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Ágrip 

Perlusteinn er jarðefni sem finnst óvíða í heiminum. Við Íslendingar eigum hins vegar 

mikið af honum í fjalli sem heitir Prestahnjúkur og er fyrir sunnan Langjökul. Perlusteinn 

er hitaður upp í um 1000°C og við það poppast hann eins og popp og verður mjög léttur. 

Eftir þessa þenslu er hann notaður til margra hluta, m.a. í léttsteypu, síun á efnum í 

matvælaiðnaði, við ræktun og ýmislegt fleira. 

Markmiðið með ritgerðinni var að kanna hvort eitthvað hefði breyst á um 30 árum sem eru 

síðan málið var skoðað ítarlega og hvort eitthvað gæfi tilefni til að vinna perlustein á Íslandi í 

dag. Einnig að kanna hvernig væri þá best að standa að málum ef nýting á perlusteini færi af 

stað, hvað leiðir væru færar og hvað þyrfti helst að hafa í huga. 

Aðferðin við að greina og skoða hugmyndina í þessari ritgerð var að fara með vöruna í 

gegnum virðiskeðju Porters til þess að skoða ferilinn sem best og greina hann. Leitað var uppi  

efni um perlusteinsvinnslu sem hafði verið rannsakað á Íslandi milli áranna 1970 og 1980.  

Farnar voru ferðir til Danmerkur, Ungverjalands og Bandaríkjanna. Í Danmörku var 

skoðuð verksmiðja sem þenur perlustein og tekið viðtal við sölustjórann og eiganda 

fyrirtækisins sem er búið að starfa í yfir 30 ár. Í Ungverjalandi var skoðuð náma þar sem var 

verið að taka perlustein í fjalli í Pálháza en það er sú náma sem er næst Íslandi. Þar var tekið 

viðtal við eiganda sem er jafnframt forstjóri þess fyrirtækis. Í Bandaríkjunum voru heimsóttar 

tvær verksmiðjur sem eru að þenja perlustein og tekin þar viðtöl og síðan hitti rannsakandi 

einnig forsvarsmann perlusteinssamtakanna og tók við hann viðtal. Á Íslandi voru tekin tvö 

viðtöl við aðila sem komu mikið nálægt þeim rannsóknum sem gerðar voru á sínum tíma.  

Niðurstaðan er að þetta er verkefni sem er best að byrja með smátt og vert að skoða sem 

framtíðariðnað á Íslandi því að perlusteinn er mjög góð vara sem hægt er að nota á 

margvíslegan hátt. Þessi vara hefur nánast ekkert verið notuð á Íslandi og er því lítið þekkt hér.  
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Abstract 

Perlite is a rare mineral. However, we Icelanders have ample supplies of it in the 

mountain, Prestahnjúkur, south of the Langjökull glacier. Perlite is heated up to about 

1000°C at which point it pops like popcorn and becomes extremely light. Thus expanded, 

it is used for many purposes, including light concrete, filtering in the food industry and 

agriculture, amongst many others. 

The purpose of this thesis is to establish whether there have been changes in the 30 

years since this topic was last investigated in detail and whether there are reasons for 

taking up the processing of perlite in Iceland today. Further, the thesis considers how it 

would be best to pursue the exploitation of perlite, should it be decided to do so, what 

approaches are feasible and what considerations must be kept in mind. 

The analytical methodology adopted in this thesis is to track the product through the 

Porters value chain in order to understand the process in detail and analyse it. Resources 

concerning perlite processing were investigated in research from the 1970s and 1980s.  

Research trips were undertaken to Denmark, Hungary and the United States. In 

Denmark, a factory was investigated which processes perlite and an interview was taken 

with the sales executive and company owner who has worked in the industry for 30 

years. In Hungary, a mine was investigated where perlite is being extracted from a 

mountain in Pálháza, this being the most similar mine to that in Iceland. An interview 

was taken with the owner who is also the chief executive of the company. In the United 

States, two companies which process perlite were visited and interviews taken; there was 

also a meeting with the representative of the perlite association, with whom an interview 

was also taken. In Iceland, two interviews were taken with those who were most involved 

with the previous research on this subject.  

The conclusion is that this project is one which it is best to initiate on a small scale 

but that it is worthy of consideration as a future industrial process in Iceland, as perlite is 

an extremely good product which it is possible to use in a wide range of applications. The 

product has hardly been used at all in Iceland and is therefore little known here.  
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni í til MS gráðu í viðskiptafræði og vegur 30 ECTS einingar. 

Það er ósk höfundar að þessi rannsókn verði til þess að farið verði að nýta perlustein 

hér á landi og það verði til nýr iðnaður hvað nýtingu jarðefna varðar.  

Það var ótrúlegur velvilji sem ég mætti við vinnslu þessa verkefnis og ánægjulegt 

hve margir voru til í að gefa sér tíma til að hitta mig, svara tölvupóstum og ræða við mig 

í síma um hin ýmsu atriði tengd rannsókn minni en það væri of langt að nefna þá alla. 

Sérstaklega vil ég þakka Guðmundi Guðmundssyni fyrrverandi framkvæmdastjóra 

hjá Sementsverksmiðju ríkisins og Gylfa Þór Einassyni jarðfræðingi sem veittu mér 

marga klukkutíma við að svara spurningum og benda mér á efni en þeir komu mikið 

nálægt  perlusteinsrannsókn á sínum tíma. 

Einnig vil ég þakka leiðbeinandanum Einari Svanssyni lektor við Háskólann á 

Bifröst samstarfið við vinnslu þessa verkefnis.   
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1 Inngangur 

Viðfangsefni fyrirhugaðs meistaraverkefnis er perlusteinn (e. perlite). Skoða á hvort 

eitthvað hafi breyst á þeim 30 árum sem liðin eru frá því að síðast var gerð úttekt á 

verkefninu sem gæfi tilefni til þess að fara að vinna perlustein á Íslandi, bæði fyrir 

innanlandsmarkað og til útflutnings. Perlusteinn er jarðefni sem finnst óvíða í heiminum 

en það er notað í byggingarefni, til að sía efni eins og bjór, kemísk efni og margt fleira. 

 

Mynd 1 Perlusteinn á mismunandi stigum (Heimild: www.perlite.net) 

Perlusteinn finnst á tveimur stöðum á Íslandi í því magni að hægt væri að vinna 

hann, þ.e. í Loðmundarfirði fyrir austan og í Prestahnjúki sem er fyrir sunnan Langjökul 

en þar er um að ræða mikið magn. Útflutningur á perlusteini var mikið skoðaður á 

tímabilinu 1970-1980 en það var hætt við að vinna hann, aðallega sökum þess hversu 

dýrt var að flytja hann frá námu að höfn. Prestahnjúkur er um 50 km frá strönd og ef 

hann er fluttur með bílum þarf að aka honum um 70-100 km leið.  

Perlusteinn er mjög misjafn að gæðum og samkvæmt niðurstöðum úr rannsóknum þessa 

tíma var áætlað að hægt væri að nýta að minnsta kosti 12 milljón rúmmetra af honum úr 

Prestahnjúki. Samkvæmt ritgerð og rannsókn sem Gylfi Þór Einarsson jarðfræðingur gerði um 

perlustein í Prestahnjúk áætlaði hann að það væru að minnsta kosti 17-18 milljón tonn. (Gylfi 

Þór Einarsson, 1975) Ársnotkun í heiminum er u.þ.b. 1,8 milljón rúmmetrar fyrir utan lönd eins 

og Kína, Rússland og fleiri og því er um verulegt magn að ræða í Prestahnjúk (Bolen, 2011). 

Efnið í Loðmundarfirði er ekki í sama gæðaflokki og ekki í eins miklu magni samkvæmt þeim 

rannsóknum sem gerðar hafa verið þar. 

Perlusteinn Niðurbrotinn fyrir þenslu Þaninn 
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Mynd 2 Staðsetning á Prestahnjúki 

Perlusteinn er unninn þannig að hann er hitaður upp í um 800-1200 gráður og þá þenst 

hann út 5-20falt. Þess vegna er líklegt að það borgi sig ekki að þenja hann út hér á Íslandi 

fyrir útflutning vegna mikils kostnaðar við flutninginn.  

Skoðað var hvort það væri möguleiki að flytja efnið með röri frá Prestahnjúkum að 

sjó en sú hugmynd kom fram að dæla honum með vatni í gegnum rör um 50 km leið á 

þeim tíma sem þetta var skoðað. Það átti að nota vatn úr Geitá, sem rennur þarna skammt 

frá, og dæla perlusteininum með vatni í röri og létta hann. Eðlismassi perlusteins er um 

1,1-1,3 þegar búið er að mala hann og gert var ráð fyrir níu dælustöðvum á leiðinni. 

Þegar búið er að koma steininum að sjó þarf töluverða aðstöðu til þess að vinna hann og 

flokka eftir gæðum, t.d. þarf að byggja skemmu.  

Þegar perlusteinn er unninn verða um 25-30% eftir sem eru ekki notuð. Þetta er t.d. 

hrafntinna sem er núna friðuð hér á landi en hún var notuð utan á Þjóðleikhúsið og á mörg 

önnur hús frá 1935 til 1960. Einnig hefur hrafntinna verið notuð við sandblástur og í skartgripi. 

Stór þáttur í svona verkefni í dag er umhverfisþátturinn, hvaða afleiðingar þessi 

framkvæmd getur haft á umhverfið og hvort það sé möguleiki að fá leyfi til þess að taka 

svona mikið magn á þessum stað. 

Einn þáttur sem brýnt er að hafa í huga þegar verið er að skoða vöru eins og 

perlustein er flutningsþátturinn því að þetta er þung vara sem þarf að flytja langa leið og 
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þarf því að huga vel að því hvernig hún er flutt þegar um mikið magn er að ræða. Þær 

leiðir sem verið er að skoða núna og virðast hagstæðastar útheimta mikinn stofnkostnað. 

Jafnframt þarf að skoða flutninginn út frá umhverfisþáttum, þ.e. hver er 

umhverfisvænasta leiðin. Eins og áður var sagt er nú lögð áhersla á að skoða það að dæla 

efninu í rörum frá Prestahnjúki að sjó og nota rafmagn sem orku. Með því að nota 

rafmagn og dæla efninu verður flutningurinn mun umhverfisvænni en ef efnið er flutt 

með vörubílum með tilheyrandi útblæstri og þeim ágangi sem allur aksturinn hefði á 

umhverfið. 

Perlusteinn er ekki framleiddur á Íslandi í dag og hann er einnig lítið notaður. Til 

þess að fá betri sýn á hvernig markaðurinn er fyrir perlustein í dag og til þess að svara 

rannsóknarspurningu þá er mikilvægt að tala við þá aðila sem hafa verið að reka 

fyrirtæki, vinna með, selja, rannsaka og þróa perlustein á undanförnum árum. Því var 

skoðað vel hvaða aðila væri best að tala við sem gæti nýst best við þessa rannsókn en þá 

er átt við nálægð og stærð markaða sem gætu verið hugsanlegir framtíðarmarkaðir fyrir 

íslenskan perlustein.  

Markmiðið er að finna út hvort eitthvað hafi breyst á þeim 30 árum síðan þetta var 

skoðað. Hafa aðstæður sem gerðu það að verkum að ekki varð af verkefninu þá breyst og 

er ástæða til að hrinda því í framkvæmd í dag? Verð á flutningi hefur lækkað eða 

efnahagslegar aðstæður eru betri sem gera það að verkum að hægt væri að framkvæma 

þetta verkefni með arðvænlegum hætti.   

Þáttur í vinnsluferlinu er áhrif á umhverfið og til þess að fá leyfi til að taka þarna efni 

þarf framkvæmdin að fara í umhverfismat. Fjallað er um hvernig það ferli gengur fyrir 

sig, hvað það tekur langan tíma, hverjar forsendurnar eru, hverjir koma að því o.s.frv. Á 

síðastliðnum árum hafa á heimsvísu orðið miklar breytingar á afstöðu manna til þess 

hvernig gengið er um landið við námuvinnslu.  

Reynt verður að varpa ljósi á hvernig þetta verkefni stendur miðað við þær forsendur 

og reynt að meta hvort leyfi muni fást til að taka svona mikið magn af efni og hvaða áhrif 

það muni hafa á umhverfið.  

1.1 Markmið með ritgerð 

Markmið rannsóknar er að fara með (vöruna) perlustein í gegnum virðiskeðju Porters til 

þess að átta sig á umfangi, kostnaði við að koma vörunni á markað og til þess að meta 

hvort það sé mögulegt með arðvænlegum hætti á Íslandi. Rannsóknin er gerð til þess að 

auka þekkingu á ferlinu við að koma ofangreindri vöru á markað erlendis og hverju þarf 
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að huga að. Ekki hefur á undanförnum árum verið framkvæmd svipuð rannsókn þar sem 

það er skoðað að flytja jarðefni á erlendan markað. Rannsakandi hefur mikla trú á því 

tækifæri sem felst í því að koma íslenskum jarðefnum á framfæri erlendis vegna þess að 

það er orðið æ erfiðara að opna nýjar námur og því verður líklega á næstu árum aukning 

á flutningum á jarðefnum á milli landa. 

Tilgangur verkefnisins er að finna út hvort það sé hagkvæmt að nýta perlustein og þá 

sérstaklega til útflutnings. Eins og áður sagði verður þetta skoðað með virðiskeðjunni og 

einnig verður notuð PESTEL-greining til þess að átta sig á því hvernig umhverfið hér á 

landi er til þess að svona iðnaður eigi möguleika á að blómstra. 

Ástæðan fyrir vali á verkefni er að BS ritgerð undirritaðs í viðskiptafræði við 

Háskóla Íslands vorið 2010 þar sem skoðað var hvort það væri möguleiki að flytja út 

jarðefni frá Íslandi og hvað hefði verið gert í þeim efnum. Niðurstaðan úr því verkefni 

var að þetta væri möguleiki sem vert væri að skoða betur. Best leist undirrituðum á 

perlustein sem mikið hafði verið rannsakaður, sérstaklega á árunum 1970-1980, og það er 

til mikið af gögnum frá þeim tíma sem mikil verðmæti eru í. Það sem meðal annars vakti 

áhuga á verkefninu var hversu mikil vinna hafði farið í það í langan tíma. Þetta bar vott 

um trú á verkefnið á sínum tíma og vakti þá von að það gæti orðið að veruleika. Það gætu 

verið svo breyttar aðstæður í dag að þetta verkefni reyndist hagstætt. 

1.2 Rannsóknarspurning 

Aðalrannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Er hagkvæmt að vinna perlustein á Íslandi? 

Og undirspurningar eru Hverjir eru áhættuþættirnir í virðiskeðju perlusteins og hvaða 

þætti þarf að skoða við vinnslu perlusteins á Íslandi? Rannsóknin byggir á því að fylgja 

perlusteininum í gegnum virðiskeðju Porters og finna út mikilvægustu þættina sem þarf 

að leggja áherslu á þegar koma á perlusteini úr Prestahnjúki á markað en verið er að tala 

um frumvinnslu, þ.e. að selja hann þurrkaðan, malaðan og tilbúinn til þenslu. 

Rannsóknaraðferðin gengur út á að taka svokölluð sérfræðingaviðtöl við þá sem 

komu að rannsókn á verkefninu á sínum tíma og finna út hvaða gögn eru til og hvaða 

gögn er best að skoða og fara yfir. Tekið verður saman flestallt það efni sem er til frá 

þessum tíma til þess að átta sig á verkefninu en það er ljóst að í því eru mikil verðmæti 

og vinna sem var lögð í verkefnið á sínum tíma. Einnig er til mikið af gögnum á netinu, 

t.d. um þróun á mörkuðum og þróun á verði, sem gefur glögga mynd af því hvernig 

iðnaðurinn með perlustein er að þróast. Tekin verða formleg viðtöl við þá sem komu að 
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verkefninu á sínum tíma og einnig viðtöl við þá sem starfa við perlusteinsvinnslu í dag en 

það eru fyrirtæki og aðilar erlendis.  

Farið verður með vöruna perlustein í gegnum virðiskeðju Porters og hún teiknuð upp 

á einfaldan hátt. Um er að ræða nokkur skref sem verða síðan tekin fyrir sig og skilgreint 

á ítarlegan hátt hvað er að gerast á hverjum stað. 

Mynd 3 Virðiskeðja Porters.(Heimild: Grein um gæði námskeiða eftir Gylfa Þór Einarsson, 2008) 

Markmiðið er að finna út hvort eitthvað hafi breyst á þeim 30 árum sem liðin eru síðan 

þetta var skoðað. Hafa aðstæður breyst og orðið til þess að hrinda mætti verkefninu úr 

vör í dag? Er flutningur orðinn ódýrari eða eru efnahagslegar aðstæður það miklu betri að 

hægt væri að framkvæma verkefnið með arðvænlegum hætti?   

Þáttur í vinnsluferlinu er áhrif á umhverfið og til þess að fá leyfi til að taka þarna efni 

þarf framkvæmdin að fara í umhverfismat. Hér verður fjallað um hvernig það ferli 

gengur fyrir sig, hvað það tekur langan tíma, hverjar forsendurnar eru, hverjir koma að 

því o.s.frv. Á síðastliðnum árum hafa á heimsvísu orðið miklar breytingar á afstöðu 

manna til þess hvernig gengið er um landið við námuvinnslu.  

Reynt verður að varpa ljósi á það hvernig þetta verkefni stendur miðað við þær 

forsendur og reynt að meta hvort leyfi muni fást til að taka svona mikið magn af efni og 

hvaða áhrif það muni hafa á umhverfið ef af verður. 

Markmið rannsóknarinnar er einnig að fara með (vöruna) perlustein í gegnum 

virðiskeðju Porters til þess að átta sig á umfangi og kostnaði við að koma vörunni á 

markað sem og til þess að meta hvort það sé hægt. Rannsóknin er gerð til að auka 

þekkingu á ferlinu við að koma ofangreindri vöru á markað erlendis og hverju þarf að 

huga að. Ekki hefur áður verið framkvæmd svipuð rannsókn þar sem skoðað er að flytja 

jarðefni á erlendan markað. Rannsakandi hefur mikla trú á því tækifæri sem felst í því að 

koma íslenskum jarðefnum á framfæri erlendis. 
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1.3 Þátttakendur 

Perlusteinn er ekki framleiddur á Íslandi í dag og hann er einnig lítið notaður. Til þess að 

fá betri sýn á hvernig markaðurinn er fyrir perlustein og til þess að svara 

rannsóknarspurningu þá er mikilvægt að tala við þá aðila sem hafa verið að reka 

fyrirtæki, vinna með, selja, rannsaka og þróa perlustein á undanförnum árum. Því var 

skoðað vel hvaða aðila væri gott að tala við sem gæti nýst best við þessa rannsókn en þá 

er átt við nálægð og stærð markaða sem væru hugsanlegir framtíðarmarkaðir fyrir 

íslenskan perlustein.  

Rannsakandi fór ferðir til Danmerkur, Ungverjalands og Bandaríkjanna. Í Danmörku 

var farið í fyrirtæki sem heitir Nordisk Perlite en þeir kaupa hráan perlustein frá 

Grikklandi og Tyrklandi sem þeir síðan þenja og selja til allra Norðurlandanna og einnig 

Þýskalands. Þeir eru búnir að þróa perlustein sem er mikið notaður í síun. Hjá Nordisk 

Perlite eyddi rannsakandi hálfum degi þar sem eigandi verksmiðjunnar, Niels Knudsen, 

og sölustjórinn, Jess Larsen, sýndu verksmiðjuna, ræddu um perlustein og síðan veittu 

þeir formlegt viðtal.  

Í Ungverjalandi var farið til Pálháza sem er í austurhluta landsins og þar var skoðuð sú 

perlusteinsnáma sem er næst Íslandi. Rætt var við dr. Géza Farkas, eiganda og forstjóra 

fyrirtækisins sem á og rekur námuna, en það þurfti að notast við túlk til þess. Almennt er ekki 

mikil enskukunnátta á þessum slóðum, sérstaklega ekki hjá fólki sem fékk sína menntun á 

kaldastríðsárunum. Rætt var við hann almennt um perlustein og veitti hann formlegt viðtal en 

einnig var náman skoðuð með verkfræðingi sem starfar hjá fyrirtækinu. 

Í Bandaríkjunum hitti rannsakandi Arthur Anderson en hann er verkfræðingur sem 

rekur fyrirtæki sem selur tæki og tól fyrir perlusteinsverksmiðjur, eins og t.d. þensluofna 

og stjórnkerfi. Hann er einnig í forsvari fyrir Perlite Institute Inc. og hefur starfað við 

vinnslu á perlusteini síðan 1975. Hann hefur því mikla reynslu á nánast öllum sviðum 

tengt perlusteini, eins og hvaða tæki er best að nota, hvernig gæðin eru og hvernig 

markaðurinn er. Einnig voru skoðaðar tvær verksmiðjur sem þenja perlustein. Önnur er 

Schundler og staðsett í Edison í New Jersey en þar er Mike Hellman sölumaður. Þar var 

verksmiðjan skoðuð og rætt við hann um leið, en einnig var rætt við Fred St. Louis sem 

er einn af eigendum verksmiðjunnar. Þá var einnig farið til Bethlehem í New Jersey og 

skoðuð verksmiðja sem er að þenja perlustein og þar var rætt við og tekið formlegt viðtal 

við Jose A. Abud, eiganda og framkvæmdastjóra verksmiðjunnar.  
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Á Íslandi er búið að tala við nánast alla sem komu að verkefninu og athugunum á því á 

sínum tíma og einnig fleiri aðila sem hafa einhverja þekkingu sem gæti nýst í þessari 

rannsókn, eins og aðila tengda flutningum og fleiri, en það væri of langt seilst að fara yfir 

þann lista hér. 

