabirgða, önnur er skammtíma lausn og sú þriðja er 

langtíma lausn.  

VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd GMR leitar eftir ákvörðun Skipulagsstofnunar er varðar 

matsskyldu vegna breytingar á úrgangsferli GMR gagnvart gjalli, fóðringu og síuryki 

miðað við fyrirhugaðar breytingar eins og er lýst í eftirfarandi matsskyldufyrirspurn. 

2 Tilgangur 

Tilgangur framkvæmdar er að breyta úrgangsferli GMR fyrir síuryk, gjall og fóðringar. 

Verið er að skoða þrjár förgunarleiðir með mismunandi forsendum þær eru eftirfarandi: 

bráðabirgða lausn, skammtíma lausn og langtíma lausn.  

3 Tilkynningarskylda 

Þessi greinargerð er lögð fram sem matsskyldufyrirspurn skv. lögum nr. 106/2000 um 

mat á umhverfisáhrifum, 1. viðauka lið, 13.02, flokki B og snýr að breyttu úrgangsferli  

fyrir GMR en þar segir: 

13.02. Allar breytingar eða viðbætur við framkvæmdir samkvæmt flokki A, aðrar en 

tilgreindar eru í tölulið 13.01, og flokki B sem hafa þegar verið leyfðar, framkvæmdar eða 

eru í framkvæmd og kunna að hafa umtalsverð umhverfisáhrif.  

Framkvæmdir í B flokki viðaukans skal tilkynna til Skipulagsstofnunar sem ákveður hvort 

þær séu háðar mati á umhverfisáhrifum. 

Enn fremur kom eftirfarandi fram í ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu á 

endurvinnslu á stáli á Grundartanga dagsett 24.06.2010: 

Skipulagsstofnun bendir á að verði fastur úrgangur ekki fluttur út til endurvinnslu beri að 

tilkynna að nýju til Skipulagsstofnunar um breytingar á starfseminni. Slík breyting á 

starfseminni fellur undir tölulið 13 a, þ.e. allar breytingar eða viðbætur við framkvæmd og 

kunna að hafa umtalsverð umhverfisáhrif, í 2. viðauka við lög um mat á 

umhverfisáhrifum. 

Töluliður 13 a í viðauka 2 er í dag töluliður 13.02, flokkur B í viðauka 1 

4 Fyrirhuguð framkvæmd 

4.1 Inngangur 

GMR hóf starfsemi haustið 2013. Í verksmiðjunni fer fram endurbræðsla á brotajárni og 

er framleiðslan í dag um 15.000 tonn á ári. Samkvæmt starfsleyfi er rekstraraðila heimilt 

að vinna allt að 30.000 tonnum á ári af járnbitum og hefur starfsleyfi til 31. desember 

2025. Í upphafi framleiðslu voru fernskonar úrgangsefni sem komu úr framleiðslu GMR: 

Gjall, fóðringar, síuryk og Ankertun DS 20. Ankertun DS 20 er ekki lengur  í notkun við 

framleiðsluna og því einungis þrennskonar úrgangsefni sem falla til við framleiðsluna í 

dag, eða gjall, fóðringar og síuryk. Efnin eru flokkuð og geymd á iðnaðarlóð GMR á 

Grundartanga, þar sem ekki hefur tekist að finna farveg fyrir endurvinnslu 

úrgangsefnanna eins og til stóð.  



 

Breyting á úrgangsferli GMR Endurvinnslu ehf.  
Matsskyldufyrirspurn 
 

 

4

 

Gert er ráð fyrir að heildarmagn úrgangs verði um 2.000 t eða um 800 m3 á ári miðað við 

núverandi framleiðslu (um 15.000 t á ári), stærsti hluti úrgangsins er gjall eða um 60 %. 

Ef GMR fullnýtir skilyrðin í starfsleyfi sínu mun áætlaður úrgangur tvöfaldast og verða um  

4.000 t á ári.  

Lýsing á úrgangsefnunum er að finna í Tafla 1 hér fyrir neðan, nánari lýsingu á efnunum 

er að finna í viðauka 1. 

Tafla 1: Innihaldslýsing úrgangsefna GMR 

Úrgangsefni Lýsing Efnasamsetning Númer1 Magn2  Er úrgangurinn spilliefni?1 

Gjall 

Fastur úrgangur 
sem myndast við 
hreinsun og 
meðhöndlun á 
málmi 

Aðallega kísil og 
kalsíum sambönd 

10 02 02 
1.200 t/ári 
/ 400 m3/ári 

Nei  
Inniheldur 16,4% brennt kalk 

(Xi:R37/38/41) 
Viðmið: Eitt eða fleiri efni 

flokkuð sem ertandi (H36, H37, 
H38) með heildarstyrk ≥20% 

Fóðringar 

Múrsteinar og 
steypa úr 
fóðringum í 
ljósbogaofni, 
deiglum og 
steypuvél 

Aðallega MgO, 
bauxite og Al2O3 

16 11 02                
16 11 04 

350 t/ári 
/ 115 m3/ári 

Nei  

Mjög lágur HF styrkleiki  
(<0,005%) var mældur í 
útskolunarprófi 
Viðmið: Eitt eða fleiri efni 

flokkuð sem sterkt eitur (Tx) 
með heildarstyrk ≥0,1% 

Ankertun 
DS 203 

Notað sem 
einangrunarefni í 
trekt 

Aðallega MgO 16 11 03* 
300 t/ári 
/ 100 m3/ári 

Já 
Inniheldur 1,2% bórsýru (T: 

R60-61)  
Viðmið: Eitt efni flokkað sem 

skaðlegt fyrir æxlun, flokkur 1 
og 2 (H60, H61), með styrk 
≥0,5% 

Síuryk 

Ryk sem 
myndast einkum 
í ljósbogaofni við 
bræðslu á 
brotajárni  

Járnrík 
efnasambönd en 
einnig önnur 
málmoxíð 

10 02 07* 
105 t/ári 
/ 175 m3/ári 

Já 
Inniheldur 1,5% flúor 

(Tx:R26/27/28 + C:R35) 
Viðmið: Eitt eða fleiri efni 

flokkuð sem sterkt eitur (Tx) 
með heildarstyrk ≥0,1% 

Annar 
úrgangur 

Inniheldur: 
Gjall: 67% 
Fóðringar: 19% 
Ankertun DS 20: 
14% 

Kísil og kalsíum 
sambönd. MgO, 
bauxite og Al2O3 

10 02 02 
 

Um 2.000 
tonn 
 

 

Nei 
Inniheldur 0,2% bórsýru (T: 

R60-61)  
Viðmið: Eitt efni flokkað sem 

skaðlegt fyrir æxlun, flokkur 1 
og 2 (H60, H61), með styrk 
≥0,5% 

1 Skv. reglugerð um skrá yfir spilliefni og annan úrgang 184/2002 
2 M.v. 15.000 t framleiðslu á ári 
3 Ankertun DS 20 er ekki lengur notað í framleiðslu GMR 

* Skilgreint sem spilliefni samkvæmt reglugerð 184/2002 

 

Búið er að efnagreina og flokka úrgangsefnin skv. reglugerð 738/2003 um urðun 

úrgangs. Miðað við niðurstöður efnagreiningar er það mat GMR að efnin uppfylli 

viðmiðanir fyrir urðunarstaði þar sem tekið er á móti almennum úrgangi,  þ.e. efnið 

flokkast sem almennur úrgangur. Leitað var eftir áliti Umhverfisstofnunnar á ofangreindri 

flokkun veturinn 2014 og gerði stofnunin engar athugasemdir.   

Í þessari tilkynningu eru lagðar fram þrennskonar lausnir á förgun úrgangs frá GMR. Þær 

eru á þremur stigum; bráðabirgðalausn, skammtímalausn og langtímalausn. Nánari 

skilgreining á úrgangsleiðunum er að finna á Mynd 1. 
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 Mynd 1 Fyrirhugaðar förgunarleiðir fyrir úrgang frá GMR 

 

Í kafla 5, 6 og 7 er hverri förgunarleið gerð nánari skil. 

5 Leið 1: Bráðabirgðalausn 

 

 Mynd 2 Leið 1: Bráðabirgðalausn 

 

Tilfallandi úrgangsefni (gjall, fóðringar og Ankertun) söfnuðust upp á lóð GMR frá 

upphafsdegi rekstrar verksmiðjunnar í september 2013 og fram til ársloka 2014. Ekki var 

gætt að flokkun efnanna og vegna vankunnáttu var öllum efnunum blandað saman í einn 

haug. Uppsafnað magn úrgangs á svæði GMR sem inniheldur gjall, fóðringar og 

Ankertun er um 2.000 t. Leitað var til Umhverfisstofnunar um hvernig ætti að flokka 

þennan úrgang og samþykkti Umhverfisstofnun á grundvelli ítarlegra efnarannsókna að 

efnið verði urðað sem almennur úrgangur, sjá viðauka 2. 
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Í samræmi við efnagreiningar og samráð við Sorpu bs. er talið best að urða úrgangsefnin 

í Álfsnesi, enda falli það að starfsleyfi Sorpu og valdi þar óverulegum umhverfisáhrifum.  

Úrgangurinn verður fluttur með vörubílum á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi, þar sem efnin 

verða urðuð sem almennur úrgangur. Sorpa hefur öll tilskilin leyfi til þess að taka á móti 

umræddum úrgangi. Gert er ráð fyrir að hver vörubíll taki 25 t sem gerir 80 ferðir í Sorpu 

og mun það taka um tvo mánuði. Mikilvægt er farga efninu sem fyrst, svo hægt sé að 

ganga frá lóð GMR skv. kröfum í starfsleyfi GMR. 

6 Leið 2: Skammtímalausn 

 

 Mynd 3 Leið 2: Skammtímalausn  

 

Leið 2: Skammtímalausn veður notað á meðan verið er að breyta deiliskipulagi fyrir lausn 

3: Langtímalausn, en slík breyting getur tekið allt að þrjá mánuði. Þegar leið 3: 

Langtímalausn hefur tekið gildi mun Leið 2: Skammtímalausn ekki vera notuð. 

6.1 Urðun síuryks í Noregi 

Tilfallandi úrgangsefni (síuryk) er flokkað frá öðrum úrgangi á iðnaðarsvæði GMR 

endurvinnslu ehf. Gert er ráð fyrir að það falli til um 200 t á ári af síuryki miðað við fulla 

framleiðslu  (30.000 tonn).  

Úrgangurinn verður fluttur með vörubílum til Reykjavíkur þar sem móttökuaðili mun taka 

við úrgangsefninu. Efnið er því næst flutt með skipi til Fredrikstad í Noregi og þaðan ekið 

til Holmstrand í Noregi þar sem urðunarstaðurinn NOAH AS er staðsettur. NOAH hefur öll 

tilskilin leyfi til þess að taka á móti umræddum úrgangi. Efnarás Ltd. munn sjá um 

flutninginn til NOAH og er Efnarás að sækja um öll tilskilin leyfi vegna flutningsins á 

spilliefninu á milli landanna. Gert er ráð fyrir því að 10 t af síuryki fari í hvern gám/ferð 

sem gerir 20 ferðir á ári. 

6.2 Urðun gjalli og fóðringum í Sorpu 

Í samræmi við efnagreiningar og samráð við Sorpu bs. er talið að best sé að urða 

úrgangsefnin í Álfsnesi, enda falli það að starfsleyfi Sorpu og valdi þar óverulegum 

umhverfisáhrifum. 

Tilfallandi úrgangsefni verða flokkuð á iðnaðarsvæði GMR. Þar sem gjall og fóðringar 

munu urðast saman á urðunarstað Sorpu á Álfsnesi, eru úrgangsefnin meðhöndluð sem 

einn úrgangsflokkur.   
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Úrgangurinn verður fluttur með vörubílum á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi, þar sem efnin 

eru urðuð sem almennur úrgangur. Sorpa hefur öll tilskilin leyfi til þess að taka á móti 

umræddum úrgangi. 

7 Leið 3: Langtímalausn 

 

 Mynd 4 Leið 3: Langtímalausn 

 

GMR hefur fengið úthlutað svæði fyrir flæðigryfju í landfyllingu sem Faxaflóahafnir eru að 

vinna (Mynd 5). Á landfyllingunni er nú þegar flæðigryfja fyrir Elkem og Norðurál.  

Mikil uppbygging hefur átt sér stað á hafnarsvæði Grundartanga síðustu ár og er áætlað 

að stækka höfnina með aukinni stóriðju á svæðinu. Stækkun á höfninni krefst landfyllinga 

og hafa fullnýttar flæðigryfjur verið notaðar sem hluti af landfyllingu. Flæðigryfja GMR 

gæti sömuleiðis í tímans rás nýst undir landfyllingu, að uppfylltum skilyrðum í lögum og 

reglum. 

 

 Mynd 5 Grundartangi, rauði hringurinn sýnir staðsetningu landfyllingarinnar þar sem GMR hefur 
fengið úthlutað svæði fyrir væntanlega flæðigryfju. Loftmynd fengin af vef googlemap, 
www.google.com/map. 

GMR 

Elkem 

Norðurál 
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Á Mynd 6 sést hvernig landfyllingunni er skipt upp. Svæði 6B er svæðið sem GMR hefur 

fengið úthlutað fyrir flæðigryfju og er það 5.000 rúmmetrar að stærð.  