1.4 Hugmyndir um niðurstöður 

Að lokinni þessari rannsókn er gert ráð fyrir að það liggi ljóst fyrir hvort tekið verði 

næsta skref en það er að gera viðskiptaáætlun. Stefnt er að því að niðurstaða 

rannsóknarinnar segi til um það hvernig best sé að standa að sölu og framleiðslu á 

perlusteini og hvernig best sé að nýta perlustein úr Prestahnjúki, sérstaklega til 

útflutnings. Hugsanlega verður auðveldara að spá fyrir um hvað möguleika íslenski 

perlusteinninn á í samkeppninni við önnur sambærileg efni. Það er vel hugsandi að nota 

megi þessar niðurstöður við greiningu á öðrum jarðefnum og einnig gætu komið fram 

upplýsingar um hvernig sé best að standa að markaðssetningu á þeim. Hugsanlegar 

niðurstöður sem vonast má eftir eru að aðstæður hafi breyst og að nú sé hagkvæmt að 

vinna perlustein frá Prestahnjúki sem gefi tilefni til að rannsaka þetta betur. Þá gæti 

PESTEL-greining leitt það í ljós að utanaðkomandi þættir eins og aukin áhersla á 

umhverfisvernd gætu komið í veg fyrir að það gæti orðið af þessu verkefni.  

1.5 Aðferðafræði 

Við vinnu á þessu verkefni og til þess að svara rannsóknarspurningunum verður notuð 

eigindleg aðferð. Farið verður í gegnum margar eldri skýrslur, sem voru gerðar á milli 

1970 og 1980, en á því tímabili var perlusteinninn í Prestahnjúki mikið rannsakaður og 

einnig nýting hans. Um er að ræða marga tugi af skýrslum og bréfum, sem eru samtals 

nokkur þúsund blaðsíður. Farið verður yfir þetta efni og teknar úr þeim þær upplýsingar 

sem hægt er að nota við að taka málið upp aftur. Sjálfsagt hafa einhverjir hlutir breyst á 

30-40 árum. Í þessum skýrslum var skoðaður kostnaður við flutning eftir ýmsum leiðum, 

uppbygging og gæði efnisins, í hvað væri hægt að nota það, markaðir erlendis o.s.frv. 

Umræddar skýrslur og frekara efni fundust hjá Rannsóknamiðstöð Íslands (Rannís), 

Sementsverksmiðju ríkisins (SR), Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ), iðnaðarráðu-

neytinu og Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Síðan verður talað við aðila sem komu nálægt verkefninu á sínum tíma hér á landi en 

einnig verða tekin viðtöl við aðila sem eru að reka námur, verksmiðjur og fyrirtæki sem 

selja tæki sem notuð eru við framleiðslu á þöndum perlusteini erlendis. Hafa þessi 
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fyrirtæki og þeir aðilar sem viðtöl voru tekin við áratugareynslu af rekstri fyrirtækja sem 

tengjast perlusteinsvinnslu. 

Eins og áður sagði vaknaði áhugi á perlusteini þegar gert var lokaverkefni (BS) í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands þar sem ritgerðin var með þeirri rannsóknarspurningu 

hvort hægt væri að flytja út jarðefni frá Íslandi. Þá vaknaði áhugi rannsakanda á 

perlusteininum sem fór að leita að gögnum um þetta verkefni. Þegar farið var að leita að 

fleiri gögnum um perlustein og verkefnið á sínum tíma sást að SR hafði komið að 

tilraunaþenslu á efninu í kringum 1976. Haft var samband við SR sem benti rannsakanda 

á að tala við dr. Guðmund Guðmundsson sem hafði umsjón með verkefninu fyrir hönd 

SR á sínum tíma. Hann var á þessum tíma hættur að vinna fyrir SR vegna aldurs en var 

enn með þau gögn sem SR hafði haft undir höndum og var að fara yfir gögnin til þess að 

koma þeim á Þjóðskjalasafnið. Fenginn var fundur með Guðmundi þar sem gögnin voru 

skoðuð og síðar fékkst leyfi til að taka afrit af þeim. Þegar byrjað var að fara yfir gögnin 

vöknuðu spurningar um hvort ekki væru til fleiri gögn um þetta verkefni.  

Iðnaðarráðuneytið sá um stjórnun á þessu verkefni og skipaði einnig í nefndir sem 

sáu um verkefnið á sínum tíma. Haft var samband við ráðuneytið og athugað hvort það 

ætti einhver gögn um verkefnið. Þar fannst eitthvað, en lítið af skýrslum og fengust 

ábendingar um að athuga hjá Rannís en Hallgrímur forstöðumaður hafði eitthvað komið 

nálægt verkefninu á sínum tíma. Þar var töluvert af skýrslum sem fengin voru afrit af. 

Í framhaldinu var talað við nánast alla þá aðila sem höfðu upplýsingar um verkefnið 

á sínum tíma en það var ýmist gert á fundi eða í gegnum síma. Þetta eru aðilar eins og 

Hörður Jónsson sem var formaður gosefnanefndar sem var á vegum iðnaðarráðuneytisins 

og svo einnig tugir aðila sem hefðu hugsanlega einhverjar upplýsingar sem gæti varpað 

betra ljósi á verkefnið, eins og t.d. flutninga og umhverfisvernd.  

Til þess að átta sig sem best á því umhverfi og þeim ferlum sem eru í kringum 

vöruna perlustein og að hverju þarf að huga í umhverfinu voru valdar tvær kenningar, 

virðiskeðjan og PESTEL-greining.  

Í virðiskeðjunni, The Value Chain, er verið að fylgja vöru eða þjónustu í gegnum 

feril sem hún gengur í gegnum frá byrjun og þangað til varan er komin til endanlegs 

neytanda. Á þessari leið sem þarf að ganga fljótt, vel og vera í góðum gæðum þarf 

ýmislegt að skoða, hafa í huga og varast en það geta komið upp mörg vandamál á þessari 

leið sem geta gert það að verkum að gæði vörunnar skili sér ekki til endanlegs neytanda.  
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1.6 Uppbygging skýrslu 

Uppbygging skýrslunnar er með þeim hætti að í kafla 2 verður ítarlega sagt frá því hvað 

perlusteinn er, í hvað hann er notaður, hvað hefur verið gert og skoðað á Íslandi tengt 

honum, hvernig markaðurinn er í dag o.fl.  

Í kafla 3 verður farið með perlustein í gegnum virðiskeðju hans allt frá námu og 

þangað til hann er kominn til endanlegs neytanda til þess að átta sig á hvar 

virðissköpunin er. Einnig verður gerð einföld PESTEL-greining en það er greining á því 

sem kallast ytra umhverfi fyrirtækisins. PESTEL stendur fyrir pólitískt (e. Political), 

efnahagslegt, (e. Economic), félagslegt (e. Social), tæknilegt (e. Technical), umhverfis-

legt (e. Environmental) og lagalegt (e. Legal) umhverfi. Hún er gerð til þess að menn geti 

áttað sig á umhverfi perlusteinsvinnslu hér á landi og hvað þarf að hafa í huga.  

Kafli 4 fjallar um viðtalsrannsókn sem gerð var í tengslum við þetta verkefni til þess 

að átta sig betur á hvernig markaðurinn lítur út og hvað var í raun gert og skoðað hér á 

landi á sínum tíma þegar þetta var rannsakað.  

Kafli 5 er um það hvaða möguleikar eru fyrir hendi og hvaða leiðir eru færar í dag til 

þess að byrja að framleiða perlustein hér á landi og síðan er það kafli 6 sem fjallar um 

helstu niðurstöðurnar úr þessari rannsókn. 
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2 Hvað er perlusteinn? 

Í þessum kafla verður fjallað um hvað perlusteinn er og reynt að kynnast honum frá 

öllum hliðum. Hvað var gert hér á landi á árunum milli 1970 og 1980 þegar það var 

skoðað að fara að vinna perlustein hér á landi? Einnig verður varpað ljósi á hvað var 

rannsakað á þessum tíma og skoðaðir þættir eins og markaðurinn, hvernig þetta snýr að 

umhverfismálum o.s.frv.  

2.1 Perlusteinn 

Í þessum kafla verður farið almennt yfir perlustein í heiminum, almenna tölfræði, þróun á þeim 

markaði, s.s. stærð markaðar, þróun, verð og hvernig hann hefur þróast á undanförnum árum. 

Lýst verður staðháttum í námunum í Prestahnjúki og jarðfræðinni þar. Farið verður yfir 

söguna, þ.e. hvað var gert og hvað er búið að gera í rannsóknum á perlusteini á Íslandi. Gerð er 

grein fyrir því í hvað perlusteinn er notaður, hvernig staðið var að rannsóknum á gæðum á 

efninu í Prestahnjúki á sínum tíma. Og síðast en ekki síst verður kafli um þá umhverfisþætti 

sem þarf að skoða í tengslum við töku og vinnslu á þessu efni í náttúrunni. 

Tafla 1 Samanburður á efnauppbyggingu perlusteins almennt og í Prestahnjúk. 

 (Heimild Um perlustein almennt Uluatam, 1991. Tekið úr Talebali og Farzinpour og um 

perlustein í Prestahnjúk í skýrslu sem heitir Jarðfræðilegar forsendur og eiginleikar 

perlusteinsins, 1976) 

Efni 
Almenn % (Spönn) í 

perlusteini 
Meðaltal % Spönn á Íslandi 

Meðaltal á 

Íslandi % 

Munur á 

meðaltali 

SIO2 71-75 73 72,05-75,95 73,75 -0,75 

AL2O3 12,5-18 15,25 11,76-13,03 12,22 3,03 

NA2O 2,9-4,0 3,45 3,26-4,36 3,94 -0,49 

K2O 4,0-5,0 4,5 3,09-3,60 3,29 1,21 

CaO 0,5-2 1,25 0,2-0,41 0,3 0,95 

Fe2O3 0,1-1,5 0,8 0,60-1,02 0,77 0,03 

MgO 0,03-0,5 0,27 0,02-0,14 0,04 0,23 

TiO2 0,03-0,2 0,12 0,10-0,23 0,13 -0,02 

MnO2 0,0-0,1 0,05 0,0-0,04 0,01 0,04 

FeO 0,0-0,1 0,05 0,5-1,02 0,81 -0,76 

SO3 0,0-0,1 0,05 
   

Ba 0,0-0,1 0,05 
   

PbO 0,0-0,5 0,25 
   

Cr 0,0-0,1 0,05 
   

P2O5 
  

0,02-0,04 0,02 
 

H2Otot 
  

1,60-5,39 3,37 
 

Fe2O3tot 
  

1,43-1,84 1,66 
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Perlusteinn hefur rýólítíska samsetningu. Tafla 1 sýnir meðaltal og spönn 22 

efnagreininga sem gerðar voru á perlusteininum í Prestahnjúki. Þessi sýni voru tekin á 

svæðum I og II ("Jarðfræðilegar forsendur", 1976). Í samanburði við almennt meðaltal 

efnauppbyggingu perlusteins í heiminum. 

2.1.1 Heimsmarkaðurinn 

Í Bandaríkjunum er stærsti markaður fyrir perlustein í heiminum í dag en 

Bandaríkjamenn hafa alltaf verið stærstir í notkun á perlusteini. Aftur á móti eru stærstu 

framleiðendurnir á óunnum perlusteini Grikkir en þeir framleiða um 1/3 af 

heimsframleiðslunni. Þá eru reyndar ótalin lönd eins og Kína, Rússland og fleiri lönd 

sem ekki er hægt að fá staðfestar tölur frá. Áætlað er að heildarheimsnotkun sé um þrjár 

milljónir tonna af þöndum perlusteini (Glopal information, 2010). 

Bandaríkin eru með perlusteinsnámur á vesturströndinni, t.d. í Nýju Mexíkó, en til 

þess að koma vörunni á markað innan Bandaríkjanna eru notaðar járnbrautarlestir. Þetta 

er mjög þungt efni svo að takmörk eru fyrir hagkvæmni langra flutninga en þeir eru 

stærsti kostnaðarliðurinn. Perlusteinn var t.d. lengi vel fluttur frá Colorado til 

austurstrandarinnar en eftir að stærsta náman var tæmd eða hætti þá hefur minna efni 

komið af þeim slóðum. Stærsta náman er núna í Nýju Mexíkó (Abud, munnleg heimild, 

19. október 2011). 

Í dag eru Grikkir ráðandi á markaðnum á austurströnd Bandaríkjanna en þeir eru með 

fjórar dreifingarstöðvar þar og þangað geta kaupendur komið með trukka og keypt efni í 

tonnum, hráan perlustein, tilbúinn til þenslu. 

Til þess að átta sig á umfangi á perlusteinsiðnaðinum bara í Bandaríkjunum þá var 

áætlað FOB-virði perlusteins sem var seldur þar árið 2010, þ.e. hrár perlusteinn tilbúinn 

til þenslu, um 21,6 milljón dollara og magnið 414.000 tonn. Þegar það er talað um FOB 

er átt við frá þeim stað þar sem búið er að hreinsa, sigta og mala perlusteininn og hann er 

tilbúinn til þenslu eftir mismunandi stærðum en þetta eru yfirleitt 3-4 mismunandi 

stærðarflokkar. Stöðvar í Nýju Mexíkó ættu að vera með hreinsunarstöðvar nálægt 

námunni og frá þeim er miðað við FOB, þ.e. komið á lest þar. Í Grikklandi miðast verðið 

við að efnið sé komið um borð í „bulk“-skip.  

Útflutningsverðmæti Grikkja til Bandaríkjanna árið 2010 á þeim 174.000 tonnum 

(Bolen, 2011) sem áætlað er að Bandaríkjamenn hafi flutt inn er um 9 milljónir dollara 

eða um 10 milljarðar íslenskra króna. Hvert tonn af hráum perlusteini tilbúið til þenslu 

var selt á að meðaltali 52 dollara FOB (náma) árið 2010 og meðalverð á þöndum 
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perlusteini var 304 dollarar en samkvæmt upplýsingum frá USGS (U.S. Geological 

Survey) sveiflast verðið á þöndum perlusteini frá 100 dollurum og upp í yfir 1.000 

dollara tonnið (Bolen, 2011). 

Það er mishátt verð á þöndum perlusteini eftir því í hvað hann er notaður. Samkvæmt 

rannsóknum sem hafa verið gerðar á perlusteininum frá Prestahnjúki hentar hann best í 

ræktun, síun og einangrun en síður í léttsteypu vegna þess að hann hefur ekki mikinn 

styrkleika eða hann nær a.m.k. ekki sama styrkleika og perlusteinninn frá Grikklandi. Sjá 

má í eftirfarandi töflu meðalverð á seldu tonni af þöndum perlusteini eftir mismunandi 

algengum flokkum sem efnið er notað í en þess má geta að perlusteinn hefur verið 

notaður í mjög margar mismunandi vörur. 

 

Mynd 4 Verð eftir notkunarflokkum á þöndum perlusteini í Bandaríkjunum (framsetning höfundar) 

Verð á perlusteini virðist ekki sveiflast mikið og hefur verðið á undanförnum árum verið 

að hækka jafnt og þétt í dollurum talið eins og sjá má á meðfylgjandi línuriti. 
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Mynd 5 Þróun á meðalverði á hráum perlusteini, FOB, tilbúnum til þenslu (framsetning höfundar) 

Verð á perlusteini virðist ekki sveiflast mikið og hefur verðið á undanförnum árum verið 

að hækka jafnt og þétt í dollurum talið eins og sjá má á meðfylgjandi línuriti. 

Ekki eru til miklar upplýsingar um perlustein á Evrópumarkaði. Þeir sem eru ráðandi 

á þeim markaði og eru að selja hráan perlustein tilbúinn til þenslu eru Grikkland, 

Tyrkland og Ungverjaland. Grikkland er með mjög vel staðsetta námu því að eyja sem 

heitir Milos er að stórum hluta úr perlusteini og einungis þarf að fara nokkra kílómetra 

með efnið að höfn. Það gerir flutning ódýrari og því er auðvelt fyrir Grikki að flytja hann 

til annarra landa. Það er ódýrara að flytja svona efni á sjó en á landi. Sem dæmi má nefna 

að út frá kostnaði þolir efnið ekki lengri akstur en 1000-1200 km á landi en þegar efnið 

fer svona langt er það flutt með lest (Fargas, munnleg heimild, 31. ágúst 2011). Grikkir 

flytja efnið um 8000 km með skipum til austurstrandar Bandaríkjanna.  

Það er þekkt á perlusteinsmarkaðinum að efnið frá Grikklandi er í bestu gæðum á 

markaðinum enda eiga Grikkir markaðina sem eru nærri sjó. Því kemur það á óvart að 

efnið frá Ungverjalandi hefur undanfarið selst á hærra verði samkvæmt upplýsingum frá 

Evrópuhagstofunni (Europian Commission, tekið 30. nóvember 2011).  
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Mynd 6 Þróun á verði á hráum perlusteini FOB frá Grikklandi og Ungverjalandi 

(heimild:eurostat 2011) 

Á næstu töflu sést magnið sem Grikkir og Ungverjar eru að flytja til landa innan Evrópu 

en sala á efni frá Ungverjalandi virðist vera á hægri niðurleið og miklar sveiflur eru í sölu 

á efni frá Grikklandi. 

 

Mynd 7 Þróun á magni á hráum perlusteini frá Grikklandi og Ungverjalandi (heimild:eurostat 2011) 
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2.2 Prestahnjúkur - náman og efnið 

Fyrstu rannsóknir á perlusteini eru frá árinu 1929 og árið 1938 voru gerðar tilraunir með 

perlustein sem urðu til þess að L. Lee Boyer sótti um einkaleyfi við að þenja 

perlusteininn og notaði hann svo í einangrun (www.perlite.info/hbk/0031443.html, Tekið 

1. nóvember 2011). Perlusteinn varð að verslunarvöru árið 1946 (Health Council of the 

Netherlands, 2003 22. október). 

Fjallið Prestahnjúkur er í Kaldadal, í krikanum norðan Þórisjökuls og sunnan 

Geitlandsjökuls. Fjallið er allt úr líparíti. Rætur fjallsins eru í um 600 metra hæð yfir 

sjávarmáli en tindur fjallsins er í yfir 1220 metra hæð.  

Mynd 8 Staðsetning á perlustein í Prestahnjúki (heimild: Gylfi Þór Einarsson) 
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Prestahnjúkur er vafalaust myndaður undir jökli en perlusteinn myndast við mjög 

sérstakar aðstæður og er það ástæðan fyrir því að hann finnst óvíða í heiminum. 

Mikið er af þenjanlegum perlusteini í hnjúknum eða tugir milljónir tonna. Nokkur 

hluti er blandaður óþenjanlegu eldfjallagleri og kristöllum sem spilla honum og gera 

hann ónothæfan en á stórum svæðum virðist hann vera hreinn og úrgangslítill (Árni Þ. 

Árnason/MS, 1971).  

Þegar efnið í Prestahnjúki var rannsakað á sínum tíma var honum skipt niður í fjögur 

svæði eftir legu einstakra perlusteinsmassa. En kannski er hægt að segja að þetta séu sex 

svæði því að svæði I er skipt niður í a og b og einnig svæði IV (Gylfi Þór Einarsson, 1975). 

Svæði Ia og Ib: Á svæði I sem er í norðvestanverðum hnjúknum er áætlað að séu 10 

milljón rúmmetrar ef perlusteini (Gylfi Þór Einarsson, 1975). Á svæði Ia er allt mjög vel 

aðgengilegt. En á svæði b er perlusteinn í allt að 900 metra hæð. Í um 750 metra hæð 

gengur klettabelti langt eftir hlíðinni og skiptir svæðinu í tvennt, þ.e. svæði a og b. 

Klettabelti þetta er úr líparíti, hrafntinnu og móbergi. Sá hluti perlusteinssvæðisins sem er 

fyrir ofan klettabeltið er 183.000 fermetrar en svæðið fyrir neðan er um 275.000 

fermetrar. Efri hlutinn er óaðgengilegur en greiðfært er að neðri hlutanum, sem nær niður 

á jafnsléttu (Þórólfur Hafstað, 1971). 

Útlitið á perlusteini á þessu svæði er með ýmsu móti en ómögulegt reyndist að finna 

einhver mörk á milli hina ýmsu afbrigða. Jarðhita gætir á tveimur stöðum á þessu svæði en 

vatnið er um 30-40 gráðu heitt. Perlusteinninn á neðri hluta svæðis, þ.e. Ia, hefur að öllum 

líkindum mesta þýðingu þegar kemur að hugsanlegri vinnslu sökum stærðar og legu sinnar. Því 

var megináhersla lögð á sýnatöku þar (Þórólfur Hafstað, 1971). Á svæði Ib er er magnið áætlað 

að lágmarki 2 milljónir rúmmetra (Gylfi Þór Einarsson, 1975). 

Svæði II: Svæði II er staðsett sunnan við svæði I í vesturhlíð Prestahnjúks. 

Heildaryfirborð á svæði II er um 56.000 fermetrar en auk þess ber mjög á 

perlusteinsríkum göngum og gnípum sem þekja um 36.000 fermetra. Perlusteinn sem 

getur talist aðgengilegur þekur u.þ.b. 20.000 fermetra en sá steinn er í allbrattri hlíð. Þessi 

skriða inniheldur meira magn af líparíti en svipaðar skriður á svæði I. Perlusteinninn er 

yfirleitt líkur steininum á svæði I, en eftirtektarvert er að mun minna er af 

hrafntinnuögnum (biksteini) í honum (Þórólfur Hafstað, 1971). Á þessu svæði er áætlað 

að séu um 1-2 milljónir rúmmetra af perlusteini (Gylfi Þór Einarsson, 1975). 

Svæði III: Svæði III er syðst í Prestahnjúki þar sem svæðið þrengir að mynni 

Þórisdals. Þetta er minnsta svæðið. Þar þekur perlusteinn 37.000 fermetra af yfirborði. 
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Steinninn er í brattri hlíð 660-780 m yfir sjávarmáli. Svæðið sjálft er ógreiðfært vegna 

bratta, en ekki óaðgengilegt. Lágmarksmagn perlusteins á þessu svæði er um 1 milljón 

rúmmetra (Gylfi Þór Einarsson, 1975). 

Svæði IVa og IVb: Þessi svæði eru bæði ofan við 1.000 metra hvort sínum megin 

við hátind fjallsins. Þetta svæði er frekar óaðgengilegt sökum þess hversu hátt uppi það 

er. Magn á þessum svæðum samanlagt er ekki minna en 5 milljónir rúmmetra (Gylfi Þór 

Einarsson, 1975).  

Samkvæmt þessum athugunum eru a.m.k. 17-18 milljónir rúmmetra af perlusteini 

í Prestahnjúki. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið eru að mestu gerðar á yfirborði fyrir 

utan nokkrar rannsóknarholur sem hafa verið boraðar og gefa því þessar tölur algert 

lágmarksmagn af perlusteini í Prestahnjúki. 