 

 Mynd 6 Svæði 6B er fyrirhuguð staðsetning flæðigryfju fyrir GMR 

 

Miðað við fulla framleiðslu (30.000 tonn) mun flæðigryfjan endast í 3 ár. En miðað við þá 

framleiðslu sem á sér stað í dag (15.000 tonn) mun flæðigryfjan endast í 6 ár.   

7.1.1 Flæðigryfjur 

Flæðigryfja er gryfja þar sem ákveðin úrgangsefni eru urðuð og er staðsett í 

sjávarmálinu. Gryfjan er afmörkuð með grjótagarði  til að hindra að föst efni berist út í sjó. 

Úrgangurinn sem settur er í flæðigryfjuna er hulinn jarðvegi sem bæði lagar ásýnd 

gryfjunnar að umhverfinu en er einnig til þess fallinn að binda rykið frá úrganginum. 

Þegar flæðigryfjan er orðin full er hún hulin með jarðvegi.  Virkni gryfjunnar felst í því að 

sjór fellur um úrganginn á  sjávarföllum. Uppleyst efni í sjónum hvarfast við málma og 

hlutleysa þannig óæskileg efni. Góð reynsla er af förgun sem þessari hér á landi, t.d. hjá 

Rio Tinto Alcan í Straumsvík og hjá Elkem og Norðuráli á Grundartanga. 

7.2 Skipulag og landnotkun á framkvæmdarsvæði 

7.2.1 Aðalskipulag 

Í Aðalskipulagi fyrir Hvalfjarðarsveit 2008-2020 er gert ráð fyrir hafnar- og atvinnusvæði á 

Grundartanga (sjá Mynd 7) . Fyrirhuguð framkvæmd er því í samræmi við gildandi 

skipulag.  
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 Mynd 7 Hluti af Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 

 

Unnið er að breytingu á aðalskipulagi fyrir Hvalfjarðarsveit fyrir Grundartangasvæðið. Sú 

breyting nær ekki yfir svæðið þar sem flæðigryfjurnar eru fyrirhugaðar.   

7.2.2 Deiliskipulag 

Í Deiliskipulag athafnasvæðis, athafnasvæðis/hafnarsvæðis og iðnaðarsvæðis á 

Grundartanga, vestursvæði með nýjustu breytingum frá ágúst 2012 er gert ráð fyrir 

landfyllingu og hafnarkanti á fyrirhuguðu framkvæmdarsvæði.  

Landeigandi (Faxaflóahafnir sf.) er að vinna í deiliskipulagsbreytingu fyrir fyrirhugað 

framkvæmdarsvæði. Felst hún í því að breyta landfyllingu og hafnarsvæði í flæðigryfju, 

breytinguna er hægt að sjá á Mynd 6. 

7.2.3 Verndarsvæði og takmarkanir á landnotkun 

Framkvæmdin yrði innan þynningarsvæðis loftmengunar á Grundartanga en hefur engin 

áhrif þar á þar sem ekki er um losun efna í loft að ræða. Ekki er um nein 

náttúruverndarsvæði að ræða eða aðrar takmarkanir á landnotkun. 

7.3 Staðhættir 

Framkvæmdin er fyrirhuguð á lóð á hafnarsvæði á Grundartanga í Hvalfjarðarsveit. 

Svæðið stendur á láglendi við Hvalfjörð, austan Akrafjalls. Frá Grundartanga eru um 49 

km til Reykjavíkur og 19 km til Akraness. Grundartangavegur (506) liggur um 

iðnaðarsvæðið og tengist þjóðvegi 1. Sjá Mynd 8. 
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 Mynd 8 Yfirlitsmynd af iðnaðarsvæðinu á Grundartanga, rauði hringurinn sýnir svæðið þar sem 
flæðigryfjan mun vera staðsett. Loftmynd fengin af vef ja.is, höfundaréttur Samsýn 

 

Sunnan og austan megin við flæðigryfjuna er sjór, norðan flæðigryfjunnar er núverandi 

iðnaðarsvæði á Grundartanga og vestan megin er fyrirhugað iðnaðarsvæði samkvæmt 

aðalskipulagi og deiliskipulagi, en er óbyggt svæði í dag, sjá Mynd 8 og 9.  

Framkvæmdarsvæðið liggur innan iðnarsvæðis í gildandi Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar 

2008-2020 (Hvalfjarðarsveit, 2009). 

 

Mynd 9 Horft úr vestri í átt að svæðinu þar sem flæðigryfjan mun vera staðsett (rauði hringurinn). 
Verksmiðja Elkem á vinstri hönd. 

 

Elkem 

GMR 

Norðurál 
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7.4 Grunnástand 

7.4.1 Vöktun 

Vöktun á umhverfisþáttum hefur verið viðvarandi frá því að starfsemi hófst á 

Grundartanga árið 1979 en jafnframt var gert töluvert af grunnrannsóknum fyrir þann 

tíma. Rannsóknir á kræklingum hafa verið gerðar reglulega frá árinu 2000 eða u.þ.b. á 3 

ára fresti, í rannsóknunum er styrkur PAH sambanda og ólífrænna snefilefna mældur. 

Niðurstöðurnar hafa gefið til kynna að iðnaður á Grundartanga hefur lítil áhrif uppsöfnun 

mengandi efna í sjávarlífverum (Matís, 2014). 

Elkem og Norðurál standa fyrir sameiginlegri umhverfisvöktunaráætlun á Grundartanga 

sem ætlað er að mæla áhrif iðnaðarsvæðisins á tiltekna umhverfisþætti.  Árið 2012 var 

vöktunaráætlunin endurskoðuð og vöktun flæðigryfja á svæðinu tók gildi. Vöktun 

flæðigryfja felur í sér vöktun á lífríki sjávar og sjávarsets og vöktun sjávar við flæðigryfju. 

(Elkem og Norðurál, 2013). GMR og Kratus gerðust aðilar að vöktunarverkefninu árið 

2015.   

Þeir mæliþættir sem mældir eru í vöktuninni eru m.a. þau efni sem eru í úrganginum frá 

GMR (sjá töflu 1). Því mun framangreind vöktunaráætlun ná yfir framtíðar urðunarsvæði 

úrgangs GMR sem hér er til umfjöllunar. Engin efni eru í úrgangi frá GMR sem kallar á 

breytingar á skipulagi eftirlits með flæðigryfjunum. 

7.4.1.1 Vöktun lífríkis sjávar og sjávarsets samkvæmt Umhverfisvöktunaráætlun 

iðnaðarsvæðisins á  Grundartanga 2012-2021 

Eftirfarandi upplýsingar eru teknar beint úr Umhverfisvöktunaráætlun iðnaðarsvæðisins á 

Grundartanga 2012-2021. 