Mynd 9 Staðsetning á perlusteini í Prestahnjúki (heimild: Gylfi Þór Einarsson) 

2.2.1 Jarðfræði 

Prestahnjúkur er sennilega myndaður við gos undir jökli á síðasta hlýskeiði ísaldar og er 

hann því yngri en 70.000 ára.  

Perlusteinn er glerkennt afbrigði af líparíti. Hann er grár og oft sallakenndur með 

fitu- eða glergljáa. Í honum er venjulega dökkar kúlur eða smáeitlar. Við veðrun 

brotnar hann niður í perlulaga kúlur og er nafnið af því dregið. Perlusteinn er 
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vatnsríkur, með um eða yfir 5% vatnsinnihald. Vegna vatnsinnihalds þenst hann út 

þegar hann er hitaður. Þaninn perlusteinn er nefndur perlít. 

Perlusteinn hefur einkum myndast þar sem líparítkvika hefur komið upp í vatni eða 

jökli og storknað án þess að vatnið í kvikunni skildist frá. 

(Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson, 2010 bls 70) 

Perlusteinn er fremur ferskt, súrt glerkennt gosberg (kísilsýruinnihald 65-75%) sem 

finnst á tiltölulega ungum eldgossvæðum. Þegar perlusteinn er hitaður í 800-1200°C 

þenst hann allt að 40-falt. Þessi þensla stafar af því að vatnið í perlusteininum verður að 

gufu, en glerið dignar við hitunina og lætur þá undan hinum mikla innri gufuþrýstingi og 

blæs út og myndar litlar baunir eða perlur. Þaninn perlusteinn hefur rúmþyngd 30-300 

kg/m3- (Iðnaðarmálastofnun Íslands, 1972). 

Jarðhita gætir á a.m.k. þremur stöðum utan í fjallinu. Nærri lauginni er harður og 

þéttur perlusteinn, sem annars er myldinn á þessum slóðum (Þórólfur Hafstað, 

1971).Meðaleðlisþyngd perlusteins í föstu bergi hefur reynst 2.373 kg/m3 en rúmþyngd 

hans í lausu formi hefur reynst 1.091 kg/m3 ("Jarðfræðilegar forsendur", 1976). 

2.2.2 Nefndir um gosefni og perlustein á Íslandi 

Margar nefndir voru skipaðar á þessu tímabili, bæði í kringum að skoða nýtingu á 

gosefnum á Íslandi almennt og einnig í kringum perlusteininn. 

Í maí árið 1972 var nefnd sett á laggirnar á vegum iðnaðarráðuneytisins og var 

nefndin nefnd gosefnanefnd iðnaðarráðuneytisins en hana skipuðu: 

Aðalsteinn Jónsson frá Rannsóknarstofnun iðnaðarins 

Haraldur Ásgeirsson frá Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins 

Hörður Jónsson frá Iðnþróunarstofnun Íslands 

Stefán Arnórsson frá Orkustofnun 

Vilhjálmur Lúðvíksson frá Rannsóknarráði ríkisins 

Þorleifur Einarsson frá Raunvísindastofnun Háskóla Íslands  

Þessi nefnd (gosefnaiðjunefnd, líka kölluð perlítenefnd) átti að kanna almennt nýtingu 

gosefna á Íslandi og var verksviðinu skipt í fjögur meginsvið eftir aðaleinkennum efna 

þeirra sem fjallað er um. Þessir flokkar voru: 

1. Basalt (eldra gosberg) 

2. Hraun (nýlegt gosberg og gjall) 
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3. Vikur (frauðkennt laust gosefni) 

4. Perlusteinn (þenjanlegt súrt gosberg) (Hörður Jónsson, Stefán Arnórsson 

og Gylfi Þór Einarsson, 1972)  

Með bréfi iðnaðarráðuneytisins dagsettu 29. mars 1971 voru eftirtaldir menn skipaðir til 

þess að annast undirbúning að hugsanlegri perlusteinsvinnslu í Prestahnjúki í samvinnu 

við Johns-Manville Corporation: 

Árni Snævarr ráðuneytisstjóri, formaður 

Árni Þ. Árnason ráðuneytisstjóri 

Hjörtur Torfason hrl. 

Pétur Pétursson forstjóri 

Svavar Jónatansson verkfræðingur starfaði með nefndinni frá upphafi sem tæknilegur 

ráðgjafi. Með bréfi ráðuneytisins dagsettu 12. ágúst 1971 bættust í nefndina Guðmundur 

Magnússon verkfræðingur og Steingrímur Hermannsson framkvæmdastjóri en um 

áramótin 1972-1973 bættist í nefndina Ingi R. Helgason hrl. (perlítenefnd, 1973). 

Meginverkefni gosefnanefndar var að safna saman öllum upplýsingum sem hagnýtt 

gildi hafa um útbreiðslu gosefna á Íslandi svo og um efnis- og eðliseiginleika þeirra og 

nýtingarmöguleika. Á vegum nefndarinnar voru unnar ítarlegar jarðfræðilegar rannsóknir 

á þekktum fundarstöðum nokkurra gosefna og metnar eldri rannsóknir sem og 

endurmetnar (Gosefnanefnd, 1974 janúar). 

Iðnaðarráðuneytið skipaði á árinu 1973 nefnd til þess að hafa umsjón með 

gosefnaverkefninu. Árið 1975 var Iðnþróunarstofnun Íslands falið að annast þetta 

verkefni en meginhlutverk nefndarinnar var að: 

1. Skipuleggja rannsóknir á möguleikum til hagnýtingar íslenskra gosefna. 

2. Stuðla að öflun tækniþekkingar á sviði gosefnaiðnaðar og hefja rannsóknir og 

tækniþróunarstarf á þessu sviði. 

3. Gera tillögur til ráðuneytis um einstakar framkvæmdir eftir því sem rannsóknir 

og hagkvæmnikannanir gefa til kynna. 

Í stjórn gosefnaverkefnisins voru eftirtaldir aðilar: 

Árni Þ. Árnason viðskiptafræðingur, iðnaðarráðuneytinu 

Aðalsteinn Jónsson verkfræðingur, Rannsóknarstofnun iðnaðarins 
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Dr. Guðmundur Guðmundsson verkfræðingur, Sementsverksmiðju ríkisins 

Prófessor Óttar P. Halldórsson 

Dr. Vilhjálmur Lúðvíksson 

Prófessor Þorleifur Einarsson 

Úlfur Sigurmundsson viðskiptafræðingur, Útflutningsmiðstöð iðnaðarins 

Hörður Jónsson verkfræðingur, Iðnþróunarstofnun Íslands 

Að þessari nefnd komu einnig: 

Haraldur Ásgeirsson forstjóri Rannsóknarstofnunar byggingariðnaðarins 

Dr. Stefán Arnórsson hjá Orkustofnun 

Guðmundur Svavarsson viðskiptafræðingur hjá Útflutningsmiðstöð  

iðnaðarins (Iðnþróunarstofnun Íslands, 1976). 

2.3 Saga perlusteins á Íslandi 

Sumarið 1948 fannst perlusteinn í Loðmundarfirði. Stefán Baldvinsson, hreppstjóri í 

Stakkahlíð, stóð fyrir því ásamt öðrum að jarðfræðingur Iðnaðardeildar atvinnudeildar Háskóla 

Íslands, Tómas Tryggvason, fór austur um sumarið og kannaði perlusteininn.Sumarið 1949 var 

leitað að perlusteini víða á Austfjörðum, á Snæfellsnesi og við Skjálfanda. Vottur fannst á 

nokkrum stöðum en hvergi í slíkum mæli sem í Loðmundarfirði.  

Vorið 1949 fékk bandarískt fyrirtæki, Standard Perlite Corporation, leyfi til 

perlusteinsleitar á Íslandi. Sendi það námaverkfræðing hingað, C. R. King að nafni. Hann 

starfaði um sumarið með Tómasi Tryggvasyni og tók meðal annars sýni úr 

Loðmundarfirði. Jafnframt voru perlusteinssvæðin þar kortlögð (Gylfi Einarsson, Hörður 

Jónsson og Stefán Arnórsson, 1972). 

Niðurstöður voru ekki nógu góðar varðandi gæði efnisins. Það ásamt miklum kostnaði við 

hafnagerð og vinnslu olli því að Standard Perlite Corporation gerði ekki frekari athuganir á 

perlusteini hérlendis (Gylfi Einarsson, Hörður Jónsson og Stefán Arnórsson, 1972). 

Jón Eyþórsson mun fyrstur manna hafa fundið perlustein í Prestahnjúki, árið 1949, 

þótt sýnishorn það er hann tók væri ekki rannsakað fyrr en fjórum árum síðar. Löngu 

áður, eða 1792, lýsti þó Sveinn Pálsson grjóti ofan af Kaldadal, sem ólgaði í eldi líkt og 

borax (Jón Eyþórsson, Pálmi Hannesson og Steindór Steindórsson. 1983). Á árunum 

1954-55 kortlagði svo Tómas Tryggvason hnjúkinn og við það kort var enn stuðst árið 

1971. Perlusteinn var síðar, eða 1958-59, rannsakaður af perlítfélaginu og Viking 
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Minerals Inc. og sýnin prófuð hjá Virginia Perlite Corporation í Bandaríkjunum (Þórólfur 

Hafstað, 1971).  

Prestahnjúkur var fyrst athugaður árið 1954 og kom þá í ljós að þar var um gífurlegt 

magn af perlusteini að ræða. Þá um sumarið var hnjúkurinn ljósmyndaður úr lofti. Einnig 

voru tekin sýni upp á 4-5 tonn í samvinnu við bandaríska fyrirtækið Dorr Associates.  

Sumarið 1955 gerði Tómas Tryggvason jarðfræðikort af Prestahnjúki og ári síðar 

fyrir tilstilli Tómasar gerði Colorado School of Mines og United Reasearch Foundation 

nokkrar þensluprófanir á perlusteini úr Prestahnjúki. Niðurstöður þessara tilrauna gáfu 

tilefni til nokkurrar bjarsýni um hugsanlega nýtingarmöguleika (Þórólfur Hafstað, 1971). 

Sumarið 1955 var höfð samvinna við bandaríska félagasamsteypu um rannsóknir í 

Prestahnjúki. Helsti hvatamaður að þessum rannsóknum var maður af íslenskum ættum, 

Helgi Jónsson, prófessor við jarðfræðideild Ruders-háskólans í New Brunswick. 

Sumarið 1956 ferðaðist Tómas Tryggvason um Evrópu og kannaði 

markaðsmöguleika fyrir íslenskan perlustein. Í skýrslu sem hann skrifaði að þeirri ferð 

lokinni segir hann að frekar lítill áhugi sé fyrir perlusteini í Svíþjóð en öllu meiri í 

Danmörku, Þýskalandi, Hollandi og Englandi. Voru send tvö sýni til Danmerkur 

samkvæmt beiðni frá Dansk Portland Cement Fabrik, 250 kg úr Prestahnjúki og 200 kg 

úr Loðmundarfirði. Einnig voru send tvö sýni til Hollands, tvær lestir úr Prestahnjúki og 

200 kg úr Loðmundafirði (Gylfi Einarsson, Hörður Jónsson og Stefán Arnórsson, 1972). 

10. júlí 1957 gerðu landbúnaðarráðherra fyrir hönd ríkissjóðs og hlutafélagið Perlít 

hf. með sér leigusamning um einkaréttindi Perlíts hf. til vinnslu á perlusteini í 

Prestahnjúki. Leigutími var til 30 ára, en réttur félli niður ef ekki væri lokið undirbúningi 

og vinnsla hafin innan þriggja ára. 16. nóvember 1959 var fresturinn framlengdur um tvö 

ár eða til 10. júlí 1962. Af framkvæmdum varð ekki þannig að samningurinn féll úr gildi 

(Árni Þ. Árnason/MS, 1971). 

1959 gerði Viking Minerals Inc. í Bandaríkjunum athuganir á vegum Perlíts hf. en 

það fyrirtæki var stofnað 1957. Það var bæði hráefnis- og markaðskönnun. 

Hráefnisprófanir voru gerðar hjá Virginia Perlite Corporation. Tekin voru sýni af 

svæðum I, II og III í Prestahnjúki. Í skýrslu um rannsóknir á sýnum er sagt að efnið sé 

allt vel þenjanlegt en þanda efnið er mjúkt og það molnar mikið. Einnig er mikið um 

mjög fínt efni í framleiðslunni. Niðurstöður markaðskönnunar voru í stuttu máli þær að 

íslenskur perlusteinn sé ekki samkeppnisfær í byggingariðnaði, þar skorti tilskilinn 

styrkleika. Hins vegar var hann talinn nothæfur í síunarbæti (filter aid), séstaka einangrun 
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(cryogenic perlite) og til að drekka í sig olíu (oil absorbent) (Gylfi Einarsson, Hörður 

Jónsson og Stefán Arnórsson, 1972).  

Aðdragandinn að því að það var farið að skoða perlusteinsvinnslu í Prestahnjúki er 

að 24. júní 1967 ræddi Jóhann Hafstein iðnaðarráðherra á aðalfundi Kísiliðjunnar við 

forsvarsmenn bandaríska fyrirtækisins Johns-Manville þar sem þeir óskuðu eftir fundi 

með ráðherra varðandi hugsanlegt perlusteinsnám hér á landi. Á fundi 26. júní með 

iðnaðarráðherra lýsti svo aðstoðarforstjóri Johns-Manville, R. Hackney, áhuga félagsins á 

perlusteinsnámi ef gæði efnisins reyndust fullnægjandi og vinnsla nægilega hagkvæm 

(Árni Þ. Árnason/MS, 1971). 

Árið 1968 lét Rannsóknarstofnun iðnaðarins í samráði við ráðuneytið kanna hvort 

perlusteinn fyndist í vinnanlegu magni á öðrum stöðum en þegar var vitað um. 

Niðurstaðan var að svo væri ekki og einu staðirnir sem perlustein væri að finna í 

vinnanlegu magni væri í Loðmundarfirði á Austfjörðum og í Prestahnjúki (Árni Þ. 

Árnason/MS, 1971) 

Sumarið 1968 hóf Johns-Manville að taka sýni í Loðmundarfirði í samráði við 

iðnaðarráðuneytið. Með bréfi dagsettu 15. október 1968 frá Johns-Manville til 

iðnaðarráðuneytisins er sagt frá þeirri niðurstöðu að samkvæmt rannsókn, sem gerð hafi 

verið um sumarið, sé ekki viðskiptalegur grundvöllur fyrir að halda áfram rannsóknum á 

svæðinu og málinu lokið af þeirra hálfu hvað varðar þátttöku í félagi við vinnslu á 

perlusteini í Loðmundarfirði. Endanlegar niðurstöður lágu svo fyrir með skýrslu, sem var 

gefin út af þeim 11. febrúar 1970 (Árni Þ. Árnason/MS, 1971).   

Eftir neikvæða niðurstöðu eftir rannsóknirnar í Loðmundarfirði vaknaði áhugi á að 

skoða vinnslu í Prestahnjúki.  

Um mitt árið 1970 fékk iðnaðarráðuneytið erindi um að skoða vinnslu og sölu á 

perlusteini frá Prestahnjúki í Kaldadal. Seinna á árinu var Svavar Jónatansson verkfræðingur 

ráðinn af iðnaðarráðuneytinu til að kanna ýmis atriði sem sneru að þessu, s.s. staðsetningu á 

verksmiðju, jarðfræðirannsóknir og könnun á námu. Þessar athuganir áttu að fara fram 

sumarið 1971. Jóhann Hafstein iðnaðarráðherra ákvað að skipa nefnd til þess að annast 

undirbúning á hugsanlegri perlusteinsvinnslu í Prestahnjúki í samvinnu við Johns-Manville 

sem hafði sýnt áhuga á að nýta perlusteininn. Forsvarsmenn Johns-Manville töldu að ef efnið 

reyndist af heppilegri gerð gæti fyrirtækið tryggt sölu 200.000 tonna á ári sem væri um 

2.000.000 dollarar í útflutningstekjur (Árni Þ. Árnason/MS, 1971).  
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Þar sem flutningur til strandar var meginvandamálið þá við vinnslu á perlusteini úr 

Prestahnjúki fór iðnaðarráðuneytið þess á leit við samgönguráðuneytið að það hlutaðist 

til um að Vegagerð ríkisins léti fara fram athugun á hugsanlegu vegastæði frá 

Prestahnjúki niður í Hvalfjörð (Árni Þ. Árnason/MS, 1971). 

29. október 1970 móttók iðnaðarráðuneytið bréf frá samgönguráðuneytinu ásamt 

kostnaðaráætlun um lagningu sumarvegar niður í Hvalfjörð. Þessi leið átti að vera 49 km 

og einungis nothæf þrjá mánuði á ári.  

4. nóvember var R.G. Riede, tæknilegum stjórnanda hjá Johns-Manville, kynnt þessi 

áætlun og hvaða leið væri farin. Riede sagði að Johns-Manville hefði áhuga á að taka þátt 

í að reisa 50-100.000 tonna verksmiðju. Hann sagði að fyrirtækið gæti tryggt sölu á því 

magni. Í framhaldi af því sagði hann að það þyrfti að liggja fyrir yfirlýsing um að unnið 

yrði áfram að athugun á byggingu iðjuvers og lagningu vegar frá Prestahnjúki yfir í 

Hvalfjörð. Þegar yfirlýsingin lægi fyrir þyrfti að ræða atriði eins og fjármál og tækjakost 

sem og að gera ýmsar jarðfræðirannsóknir. Johns-Manville teldi sig hafa fulla ástæðu til 

að ætla að efnið í Prestahnjúki væri gott en engu að síður þyrftu að fara fram 

jarðfræðilegar rannsóknir. Riede taldi að slíkar rannsóknir gætu farið fram sumarið 1971 

og ef árangur þeirra væri jákvæður og málið að öðru leyti jákvætt væri unnt að reisa 

verksmiðjuna og gera veginn árið 1972. Einnig kom fram að Johns-Manville væri til í að 

leggja fram eitthvert fjármagn til lagningar vegarins, markaðskönnunar og rannsókna 

(Árni Þ. Árnason/MS, 1971). 

Þeir sem höfðu yfirumsjón með rannsókninni á perlusteini í Prestahnjúki voru 

svokölluð „perlítnefnd“ sem skipuð var af iðnaðarráðuneytinu. Í hanni áttu sæti Árni 

Snævarr ráðuneytisstjóri, formaður nefndarinnar, Árni Þ. Árnason, deildarstjóri, Pétur 

Pétursson, forstjóri, Hjörtur Torfason, lögfræðingur, og með tilkomu hinnar nýju 

ríkisstjórnar, Steingrímur Hermannsson framkvæmdastjóri og Guðmundur Magnússon 

verkfræðingur. Nefndin fékk Svavar Jónatansson verkfræðing til að vinna ýmis störf 

vegna rannsókna (Þórólfur Hafstað, 1971).  

Árið 1973 voru menn sammála um að Hvítanes í Hvalfirði væri hagstæðari staður en 

Miðsandur sem fyrst var skoðaður en þá var miðað við að vegur kæmi niður Brynjudal 

(perlítenefnd, 1973). 

Í lok júní 1972 fóru fjórir aðilar úr gosefnaiðjunefnd í kynnisferð til þess að skoða 

vinnsluaðferðir og þenslu á perlusteini. Leiðn lá til Austurríkis, Ungverjalands, 

Rússlands og Tékkóslóvakíu. Best leist hópnum á perlusteinsvinnsluna í Ungverjalandi. 
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Þar var gerð tilraun til þenslu á íslenska perlusteininum úr Prestahnjúki og leist 

Ungverjum vel á hann. Þeir náðu í þessari tilraun mjög góðri þenslu en rúmþyngdin eftir 

hana var 45-105 kg/m
3
. Það að Ungverjum leist vel á íslenska perlusteininn gaf nýja von 

og bjartsýni um að hægt væri að vinna perlusteininn úr Prestahnjúki. Í Ungverjalandi var 

hópurinn mest í sambandi við Gáspár Tahy og í samráði við hann og eftir þessa ferð var 

lagt til að keyptur yrði ofn til þess að gera tilraunir með að þenja efnið hér heima. Einnig 

lagði Gáspár Tahy til að fengnir yrðu ráðgjafar við þessa tilraun og var þetta eðlilegt 

samstarf í framhaldi af UNIDO
1
-samstarfinu (Guðmundur Guðmundsson, 2010). 

Um áramótin 1972-1973 var tekið í notkun rannsóknartæki til þenslu á perlusteini og 

því var komið fyrir hjá Rannsóknarstofnun iðnaðarins en Aðalsteinn Jónsson 

efnaverkfræðingur vann við þessar prófanir. Gáspár Tahy sem mest hafði aðstoðað kom 

til Íslands í mars 1974 á vegum UNIDO til þess að aðstoða við þenslutilraunirnar hjá 

Rannsóknarstofnun iðnaðarins (Guðmundur Guðmundsson, 2010).  

Um miðjan júlí skilaði Stefán Örn Stefánsson skýrslu sem átti að varpa ljósi á það hvernig 

yrði staðið að útflutningnum og tengdum kostnaði (Stefán Örn Stefánsson, 1974).  

Á grundvelli þessarar skýrslu gerði gosefnanefnd verksamning við Sements-

verksmiðju ríkisins í nóvember 1974 um framkvæmd tilraunaverkefnisins (Guðmundur 

Guðmundsson, 2010). 

Á vegum UNIDO kom sérfræðingur í febrúar 1973. Það var dr. János E. Ujhelyi en 

hann hafði unnið fyrir byggingastofnun Ungverjalands. Hann var iðnaðarráðuneytinu til 

ráðgjafar um nýtingu gosefna hér á landi. Hann kom svo aftur í júlí. Í framhaldi af 

heimsóknunum skilaði János skýrslu í september þar sem hann segir að íslenski 

perlusteinninn sé yfirleitt vel þenjanlegur en bræðslumark hans sé lágt vegna hás 

alkalímagns. Hann sé nothæfur í byggingariðnaði sem hitaeinangrandi efni og sennilega 

sé hann einnig vel nothæfur í síun o.fl. Einnig tekur hann fram að íslenski markaðurinn 

sé of lítill til þess að hægt sé að framleiða perlustein fyrir hann einan og nauðsynlegt að 

kjölfestan í framleiðslunni sé útflutningur. Hvað framleiðsluna innanlands varðar 

ráðlagði hann að koma upp tilraunaþenslu til að byrja með sem væri með afkastagetu 

uppá 1-3m
3
 á klukkustund (Ujhelyi, 1973). 