Mæliþættir: Magn PAH-18 sambanda og snefilefna/þungmálma (Cu, Zn, Cr, Ni, Hg, Pb, 

V, Cd, As, Al, Fe, Se, F) í mjúkvef. PAH mæling í sjávarseti sem safnað er neðan við 

hverja kræklingalögn á stöðvum og á viðmiðunarstað. 

Staðsetning: 6 staðir á grunnsævi meðfram um 5 km langri strandlínu og 1 

viðmiðunarstaður austan við Katanes. 

Söfnunartími/rekstrartími: Þriðja hvert ár. Fyrst árið 2013, þá 2016 og svo 2019. 

Framkvæmd mælinga: Búr með kræklingum haft í 1 mánuð á viðmiðunarstað og síðan í 

2 mánuði á stöðvunum, á 1 m og 5 m dýpi. Könnunarferð er farin á miðju 

ræktunartímabili til að kanna ástand lagna og búra (bursta þarf ungviði kræklinga og 

aðrar ásætur utan af búrum). 

Umsjónaraðili: Rannsóknamiðstöð í sjávarlíffræði, Rannsóknastofa Háskóla Íslands í lyfja 

og eiturefnafræði, Matís.  

Sjávarsetsýni verða tekin undir lok sumars þegar kræklingalagnir verða teknar upp. 

7.4.1.2 Vöktun sjávar við flæðigryfjur samkvæmt Umhverfisvöktunaráætlun iðnaðarsvæðisins á  

Grundartanga 2012-2021 

Eftirfarandi upplýsingar eru teknar beint úr Umhverfisvöktunaráætlun iðnaðarsvæðisins á 

Grundartanga 2012-2021 

Mæliþættir: Síaníð bæði sem bundið og frítt í sjósýnum ásamt þungmálmunum (Cu, Zn, 

Cr, Ni, Pb, V, As, Al) og járni (Fe), fosfór (P) og flúor. 

Staðsetning: alls 10 staðir utan við gamla og nýja flæðigryfjur næst landi þar sem sjór 

streymir örugglega út á 1 m dýpi. Einnig er tekið viðmiðunarsýni úr Kalastaðafjöru á sama 

tíma. 
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Söfnunartími/rekstrartími: Árlega. 

Lag mælinga: frá vori til vetrar í 3 skipti skömmu eftir háflæði.  

Umsjónaraðili: Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

8 Helstu áhrif á umhverfið 

8.1 Leið 1: Bráðabirgðalausn 

Byggt á þeim forsendum að unnt sé að urða úrgangsefnin sem almennan úrgang, telur 

GMR að þessi förgunarleið geti ekki talist hafa veruleg umhverfisáhrif.  

Loftmengun vegna eldsneytisnotkunar flutningatækja verður vegna flutnings úrgangs frá 

GMR á Grundartanga til Sorpu í Álfsnesi. En þar sem magnið er takmarkað og einungis 

er verið að tala um 80 ferðir þá er það metið sem svo að flutningur efnis hefur óveruleg 

umhverfisáhrif miðað við núverandi starfsleyfi þar sem fyrirhugað var að flytja efnið mun 

lengri leið eða til útlanda.  

8.2 Leið 2: Skammtímalausn 

Byggt á þeim forsendum að unnt sé að urða úrgangsefnin sem almennan úrgang, telur 

GMR að þessi förgunarleið geti ekki talist hafa veruleg umhverfisáhrif. 

Loftmengun vegna eldsneytisnotkunar flutningatækja verður vegna flutnings úrgangs frá 

GMR á Grundartanga annarsvegar að Sorpu í Álfsnesi og hinsvegar til NOAH AS í 

Holmstrand í Noregi . Gert er ráð fyrir 80 ferðum á ari til Sorpu og 25 ferðum á ári til 

NOAH AS miðað við þá framleiðslu sem er í dag. Því eru umhverfisáhrif vegna flutnings 

efnanna metin sem óveruleg miðað við núverandi starfsleyfi þar sem fyrirhugað var að 

flytja efnin til útlanda.  

8.3 Leið 3: Langtímalausn 

Eftirfarandi umfjöllun byggir að miklu leyti á upplýsingum úr tilkynningu Elkem og 

Norðuráls um flæði- og kerbrotagryfju á Grundartanga frá árinu 2012. 

Síðustu ár hafa Elkem og Norðurál verið með starfandi flæðigryfju í höfninni á 

Grundartanga. Þar er verið að urða kerbrot og annan úrgang frá þeim. Efnasamsetning 

úrgangsins frá GMR er svipuð og samsetning úrgangs sem kemur frá Elkem og Norðuráli 

og því er horft til reynslu þeirra við greiningu á helstu umhverfisþáttum.  

Sigvatn frá gryfjunum getur verið mengað efnum sem geta verið skaðleg  fyrir  

vatnalífríki. Sjór fellur um gryfjuna vegna sjávarfalla og hvarfast uppleyst efni í sjónum við 

málma og síaníð úr úrganginum.  

Fyrirhuguð gryfja mun vera viðbót við gryfju Elkems og Norðuráls. Vöktun undanfarin ár 

hefur leitt í ljós að framangreind meðhöndlun hlutleysir óæskileg efni í úrganginum og 

gerir þau óskaðleg. Mæld gildi hafa verið undir viðmiðunargildum og því er ekki talið að 

viðbótaúrgangurinn frá GMR muni hafa veruleg áhrif á niðurstöður vöktunar. (Elkem og 

Norðurál, 2013) 

Þar sem flæðigryfja GMR verður viðbót við flæðigryfjur Elkem og Norðuráls er mikilvægt 

að skoða samverkunaráhrif efna í útskolunni (þá helst Flúors og CN) sem koma frá 

úrgangsefnunum hjá GMR ásamt úrgangsefnin sem Elkem og Norðurál urða í 

flæðigryfjuna. Í Tafla 2 má sjá samanburð á efnasamsetningu úrgangsefna frá GMR, sem 

fyrirhugað er að urða í flæðigryfjuna á Grundartanga, ásamt kerbrotum frá Norðurál þar 

sem útskolun flúors og CN frá flæðigryfjum er aðallega hægt að rekja til kerbrots. 
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Tafla 2: Samanburður á efnasamsetningu úrgangsefna frá GMR og kerbrotum (Norðurál). 