Í júlí 1973 voru tekin sýni úr Prestahnjúki og voru 5 tonn send til Ungverjalands og 1 

tonn til F.L. Smith í Danmörku. Í október 1973 fór Aðalsteinn Jónsson til Ungverjalands 

                                                 
1
 Deild innan Sameinuðu þjóðanna sem aðstoðaði við sambærileg verkefni. 

2
 Verg landsframleiðsla er verðmæti allra vara og þjónustu sem framleidd er í landinu á ári. 
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þar sem hann kynnti sér þenslutæki og þensluaðferðir á perlusteini, einnig aðstoðaði hann 

við tilraunaþenslu á efninu sem hafði verið sent til Ungverjalands í 1 m
3
 ofni eins og 

hugmynd var um að kaupa til að gera tilraunir á þenslu hjá SR. Á leiðinni höfðu sýnin 

orðið fyrir miklu hnjaski og blotnað. Þenslan fór fram við 1060°C sem Aðalsteinn taldi 

100°C of hátt fyrir íslenska perlusteininn vegna lægra bræðslumarks og tókst þenslan 

ekki vel (Guðmundur Guðmundsson, 2010). 

Þann 8. október 1973 skipaði iðnaðarráðherra nýja nefnd sem skyldi taka við af 

gosefnaiðjunefnd en þessi nýja nefnd var nefnd gosefnanefnd. Í nefndina voru skipaðir 

sömu menn og í gosefnaiðjunefnd nema að Haraldur Ásgeirsson gekk úr henni og dr. 

Óttar P. Halldórsson frá Háskóla Íslands kom í staðinn. Formaður nefndarinnar var 

Hörður Jónsson og hafði nefndin aðsetur á vinnustað hans hjá Iðnþróunarstofnun Íslands 

(Guðmundur Guðmundsson, 2010).  

Í mars 1974 kom Gáspár Tahy til landsins og kom hann á vegum UNIDO. Hann skilaði 

skýrslu í framhaldi af þessari heimsókn þar sem kom fram að hann teldi að verkefnið væri 

komið vel af stað og hann lagði til tveggja ára tilraunaáætlun, bæði varðandi meðhöndlun og 

þenslu perlusteinsins. Þau markmið sem hann setti fram þar var að nýta efnið í miklu magni 

með því að efla íslenskan byggingariðnað með þessu nýja byggingaefni, koma á útflutningi á 

hráperlusteini og einnig á tilbúnum vörum úr perlusteini. 

Hann lagði jafnframt til að það yrðu fengnir þrír sérfræðingar sem kæmu að framkvæmd 

áætlunarinnar sem hann gerði. Einn væri sérfræðingur á sviði perlusteinsvinnslu, þ.e. mölun á 

honum og þenslu. Hann myndi einnig sjá um markaðsmál og tilraunir, t.d. með veggplötur og 

pípueinangrun. Annar sérfræðingur væri byggingarverkfræðingur sem athugaði möguleika á 

notkun perlusteins í byggingariðnaði. Þriðji sérfræðingurinn taldi hann að ætti að vera 

sérfræðingur í perlusteini til notkunar við síun (Tahy, 1974).  

Á þessum tíma var mikið samstarf við danska fyrirtækið F.L. Smith og fór Stefán 

Örn Stefánsson til þeirra til þess að velja rétt mölunartæki.  

Þann 21. maí 1974 var haldinn stór fundur í Kaupmannahöfn þar sem Guðmundur 

Guðmundsson og Hörður Jónsson hittu fimm sérfæðinga frá F.L. Smith og tvo 

sérfæðinga frá Steypurannsóknarstofnun Álaborgarsementsverksmiðjunnar (Betonforsk-

ningslaboratoriet BFL). Niðurstaða fundarins var að íslenska verkefnið væri mjög 

áhugavert og þeir hefðu mikinn áhuga á að koma að því og þeirri vöruþróun sem væri 

verkefninu viðkomandi. Einnig var niðurstaðan að það væri hentugra að Álaborgar-

sementsverksmiðjan væri samstarfsaðili heldur en F.L. Smith sem væri vélbúnaðar-
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fyrirtæki. Þann 16. ágúst 1974 var undirrituð viljayfirlýsing milli Álaborgarsements-

verksmiðjunnar og gosefnanefndar um að komið yrði á samstarfi milli aðilanna um 

vinnslu perlusteinsins og gilti yfirlýsingin í tvö ár (Guðmundur Guðmundsson, 2010).   

Haustið 1974 voru flutt um 600 tonn af perlusteini frá Prestahnjúki til 

Sementsverksmiðjunnar á Akranesi en efnið átti að nota við tilraunavinnslu í ofni sem 

var væntanlegur til landsins. Hann kom reyndar ekki fyrr en í nóvember 1975 og næstu 

fjóra mánuðina fóru fram prófanir á tækjum og gerðar voru minniháttar efnisprófanir. 

Það var síðan 7. mars 1976 sem ofninn var kominn í gang og full framleiðsla hafin (Gylfi 

Þór Einarsson, 1976).  

Tilgangurinn með tilraunavinnslunni var tvíþættur. Í fyrsta lagi að kynnast hegðun og 

eiginleikum efnisins við aðstæður sem væru sambærilegar við stórvinnslu og í öðru lagi 

að framleiða flokkað efni til frekari prófana erlendis og þanið efni til vöruþróunar 

innanlands og erlendis (Gylfi Þór Einarsson, 1978). 

Í júní 1976 var undirritaður samningur við Aalborg Portland Cement Fabrik um 

samstarf á sviði efnis-, þróunar- og markaðsrannsókna. Í þessum samningi fólst m.a. að 

Íslendingar útveguðu 20 tonn (um 200 m
3
) af þöndum perlusteini innan árs. Á þessum 

tíma sýndi einnig annað danskt fyrirtæki áhuga á að kaupa 1000m
3
 af þöndu efni (Gylfi 

Þór Einarsson, 1976). 

Árið 1977 var farið með perlustein úr Prestahnjúki til Bretlands, fyrirtækis sem heitir 

Briggs Amasco og var efnið meðhöndlað eins og efni sem fyrirtækið var að kaupa frá 

Grikklandi. Niðurstaðan úr þessu varð ekki góð ("Heimsókn til Briggs", 1977). 

Árið 1981 fékk Perlusteinsvinnslan, fyrirtæki sem var stofnað 1978 til að vinna að 

nýtingu á perlusteini, styrk frá iðnaðarráðuneytinu fyrir ferð þar sem átti að athuga með 

sölu og markaðssetningu á íslenskum perlusteini til Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar og V.-

Þýskalands og voru fyrirtæki í þessum löndum heimsótt. Viðræðurnar beindust að því að 

fá uppgefna núverandi notkun á hráperlusteini og áætlaða þróun til ársins 1985. Einnig 

var rætt um sölusamninga fram í tímann og þær athuganir sem þyrfti að gera á efninu og 

hugsanlega samvinnu við Perlusteinsvinnsluna hf. Í skýrslu sem var tekin saman af 

Perlusteinsvinnslunni um þessa ferð kom fram að ef þau sýni, sem send yrðu til 

mögulegra samstarfsfyrirtækja, yrðu neikvæð væri nánast vonlaust að komst aftur inn á 

markaðinn (Reynald Jónsson og Reynir Kristinsson, 1981). 

Ástæðan fyrir umfangsmiklum tilraunum og rannsóknum, sem voru gerðar í kringum 

verkefnið í Prestahnjúki, var margar fyrirspurnir erlendis frá. 
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2.4 Vinnslan 

Hægt er að skipta framleiðslu á perlusteini hér á landi niður í fjóra meginþætti: 

1. Námavinnslu og ámokstur (á bíla eða önnur flutningstæki). 

2. Flutning frá Prestahnjúki til verksmiðju. 

3. Vinnslu í verksmiðju (mölun, þurrkun og sigtun) ásamt geymslu og útskipun. 

4. Flutning með skipi frá verksmiðju á markað (Steinsteypufélag Íslands, 1976 eða síðar).  

Ef við tökum hvernig ferlið er í námunni í Pálháza í Ungverjalandi er hægt að skipta 

ferlinu niður í níu hluta: 

1. Efnið losað í námunni með sprengingu. (Talið er að ekki þurfi að sprengja til að 

ná perlusteininum í námunni í Prestahnjúki og einungis þurfi stóra jarðýtu.)  

2. Efninu er mokað á vörubíla, um leið er efnið flokkað og mokað í burtu efni sem talið er 

að ekki muni þenjast vel. Þetta byggist á mikilli þekkingu og þjálfun starfsmanna sem 

vinna í námunni. Jarðfræðingur er alltaf á staðnum í námunni í Pálháza. (Reynt yrði að 

gera eitthvað svipað upp frá í Pestahnjúki til að koma í veg fyrir að flutt yrði efni sem 

ekkert verðmæti er í, þ.e. hvorki perlusteinn né hrafntinna.) 

3. Efnið er flutt nokkur hundruð metra. (Hér á landi yrði efnið keyrt eða flutt 

öðruvísi að áfangastað.) 

4. Efninu er sturtað niður í kvörn sem malar efnið. (Það er spurning hvort hér á Íslandi 

yrði reynt að skilja hrafntinnu frá sem notast í annað og er ónothæf í þenslu.) 

5. Frá kvörninni fer efnið á tveimur færiböndum upp í mölunarhús. 

6. Þar er efnið sett í þurrkara þar sem það er snúið og er hitinn í þurrkurunum um 

300 gráður. 

7. Síðan fer efnið í mölun og sigtun. Efnið er malað í fjóra mismunandi 

stærðarflokka sem fer eftir því í hvað á að nota það. Það smæsta fer í efni sem er 

notað í síun og stærstu kornin eru notuð í garðyrkju. 

8. Sigtaða efnið er síðan flutt til fyrirtækja sem þenja perlusteininn en það getur 

verið í allt að 1200 km fjarlægð (Fargas, munnleg heimild, 31. ágúst 2011) en 

efnið ber ekki lengri flutning en það. 

9. Efnið er þanið í sérhæfðri verksmiðju þar sem það er síðan selt til fyrirtækja sem 

nota þaninn perlustein (Iðnaðarráðuneytið, 1972). 

Við vinnslu á perlusteini: Perlusteinn inniheldur að meðaltali u.þ.b. 7% vatn og enn fremur 

munu 33% af þurrkuðum perlusteini síast burt sem mylsna. Þetta hefur í för með sér að aðeins 
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67% af 93%, þ.e. 62,3% af 500 tonna afköstum, lenda innan þeirra stærðarmarka sem sett hafa 

verið fyrir þenslu. Framleiðsla af þurrkuðum, möluðum og sigtuðum perlusteini nemur því 312 

af 500 tonnum sem tekin eru úr námunni (Stefán Ö. Stefánsson, 1974 Júlí).  

2.5 Gæðin og rannsóknir á efninu 

Gerðar hafa verið margar tilraunir við að meta gæði perlusteinsins í Prestahnjúki. Á því 

tímabili sem þetta var skoðað sem mest, milli áranna 1970 og 1980, komu margir 

sérfræðingar til að meta perlusteininn með ýmsum hætti og meðal annars voru gerðar 

tilraunir með gæði hans í Bandaríkjunum, Danmörku, Bretlandi og Ungverjalandi. 

Árið 1957 var stofnað fyrirtæki á Íslandi sem hét Perlít hf. en fyrirtækið fékk 

bandarískt fyrirtæki, Viking Mineral Inc., árið 1959 til þess að gera vinnslu- og 

markaðskönnun á efninu úr Prestahnjúki. Rannsóknir sýndu að efnið úr Prestahnjúki væri 

vel þenjanlegt en að eftir að búið er að þenja það væri það veikt og molnaði mikið niður. 

Niðurstaðan varð að perlusteinn úr Prestahnjúki væri of veikur til þess að nota í efni í 

byggingariðnaðnum vegna lítils styrkleika en talið var að hann gæti hentað vel sem 

síuefni (Guðmundur Guðmundsson, 2010). 

Árið 1971 tók Johns-Manville 200 tonna sýni úr Prestahnjúki og skilaði skýrslu um 

þessa frumrannsókn til gosefnanefndar í nóvember 1972. Í stuttu máli varð niðurstaðan 

sú að perlusteinninn þandist vel en ókostir væru að efnið molnaði í meðförum. Einnig var 

töluvert um óþenjanleg aðskotaefni eins og bikstein (hrafntinnu) en magn þeirra í 

sýnunum var 2-39%. Samkvæmt þessum rannsóknum var perlusteinninn frá Prestahnjúki 

talinn lélegri en gríska efnið frá Milos. Einnig kom fram að efnið væri ekki nógu hreint 

en samkvæmt þessum tilraunum var í því of mikið magn af óþenjanlegu efni (Gylfi 

Einarsson, Hörður Jónsson og Stefán Arnórsson, 1972).  

Gagnrýnt var að þetta 200 tonna sýni væri tekið of snemma, ekki tekið tillit til þeirra 

smærri sýna sem tekin höfðu verið áður og niðurstöðu úr þeim sem var vegna þess að 

sýnið var tekið í mikilli tímaþröng (Guðmundur Guðmundsson, 2010).  

Niðurstaða eftir rannsóknirnar 1971 var einnig sú að hugsanlega væru mismunandi gæði á 

perlusteinum á mismunandi svæðum inni á svæði 1. Gert var jarðfræðikort af svæði 1 og 

komist að því að á 50.000 fermetra bletti þendist efnið vel, hefði lágan hundraðshluta botnfalls 

og að rúmþyngd botnfallsins væri lág. Þetta efni nær líklega um 20 metra niður samkvæmt 

sýnum úr borholum sem voru gerðar og er rúmmál efnisins a.m.k. 1 milljón rúmmetra. 

Samkvæmt rannsóknum Johns-Manville er hráefnið á þessum bletti jafn gott og 

viðmiðunarsýni þeirra frá No Agha námunum í Nýju Mexíkó en stóra 200 tonna sýnið var ekki 
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frá þessu svæði. Í stuttu máli þá innihalda þau sýni sem koma ekki vel út yfirleitt of mikið 

innihald af hrafntinnu (Gylfi Einarsson, Hörður Jónsson og Stefán Arnórsson, 1972). 

Álit sem perlítnefndin lagði áherslu á eftir niðurstöðu frá Johns-Manville var að 

niðurstöðurnar þættu vafasamar enda miðuðu rannsóknirnar einvörðungu við þarfir Johns-

Manvilleog því þarf að kanna suma rannsóknarþætti nánar, s.s. ósamræmi á milli 

frumrannsóknar (e. laboratory test) og verksmiðjurannsóknanna (e. plant scale test). Einnig var 

engin grein gerð fyrir mölun og sigtun perlusteinsins í Englandi en það var full ástæða til að 

áætla að þeim hefði verið ábótavant svo eitthvað sé nefnt (Árni Árnason, 1972). 

Einnig kom fram í rannsóknum Johns-Manville að korn íslenska perlusteinsins 

virðast veikbyggð og þola illa hnjask í flutningum og við sigtun. Þetta gæti reynst slæmur 

eiginleiki en hefur þó þann kost að mjög auðvelt verður að vinna hráefnið í námunni og 

getur sparað verulega í vinnslunni. Presthnjúksperlusteinninn inniheldur nokkurt magn af 

hrafntinnu og vonuðust menn til að það gæti fundist aðferð til þess að fjarlægja hann án 

mikils aukakostnaðar (Árni Árnason, 1972).  

Á sama tíma voru sýni send annað til rannsóknar en lokagreinargerð kom frá þeim 

aðilum (Hessle og Wissembourg) 28. október 1972. Niðurstöður þessara rannsókna 

(plant scale tests) voru neikvæðar. Greinargerðin var mjög lítil og var nánast engin grein 

gerð fyrir því hvernig rannsóknin var framkvæmd. Við samanburð á skýrslum frá New 

Jersey og lokaskýrslunni frá Hessle/Wissembourg kemur í ljós áberandi ósamræmi, 

einkum hvað varðar hlutfall óþenjanlegs efnis sem reyndist 14,6% á móti 18-55% í 

Hessle í sama sýni og er í lokagreinagerðinni. Var engin tilraun gerð til að skýra þetta 

ósamræmi en nefnt var að hugsanlega hefðu átt sér stað mistök í möluninni (Árni 

Árnason, 1972). Gylfi Þór Einarsson vildi meina að munurinn gæti falist í því að 

fyrirtækin væru með mismunandi ofna, mismunandi mikla forhitun á efninu og 

mismikinn þensluhita (Gylfi Þór Einarsson, munnleg heimild, 6. október 2011). 

Niðurstöður jarðfræðikönnunar sem gerð var árið 1971 birtust í sérstakri skýrslu frá 

jarðfræðingi Johns-Manville, F.L. Kadey. Helstu niðurstöður hans eru þær að þenjanleiki 

perlusteinsins og hluti af óþenjanlegu efni sé sambærilegt við þann perlustein sem er á 

markaðinum í Evrópu (Gosefnanefnd, 1974 janúar). 

Í lok júní 1972 fóru fjórir aðilar úr gosefnanefnd í kynnisferð til Austurríkis, 

Ungverjalands, Rússlands og Tékkóslóvakíu til þess að skoða vinnsluaðferðir og þenslu á 

perlusteini. Best leist hópnum á perlusteinsvinnsluna í Pálháza í Ungverjalandi. Farið var 

með þrjú sýni og reyndust þau öll þenjast vel. Þar var gerð tilraun til þenslu á íslenska 
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perlusteininum úr Prestahnjúki. Leist Ungverjum vel á hann og náðu í þessari tilraun 

mjög góðri þenslu en rúmþyngdin eftir þensluna var 45-105 kg/m3. Það að Ungverjum 

hafi litist vel á íslenska perlusteininn gaf nýja von og bjartsýni um að hægt væri að vinna 

perlusteininn úr Prestahnjúki (Iðnaðarráðuneytið, 1972). 

Í september 1973 voru 100 tonna sýni tekin úr Prestahnjúki af svæði I og farið með 

upp í Sementsverksmiðju ríkisins á Akranesi og einnig var sent til Ungverjalands 5 tonna 

sýni sem János Ujhelyi hafði umsjón með. Í þessu sýni sem sent var til Ungverjalands átti 

að kanna mölunareiginleika, þenslueiginleika, hvernig íslenski perlusteinninn reyndist í 

framleiðslu á léttsteypuplötum, sem filter-perlusteinn, í frauðkúlur og frauðgler 

(Gosefnanefnd, 1974 janúar). 

Í ágúst 1974 skilar Ujhelyi skýrslu (Laboratory and pilot-plant tests on Icelandic 

perlites) um rannsóknir sem fóru fram í Ungverjalandi 1973 þar sem kemur fram að 

rannsóknirnar voru framkvæmdar ýmist á rannsóknarstofu eða sem smækkaðar 

framleiðslutilraunir (e. pilot plant). Gengu þær út á að mala hráperlusteininn í 

mismunandi tegundum af mölunartækjum, s.s. hamar-, kjaft- og rúllukvörnum til þess að 

ákveða bestu aðferðina við mölun. Þá var mælt ryktap við mölun og gerðar 

efnagreiningar á sýnunum. Þensluprófanir voru gerðar í rannsóknarstofum en einnig í 

þremur mismunandi tilraunaofnum af stærri gerð. Voru þetta láréttir ofnar, lóðréttir ofnar 

og hallandi ofnar, svonefndir byssuofnar. Eftir þenslu voru eiginleikar þanda 

perlusteinsins ákvarðaðir. Í aðalatriðum sýndu niðurstöður rannsóknanna efnistap vegna 

rykmyndunar, þ.e. að kornastærð minni en 0,3 mm við mölun væru 25-30%. Þær sýndu 

einnig að best væri að brjóta efnið niður í 100 mm stærð með kjaftbrjót og síðan niður í 

minna en 2 mm með rúllubrjót. Með því að sigta 2 mm kornin frá heildarefninu við 

hverja sigtun á hristusigtunum var ryktapið minnst. 

Mælt var með upphitun á hráperlusteinsflokkum fyrir þenslu til að minnka vatnsinnihald 

þeirra og færa það niður undir 2,5-3,5% sem væri nauðsynlegt fyrir árangursríka þenslu. 

Þannig fékkst lægri rúmþyngd. Þensla íslenska efnisins reyndist best í loftstreymisofnum (e. 

fluidization furnace). Þensla í láréttum ofnum olli óæskilegu niðurbroti hráperlusteins. 

Heppilegasta þensluhitastigið reyndist vera 950°-980°C og þenslutíminn 3-5 sek. 

Fram kom að þandi perlusteinninn skaðaðist minnst ef hann var leiddur að þenslu 

lokinni eftir aðskilinni leiðslu með sem minnstum beygjum inn í kerfið þar sem kornin 

eru skilin frá loftstreyminu. Þannig var komist hjá niðurbroti efnisins. Þá ætti kæling á 

kornunum úr háum hita að vera hæg. 
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Ungverjarnir töldu að úr íslenska perlusteininum mætti fá hágæðabyggingarefni með 

rúmþyngd 60-100 kg/m3 (Guðmundur Guðmundsson, 2010).  

Haustið 1974 voru flutt um 600 tonn af perlusteini frá Prestahnjúki til Sementsverk-

smiðjunnar á Akranesi. Þetta efni var geymt norðan við sementstankana uns það var flutt 

inn á athafnasvæði verksmiðjunnar og sett á steypt plan við þensluverksmiðjuna. Efnið 

rýrnaði allmikið í þessum flutningum og einnig hafði blandast í efnið skeljasandur og 

sementseðja (Gylfi Þór Einarsson, 1976).   