  Úrgangsefni GMR Kerbrot* 

Efni Síuryk Fóðringar og gjall Kolefnishluti Einangrun 

C  [%] 0-1 1 40-75 0-20 

Na [%] 11 0-1 8-17 6-14 

MgO [%] 9 45-50 <1%**  

Fe2O3 [%] [%] 49 3 3%**  

CaO [%] 3 6 1-6 1-8 

SiO2 [%] 4 25-30 0-6 10-50 

Al2O3[%] 3 6 0 -10 10-50 

Flúor [%] 1,5 < 0,01 10-20 4-10 

CN [%] 0 0 0,01-0,5 0-0,1 

Magn (t/ár) 105*** 1.850*** 5.000 

* (EUROPEAN COMMISSION, 2001B) 

** (Holywell og Breault, 2013) 

***Miðað við 15.000 tonna framleiðslu 

Magn 

Norðurál urðar um 5.000 tonn af kerbrotum á ári í flæðigryfju á Grundartanga. Áætlun 

GMR er að urða um 1.850 tonn á ári af fóðringum og gjalli (flokkast sem almennur 

úrgangur) ásamt um 105 tonn af síuryki (flokkast sem spilliefni) miðað við 15.000 tonna 

árlega framleiðslu. Magn síuryks er því um 1% af heildar magni kerbrota sem urðast 

árlega í flæðigryfju á Grundartanga. 

Flúor 

Fóðringar og gjall (GMR) innihalda <0,01% flúor, en síuryk (GMR) um 1,5 % flúor. 

Kerbrot innihalda 10-15% flúor (Norðurál). Byggt á magntölum og styrkleika flúors í 

úrgangsefnum má gera ráð fyrir að um 1,8 tonn af bundnu flúori muni árlega urðast í 

flæðigryfju vegna úrgangsefna GMR en um 500 t af bundnu flúori mun urðast vegna 

kerbrota, sjá Tafla 3. Það má þess vegna gera ráð fyrir hverfandi áhrifum frá 

úrgangsefnum GMR með tilliti til heildar útskolunar flúor frá flæðigryfjunni. 

Tafla 3: Heildarmagn af bundnu flúori sem urðað er í flæðigryfjum á Grundartanga árlega vegna kerbrota 
(Elkem og Norðurál) og síuryks, fóðringa og gjalls (GMR) 

Úrgangsefni Styrkleiki flúors [%] Magn [t/ár] Heildarmagn flúors (t/ár) 

Kerbrot 10 5.000 500 

Síuryk 1,5 105 1,6 

Fóðringar og gjall 0,01 1.850 0,2 

 

Sýaníð 

Myndun síaníðs er ekki þekkt vandamál í kerbrotum í stáliðnaði (EUROPEAN 

COMMISSION, 2011A). Í framleiðslukerum í áliðnaðinum (Norðurál) er hins vegar mikið 

magn af natríum og kolefni sem er kjöraðstæður til að mynda CN.  Auk þess safnast CN 

upp yfir líftíma kera, sem er 6 – 8 ár. Í stáliðnaðinn (GMR) eru aðrar aðstæður þar sem 

lítið magn af Na og C er í fóðringum og endingartími fóðringa eingöngu um ca. 6 

mánuðir. CN í fóðringum frá GMR getur þess vegna aldrei orðið annað en snefilefni og 

magnið óverulegt. 
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Til að meta umhverfisáhrif urðunar framleiðsluúrgangs í flæðigryfju á Grunartanga eru 

eftirfarandi umhverfisþættir skilgreindir: 

► Lífríki sjávar og sjávarset 

► Hljóðvist 

► Loftmengun 

8.3.1 Lífríki sjávar og sjávarset 

Í kafla 7.4.1 er fjallað um vöktunaráætlun fyrir kræklinga og sjávarset. Þar kemur fram að 

það eru gerðar mælingar á kræklingum á 3 ára fresti þar sem mælt er magn PHA-18 

sambanda og snefilefna/þungmálma (Cu, Zn, Cr, Ni, Hg, Pb, V, Cd, As, Al, Fe, Se, F) í 

mjúkvefjum. Einnig er tekið sýni úr sjávarsetum fyrir neðan hverja kræklingalögn og mælt 

PAH gildi. Á Mynd 10 er að finna núverandi vöktunarstaði.   

 

 Mynd 10 Staðsetning vöktunarstaða kræklinga í Hvalfirðinum (Elkem og Norðurál, 2012)  

 

Núverandi vöktun hefur ekki leitt í ljós neikvæð umhverfisáhrif á lífríki sjávar og sjávarset 

af núverandi flæðigryfju og er ekki ástæða til að ætla að það breytist með tilkomu 

fyrirhugaðrar flæðigryfju GMR.  

8.3.2 Hljóðvist 

Hávaði stafar einkum frá vinnuvélum þegar verið er að flytja úrganginn frá GMR til 

flæðigryfjunnar og þegar verið er að setja úrganginn í gryfjuna. Flutningur úrgangs og 

niðursetning í gryfju er ekki stöðug vinna, gera má ráð fyrir að flutningur og niðursetning í 

gryfju verði á tveggja vikna fresti. Hljóðvistin mun ekki fara yfir sett mörk sem koma fram í 

reglugerð nr. 724/2008 um hávaða. Hljóðmengun er talin óveruleg. 

8.3.3 Loftmengun 

Loftmengun er einkum möguleg rykmengun sem tengist flutningi efnisins í gryfjuna  og 

þegar verið er að setja úrgang í gryfjuna. Gengið er frá úrganginum í gryfjunni þannig að 

jarðvegsefni, t.d. sandur er efst ásamt því að sjórinn bleytir upp í gryfjunni við sjávarföll. 
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Þannig er dregið verulega úr mögulegri rykmengun frá gryfjunni.  Flutningur úrgangs og 

niðursetning í gryfju er ekki stöðug vinna, gera má ráð fyrir að flutningur og niðursetning í 

gryfju verð á tveggja vikna fresti. Loftmengun er talin óveruleg. 

9 Leyfi sem framkvæmd er háð 

Leið 3: Framtíðarlausn er háð starfsleyfi Umhverfisstofnunar 

10 Samráð 

Forsvarsmenn Elkem og Norðuráls hafa verið upplýstir um áform þau sem lýst er hér í 

þessari matsskyldufyrirspurn í tengslum við mögulega flæðigryfju  (lausn 3: 

Framtíðarlausn). Fulltrúar fyrirtækjanna gera ekki athugsemdir við þá lausn. Einnig var 

haft samband við Umhverfisstofnun og Hvalfjarðarsveit að beiðni Faxaflóahafna en þessir 

aðilar segja ekki tímabært að gefa álit sitt á framkvæmdinni fyrr en niðurstaða úr 

matsskyldufyrirspurn liggi fyrir.  

11 Niðurstaða 

Það er mat GMR að umhverfisáhrif vegna fyrirhugaðar förgunar úrgangs hjá Sorpu og 

NOAH AS ásamt í flæðigryfju á Grundartanga geti ekki talist umtalsverð í skilningi laga 

um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. 
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13 Viðauki 1. Nánari lýsing á úrgangsefnum frá GMR 
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1 Inngangur 

Eftirfarandi er samantekt yfir flokkun úrgangsefna hjá GMR endurvinnslan hf. ásamt rannsóknum 

tengdu því. Rannsóknir og flokkun taka mið af reglugerð 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan 

úrgang ásamt reglugerð 738/2003 um urðun úrgangs. 