Í stuttu máli sagt var forkönnun þessi á þessum 10 tonnum, að svo miklu leyti sem hún 

nær til mölunar, sigtunar og flutnings, með öllu ónothæf, unnin út frá afar hæpnum 

forsendum. Þar er glöggt merki um vanþekkingu hjá SR. Af þeim sökum reyndist 

óhjákvæmilegt að vinna verkið aftur frá byrjun. Áður en látið er útrætt um þessi vinnubrögð 

skal nefnt eitt dæmi um handvömm og hæpnar forsendur: Efnið var látið standa í langan tíma 

úti og var t.d. einn bingur búinn að standa úti í um tvö ár. Þetta voru fjórar tegundir af 

perlusteini frá nokkrum stöðum í Prestahnjúki og var talið í þessari könnun að um 

óviðunandi vinnubrögð í alla staði væri að ræða vegna þess að um er að ræða tilraunavinnslu. 

Það þarf að vera betri efnismeðferð og forbrot á efninu. Einnig var bent á að dr. Ujhelyi, 

ráðgjafinn frá Ungverjalandi, hefði bent á að til að minnka afföll þyrfti að sigta korn undir 2 

mm út. Með þessum vinnubrögðum taldi hann að það yrðu töluvert meiri afföll af efninu og 

því væri skekkja í þessari tilraun (Leó M. Jónsson, 1975).  

Í nóvember 1975 kom vél til landsins til þess að gera efnisprófanir á íslenska 

perlusteininum með því að þenja hann. Prófanir á tækjum og minniháttar efnisprófanir voru 

gerðar á tímabilinu nóvember 1975 til mars 1976 en þann 7. mars var farið að framleiða 

verulegt magn af þöndum perlusteini til markaðskönnunar. Í fyrstu var einkum framleitt efni til 

notkunar sem jarðvegsbætir (garðaperla) og til notkunar í pússningu í stað kalks. Þegar þessar 

tilraunir voru gerðar var efni sem var þanið sent til margra aðila til þess að fá viðbrögð við 

notkun í ýmsum iðnaði, t.d. tilraunastöðvar skógræktarinnar á Mógilsá, garðyrkjustjóra 

Reykjavíkur í Laugardal og Garðyrkjuskóla ríkisins í Hveragerði. Einnig var efni sent 

sútunarstöð Sláturfélags Suðurlands en nota átti perlusteininn í stað sags við affitun, og ýmsar 

málningarverksmiðjur fengu perlustein til prófunar sem fylliefni (Gylfi Þór Einarsson, 1976). 

Perlusteinninn úr þessu tilraunaverkefni var einnig notaður í einangrun húsa, t.d. var 

hann notaður til að einangra loftið á elliheimilinu á Akranesi (Gylfi Þór Einarsson, 1976). 

Í rekstrar- og stofnkostnaðaráætlun sem J. Ingimar Hansson gerði árið 1977 kemur 

fram að það þurfi að flytja 30% meira af hráum perlusteini frá námu til verksmiðju sem 
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þurrkar og flokkar efnið og skilur það frá. Það eru upplýsingar sem hann fékk erlendis frá 

og miðað við tilraunaframleiðsluna sem gerð var á Akranesi þyrfti jafnvel 40% meira af 

efni. Þó er hægt að miða jafnvel við 25%. Inni í þessu umframmagni er raki, ryk, 

óhreinindi sem einkum er hrafntinna og einnig fer eitthvað af perlusteini með þegar að 

hrafntinnan er hreinsuð frá (J. Ingimar Hansson, 1977).  

Árið 1977 var farið með perlustein úr Prestahnjúki til Bretlands til fyrirtækis sem heitir 

Briggs Amasco og var efnið meðhöndlað eins og efni sem fyrirtækið var að kaupa frá 

Grikklandi. Niðurstaðan úr því verkefni var að pökkuð rúmþyngd á íslenska efninu var frá 100 

kg/m3 og upp í 170 kg/m3 en gríska efnið hafði pakkaða rúmþyngd upp á 120-140 kg/m3. 

Íslenska efnið var þanið við sama hitastig og það gríska en þensluhiti var 940-960°C og hiti á 

forhitara var 220-225°C. Með auknum þensluhita verður íslenska efnið létt og fínt en með því 

að lækka hitann á forhituninni virðist það hafa þau áhrif að íslenska efnið verður grófara. Ekki 

náðist sá grófleiki sem er æskilegur fyrir einangrun (bituperl) og stafar það af því að íslenska 

efnið springur meira í þenslunni. Til þess að athuga þetta betur var talað um að það þyrfti að 

gera frekari tilraunir með forhitun og jafnvel sleppa henni en það var ekki hægt að gera það hjá 

Briggs Amasco á þessum tíma. Jafnframt var íslenska efnið nokkuð fínna (0,5-2 mm) heldur en 

það gríska (0,6-2,5 mm) og hvað rykmyndun varðaði, en það eru korn sem eru minni en 0,6 

mm. Að því leyti var íslenska efnið svipað og það gríska ("Heimsókn til Briggs", 1977). 

2.6 Í hvað er perlusteinn notaður? 

Stefnt var að því að þenja hluta af perlusteininum hér á landi og átti hann að notast í 

pússningu, fínpússningu, einangrunarpússningu, síuperlustein, léttsteypu, einangrunar-

plötur, milliveggja- og þilplötur með gipsi, sem jarðvegsbætir í garðyrkju, fylliefni og 

dreifiefni fyrir sápu, málningu, áburð o.fl. til leirefnaiðnaðar og múrsteinsgerðar og til 

aflitunar á húðum við sútun (Steinsteypufélag Íslands, 1976 eða síðar). Perlusteinn er 

notaður í margar vörur en hér á eftir eru nokkrir flokkar um notkun. 

Einangrun: Þaninn perlusteinn hefur verið notaður í einangrun og á að geta komið í staðinn 

fyrir plasteinangrunina sem er búin til úr olíu og brennur. En perlusteinsbeinagrunnurinn er 

búinn til úr umhverfisvænum efnum og þolir allt að 800°C hita. Kannski er eini gallinn að hún 

er svolítið þyngri (Aðalsteinn Jónsson, Hörður Jónsson, & Guðjón Sigurðsson, 1971).  

Perlusteini hefur verið hellt niður á milli tvöfaldra veggja og notaður þannig sem 

einangrun. Ef hann er settur í einangrunarplötur eins og einangrunarplastið er til tækni 

sem kemur í veg fyrir að perlusteinninn dragi í sig raka. Það er gert með sílikonhúðun 

(Iðnaðarmálastofnun Íslands, 1972). Hann er einnig notaður í loftaplötur, ýmiss konar 



42 

þakeinangrun, háhitaeinangrun og röraeinangrun en þar hefur það mikið að segja að hann 

hefur hljóðdeyfandi áhrif og brennur ekki (Guðmundur Guðmundsson, 2010). 

Perlusteinn hentar vel í lághitaeinangrun (einangrar mikið frost, alveg niður í mínus 

200°C) og fæst hátt verð fyrir hann þegar hann er notaður í hana (Bolen, 2011) en sem dæmi 

um svoleiðis notkun er þegar gas er í fljótandi formi. Einnig er hægt að nefna margt annað sem 

perlusteinn hefur verið notaður til að einangra með, t.d. röraeinangrun, brennsluofna, 

málmsteypumót, arna, kamínur, strompa og oft er perlusteinn notaður til að einangra það sem 

er í óþjálu formi. 

Eldvörn: Perlusteinn er notaður töluvert í eldvörn en hann hefur verið notaður í eldvarnar-

hurðar, honum sprautað utan á stálgrindur, tölvugeymslur, rafmagnsskápa, skjalageymslur og 

marga aðra staði sem það þarf að húða og verja með eldvörn (Nordisk Perlite APS, 2011). 

Niðurhengd loft: Perlusteinn er mikið notaður í Bandaríkjunum í svokölluð niðurhengd 

loft en þau eru mikið notuð í verslunar- og skrifstofuhúsnæði á Íslandi. Fyrir ofan þessi loft eru 

lagnakerfin, t.d. raflagnir, loftræsting og vatnskerfi, eins og vatnsúðunarkerfi fyrir eldvörn. 

Þetta loft er sett upp til þess að hylja þetta og líka til þess að það sé aðgengilegt að breyta, laga 

og vinna í lögnunum. Þetta eru loft með léttum álstöngum þar sem einingarnar eru lagðar í en 

þær eru yfirleitt 60x60 sm og um 2 sm á þykkt.  

Léttsteypugerð: Perlusteinn er notaður í léttsteypugerð til framleiðslu hleðslusteina, 

formótaðra veggeininga, múrhúðunar innanhúss og í frauðsteypu. Einangrunar- og 

eldvarnareiginleikar perlusteins hafa mikla þýðingu þegar hann er notaður í létta steypu 

(Iðnaðarmálastofnun Íslands, 1972). Það eru til margar mismunandi aðferðir við að búa til 

steypu úr perlusteini en þá er honum blandað á mismunandi hátt eftir því við hvaða aðstæður á 

að nota hann. Stundum þarf steypan að hafa mikinn styrk en þá er meiri sandur settur í 

blönduna og stundum þarf styrkurinn ekki að vera mjög mikill, eins og t.d. þegar hann er 

notaður í steypu sem er sett ofan á steypt gólf en þá er kannski meira verið að hugsa um 

hljóðísog. Við aðrar aðstæður skiptir t.d. einangrun og eldvörn meira máli og þá eru hlutföllin 

önnur en það er ljóst að perlusteinn er mjög gott efni til þess að blanda í steypu til að fá betri 

eiginleika í hana. Eigendur Nordisk Perlite sáu mikla framtíð í því að nota perlustein til að 

blanda í steypu sem sprautað er í göng fyrir bíla en hann hentar vel út af hljóðísogi og eldvörn 

(Niels Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011). 

Í stuttu máli hefur steypa sem er blönduð perlusteini það umfram venjulega steypu að 

hún er 60% léttari, steypan hefur mun betri einangrun og er betri eldvörn. 
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Síuperlusteinn: Þaninn perlusteinn hefur verið notaður í margt sem tengist síun en hægt er að 

nefna að hann er notaður til síunar, í áfengi, sykurvinnslu, olíuhreinsun, í lyfjaiðnaði og 

matvælaframleiðslu svo eitthvað sé nefnt (Iðnaðarmálastofnun Íslands, 1972). 

Tafla 2 Efni sem síu-perlusteinn er notaður við að sía (heimild: Nordisk perlite) 

MATARGERÐ Industrial: Iðnaður 

Agar - gelsykra Water Treatment - hreinsun á vatni 

Beer - bjór Drier Cobalt - þurrkað kóbalt  

Cider - eplasafi Drier Tallate - þurrkað Tallate 

Corn Syrup - kornsíróp Sizing - límstekja 

Dextrose - þrúgusykur Oil Recovery - olíusmurning 

Fruit Juices - ávaxtadjús Pool Water Treatment - hreinsun á vatni í sundlaugum 

Fruit concentrates - ávaxtaþykkni Enzymes - ensím 

Sugar - sykur Greases – feiti/olíur 

Pectin - pektín Solvent Recovery - leysiefni 

Citric Acid - sítrónusýra Disposal Wells - urðun 

Vegetable Oils - grænmetisolía Nickel - nikkel 

Wine - vín Uranium - úraníum 

Vegetable Juices - grænmetisdjús White paper –  pappír 

Beer Lard - Bjór  
 

Molasses - melassi 
 

Soft Drinks - gosdrykkir 
 

Casein - ostefni 
 

Chemical: lyf Pharmaceutical: lyfjafræði 

Inorganic Chemicals - ólífræn efni Enzymes - ensím 

Adhesives - lím Clavulanic Acid - Clavulanic sýra 

Brine - saltvatnspækill Antibiotics -sýklalyf 

Fertilizers - áburður Epson Salts – Epson-salt 

Lanolin - ullarfeiti Erythromycin - heiti á sýklalyfi 

Resins - trjákvoða Penicillin - heiti á sýklalyfi 

Sulphuric Acid - brennisteinssýra Streptomycin - heiti á sýklalyfi 

Sodium Chloride - natríumklórið - 
matarsalt 

Tetramycin - heiti á sýklalyfi 

Sodium Silicate - natríum silicate 

Phosphoric Acid - fosfórsýra 

Polymers – fjölliða 

Polyethylene - pólíetilýn 

Organic Chemicals - lífræn efni 

Titanium Dioxide - títaníum 

Waste Disposal - sorpförgun 
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Fylliefni: Perlusteinn hefur verið notaður sem fylliefni í málningariðnaði, plastiðnaði og einnig 

lítils háttar í sápugerð vegna hinna lítils háttar sverfandi eiginleika (Iðnaðarmálastofnun 

Íslands, 1972). 

Jarðvegsbætir: Perlusteinn hefur verið notaður í garðyrkju og jarðrækt þar sem hann er 

talinn bæta rótamyndun og halda raka og næringarefnum betur í jarðveginum 

(Iðnaðarmálastofnun Íslands, 1972). Honum er oft blandað saman við mold sem hefur í för 

með sér að meira loft (súrefni) helst í moldinni, meiri vatnsheldni og mun betri vöxt plantna 

(Guðmundur Guðmundsson, 2010). 

Hreinsiefni: Perlusteinn hefur verið notaður í hreinsiefni til að fjarlægja feiti og olíu í 

baráttunni gegn mengun. Þetta getur haft þýðingu í verksmiðjurekstri og sérstaklega í 

fiskiðnaði (Iðnaðarmálastofnun Íslands, 1972).  

Málmsteypuiðnaður: Perlusteinn hefur verið notaður í málmsteypuiðnaði sem 

íblöndunarefni. 

Leiriðnaður: Perlusteinn hefur verið notaður sem mótunarefni og húðunarefni í 

leirmunaiðnaði og einnig er framleitt nepheline syenite sem notað er sem flux í leirmunagerð 

(Iðnaðarmálastofnun Íslands, 1972). 

Múrsteinagerð: Perlusteinn er notaður ásamt rauðum leir úr báxíti er verður afgangs í 

álframleiðslu. Í þá framleiðslu þarf um 3% af perlusteini. 

Enn annað sem perlusteinn hefur verið notaður í er t.d. í ryðhreinsun en hrafntinnu-

blandaður perlusteinn var notaður við ryðhreinsun á Íslandi í kringum 1975 með góðum 

árangri (Gylfi Þór Einarsson, 1976).  

Hálkuvörn: Perlusteinn hefur verið notaður sem vörn gegn hálku til þess að fá betra grip í 

snjó og hálku. Hann bræðir ekki snjóinn og með því að nota perlustein í stað sands fæst betra 

grip. Perlusteinn er 10-20 sinnum léttari en sandur og ólíkt sandi þá drekkur perlusteinn betur í 

sig vatn og hálfbráðinn snjó og kemur hratt og auðveldlega í veg fyrir hálku (Nordisk Perlite, 

tekið þann 19. nóvember 2011). Sandur á götum er uppspretta svifryks en ef tekið er dæmi þá 

er sandi dreift á götur á Akureyri og salti á göturnar í Reykjavík og árið 2007 var 40 sinnum 

ryk yfir heilsuverndarmörkum á Akureyri en 17 sinnum í Reykjavík (Náttúran.is, tekið þann 

19. nóvember 2011). Það er spurning hvort perlusteinninn geti ekki minnkað ryð á bílum og 

minnkað óheilsusamlegt svifryk. 

Einnig hefur hann verið notaður í sprengiefnagerð (Guðmundur Guðmundsson, 2010). 

Dæmi um notkun á perlusteini á Íslandi er hjá fyrirtæki eins og Lýsi sem notar í dag 

um 200 tonn af leir, viðarkolum og kísilgúr til þess að sía út óæskileg efni. 
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Á öllum sviðum er notkun á perlusteini í samkeppni við aðrar vörur, svokallaðar stað-

kvæmdarvörur. Hér á eftir verða bornar saman nokkrar vörur sem perlusteinn hefur yfirburði 

yfir og hefur mikla framtíð í, sérstaklega þegar hann er skoðaður út frá heilsu og umhverfi. 

Perlusteinn er mikið notaður í síun, þ.e. til þess að taka óæskileg efni úr efnum, en 

um er að ræða efni eins og PCB, litarefni o.s.frv. (Niels Knudsen og Jess Larsen, 

munnleg heimild 29. ágúst 2011). Staðkvæmdarvörur eru t.d. kísilgúr, leir og viðarkol 

sem einnig eru notuð til þess að sía burt óæskileg efni. Hægt er að bera perlustein saman 

við kísilgúr sem er mikið notaður við að sía bjór en það efni þarf að vera merkt með því 

sem kallast „Johannes kross“ vegna þess að efnið er hættulegt. Þeir sem anda því að sér 

geta fengið steinlungu og það er einnig krabbameinsvaldandi.  

Í lögum Evrópusambandsins segir að ætlast sé til þess að fyrirtæki og einstaklingar 

breyti og skipti yfir í minna hættuleg efni ef það er tæknilega mögulegt. Þúsundir 

perlusteinsnotenda geta staðfest að það sé hægt að nota perlustein í staðinn fyrir kísilgúr 

við síun. Það þarf engar merkingar að setja á þaninn perlustein því að hann er algjörlega 

umhverfisvænn. Þar fyrir utan er hann léttari en kísilgúr og ódýrari pr. kíló. Annað atriði 

sem gerir perlustein mun vænlegri kost en kísilgúr er að í mörgum vestrænum ríkjum 

sem hugsa um umhverfið þarf orðið að fá leyfi fyrir því að urða kísilgúr. Þannig þarf að 

greiða fyrir það og þá bætist sá kostnaður við. 

Eins og hér kemur fram eru nánast endalausir möguleikar á að nota perlustein en 

svona að lokum er vert að nefna að perlusteinn hefur einnig verið notaður í að bæla niður 

lykt með því að taka í sig hland frá dýrum (Pexeus, 1996). Einnig hefur perlusteini verið 

bætt út í dýrafóður í litlum mæli en það hefur aukið vöxt kjúklinga og svína (Talebali, H 

og Farzinpour, A, 2006). Einnig hefur perlusteinn verið notaður við að fjarlægja og sía 

klóak (Scheideler, 1993).  

2.7 Áhrif á heilsu 

Mikið hefur verið skoðað hvort perlusteinninn hafi einhver áhrif á heilsu fólks, t.d. við 

innöndun og snertingu, en eitthvað af samkeppnisvörum hans hefur það, eins og kísilkúr. 

Samtök perlusteinsframleiðenda (The Perlite Institute) eru mjög meðvituð um hversu 

góður perlusteinninn er fyrir umhverfið og þau reyna að halda því á lofti. Þess vegna 

gerir stofnunin reglulegar rannsóknir á efninu, til þess að ganga úr skugga um að varan sé 

með öllu hættulaus við vinnslu og notkun (Perlite Institute, tekið 21. nóvember 2011). 

Perlusteinn hefur verið notaður í um 60 ár og samþykktur af opinberum aðilum sem fara 

með eftirlit og samþykktir á svona efnum. Með þeirra eftirliti í öll þessi ár hefur hann 
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alltaf verið samþykktur sem vara sem er ekki hættuleg heldur góð fyrir umhverfið. Hægt 

er að nefna samþykkt frá samtökum um matvælaeftirlit í Bandaríkjunum (The 

Association of American Feed Control Officials (AAFCO)). Perlusteinninn hefur verið 

notaður og samþykktur til að sía vatn, vín, bjór og ýmsa aðra drykki. Hann er einnig 

notaður í lyfjaiðnaði og við að hreinsa þau efni og enn fremur hefur hann fengið 

samþykki og verið notaður við vinnslu, geymslu og flutning á kjöti. 

Í gegnum tíðina hafa verið gerðar margar rannsóknir á því hvort ekki séu einhver skaðleg 

efni í perlusteininum. Við notkun á honum, í snertingu við matvæli, lyf og einnig þegar verið er 

að vinna með hann í námu eða þegar verið er að þenja hann í verksmiðju getur verið töluvert 

ryk af honum og þá anda starfsmenn því að sér. Fyrsta alvörurannsóknin á þessu var gerð 

1972-1973 af dr. Cooper (Cooper, 1975) en í henni voru teknar lungnamyndir af 240 mönnum 

sem höfðu unnið í perlusteinsiðnaði í Bandaríkjunum, bæði í námum og í verksmiðju, við 

þenslu á honum. Þeir aðilar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu unnið þar í 1-23 ár og 

lungnaröntgenmyndirnar af verkamönnunum voru teknar á árunum 1955-1974. Niðurstaðan 

var að ekki var hægt að sanna að perlusteinn hefði skaðleg áhrif á lungu starfsmanna í þessum 

iðnaði (Cooper, 1975). Í annarri rannsókn sem dr. Cooper gerði rannsakaði hann 117 manns 

sem unnu í þremur mismunandi námum. Þessir aðilar sem voru rannsakaðir höfðu unnið í 

þessum iðnaði í allt að 23 ár (Cooper, 1976).  

Þriðja rannsóknin hjá honum fylgdi í kjölfarið en í henni voru teknir fyrir og 

rannsakaðir 152 menn sem höfðu verið að vinna í þessum iðnaði í a.m.k. fimm ár. Flestir 

af þessum aðilum voru að vinna í perlusteinsnámum en nokkrir í verksmiðju við að þenja 

hann. Í stuttu máli þá fannst heldur engin tenging við að perlusteinn hefði áhrif á heilsu 

þessara aðila vegna þess að þeir væru að vinna við perlustein og önduðu honum því að 

sér (Sargent, 1986 mars).  

Hægt er að nefna rannsóknir sem Samtök perlusteinsframleiðenda hafa látið gera til 

þess að staðfesta að perlusteinn hafi ekki nokkur einustu áhrif á heilsu manna, hvorki við 

innöndun, notkun í matvælaframleiðslu né gagnvart húðinni. Ein af nýjustu greinunum 

sem samtökin hafa komið nálægt var gerð árið 1994 og niðurstöðurnar eru þær sömu, það 

er ekki hægt að tengja perlustein við versnandi heilsu fólks (Weill, 1994 október). Einnig 

var þetta kannað af nefnd í Hollandi sem leiddi hið sama í ljós en hún nefndi að æskileg 

viðmiðun væri að hafa ekki meira en 10 mgr/m
3
 í átta tíma (Health Council of the 

Netherlands, 2003 22. október). 
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2.8 Umhverfismál 

Stór þáttur í vinnsluferlinu er áhrif á umhverfið og til þess að fá leyfi til að taka efni úr 

Prestahnjúki þarf framkvæmdin að fara í umhverfismat. Á síðastliðnum árum hafa á 

heimsvísu orðið miklar breytingar á afstöðu manna til þess hvernig gengið er um landið 

við námuvinnslu.  