1.1 Upplýsingarsöfnun og rannsóknir 

Fyrsta spurningin sem spyrja þarf er hvort úrgangurinn flokkist sem spilliefni eða ekki. Teljist hann 

ekki spilliefni (samkvæmt reglugerð um spilliefni og reglugerð um skrá yfir spilliefni og annan 

úrgang) verður næsta spurning hvort úrgangurinn sé óvirkur eða ekki1. 

Við val á mæliþáttum var auk ofangreindra reglugerða tekið mið af efnasamsetningu hrá- og 

íblöndunarefna ásamt einkennum framleiðsluferlisins, sjá viðauka 3. Sýnataka2 var í umsjón VSÓ 

ráðgjafar en Nýsköpunarmiðstöð Íslands hafði umsjón með efnagreiningum. 

Efnasamsetning var athuguð fyrir þau úrgangsefni þar sem efnasamsetningin var ekki þekkt 

fyrirfram. Notuð var rafeindasmásjárgreining sem gefur upplýsingar um frumefnasamsetningu, en 

aðferðina má líka nota til þess að leggja mat á styrkleika efnasambanda á oxíð formi þar sem 

framleiðslan fer fram í sterkt oxandi umhverfi. Byggt á niðurstöðum rafeindasmásjárgreiningarinnar 

ásamt upplýsingum um notkun varasamra efna í framleiðsluferlinu voru ítarlegri rannsóknir gerðar 

til að staðfesta styrk varasamra efna í úrgangsefnunum. 

Sýni voru send í útskolunarpróf ásamt greiningu af heildarmagni lífrænna efnisþátta skv.reglugerð 

738/2003 um urðun úrgangs kafli 2.1.2. Niðurstöður úr útskolunarprófi hafa verið notaðar til þess 

að meta styrk vatnsleysanlegs flúors eftir ráðleggingum frá Guðjóni Atla Auðunssyni, sérfræðingi 

efnagreininga og –ráðgjafar hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands3.  

Samantekt yfir helstu niðurstöður má sjá í viðauka 4, en efnagreiningaskýrslur má finna í viðauka 1.  

1.2 Varasöm efni í framleiðsluferlinu 

Straumteinar 

Straumteinar eru notaðir sem hráefni (melmi) og geta vera mengaðir með leifum af krýólíti, sem 

inniheldur talsvert magn af flúorsamböndum.  

Brennt Kalk (CaO) 

Brennt kalk er basískt (ertandi) og er notað sem íblöndunarefni í ljósbogaofni.  

Ankertun DS 20 

Ankertun DS 20 er notað sem einangrunarefni í trektum við steypu og inniheldur bórsýru 
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2 Niðurstöður og flokkun úrgangsefni 

2.1 Gjall 

Fastur úrgangur sem myndast við hreinsun og meðhöndlun á málmi samanstendur aðallega af 

kísil- og kalsíumoxíðum.  

Samkvæmt upplýsingum um framleiðsluferlið er notað brennt kalk (CaO) sem íblöndunarefni í 

ljósbogaofni. Brennt kalk hefur hættumerkinguna H36/H37/H38 (Ertir augu, öndunarfæri og húð) og 

hættumerkið Xi (Ertandi) samkvæmt reglum Efnastofnunar Evrópu. Ef magn efnis með 

H36/H3/H38 fer yfir 20% af heildinni þá flokkast efnið sem spilliefni. Einnig er dólómít (MgCO3-

CaCO3,) líka notað sem íblöndunarefni í ljósbogaofni. 

Kalsíum styrkurinn mælist u.þ.b. 20%1 með rafeindasmásjárgreiningu, en ekki er hægt að greina á 

hvaða formi (brennt kalk eða dólómít) efnið er með aðferðinni. Mælt var basavirkni skv. reglugerð 

um urðun úrgangs viðauki II, grein 2.3.2. Samkvæmt niðurstöður þess má gera ráð fyrir 16,4 % 

CaO í sýninu4, sem er undir spilliefnamörkum (20%). 

Flúorsýra (HF) hefur hættumerkinguna H26/27/28 (Mjög eitrað við innöndun, í snertingu við húð og 

við inntöku) H35 (Mjög ætandi) og hættumerkin Tx (Sterkt eitur) og C (Ætandi) samkvæmt reglum 

Efnastofnunar Evrópu. Ef magn eins eða fleiri efni eru flokkuð sem sterkt eitur og styrkur fer yfir 

0,1% af heildinni þá flokkast efnið sem spilliefni.  

Samkvæmt niðurstöðum úr útskolunarprófi var  vatnsleysanlegt flúor 0,004% eða verulega minni 

en sýruleysanlegt flúor (0,26%). Vatnsleysanlegi flúorinn er á auðleystu formi s.s. alkalíflúoríð og 

það litla sem leysnijafnvægi af torleystum flúoríðum gefur. Sýruleysanlegi flúorinn að undanskildum 

þeim vatnsleysanlega (u.þ.b. 2530 mg/kg) getur verið sem torleyst sölt, t.d. CaF2, MgF2 eða 

komplexbundinn með t.d. Al, Fe og Si. Þessi hluti er hættulítill nema hann komist í snertingu við 

sýru s.s. í maga dýra3.  

Samkvæmt niðurstöðum útskolunarprófa skal flokka gjallið sem almennan úrgang, þar sem bæði 

flúor og TDS fer yfir mörk fyrir óvirkan úrgang, sjá viðauka 2. 

2.2 Múrefni 

Múrsteinar og steypa er notað sem fóðring í ljósbogaofni, deiglur og steypuvél. Múrefnið inniheldur 

ekki varasöm efni, en vegna þess að fóðringin er í beinni snertingu við málminn er hætta á flúor 

krossmengun. 

Samkvæmt niðurstöðum útskolunarprófa skal flokka múrefni sem almennan úrgang, þar sem bæði 

flúor og TDS fer yfir mörk fyrir óvirkan úrgang, sjá viðauka 2 

2.3 Ankertun DS 20 

Notað sem einangrunarefni í trekt. Samanstendur aðallega af MgO.  

Þar sem efnið kemur einungis í snertingu við hreint melmi í skamman tíma er talin lítil hætta á 

krossmengun. Samkvæmt öryggisblaði inniheldur Ankertun DS 20 0,5-1% bórsýru sem hefur 

hættumerkinguna H60 (Getur dregið úr frjósemi) og H61 (Getur skaðað barn í móðurkviði) og 

hættumerkið T (Eitur) samkvæmt reglum Efnastofnunar Evrópu. Ef magn efnis með H60/H61 fer 

yfir 0,5% af heildinni þá er efnið spilliefni. 

Þar sem gufumark bórsýru er 300°C var athugað hvort efnið gufi upp við snertingu við melmi 

(1600°C heitt). Bórsýrumæling á notað Ankertun DS 20 gaf styrkinn 1,2% og efnið þarf þess vegna 

að meðhöndla sem spilliefni.  

Í útskolunarprófi fór styrkur bæði króm og TDS yfir mörk fyrir óvirkan úrgang. Ankertun DS 20 skal 

þess vegna farga sem spilliefni sem teljast tæk á urðunarstað fyrir almennan úrgang ef styrkur 

bórsýru telst ekki vera vandarmál. Annars þarf að meðhöndla efnið sem spilliefni, sjá viðauka 2. 
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2.4 Síuryk 

Ryk myndast einkum í ljósbogaofni við bræðslu á brotajárni. Rykið samanstendur af járnríkum 

efnasamböndum en einnig öðrum málmoxíðum. 

Mikið af óhreinindum frá melminu enda í síurykinu. Vitað er að straumteinar (melmi) geta vera 

mengaðir með leifum af krýólíti, sem inniheldur talsvert magn af flúorsamböndum. Flúorsýra (HF) 

hefur hættumerkinguna H26/27/28 (Mjög eitrað við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku) 

H35 (Mjög ætandi) og hættumerkin Tx (Sterkt eitur) og C (Ætandi) samkvæmt reglum 

Efnastofnunar Evrópu. Ef magn eins eða fleiri efna eru flokkuð sem sterkt eitur og styrkur  fer yfir 

0,1% af heildinni þá flokkast efnið spilliefni. 

Úr niðurstöðum útskolunarprófa má lesa að flokka skal síuryk sem spilliefni (uppleyst flúor >1,5%) 

sem má einungis urða á urðunarstað fyrir spilliefni eftir frekari meðhöndlun eða á geymslustað 

neðanjarðar fyrir spilliefni, sjá viðauka 2 
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4 Viðaukar 
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Viðauki 2. Úrgangsflokkar og förgunarleiðir GMR endurvinnslan Hf. 

Úrgangsefni Númer1 

Tonn/ár 
m.v.  

15.000 t 
framleiðslu3 Er úrgangurinn spilliefni?1 Úrgangsflokkur2 Förgunarleiðir2 

Gjall 10 02 02 1200 

Nei  
Inniheldur 16,4 % brennt kalk 
(Xi:R37/38/41) 
Viðmið: Eitt eða fleiri efni flokkuð sem 
ertandi (H36, H37, H38) með heildarstyrk 
≥20% 

Uppfyllir viðmiðanir fyrir 
urðunarstaði þar sem tekið er á 
móti almennum úrgangi  

Urðunarstaður fyrir almennan 
úrgang (B1b) eða flæðigryfja  

Múrefni 
16 11 02 
16 11 04 350 

Nei  
Mjög lág HF styrkleiki  (<0,005%) var 
mælt í útskolunarpróf 
Viðmið: Eitt eða fleiri efni flokkuð sem 
sterkt eitur (Tx) með heildarstyrk ≥0,1% 

Uppfyllir viðmiðanir fyrir 
urðunarstaði þar sem tekið er á 
móti almennum úrgangi 

Urðunarstaður fyrir almennan 
úrgang (B1b) eða flæðigryfja 

Ankertun DS 20 16 11 03* 300 

Já 
Inniheldur 1,2% bórsýra (T: R60-61)  
Viðmið: Eitt efni flokkað sem skaðlegt 
fyrir æxlun, flokkur 1 og 2 (H60, H61), 
með styrk ≥0,5% 

Uppfyllir viðmiðanir fyrir spilliefni 
sem teljast tæk á urðunarstaði fyrir 
almennan úrgang (pH og ANC  ekki 
mælt) ef styrkur bórsýru telst ekki 
vera vandarmál. Annars þarf að 
meðhöndla efnið sem spilliefni. 

Urðunarstaður fyrir almennan 
úrgang (B1b) eða flæðigryfja 

Síuryk 10 02 07* 105 

Já - þarf að staðfesta með HF 
efnagreiningu? 
1,5% HF mælt í útskolunarprófi 
(Tx:R26/27/28 + C:R35) 
Viðmið: Eitt eða fleiri efni flokkuð sem 
sterkt eitur (Tx) með heildarstyrk ≥0,1% 

Uppfyllir  ekki viðmiðanir fyrir 
úrgang sem teljast tækur á 
urðunarstaði fyrir spilliefni (ANC 
ekki mælt) 

Flæðigryfja 
Íblöndunarefni í malbik eða 
steypu (krefst ítarlegra 
rannsókna) 
Urðunarstaður fyrir spilliefni eftir 
frekari meðhöndlun 
Geymslustaður neðanjarðar fyrir 
spilliefni 

1. Skv. reglugerð um skrá yfir spilliefni og annan úrgang 184/2002 
2. Skv. reglugerð um urðun úrgangs 738/2003 
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Viðauki 3. Efnisflæði GMR endurvinnslan hf. 

 

Förgunarleiðir  .

Efni útEfni inn

Utandyrasvæði  .

Framleiðslubygging  .

Ofn Steypuvél

Lok

Trekt

Járn/málmur
(9.000 t)

Lok

Deigla

Rafskaut (30 t)
Kolefnissalli (250 t)
Brent Kalk* (350 t)

Kalk (150 t)
Súrefni

Síubúnað

Gas og ryk

Sko
rstein

n

Útblástur

Ryk í pokum
10 02 07*

(105 t)

M
álm

b
o

ltar
(1

5
.0

0
0

 t)

Fóðringar
(230 t)

Fóðringar
(110 t)

Fóðringar

Múrefni
16 11 02
16 11 04
(230 t)

Múrefni
16 11 02
16 11 04
(110 t)

Múrefni
16 11 02
16 11 04

(10 t)

Gjall 
10 02 02
(1.100 t)

Ankertun DS20
16 11 03*

(300 t)

Járn, íblöndunarefni
 og hjálparefni

Fóðringar Almennan úrgangur

Efnisflæði GMR
Magntölur miðað við 15.000 t ársframleiðslu

Carbon (23 t)
 FeSi (30 t)

FeMn (30 t)
SiMn (100 t)

CaSi (5 t)
Nitrogen

Fóðringar
(10 t)

Múrefni
16 11 02
16 11 04
(350 t)

Gjall
10 02 02
(1.200 t)

Gjall 
10 02 02
(100 t)

Spilliefni*

Straumteinar*
(6.000 t)

CaSi (5 t)
Ankertun DS20*(300 t)

Trent cover (8 t)

Colas /
Urðunarstaður fyrir 

spilliefni (eftir frekari 
meðhöndlun)