Hér verða einnig skoðuð fáein atriði varðandi hvaða umhverfisþætti sé líklegt að 

þurfi að meta varðandi þessa framkvæmd og hvaða umhverfisþættir séu líklegir til að 

skipta máli í þeirri framkvæmd að taka perlustein úr námunni við Prestahnjúk og flytja 

hann til strandar og vinna hann þar. 

„Mat á umverfisáhrifum er ferli þar sem metin eru á kerfisbundinn hátt þau áhrif 

sem framkvæmd kann að hafa á umhverfið, áður en tekin er ákvörðun um hvort leyfa 

skuli framkvæmd“ (Auður Ýr Sveinsdóttir, 2005).Við mat á umhverfisáhrifum vegna 

þessarar vinnslu þarf að skoða áhrif á efnistöku í námunni við fjallið, sem og áhrif á 

athafnir og mannvirki sem tengjast þessu. Hægt er að nefna vegagerð, húsnæði, flutninga 

o.s.frv. Það þarf að skilgreina verkefnið vel til þess að það sé hægt að átta sig 

nákvæmlega á því hvaða þættir skipta mestu máli í þessu mati. hægt er að nefna dæmi 

eins og hversu mikið magn verður tekið. Hvernig verður það flutt? Hvernig verður 

aðstaðan uppfrá? Hvernig verður aðstaðan á vinnslustað? 

Efnistakan í Prestahnjúki er háð mati á umhverfisáhrifum, ef hún fer yfir visst mikið 

magn eins og segir skv. 21. tölulið 1. viðauka laga nr. 106/2000 (Alþingi, 2000), þar sem 

kemur fram að „[e]fnistaka [á landi eða á hafsbotni] þar sem áætluð efnistaka raskar 

50.000 m
2
 svæði eða stærra eða er 150.000 m

3
 eða meiri“ sé ávallt háð slíku mati, sjá 

einnig VI. kafla í lögum um náttúruvernd nr. 44/1999, þar sem fjallað er um nám jarðefna 

(Alþingi, 2000). Í þeim skýrslum sem teknar voru saman í kringum þetta verkefni á 

sínum tíma sést að það er aðeins misjafnt hversu mikið magn var áætlað að hægt væri að 

nýta. Miðað var við lægstu tölu sem kom fram í þessum skýrslum en það var um 

12.000.000 m
3
 og er þetta því matsskyld framkvæmd. 

Tafla 3 sýnir yfirlit yfir þá umhverfisþætti sem hafa þarf í huga við mat á 

umhverfisáhrifum. Umhverfisþættir sem líklega þarf að meta eru merktir með „+“ en þeir 

þættir sem talið er ólíklegt að framkvæmdin hafi bein áhrif á eru merktir með „-“  
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Tafla 3 Umhverfisþættir sem þarf að hafa í huga við mat á umhverfisáhrifum 

Umhverfisþáttur Þörf á 

að meta 

Skýring 

Jarðfræði og 

jarðmyndanir 
+ Framkvæmdasvæðið raskar jarðmyndunum, m.a. á og í nágrenni við 

friðlýst svæði. 

Landslag og 

sjónrænir þættir  
+ Landslag og ásýnd svæða breytist við efnistöku og aðra mannvirkja-gerð 

á framkvæmdasvæðinu. Sjónrænir þættir vega alla jafna þungt, 

sérstaklega á óröskuðum svæðum. 

Lífríki og 

gróðurfar  
+ Ekki liggja fyrir upplýsingar um gróður á framkvæmdasvæði, m.a. hvort 

þar sé að finnategundir á válista eða sjaldgæfar tegundir . Þá þarf að skoða 

áhrif á lífríki í sjó við endastöð í Hvalfirði. 

Menningarminjar  + Hluti af framkvæmdasvæðinu er undir hverfisvernd og þá þarf að skoða 

lagnaleiðina m.t.t menningarminja. 

Umferð - Framkvæmdin kallar ekki á umfangsmikla vegagerð eða þungaflutninga. 

Hljóðvist - Efnistökusvæðið er fjarri byggð svo ólíklegt er að hávaði vegna 

sprenginga eða umferðar vinnuvéla hafi áhrif. Hávaði sem myndast í 

flutningsrörum er ekki talinn mjög mikill. 

Mengun  + Framkvæmdasvæðið er að hluta innan fjarsvæðis vatnsverndar. 

Veðurfar + Veðurfar er mjög fjölbreytilegt á svæðinu. Stór hluti er á hálendum 

svæðum þar sem vistkerfi eru viðkvæm fyrir breytingum. Skoða þarf 

hvort framkvæmdir og veðurfar hafi áhrif á vistkerfi, s.s.vegna áfoks. Þá 

þarf að meta hvort veðurfarsaðstæður geti skapað hættu fyrir mannvirki á 

fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. 

Útivist og 

ferðamennska  
+ Almenn útivist innlendra og erlendra ferðamanna eykst ár frá ári og 

ósnortin svæði eru vinsæl til útivistar. 

Aðrar 

atvinnugreinar  
- Framkvæmdirnar eru í flestum tilfellum fjarri svæðum þar sem aðrar 

atvinnugreinar eru stundaðar og/eða samræmast þeirri starfsemi sem 

skipulögð er á aðalskipulagi. 

Samfélag  - Ólíklegt er að framkvæmdin hafi umtalsverð umhverfisáhrif á samfélag. 

Náttúruvá - Ólíklegt að framkvæmdum stafi hætta af eða þær valdi hættu á náttúruvá. 

Þessi umfjöllun um hvern og einn umhverfisþátt byggir á fyrstu hugmyndum um 

efnistökuna og hvernig er gert ráð fyrir að verkefnið muni vinnast. Það gæti tekið 

einhverjum breytingum eftir að fyrir liggur nánari útfærsla á framkvæmdinni og þá gæti 

þessi listi yfir einstaka þætti tekið einhverjum breytingum. 

Kort sem sýnir mörk friðlandsins í Geitlandi og fylgir auglýsingu um friðlýsingu 

(dagsett 3. júní 1988) (Stjórnartíðindi, 1988) og kort af aðalskipulagi Borgarbyggðar 

2010-2020 (Landlínur, 2011) benda til að hluti af áætluðu framkvæmdasvæði við 

Prestahnjúk sé innan marka friðlandsins. Svæði I er í öllu falli innan marka og 

hugsanlega a.m.k. hluti af svæði II. 

Um friðlandið gilda eftirfarandi reglur: 

1. Mannvirkjagerð og jarðrask allt er bannað án leyfis (Umhverfisstofnunar). 
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2. Óheimilt er að beita búfé innan friðlandsins næstu 10 árin a.m.k. 

3. Umferð vélknúinna ökutækja er óheimil utan vega og merktra slóða. 

4. Öllum er heimil för um friðlandið, enda sé góðrar umgengni gætt. 

5. Óheimilt er að skerða gróður, trufla dýralíf eða raska jarðmyndunum. 

Reglur um beit búfjár innan friðlandsins verða endurskoðaðar að 10 árum liðnum. Til 

undanþágu frá reglum þessum þarf leyfi (Umhverfisstofnunar). Um viðurlög vegna brota 

á reglum þessum fer eftir ákvæðum náttúruverndarlaga. 

Hugmyndin er að verksmiðjan sem kemur til með að vinna efnið verði staðsett vestan 

við fjallið Þyril í Hvalfirði þar sem Hvalstöðin var og einnig eru þar olíutankar. Í 

stefnumörkun skipulagsáætlunar fyrir Hvalfjarðarsveit segir að stefna skuli að gerð 

verndaráætlunar fyrir sveitarfélagið, auk þess að sveitafélagið muni eins og kostur er 

uppfylla ákvæði í alþjóðlegum náttúruverndarsamningum sem Ísland hefur samþykkt. 

Af ofangreindu má ætla að meta þurfi umhverfisáhrif á umhverfisþáttinn jarðfræði og 

jarðmyndanir sérstaklega. 

Við efnistöku og mannvirkjagerð á óbyggðum svæðum verður ekki komist hjá því að 

ásýnd landsins breytist. Hafa þarf þennan þátt í huga við áætlanir og skipulag á svæðinu. 

Hugsanlega þarf að gera mynd af fjallinu og hvernig það muni breytast og einnig út af 

mannvirkjum ef það á að reisa þau þar en ekki er gert ráð fyrir mannvirkjum til að byrja með. 

Varðandi lífríki og gróðurfar þá er ekki að sjá að það sé mikið líf á svæðinu. 

Gróðurhula er nánast engin á fjallinu sjálfu en þó er að sjá lítinn gróður í giljum sem 

líklega tengjast heitum uppsprettum sem þar eru. Skoða þarf þessar tegundir sérstaklega 

og greina hvort um sé að ræða tegundir á válista eða sjaldgæfar tegundir. Þar sem 

framkvæmdir ná yfir stórt svæði þarf að meta gróðurlendi á hverju svæði fyrir sig. Í 

Hvalfirði þarf að huga að lífríki á friðlýstum svæðum en einnig er verið að tala um lífríki 

sjávar. En skolun á efninu gæti haft áhrif á lífríki í fjöru þegar skolvatninu er dælt út í sjó. 

Hér skiptir miklu máli um hversu mikið magn er að ræða, efnið gæti t.d. sest í sjónum en 

þá skiptir máli hver kornastærðin er o.s.frv. Það er mjög líklegt að það þurfi að meta áhrif 

á þennan umhverfisþátt. 

Svæðið umhverfis Prestahnjúk, þ.e. Þórisjökull, Eiríksjökull og nærliggjandi svæði, 

er um 30.000 hektarar og er undir hverfisvernd Borgarbyggðar (Landlínur, 2011). 

Þórisjökull og Eiríksjökull eru móbergsstapar. Eiríksjökull hefur þá sérstöðu miðað við 

aðra jökla að vera ókleifur ökutækjum. Landsvæðið umhverfis Eiríksjökul ásamt 
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jökulkróki er heimaland Kalmanstungu. Þetta er fjölbreytt útivistarsvæði og í 

norðanverðu Okinu eru talin ákjósanleg skíðasvæði. 

Um hverfisverndarsvæði Borgarbyggðar gilda eftirtaldar reglur: 

Hverfisverndarsvæði H15, H16 og H17: 

 Óheimilt er að raska umhverfi og dýralífi hverfisverndarsvæðanna nema 

með leyfi sveitarstjórnar. 

 Uppbygging mannvirkja er óheimil á hverfisverndarsvæðum nema að 

fenginni umsögn Umhverfisstofnunar. 

Hverfisverndarsvæði H14 

 Öllu raski skal haldið í lágmarki. 

 Við uppbyggingu verði sérstakt tillit tekið til vistkerfa sem falla undir 37. 

gr. náttúruverndarlaga (44/1999). 

 Uppbygging mannvirkja sem þjóna svæðinu sem útivistarsvæði er heimil 

að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar (Landlínur, 2011). 

Miðað við skráðar fornleifar á Aðalskipulagi Borgarbyggðar er engar fornleifar að finna 

á framkvæmdarsvæðinu. 

Í stefnumörkun fyrir menningaminjar segir í Aðalskipulagi Hvalfjarðarsveitar: 

Hlúa skal að fornminjum og sögustöðum innan sveitafélagsins og upphefja 

menningar- og sögulegt gildi þeirra, m.a. með því að merkja þá og gera aðgengilega. 

Umhverfis fornleifar sé ekki hróflað við jarðvegi innan 20 m fjarlægðar frá ystu 

mörkum þeirra nema að fengnu leyfi minjavarðar Vesturlands og Vestfjarða 

(Fornleifavernd ríkisins). 

5.gr. Stefnt verði að útgáfu sögukorts, þar sem merktar byggingar, sögustaðir,, 

örnefni og þjóðleiðir eru merktar inná. 

Þá er einnig minnt á þjóðminjalög nr. 107/2001 en þar segir: 

10. gr. Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur annar, spilla, 

granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað flytja nema með 

leyfi Fornleifaverndar ríkisins. 
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13. gr. Nú finnast fornleifar sem áður voru ókunnar og skal finnandi þá skýra 

Fornleifavernd ríkisins frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á 

landeiganda og ábúenda er þeir fá vitneskju um fundinn. Ef fornleifar finnast við 

framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd uns fengin er ákvörðun 

Fornleifaverndar ríkisins um hvort verki megi fram halda og með hvaða skilmálum. 

Miðað við þessar forsendur er líklegt að það þurfi að meta umhverfisáhrif þessara 

framkvæmda á þennan hátt. 

Þessar framkvæmdir kalla á vegalagningu eða betrumbætur á þeim að einhverju leyti og þá 

sérstaklega til að byrja með. Samt sem áður er bara reiknað með að það sé unnið í námunni 3-5 

mánuði á ári vegna þess hve ofarlega hún er og eru þar oft slæm veður en jaðar fjallsins er í yfir 

600 m h.y.s. Það þarf ekki að byggja upp vegi sem eru heilsárvegir af þessum sökum. Einnig er 

ekki gert ráð fyrir mikilli þungaumferð, sérstaklega til að byrja með. 

Þegar og ef það verður farið að flytja út efni þá þurfa skip að koma í Hvalfjörðinn og 

hefur það í för með sér losun gróðurhúsalofttegunda og er þá um að ræða hnattræn áhrif. 

Magn og umsvif útflutnings ræður miklu hér um en þó er ekki talið líklegt að 

skipaflutningur á perlusteini úr þessari námu verði það mikill að hann muni hafa mikil 

áhrif og því ekki líklegt að það þurfi eitthvað sérstaklega að meta þennan umhverfisþátt. 

Einn af þeim þáttum sem þarf að meta er hljóðvist. Líklega þarf ekki sérstaklega að 

meta hljóðvist á svæðinu við Prestahnjúk því að hann er það langt frá allri byggð. Erfitt 

er að gera sér grein fyrir hversu mikill hávaði er í verksmiðjunni sem myndi brjóta 

steininn en það gæti verið að það þyrfti að fara í ákveðið mat og þá þarf að gera 

viðeigandi ráðstafanir með viðbótarkostnaði ef það er of mikill hávaði en ekki eru taldar 

miklar líkur á því. 

Það eru miklar líkur á því að perlusteinninn verði til að byrja með þaninn hér á landi 

en víða, allavega í vestrænum löndum, er notað jarðgas til þess. Ekki þarf sérstakan 

mengunarkvóta við að þenja perlustein með jarðgasi í dag (Anderson, munnleg heimild, 

16. október 2011). Alltaf er einhver hætta á mengun af völdum stórvirkra vinnuvéla og 

mengunaróhöpp geta haft áhrif á jarðveg, grunnvatn og neysluvatn. Prestahnjúkur er á 

fjarsvæði vatnsverndar vatnsbólsins í Geitlandshrauni. Í stefnumörkun aðalskipulags 

Borgarbyggðar 2010-2020 kemur fram að „umferð véla vegna efnistöku er óheimil á 

vatnsverndarsvæðum nema með leyfi Heilbrigðiseftirlits Vesturlands og að uppfylltum 

skilyrðum og umgengnisreglum þess“ (Landlínur, 2011).  
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Gera þarf ráð fyrir geymslusvæði fyrir vélarnar við námuna en það getur stafað 

mengunarhætta af þeim og þurfa að vera sérsvæði fyrir vélarnar þar sem komið er í veg 

fyrir að olíur og önnur spilliefni geti borist í jarðveginn. Þetta er hlutur sem þarf að hafa í 

huga við mat á umhverfisáhrifum. 

Framkvæmdasvæðið er í yfir 600 m h.y.s. og geta verið þar mjög válynd veður, 

sérstaklega yfir veturinn. Mikið sandfok getur orðið á þessum slóðum og sérstaklega 

vegna þess að þarna er opin náma með lausum jarðvegi. Vegna þess að þarna er töluvert 

um laus jarðefni geta komið þarna mikil sandrok sem gætu skemmt tæki og aðstöðu 

(Gylfi Þór Einarsson, munnleg heimild, 6. október 2011). Þannig er þetta eitthvað sem 

þarf að meta við þessar framkvæmdir. 

Undanfarin ár hefur erlendum ferðamönnum fjölgað mjög mikið og fjölgaði þeim um 

meira en 150 þúsund frá 2003 til 2010 (Hagstofa Íslands, 2011) og ekkert bendir til að 

það dragi úr þessari fjölgun. Framtíðarsýn stjórnvalda er að árið 2020 verði íslensk 

ferðaþjónusta mikilvæg og arðbær atvinnugrein þar sem gæði, fagmennska og 

umhverfisvitund eru höfð að leiðarljósi (Ferðamálaáætlun, 2011-2020). Þá má gera ráð 

fyrir að vinsældir ósnortinna svæða til útivistar verði áfram mikilvægur hluti 

ferðaþjónustunnar og frekari dreifing ferðamanna um landið leiði af sér vinsældir nýrra 

svæða. Fjallgöngur og almenn útivist njóta einnig sívaxandi vinsælda meðal Íslendinga. 

Þennan þátt þarf að meta uppá að framkvæmdin sé ekki að skaða ósnortið svæði sem 

gæti komið niður á ferðamennsku á svæðinu. Þessi þáttur skiptir engu máli fyrir 

hugsanlega staðsetningu á verksmiðju í Hvalfirði. Ekki verður séð að aðrir atvinnuvegir 

geti hugsanlega skaðast við þessar framkvæmdir, eins og t.d. ræktanlegt land. 

Samfélagsleg áhrif framkvæmdarinnar eru tilkoma nýsköpunar og nýrra starfa sem er 

mjög jákvætt og eru fáir neikvæðir þættir sem skipta einhverju máli í samfélagslegu 

tilliti. Neikvæðir hlutir geta talist ryk frá jarðefninu sem gæti fokið yfir eitthvert svæði en 

þá ekki hlutir sem geta haft áhrif á heilsu fólks. 

Náttúruvá eins og snjóflóðahætta á framkvæmdasvæðinu við Prestahnjúk er ekki 

talin líkleg þar sem Langjökull er ekki framhlaupsjökull. Fræðilega séð er Langjökull á 

eldvirku svæði, en líkur á eldgosi á þessu svæði eru taldar 1:1000 (Landlínur, 2011). Til 

eru heimildir um jarðskjálfta á þessu svæði sem áttu upptök sín við Ok og Langjökul en 

þeir eru ekki algengir og því þarf ekki að meta þetta sérstaklega.  
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2.8.1 Skipulag og leyfisveitingar 

Eignarhald á svæðunum er misjafnt. Í Hvalfirðinum þar sem gert er ráð fyrir staðsetningu 

er landið undir Hvalfjarðarhreppi en svo eru lóðirnar allar í eigu fyrirtækja, aðallega 

tveggja, Hvals hf. og Birgðastöðvarinnar Miðsands ehf. sem er í eigu Olíudreifingar hf. 

(Skúli Lýðsson, munnleg heimild 9. júní 2011). Svæðið uppfrá þar sem náman er heyrir 

undir svæði Borgarbyggðar. Það er til sjálfseignarfélag um Geitland sem gerir tilkall til 

þessa lands en það er ekki búið að fara með þetta land í mat um hvort það sé skilgreint 

sem þjóðlenda og tilheyri þá ríkinu. Því er hugsanlegt að eignarhald breytist á 

framkvæmdatíma eða jafnvel fyrir þann tíma. 

Þær skipulagsáætlanir sem eru í gildi á fyrirhuguðum framkvæmdasvæðum eru: 

 Aðalskipulag Borgarbyggðar 2010-2022 

 Aðalskipulag Hvalfjarðarsveitar 2008-2020 

 Svæðisskipulag miðhálendis Íslands 2015 

 Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og 

jarðhitasvæði (er til umfjöllunar á Alþingi) 

Áður en það er farið í framkvæmdir þarf að gera rannsóknir og til þess að fá rannsóknarleyfi 

þarf að tala við Orkustofnun en hún getur gefið leyfi á grundvelli laga nr. 57/1998 um 

rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu (Alþingi, 1998). Útgáfa framkvæmdaleyfa er í 

höndum sveitarstjórna og afla þarf þeirra þegar ráðist er í framkvæmdir eins og þær sem falla 

undir 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum (lög nr. 106/2000). Á svæðum þar sem 

deiliskipulag liggur ekki fyrir getur sveitarstjórn veitt framkvæmdaleyfi að undangenginni 

grenndarkynningu ef framkvæmdin er í samræmi við aðalskipulag. Ef það leikur einhver vafi á 

því að framkvæmdin sé háð framkvæmdaleyfi geta umsækjendur um framkvæmdaleyfið og 

sveitarstjórn leitað ákvörðunar úrskurðarnefndar um skipulags- og byggingarmál. Sveitarstjórn 

er óheimilt að veita framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd sem fellur undir lög um mat á 

umhverfisáhrifum fyrr en álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir.  

Um starfsleyfi fyrir efnistöku gildir reglugerð nr. 785/1999 með síðari breytingum 

um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. Sækja þarf um 

starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands.  
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3 Greining á virðiskeðju og umhverfi 

Til þess að átta sig sem best á því umhverfi og þeim ferlum sem eru í kringum vöruna 

perlustein og að hverju þarf að huga í umhverfinu voru valdar tvær kenningar en þær 

heita virðiskeðjan og PESTEL-greining.  

3.1 Virðiskeðjan 

Virðiskeðjan er aðferð sem Michael Porter kom fram með í bók sem hann gaf út árið 

1985 og nefnist Samkeppnisforskot – að byggja upp og viðhalda framúrskarandi árangri 

(e. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance). Hann setti 

fram þessa aðferð til þess að auðvelda fyrirtækjum að greina hjá sér reksturinn með því 

að setja upp skilmerkilegan feril um vöru sem fyrirtækið er að framleiða og með því að 

nota þetta verkfæri auðveldar það greiningu á hvar þyrfti bæta og breyta rekstrinum til 

þess að ná betri árangri í gæðum og hagstæðara verði (Porter, 1985).  

Virðiskeðjan lýsir einnig og greinir umhverfi fyrirtækisins og hjálpar því að greina 

rekstur sinn á skipulagðan hátt. Tengslin í starfseminni þurfa að vera skýr og upplýsingar 

um vöru og þjónustu þurfa að ganga sem best í gegnum virðiskeðjuna svo að 

hámarksárangur náist. Samkeppnisforskoti er ekki hægt að ná með því að horfa á 

reksturinn sem eina heild (Porter, 1985).  

Lykilþættir fyrir velgengni fyrirtækisins eru að tengingin í virðiskeðjunni gangi vel 

fyrir sig. Það er fremur sjaldgæft í dag að fyrirtæki sjái sjálft um virðiskeðju á einhverri 

vöru frá upphafi til enda en þá er verið að tala um hönnun, framleiðslu, flutning, sölu 

o.s.frv. Yfirleitt eru önnur fyrirtæki sem taka við vörunni á einhverju stigi eða eru 

undirverktakar. Hægt er að nefna að oft sjá sérhæfðir aðilar um flutning á vörunni en 

þetta eru þá fyrirtæki sem hafa sérstaka þekkingu á einhverju ákveðnu sviði.  

Það veltur á því hversu vel virðiskeðjan er tengd og hversu vel og hratt hún gengur 

fyrir sig en oft fer vara langa leið og kemur við á mörgum stöðum áður en að hún kemst í 

hendur endanlegs neytanda. Allir þeir aðilar eða fyrirtæki sem koma að vörunni á leiðinni 

þurfa að fá sinn skerf eða hagnað til þess að geta staðið undir sínum rekstri. Oft er hægt 

að ná hagræðingu á virðiskeðju vöru með því einfaldlega að teikna hana upp. Það getur 

t.d. leitt í ljós að snertifletir eða milliliðir eru of margir og með því að fækka þeim lækkar 

kostnaður á vörunni þannig að varan getur orðið samkeppnishæfari með lægra verði til 

endanlegs neytanda. Einnig getur verið að ef ekki er samræming á gæðaeftirliti vöru 
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komi upp gallar á henni. Gæðaeftirlit þarf að vera á fárra höndum til þess að virðiskeðjan 

takist sem best. Það getur verið gott fyrir fyrirtæki að gera virðiskeðjugreiningu í 

eftirfarandi hætti. 

1. Greining á eigin virðiskeðju þar sem kostnaður er tengdur við hvern þátt í 

henni. 

2. Greina hugsanlega yfirburði sem við höfum í (lægri) kostnaði yfir okkar 

samkeppnisaðila. 

Fyrirtæki skapa virði með röð aðgerða í virðiskeðjunni og þar er tekinn fyrir hver hlekkur 

eða snertiflötur. Þessi hlekkur er síðan greindur og skoðaður sérstaklega. Virðiskeðja 

Porters (1985) skiptist í tvo meginþætti, þ.e. stoðstarfsemi (e. support activity) og 

frumstarfsemi (e. primary activity). Hægt er að segja að frumstarfsemin sé sú starfsemi 

sem skapar virði fyrir fyrirtækið en stoðstarfsemin sé henni til stuðnings. 

Porter skiptir frumstarfseminni í fimm hluta: aðföng (birgðir) og flutninga, 

framleiðslu, flutning fullunninnar vöru, markaðssetningu og sölu og þjónustu. 

Stoðstarfsemin skiptist aftur á móti í innviði fyrirtækisins, mannauðsstjórnun, tæknilega 

þróun og innkaup (Porter, 1985).  

Mynd 10 Virðiskeðja Porters. (Heimild: Grein um gæði námskeiða eftir Gylfa Þór Einarsson, 2008) 

Fyrir nokkrum árum var síðan bætt við einum þætti við stoðstarfsemina, rannsóknum og 

þróun (e. research and development) (Lynch, 2003), sem hefur orðið æ mikilvægari 

þáttur í rekstri fyrirtækja á undanförnum árum. 
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Oft er lykillinn að velgengni fyrirtækja sá að þau nái að átta sig á hver meginstarfsemi 

fyrirtækisins er, hvar það getur staðið sig sem best og náð sem mestum hagnaði. Hægt er 

að taka sem dæmi að í dag leigja oft fyrirtæki húsnæðið sem þau eru í og láta þá annað 

fyrirtæki sem hefur sérþekkingu á því sviði sjá um rekstur og viðhald á húsnæðinu. 

Fyrirtækið þarf þá ekki að sjá um viðhaldið og þeim peningum sem annars lægju í 

húsnæðinu er betur borgið í kjarnastarfsemi fyrirtækisins og veita fyrirtækinu meiri arð 

þannig. Fyrirtæki sem hugsa svona eru mjög meðvituð um virðiskeðjuna og ná oft og 

tíðum samkeppnisforskoti. 

Með því að skoða virðiskeðju vörunnar er hægt að meta kostnað og hugsanlegan ávinning 

af því að útvista verkþáttum í staðinn fyrir að sjá um það sjálf en það þarf að greina hvaða 

þættir skapa mestan virðisauka. Fyrirtæki í sama iðnaði geta haft mismunandi virðiskeðju þó 

að þau veiti sömu þjónustu eða afhendi til viðskiptavini sömu vöru (Porter, 1998).  

Porter skiptir samkeppnisleiðum fyrirtækja niður í tvær meginsamkeppnisleiðir sem 

fyrirtæki geta tileinkað sér til þess að ná árangri, annars vegar að vera með lægsta verðið og 

hins vegar að vera með aðgreiningu í rekstrinum. Ef fyrirtæki bjóða lægsta verðið þarf t.d. að 

vera lítil yfirbygging og stærðarhagkvæmni, fyrirtækin þurfa að tileinka sér nýjustu fram-

leiðslutækni o.s.frv. En ef fyrirtæki vinnur eftir því að vera með aðgreiningu þarf það að ein-

blína á gæði, betri þjónustu o.s.frv. til þess að auka virðið fyrir viðskiptavininn (Porter, 1985). 

Í þessu samhengi er hugsunin við vinnslu við að þenja perlustein hér á landi sú að 

vera með aðgreiningu sem felst í því að vera með vöru sem er betri fyrir heilsu fólks og 

umhverfisvænni. Einnig er stefnt á að þurrka efnið með heitu vatni en úti í heimi er það 

gert með gasi eða olíu. Ef varan verður einnig þanin út hér á landi verður það gert með 

rafmagni og þá er komin einstök vara sem yrði umhverfisvænsti perlusteinn í heimi. 

Hér sést virðiskeðja þessarar framleiðslu á perlusteini sem er verið að skoða.   
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Mynd 11 Virðiskeðja perlusteins (framsetning höfundar) 

3.1.1 Náman 

Fyrsti staðurinn hjá perlusteininum í virðiskeðjunni er í námunni þar sem efnið er tekið. Gert er 

ráð fyrir að fyrirtækið sem stendur að perlusteinsvinnslunni hafi rétt á því að taka efni í 

námunni gegn greiðslu til eiganda á hvert tonn eða hvern rúmmetra sem er tekinn úr námunni 

og að það sé til samningur þess efnis. Einnig þurfa að liggja fyrir leyfi frá yfirvöldum.  

Hugmyndir eru um að útvista efnistökunni í námunni til aðila sem hafa reynslu, 

þekkingu og tæki til þess að vinna efnið og koma því í flutninga. Þetta myndi spara 

fyrirtækinu kostnað við kaup á tækjum og það fengi jafnframt inn betri þekkingu á 

þessari vinnu. Fyrirtækið sem sér um framleiðsluna kemur til með að vera með 

gæðaeftirlit á staðnum við töku á efninu sem tengist því að byggja upp þekkingu innan 

fyrirtækisins við að fylgjast með og greina gæði efnisins á staðnum.  

Þessi þekking byggist á mati á að þekkja efni sem ekki er hægt að nota eins og efnið 

getur verið misjafnt að gæðum eftir því hvar og hvernig efnið er tekið en það má ekki 

vera of mikið af óþenjanlegu efni í því.  
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Í Ungverjalandi var það þannig í námunni hjá þeim að það var sprengt og þegar efnið var 

tekið sögðu verkfræðingar með reynslu og þekkingu á efninu hvaða efni ætti að skilja frá 

og hvaða efni ætti að taka og fara með að verksmiðjunni til að nýta til vinnslu (Fargas, 

munnleg heimild, 31. ágúst 2011).  

Mynd 12 Virðiskeðja perlusteins, náman (framsetning höfundar) 

Í námunni við Prestahnjúk þarf ekki að sprengja heldur nota stóra jarðýtu. Svo þegar efnið er 

tekið þarf að meta það og taka burtu eins mikið og hægt er af því efni sem ekki er hægt að nota. 

Þó er hægt að nota hrafntinnu en hún hefur verið notuð í steiningu húsa, sandblástur og einnig 

skartgripi. Þetta er mikilvægt þar sem það þarf að flytja efnið langa leið. 

Nóg gæti verið að vera með gröfu til að byrja með þar sem mikið af lausu efni er efst. 

Líklega myndi borga sig að vinna efnið meira uppfrá við námuna til að geta flokkað betur 

frá ónothæft efni fyrir flutning. Það mætti t.d. moka því í brjóta til þess að mylja það í 

rétta stærð sem myndi henta beint í ferlið í verksmiðjunni. Annað tæki sem líklega þyrfti 

einnig að vera uppfrá þegar efnið er tekið er traktorsgrafa til þess að flytja efnið í brjótinn 

en síðan er efnið tekið og mokað á vörubíla. 

Líklega er hrafntinnan skilin frá perlusteininum eins mikið og hægt er uppfrá og þá gætu 

jafnvel verið farnar sérferðir með einungis hrafntinnu. Annar hlutur sem þarf að skoða 

við vinnslu á efninu er hvort það þyrfti að setja upp eitthvert einfalt skýli þar sem efninu 

er komið fyrir eftir að það er búið að hreinsa það. 

3.1.2 Flutningur frá námu að verksmiðju 

Kjölfestan fyrir því að hægt sé að vinna perlustein á Íslandi með arðvænlegum hætti er að 

flutningar séu hagkvæmir.  
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Á sínum tíma þegar þetta verkefni var skoðað mikið á milli áranna 1970 og 1980 var 

aðalorsökin fyrir því að ekki varð af því sú hversu dýr flutningurinn yrði við að koma 

efninu frá námunni og að vinnslustað (Guðmundur Guðmundsson, munnleg heimild, 9. 

september 2011) sem gert var ráð fyrir að væri nálægt höfn þar sem að hægt væri að ferja 

efni í stór skip. Á þessum tíma var alltaf gert ráð fyrir því að mest af efninu færi til 

útflutnings. Upp komu margar hugmyndir um hvernig gæti verið hagkvæmt að flytja 

efnið. Hægt er að nefna möguleika eins og að nota færibönd, línubraut, lest, dæla efninu 

með vatni í rörum og flytja efnið í lokuðu vegakerfi sem væri bara fyrir þennan flutning.  

Mynd 13 Virðiskeðja perlusteins, flutningur frá námu að vinnslu (framsetning höfundar) 

Árið 1974 var Almennu verkfræðistofunni falið að kanna nokkrar leiðir til að flytja 

perlusteininn frá Prestahnjúki og niður að sjó. Þeir töldu fjóra möguleika í stöðunni, þ.e. 

að flytja efnið með færibandi, dæla því eins og er skoðað í þessari skýrslu, línubraut þar 

sem efnið er sett í tunnur og síðan að gera góðan veg og flytja efnið með vörubílum. 

Almenna verkfræðistofan gerði þetta nokkuð vel og höfðu samband við sérfæðinga í 

þessum flutningsleiðum í nokkrum löndum en niðurstaðan varð að það væri hagstæðast 

að dæla efninu eða byggja upp veg og keyra efninu (Sævar Jónatansson, 1974 desember).  

Í skýrslu sem Steinsteypufélag Íslands lét gera kemur fram að gert er ráð fyrir að 

efnið sé flutt á vörubílum með stórvirkum flutningsvögnum. Þetta yrði byggt á sérstöku 

flutningskerfi sem væri lokað vegakerfi sem yrði byggt upp og rekið á kostnað 

verksmiðjunnar (framleiðslunnar). Þessir bílar og vagnar yrðu ekki háðir almennum 
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þungatakmörkunum og væru einnig með undanþágu frá almennum aðflutningsgjöldum af 

bifreiðum enda væru þessar bifreiðar ekki notaðar til annars en umræddra flutninga. 

Flutningur sem er á þjóðvegi er háður öllum þessum gjöldum og myndi gera verkefnið 

óarðbært (Steinsteypufélag Íslands, 1976 eða síðar). Rétt áður en það var hætt að skoða 

þetta verkefni var talað um að besta leiðin til þess að koma efninu alla þessa leið með 

sem ódýrustum hætti fyrir svona mikið magn væri að dæla efninu, sérstaklega vegna þess 

að það var verið að hugsa um sölu á miklu magni og þá skipti mikill stofnkostnaður 

minna máli. Franskt fyrirtæki hafði komið að svona verkefni. Það gerði lauslega 

kostnaðaráætlun við dælingu á efninu þessa löngu leið og það virtist lofa góðu en ekkert 

varð meira úr því (Guðmundur Guðmundsson, munnleg heimild, 9. september 2011).  

Það verður alltaf byrjað að flytja efnið með vörubílum frá Prestahnjúki að 

verksmiðju og það verður ekki farið út í mjög kostnaðarsamar framkvæmdir áður en það 

er orðið öruggt með markaði og sölu sem og hvar gæðin standa en það getur tekið 

nokkurn tíma að rannsaka gæðin. 

Þessum verkþætti verður úthýst þegar efnið er flutt á vörubílum. Með því að úthýsa 

þessum hluta sparar fyrirtækið sér mikla peninga í tækjakaupum og auk þess verður til 

þekktur kostnaður við lykilþátt í starfseminni sem er flutningur frá námu að verksmiðju. 
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3.1.3 Vinnslan 

Mynd 14 Virðiskeðja perlusteins, vinnslan (framsetning höfundar) 

Það er engin útvistun á þessum stað en hér þarf fyrirtækið að byggja upp þekkingu. Þessi 

vinnsla byggist upp á góðu gæðaeftirliti við vinnsluna á efninu og tengist mjög þeirri 

reynslu og því eftirliti sem verður haft við námuna. Milli þessa tveggja staða verða að 

vera mjög góðir og skýrir ferlar varðandi allar upplýsingar og skráningar en það þarf að 

flokka efnið og skrá eftir gæðum. Hægt er að taka sem dæmi að ef einhver sending sem 

kemur í verksmiðjuna er í of litlum gæðum er mikilvægt að vita af hvaða svæði efnið 

kom en það er lykill að góðu gæðakerfi að allar sendingar séu skráðar því að kannski þarf 

að hætta eða breyta stöðum sem efnið er tekið á ef gæðin fara að versna.  
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Þegar búið er að flytja efnið frá námunni að vinnslustaðnum tekur við flokkun, þurrkun 

og sigtun á efninu. Gera þarf það tilbúið til þenslu og mala efnið í 3-4 mismunandi 

flokka. Við þessa vinnslu er líklegt að það verði afföll á efninu í formi efna sem ekki er 

hægt að nota, s.s. ryks og óþenjanlegs efnis. 

Mynd 15 Vinnsluferli perlusteins (heimild: EPA) 

1. Þegar efnið kæmi að verksmiðju, líklega með vörubílum, yrði því sturtað í haug 

þar sem efnið er sett á lager eða í stóran bing þar sem efnið er síðan tekið inn í 

vinnsluna. Þessi staður þarf að vera innanhúss svo að efnið blotni ekki og hann 

þarf að rúma um 5.000 tonn sem er ársframleiðslan en ekki er gert ráð fyrir að 

vinnslan fari yfir þá stærð á fyrstu árunum.  
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2. Efnið er síðan tekið af þessum lager þegar það er verið að framleiða efni tilbúið til 

þenslu. Þegar efnið er tekið/mokað fer það í trekt og þaðan í forbrjót sem 

grófmalar efnið og síðan í annan brjót sem malar efnið niður í 1,6 mm og minna 

((EPA), 2003). 

3. Síðan er efnið sett yfir í þurrkara og þurrkað frá því að vera með 6-10% raka yfir í 

að vera með minna en 1% raka. Um er að ræða tvo þurrkara, þ.e. hefðbundinn og 

snúningsþurrkara ((EPA), 2003). 

4. Efnið er brotið niður í mismunandi stærðir, sigtað þar og síðan sett á lager í 

þessum 3-4 mismunandi stærðarflokkum.   

3.1.4 Flutningur á erlendan markað 

Ef um það er að ræða að flytja efnið út þarf það að gerast í töluverðu magni svo að það 

standi undir sér. Verið er að tala um mörg þúsund tonna „bulk“-skip en þau skip eru 

sérstaklega gerð til að flytja jarðefni á milli landa. Þá er efnið ekki flutt í gámum heldur 

er því yfirleitt skipað á færiböndum út í skipið. 

Mynd 16 Virðiskeðja perlusteins, flutningur á erlendan markað (framsetning höfundar) 

Eins og áður er sagt þá er perlusteinninn malaður niður í 3-4 mismunandi stærðarflokka 

og ef þeim er komið fyrir í skipi eru sett skilrúm á milli til þess að efnin blandist ekki 

saman. Oft hefur verið talað um að það þurfi að nýta betur þau „bulk“-skip sem eru að 

koma með efni (gjall) til álveranna en þau sigla tóm frá landinu. Stóru skipin sem koma 

til þeirra rista það djúpt að þau geta bara lagst að bryggju þar sem álverin eru. Það eru 



64 

þrjú álver á Íslandi, á Reyðarfirði fyrir austan, við álverið í Straumsvík í Hafnarfirði og 

síðan er það Norðurál í Hvalfirði sem er um 15-20 km frá þeim stað sem gert er ráð fyrir 

að perlusteinsvinnslan komi hér á landi. 

Þar sem gert er ráð fyrir vinnslunni við Þyril (Hvítanes) getur það hentað vel fyrir 

skip að koma að Hvítanesi í Hvalfirði þar sem til stendur að setja upp hreinsistöð fyrir 

perlusteininn og flytja hann þaðan í skip til útflutnings. Þarna eru ekki sterkir straumar, 

mesti hraði er 15 sm/sek. og einnig er nógu djúpt fyrir skip af þeirri stærð sem hentar 

fyrir þennan flutning (Svavar Jónatansson, 1971). 

Þau skip sem koma með efni í álverin eru samt líklega of stór. Það þyrfti að vera 

mjög umfangsmikil vinnsla og útflutningur ef það ætti að fylla 40-60.000 tonna skip en á 

því bili er stærð skipanna sem koma með efni/gjall í álverin. 

3.1.5 Þensla á efni 

Þenslan á perlusteininum sem hugsuð er til þess að búa til efni fyrir íslenska markaðinn 

verður líklega staðsett í sama húsi og þurrkunin. Yrði þá um að ræða færslu á efninu 

innanhúss. 

Mynd 17 Virðiskeðja perlusteins, þensla (framsetning höfundar) 

Til eru þrjár gerðir af ofnum, þ.e. láréttur, lóðréttur og ofnar sem eru kallaðir „gun“ 

(Guðmundur Guðmundsson, munnleg heimild, 9. september 2011) en þeir eru minnst 

notaðir í dag (Anderson, munnleg heimild, 16. október 2011). Sá ofn hallar um 60° en 

þess má geta að ofninn sem var notaður í tilraunavinnsluna 1976-1977 var af þessari 
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tegund. Algengasti ofninn í dag er sá lóðrétti (Anderson, munnleg heimild, 16. október 

2011) en mismunandi er hvað perlusteinn þarf mikla forhitun og hita til að „poppast“. 

Síðan skiptir einnig máli hversu hratt efnið kælist til þess að ná hámarksgæðum. Þetta 

ferli þarf að þróa og prófa til að finna út bestu samsetninguna. Það er alltaf einn 

stærðarflokkur þaninn í einu. 

Í þessu ferli sem virðist frekar einfalt skipta smáatriði miklu máli varðandi útkomu á 

gæðum og sagði Lars Knudsen, eigandi Nordisk Perlite í Danmörku, að hann hefði verið 

í um 30 ár að þróa góðan perlustein sem notaður er í síun. Hann talaði um að það væri 

þeirra aðalvara enda eru þeir mjög framalega í því og hafa verið að selja perlustein í síun 

um nánast allan heim (Niels Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011).  

Þegar perlusteinninn kemur út úr ofninum er honum pakkað í mismunandi stærðir 

eða allt frá litlum pokum sem eru rétt stærri en sementspokar og upp í stóra poka sem eru 

3,4 m
3
 á stærð (Niels Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011). Gæta 

þarf vel að því að það komist enginn raki í efnið svona þanið en það rýrir verulega gæði 

þess (Niels Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011).  

Við þensluna er notað jarðgas í ofninum sem þenur perlusteininn. Ekki hefur verið notað 

rafmagn til þess að þenja hann vegna þess að nákvæm tækni er ekki til í dag en það ætti ekki að 

vera nein fyrirstaða að gera það. Meginástæðan fyrir því að það hefur ekki verið gert er að 

rafmagn er frekar dýr orka og í Evrópu þar sem rafmagnið er um þrisvar sinnum dýrara en hér 

á Íslandi er það oft og tíðum búið til úr mengandi orku eða kjarnorku.  

Hér á Íslandi höfum við tækifæri til að búa til vöru úr perlusteini á mjög 

umhverfisvænan hátt ef við klárum að þróa þessa tækni. Ef sú tækni yrði þróuð til enda 

gæti einnig verið tækifæri til að selja þá þekkingu erlendis í framtíðinni en fyrirtæki sem 

nota jarðgas í dag eru ekki með mengunarkvóta (Abud, munnleg heimild, 19. október 

2011) en það á líklega eftir að breytast í framtíðinni. Með því að þenja perlustein með 

rafmagni erum við að búa til einstaka vöru sem er frábrugðin öðrum og þá sérstaklega 

hagstæð út frá umhverfislegu sjónarmiði.  

Árið 1982 voru aðilar á Íslandi að skoða framleiðslu sements með rafmagni og yrði 

tæknin við að nota rafmagn til að þenja perlustein mjög svipuð (Guðmundur 

Guðmundsson, munnleg heimild, 9. september 2011). Guðmundur Guðmundsson, 

fyrrverandi framkvæmdastjóri hjá Sementsverksmiðju ríkisins, sagði frá þessari 

framleiðslutilraun og benti á að það væri hægt að nota þessa tækni til að þenja perlustein. 