Urðunarstaður fyrir spilliefni 
sem teljast tæk á urðunarstaði 

fyrir almennan úrgang (B1b)

Urðunarstaður fyrir almennan 
úrgang (B1b)

Flæðigryfja GMR
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Viðauki 4. Niðurstöður útskolunarprófa og efnagreiningar framkvæmdar skv. reglugerð um urðun úrgangs viðauka II, gr. 2.1.2 

 

120420 120421 120422 120423 120424 120425

1 - Afsogsryk 

frá ofni 

dagsett 16 apríl 

2014

2 - 

Afsogsryk

ofn og þak

4 - Ofngjall

dagsett 14-15 

apríl 2014

5 - Foðringur

 ryk (allt nema 

múrsteinar)

8 - Ankertun DS20

 dagsett 15 apríl 

2014

14 - Deiglugjall

dagsett 16 apríl 

2014

As 0,5 2 25 29,1* 23,8 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Ba 20 100 300 0,72 1,14 2,64 0,54 8,52 0,42

Cd 0,04 1 5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cr alls 0,5 10 70 365* 295* 0,05 0,05 0,68 0,03

Cu 2 50 100 0,1 0,26 0,02 0,04 <0,03 <0,03

Hg 0,01 0,2 2 0,1 0,08 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Mo 0,5 10 30 41* 46* 0,49 0,34 0,05 0,03

Ni 0,4 10 40 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Pb 0,5 10 50 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Sb 0,06 0,7 5 1,1 1,22 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3

Se 0,1 0,5 7 2,53 2,16 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

Zn 4 50 200 0,22 0,22 0,12 0,09 0,16 0,08

Klóríð 800 15 000 25 000 4126 4510 31,3 57,3 12,8 3,7

Flúoríð 10 150 500 11573* 16479* 35,7 26,8 1,1 3,3

Súlfat 1 000 20 000 50 000 28595 25777 249 140 204 20

Fenóltala 1 NA NA 0,07 0,32 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

DOC 500 800 1 000 350 525 12,4 8,6 <5 <5

TDS 4 000 60 000 100 000 122000* 131000* 4100 7000 9800 840

Heildarmagn lífræns 

kolefnis (TOC)
30 000 - - 5500 12000 <600 18000 <600 <600

Bensen, tólúen, etýlbensen 

og xýlen (BTEX)
6 - - <0,155 <0,155 <0,155 <0,155 <0,155 <0,155

Fjölklóruð bífenýl, 7 skyld 

efni (PCB)
1 - - <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007

Jarðolía (C10 til C40) 500 - - 51 39 <20 89 <20 <20

Fjölhringa, arómatísk 

vetniskolefni (PAH): 

8 krabbameinsvirkra PAH-

efna

40 - - 2,5 1,7 <0,040 0,057 <0,040 <0,040

Viðmiðunarmörk fyrir urðunarstaði [mg/kg þurrefnis] Sýni [mg/kg þurrefnis]

Efnisþáttur Óvirkan úrgang

Almennar úrgangur + 

spilliefni sem teljast tæk á 

urðunarstaði fyrir almennan 

úrgang 

Urðunarstaður fyrir 

spilliefni (*frekari 

meðhöndlun)



 

Breyting á úrgangsferli GMR Endurvinnslu ehf.  
Matsskyldufyrirspurn 
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GMR Endurvinnslan ehf
Tangavegi 7,
301 Akranes

Reykjavík, 19. nóvember 2014
Tilvísun: UST20140200079/edk

Varðar: Flokkun úrgangsefna hjá GMR Endurvinnslu

Umhverfisstofnun barst erindi frá VSÓ ráðgjöf fyrir hönd GMR endurvinnslu, þann 21. október sl. 
þar sem óskað er eftir áliti stofnunarinnar á tillögu um flokkun úrgangs fyrirtækisins. 

Umhverfisstofnun hafði áður gefið eftirfarandi álit á flokkunartillögum fyrirtækisins í tölvupósti , en 
þar kom fram að stofnunin telur ekki heppilegt að nefna flæðigryfju sem mögulega förgunarleið fyrir 
neinn úrgangs frá fyrirtækinu. Fyrirtækið hafi ekki heimild fyrir flæðigryfju í sínu starfsleyfi, og þeir 
aðilar á Íslandi sem eiga flæðigryfjur hafa eingöngu heimild til að setja eigin úrgang í þær. Þá var 
einnig gerð athugasemd við að í fyrri tillögu fyrirtækisins að flokkun úrgangs var nefndur sá 
möguleiki að nota síuryk sem íblöndunarefni í malbik og steypu að undangengnum rannsóknum. 
Umhverfisstofnun telur ekki rétt að setja þetta á lista yfir mögulegar förgunarleiðir fyrr en 
rannsóknirnar hafa átt sér stað. Töluverðar líkur eru á að efnið uppfylli ekki skilyrði, og 
rannsóknirnar sem til þarf eru dýrar og umfangsmiklar. Þessi leið sé því frekar fjarlægur kostur að 
mati stofnunarinnar.

Í erindinu, dags. 21. október sl. er sérstaklega óskað eftir áliti stofnunarinnar á tillögu um flokkinn 
„Annar úrgangur“ á meðfylgjandi minnisblaði, en í erindinu kemur fram að það er úrgangur sem var 
blandað saman vegna þekkingarleysis og ekki er unnt að flokka í sundur eftir á. Í erindinu segir að 
blöndun þessara úrgangsflokka hafi verið hætt um leið og mistökin urðu ljós. Þessi úrgangur, sem er 
kallaður „annar úrgangur“ samanstendur af gjalli (67%), fóðringu (19%) og ankertun DS 20 (14%). 
Ankertun eitt og sér flokkast sem spilliefni þar sem efnið inniheldur 1,2% bórsýru, en bórsýru 
innihald þess úrgangs sem hefur verið flokkaður sem „annar úrgangur“ er 0.2% og telst hann því 
tækur á almennan urðunarstað. Skv. g. lið 8. greinar reglugerðar 738/2003 um urðun úrgangs, er 
óheimilt að urða úrgang sem hefur verið þynntur eða blandaður í þeim tilgangi að hann fullnægi 
viðmiðunum um móttöku úrgangs á urðunarstað. Umhverfisstofnun lítur svo á að blöndun 
ofangreinds úrgangs hafi átt sér stað vegna þekkingarleysis en ekki ásetnings og samþykkir því  

að úrgangurinn verði urðaður á urðunarstað fyrir almennan úrgang. Umhverfisstofnun ítrekar 
þó að blöndun úrgangsflokka er óheimil og hvetur rekstraraðila til að halda vel utan um 

flokkun úrgangs framvegis.

Virðingarfyllst

Eva Dögg Kristjánsdóttir



sérfræðingur