Þessi tilraun leiddi það í ljós að þessi tækni gaf aðferðinni við að nota olíu eða gas til að 
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gera sement ekkert eftir (Hallgrímur Jónasson Magnús Magnusson B. Osbæck og P. 

Bechtoft Nielsem, 1982, Desember).  

3.1.6 Markaðssetning og sala 

Perlusteinn er þannig vara að sjálfsagt eru  margir sem þekkja hvorki hana né eiginleika 

hennar því að efnið er mest selt á fyrirtækjamarkaði. Það þarf að vera búið að selja 80-

90% af árssölunni fyrirfram (Abud, munnleg heimild, 19. október 2011) en þetta eru 

yfirleitt samningur við fyrirtæki sem nota vöruna í sína framleiðslu (Niels Knudsen og 

Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011). Þannig að til að geta komið framleiðslu af 

stað þarf helst að vera búið að gera samninga um sölu á einhverju magni en síðan væri 

hægt að bæta við framleiðsluna smátt og smátt. Miðað við þetta þá er ekki mikið um 

óvænta sölu eða kaup með stuttum fyrirvara. Fyrirtæki sem kaupa perlustein gera það 

með töluverðum fyrirvara og eru þá oft með samning við fyrirtæki eins og Nordisk 

Perlite sem er að þenja perlustein og afhenda þeim reglulega efni í þeirra framleiðslu. Í 

aðdraganda við kaup á efninu eiga sér stað prófanir á því en efnið er ekki tekið inn í 

skyndi og farið að nota. 

Mynd 18 Virðiskeðja perlusteins, markaðssetning og sala (framsetning höfundar) 

Til þess að geta komið af stað framleiðslu hér á landi þarf að skoða markaðinn og 

hversu stór hann er fyrir perlustein. Í flestum tilfellum er verið að tala um að fyrirtæki 

breyti notkun á sínum vörum og skipti yfir í að nota perlustein í staðinn fyrir það sem þau 

nota í dag. Það er ekki verið að búa til nýja þörf. 
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Viðmiðunin er að það sé náð í 5.000 tonn í námuna í Prestahnjúki og það séu 25% afföll 

þannig að um 3.750 tonn yrðu þanin. Gert er ráð fyrir að það seljist allt hér á 

heimamarkaði til að byrja með og þá standi framleiðslan undir sér. Miðað við 

undangengnar forsendur þyrfti að vera nokkuð trygg sala á um 3.000 tonnum. 

Það þarf að gera góða greiningu á því hvaða fyrirtæki geta notað perlustein þannig að 

það væri hægt að áætla stærðina á markaðinum en eins og áður er sagt nota mörg 

fyrirtæki vörur sem þau geta skipt út og farið að nota perlustein í staðinn. 

Það gæti verið gott að ganga í samtök perlusteinsframleiðenda (Perlite Institute) en þar 

væri hægt að öðlast betri tengsl við þá sem vita hvað er í gangi á markaðinum. Nordisk Perlite 

sagðist hafa hag af því að vera í samtökunum því að þeir gætu fengið aðstoð við rannsóknir 

sem þeir gætu ekki staðið að vegna þess að þeir eru ekki nógu stórir. 

Fyrirtækin sem rætt var við í Danmörku og Bandaríkjunum sögðust hafa verið tugi 

ára í vöruþróun og að finna markaði (Niels Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. 

ágúst 2011) (Abud, munnleg heimild, 19. október 2011).  

Varðandi erlendu markaðina er best að byrja að fara á markaðinn í Vestur-Evrópu 

sem er næstur Íslandi eins og Norðurlöndin, Bretland, Írland, Þýskaland, Belgíu og 

Holland. Þetta er markaður sem við eigum mikil viðskipti við (Auður Ólína 

Svavarsdóttir, 2011), styst að fara á og líkastur okkar markaði. Það er best að byrja að 

fara inná markað sem er líkastur þeim markaði sem er sótt frá (Jan Johanson og Jan-Erik 

Vahlne, 1977) en annar markaður sem er mjög stór og horft til er sá bandaríski, þ.e. 

austurströnd Bandaríkjanna, en eins og staðan er í dag eiga Grikkir þennan markað. Þeir 

eru einu aðilarnir sem flytja perlustein þangað og eru með fjórar dreifingarstöðvar 

(Anderson, munnleg heimild, 16. október 2011).  

3.1.7 Fyrirtæki sem vinna úr perlusteini 

Fyrirtækin sem kaupa þaninn perlustein eru mjög mismunandi og eru í allavega iðnaði 

eins og við matvælaframleiðslu, í ræktunariðnaði og byggingariðnaði. Þegar búið er að 

þenja perlusteininn í verksmiðju hér á landi og búa til mismunandi stærð á efni sem er notað í 

mismunandi iðnað er hann seldur til fyrirtækja. Þaninn perlusteinn úr verksmiðju er 

svokölluð B-to-B vara (business to business) en það þýðir að á þessu stigi er varan einungis 

seld til fyrirtækja (Niels Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011). Þau nota 

síðan vöruna í framleiðslu á vörum til endanlegra neytenda sem eru fyrirtæki og 

einstaklingar. Hægt er að taka sem dæmi fyrirtæki sem eru að búa til matvæli eða drykki og 

nota perlustein til þess að sía óæskileg efni úr vörunni.  
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Mynd 19 Virðiskeðja perlusteins, fyrirtæki sem vinna úr perlusteini (framsetning höfundar) 

3.1.8 Endanlegur neytandi 

Ekki er mikið um að einstaklingar fari út í búð og kaupi hreinan perlustein því að hann er oftast 

notaður í að búa til vörur eða blandaður í ýmsar vörur. Hægt er að nefna nokkrar vörur sem fást 

úti í búð í Bandaríkjunum en það er hægt að kaupa hann í pokum til ræktunar og nota sem síu 

fyrir vatn í sundlaugum (http://www.schundler.com/filterPSN.htm, tekið 23. nóvember 2011). 

Mynd 20 Virðiskeðja perlusteins, endanlegur neytandi (framsetning höfundar) 

Oft veit endanlegur neytandi ekki að hann er að kaupa vöru sem er búin til úr perlusteini 

eða hefur verið framleidd með aðstoð efnisins. Það er því kannski ekki eins mikilvægt og 
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með aðrar vörur að neytandi sé meðvitaður um að varan sem hann er að kaupa sé 

framleidd úr perlusteini. En auðvitað þarf að kynna vöruna fyrir endanlegum 

viðskiptavini þannig að fólk viti að það sé að velja vörur sem eru úr perlusteini eða með 

aðstoð hans því að varan er mjög jákvæð frá öllum sjónarhornum. Út frá umhverfi og 

hreinleika er hún mjög framarlega.  

3.2 PESTEL-greining 

PESTEL-greining er mikið notuð aðferð þegar verið er að greina einhverja markaði, t.d. 

ef fyrirtæki væri að hugsa um að fjárfesta á Íslandi og jafnvel setja hérna upp rekstur er 

líklegt að það fyrirtæki myndi skoða Ísland með PESTEL-greiningu til þess að átta sig á 

því umhverfi sem það kemur til með að starfa í. Þetta er kallað ytra umhverfi 

fyrirtækisins en PESTEL stendur fyrir pólitískt (e. Political), efnahagslegt, (e. 

Economic), félagslegt (e. Social), tæknilegt (e. Technical), umhverfislegt (e. 

Environmental) og lagalegt (e. Legal) umhverfi.  

Þetta er mjög mikilvægt tæki til að átta sig á og skilja hvaða ógnanir og tækifæri eru í 

umhverfinu. Ef fyrirtækin greina tækifærin og ógnirnar rétt eru þau líklegri til þess að 

velja leið sem færir þeim forskot í samkeppni (Barney og W.S. Hesterly, 2008). 

Til þess að átta sig á stærðinni á hagkerfinu á Íslandi og samanburði við önnur 

hagkerfi er oft borin saman verg landsframleiðsla
2
 og miðað út frá því þegar velferð ríkja 

í heiminum er mæld og borið saman hversu mikið fólk hefur í tekjur en það er 

mælikvarði á velferð fólks og ríkja. Einnig eru notaðar mælingar í þessum samanburði 

eins og vergar þjóðartekjur og verg þjóðarframleiðsla þegar verið er að bera þetta saman. 

Landsframleiðsla er mælikvarði sem er oft notaður (Gylfi Magnússon,. nóvember 2011). 

Árið 2010 voru á Íslandi fluttar út vörur fyrir 561 milljarð FOB
3
 en inn fyrir 440,8 

milljarða. Mest voru viðskipti við lönd sem eru innan ESB (Auður Ólína Svavarsdóttir, 2011). 

Þó að það hefi verið afgangur af viðskiptum við útlönd árið 2010 hefur verið halli á þessum 

viðskiptum allan undanfarinn áratug fyrir utan árin 2009 og 2010 sem er vegna hrunsins. 

Á Íslandi hefur okkur vantað meiri útflutning, og fjölbreyttari. Það þarf meiri útflutning 

eða framleiðslu sem sparar gjaldeyri og minnkar innflutning og þurfum við að skapa 

meiri fjölbreytni í okkar útflutningi.  

Hér á eftir verður skoðað hvernig umhverfið er í stakk búið til að setja upp þennan 

rekstur, hvað ber að varast og hvað er gott í umhverfinu. 

                                                 
2
 Verg landsframleiðsla er verðmæti allra vara og þjónustu sem framleidd er í landinu á ári. 

3
 Algengur flutningsmáti í milliríkjaviðskiptum (Free on board) þar sem seljandi greiðir fyrir vöru komna í 

skip.  
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3.2.1 Pólitískt umhverfi 

Eftir hrunið hefur mikið verið bent á að það þurfi að koma atvinnulífinu af stað og að það 

þurfi að gera með því að auðvelda erlendum aðilum að fjárfesta á Íslandi. Pólitíska 

umhverfið getur haft mikil áhrif á viðskiptaumhverfi landa til góðra og slæmra þátta. 

Margir aðilar og samtök eins og Samtök atvinnulífsins (SA), Samtök iðnaðarins (SI) og 

Alþýðusamband Íslands (ASÍ) hafa mikið gagnrýnt stefnu stjórnvalda í efnahagsmálum. 

Það eru mörg tækifæri en kreppan er á sínum stað, sérstaklega vegna rangrar 

efnahagsstefnu. Stjórnmálaflokkarnir þurfa að laga ágreining sem er þeirra á milli og 

setja fram sameiginlega stefnu og samkomulag í efnahagsmálum og það er lykillinn að 

því að auka hagvöxt (Gylfi Arnbjörnsson, 28. ágúst 2011).  

Á fundi sem Íslandsstofa hélt í júní 2011 undir yfirskriftinni Gjaldeyrishöft, viðskipti og 

fjárfestingar kom fram að það sem erlendir fjárfestar óttast eru stjórnvöld en ekki fyrst og 

fremst gjaldeyrishöft eins og flestir myndu halda (Agnar Hansson, 9. júní 2011). Í þessu 

sambandi hefur verið bent á þegar Jóhanna Sigurðadóttir sagði á Alþingi að „enginn ábyrgur 

stjórnmálamaður útilokar eignarnám [...] komi sú staða upp að skilgreindir 

almannahagsmunir séu í húfi sem ekki verða varðir eftir öðrum leiðum“ (Jóhanna 

Sigurðardóttir forsætisráðherra, 139. löggjafaþing - 66. fundur, 27. janúar 2011). 

Pólitískur stöðugleiki er ekki mikill en stjórnin hefur meirihluta á þingi sem nemur 

einum þingmanni og þarf því ekki mikið að koma uppá til að stjórnin falli. Miklu meiri 

vinna virðist fara í að halda stjórninni saman en að það sé verið að vinna af einhverri 

alvöru að því að koma efnahagslífinu af stað. Margir horfa til þess hvað gerist í næstu 

kosningum og hvort þá komi ekki stjórn sem hafi stærri meirihluta og ríki meiri sátt um. 

Pólitíkin á Íslandi gagnvart verkefni eins og perlusteinsnámi í Prestahnjúki sem er 

hálendi Íslands er ekki góð en ríkisstjórnin sem situr í dag og sérstaklega vinstri 

vængurinn virðist vera á móti flestum verkefnum eins og þessu sem felst í að taka efni úr 

náttúrunni á hálendinu.  

Pólitík á Íslandi skorar ágætlega þegar kemur að alþjóðlegum samanburði (Schwab, 

2011). Á Íslandi er svipað pólitískt kerfi og tíðkast í hinum vestræna heimi en það kerfi 

þykir gott til þess að standa vörð um réttindi og umhverfi fólks og fyrirtækja. Á Íslandi er 

gott velferðar- og menntakerfi á heimsvísu (Schwab, 2011). Við erum í tollabandalagi 

við Evrópu og höfum því góðan aðgang að stærsta markaði í heimi. Pólitíkin gerir okkur 

aðeins erfitt fyrir í dag vegna t.d. óvissu um með hvort við göngum í Evrópusambandið 

og hvernig verður með framtíðina í sjávarútvegnum en svona hlutir geta haft mikið að 
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segja þegar kemur að fjárfestingum og hugsanlega slegið þeim á frest. Pólitíkin býr til 

umhverfi fyrir fyrirtækin til að starfa í og geta oft minnstu ákvarðanir þar skapað 

jákvæðar eða neikvæðar breytingar. Eins getur perlusteinsverksmiðja verið háð 

regluverki sem stjórnvöld setja eins og varðandi umhverfisvernd og skatta.  

3.2.2 Efnahagslegt umhverfi 

Efnahagsumhverfið á Íslandi er ekki gott í dag út af hruninu en samt sem áður virðumst 

við vera að rétta úr kútnum. Viðskiptaumhverfið á Íslandi hefur einkennst af hárri 

verðbólgu, háum vöxtum og of miklum sveiflum í íslenska genginu. Það þarf að móta 

efnahagstefnu til lengri tíma sem snýst um stöðugleika þar sem er lág verðbólga, 

viðráðanlegir vextir, raunhæft gengi gjaldmiðilsins og hvatt til nýsköpunar og 

fjárfestinga (Samtök Atvinnulífsins, 2011 nóvember).  

Við skoðum oft efnahagsumhverfið út frá því hvernig markaðurinn er til að stunda rekstur 

og þá er oft litið á hluti eins og eðli markaðarins, stærð hans, neysluvenjur, kaupgetuna og 

hvernig samkeppnin er á þeim markaði sem fyrirtækið ætlar að starfa á og selja til. 

Íslenski markaðurinn er mjög fámennur (Hagstofan, tekið af www.hagstofa.is 4. 

desember 2011) á alþjóðlegan mælikvarða en neytendur hafa mikla kaupgetu og þannig 

telst hann vera kannski stærri í neyslu en fólksfjöldinn segir til um. En við erum í 178. 

sæti í heiminum (Wikipedia, tekið af http://en.wikipedia.org/wiki/List of countries by 

population þann 4. desember 2011) þegar kemur að fólksfjölda en við erum í 115. sæti 

þegar kemur að heildar vergri þjóðarframleiðslu landsins (e. GDP) (World Development 

Indicators database, 2011 1. July ). 

Árið 2010 var verðbólga 5,4% á Íslandi sem er næstmesta verðbólgan innan OECD-

ríkja en mest var verðbólgan í Tyrklandi, 8,6%. Hagvöxtur var á sama ári næstminnstur 

innan OECD en það er kannski jákvætt að Ísland er ekki lengur meðal þeirra ríkja sem 

búa við mest atvinnuleysi. Það mældist 7,6% árið 2010 en þess má geta að það var mest á 

Spáni, 20,1%, og minnst í Noregi, 3,5% (Svava Guðjónsdóttir, 2011). En þess má geta á 

árinu 2010 fluttu 1700 fleiri frá landinu en til þess sem getur skýrt eitthvað að 

atvinnuleysi hafi minnkað (Samtök Atvinnulífsins, 2011 nóvember).  

Hlutfall fjárfestinga á Íslandi árið 2010 var ekki nema 13% af landsframleiðslu og hefur 

aldrei verið jafn lágt. Sem dæmi var þetta hlutfall um 20% að meðaltali innan ríkja 

OECD (Svava Guðjónsdóttir, 2011). 

Á alþjóðlegan mælikvarða standur Ísland yfirleitt sig að meðaltali eðlilega þegar 

kemur að samanburði við svipuð ríki. Það er þó eitt sem kannski stingur meira í augu en 
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annað, gæði fjármálamarkaða. Árið 2008 var Ísland í 20. sæti en er komið núna niður í 

122. sæti (Schwab, 2011). 

Í stuttu máli hefur auðvitað efnahagsástandið áhrif á verkefni eins og perlusteins-

framleiðslu þar sem t.d. aðgengi að fjármagni er töluvert erfiðara en var fyrir hrun. 

3.2.3 Félags- og menningarlegt umhverfi 

Félagslegt og menningarlegt umhverfi snýr eins og segir í orðunum að hegðun og 

menningu fólksins á svæðinu eða í landinu. Ísland er mjög fámenn þjóð og þar af 

leiðandi ekki mjög stór markaður. Hér er strjálbýlt en það eru um 3 íbúar á hvern 

ferkílómetra og erum við í 3. neðsta sæti þar miðað við lista frá Worldatlas, næst á undan 

Mangolíu og Namibíu sem eru rétt fyrir neðan okkur. Þess má geta að t.d. Bandaríkin eru 

með 32,2 íbúa á hvern ferkílómetra. Mörg alheimsfyrirtæki eru með vörur sem eru seldar 

um allan heim en koma ekki hingað vegna þess hve lítill markaðurinn er. Ísland er 

norrænt land með norræna menningu og er líkt menningunni þar.  

Hegðun fólks af ólíkri menningu getur verið mjög ólík. Til eru mörg dæmi um 

fyrirtæki sem hafa farið inná markaði sem þau hafa talið auðvelt að fara inná og haldið að 

þeirra vara eða þjónusta hentaði þeim markaði svipað og þeirra heimamarkaði en þurft að 

hörfa af honum aftur. 

Það eru nokkrir grunnþættir sem þarf að skoða þegar farið er inná nýja markaði, t.d. 

tungumál, gildi, trú, viðmið, venjur, smekkur, menntun, tekjur, hvaða samgöngur eru fyrir 

hendi, hvernig húsnæðismál eru og heilbrigðisþjónusta (Czinkota og Ronkainen, 2007). 

Einnig þarf að skoða lýðfræðina, eins og þéttleika byggðar, aldursdreifingu, 

kynjaskiptingu, fólksfjölda og kynþætti. Einnig snúast lýðfræðilegar breytingar um 

hvernig fjölskyldan er samsett, aldur, fjölbreytileika hjá þjóðinni en þessir þættir hafa 

mikil áhrif á neysluvenjur fólks á markaðinum (Czinkota og Ronkainen, 2007). 

Perlusteinn er vara sem gæti fengið jákvæðni frá fólki á íslenska markaðinum því að 

hún er innlend, úr íslenskri náttúru og þar af leiðandi umhverfisvæn.  

3.2.4 Tæknilegt umhverfi 

Tæknilegt umhverfi á Íslandi er mjög gott ef borið er saman í alþjóðlegu umhverfi en 

samkvæmt úttekt á tæknilegum þáttum á íslensku samfélagi í skýrslu sem er gefin út 

árlega af World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011, er 

Ísland í efstu sætum þegar kemur að tækni eins og nettengingu og tækni í kringum netið 
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allt. Samkvæmt þessari sömu skýrslu þykja fyrirtæki á Íslandi best í heimi til að tileinka 

sér nýja tækni(Schwab, 2011).  

Ef Ísland er borið saman við önnur lönd á þessum lista varðandi það hversu 

framarlega við erum í að nota nýjustu tækni og tæknibúnað í framleiðslu erum við í 19. 

sæti (Schwab, 2011). 

Tæknilegt umhverfi snýr að hlutum eins og vegakerfi, fjarskiptakerfi, rafveitukerfi, 

vatnsveitukerfi og samgöngukerfi. Þessir þættir á Íslandi eru allir í mjög góðu standi á 

alþjóðlegan mælikvarða en það vantar kannski betri samgöngur, sérstaklega þegar kemur 

að þungaflutningum á landi, en þegar perlusteinn er fluttur einhverjar vegalengdir á landi 

er hann fluttur með lest eða á góðu malbikuðu vegakerfi. Frá þeim stað sem 

perlusteinninn er í námunni við Prestahnjúk er engin lest og frekar lélegir vegir sem eru 

háðir þungatakmörkunum mikinn hluta af árinu. 

Tækifæri Íslands í þessum flokki liggja helst í að nýta sér nýjustu framleiðslutækni 

með rafmagni. Við erum með rafmagn sem er framleitt úr endurnýjanlegum orkugjöfum 

og er það framtíðin. Þess má geta að 57% af rafmagni sem notað er í Bandaríkjunum er 

framleitt með kolum (Power Sorecard TM, 28. desember 2011).  

Við á Íslandi ættum að stefna að því að vera fremst í heimi þegar kemur að framleiðslu 

með rafmagni, eins og að þróa tækni til þess að vinna perlustein með rafmagni. 

3.2.5 Náttúrulegt umhverfi 

Náttúrulegt umhverfi snýr mikið að því að taka perlustein á Íslandi. Það eru alltaf að 

verða strangari lög og reglur gagnvart því hvernig gengið er um landið eins og því að 

taka efni úr námu eins og er grunnur í þessu tilviki. Ekki gæti orðið af þessu verkefni ef 

það fengist ekki leyfi til að taka perlustein þaðan. Þetta snýr því beint að rekstrinum og 

hvernig hann kemur við umhverfið út frá mengun því að það er t.d. mengun við útblástur 

frá tækjum sem vinna og flytja efnið, það er verið að taka efni úr landinu sem getur verið 

metið sem lýti á því. 

Þetta verkefni kemur mjög nálægt umhverfinu og það getur haft mikið að segja um það 

hvort það geti mögulega orðið af þessu verkefni. Því er sérkafli framar í ritgerðinni sem 

nefnist umhverfismál.  

3.2.6 Lagalegt umhverfi 

Réttarkerfið á Íslandi er mjög svipað og í Evrópu en mörg lög sem snúa að viðskiptum 

koma í gegnum EES-samning Íslands við Evrópusambandið. Stjórnvöld skapa 
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fyrirtækjum lagalega umgjörð til þess að reka fyrirtækin eftir. Breytingar á lögum geta 

haft áhrif á rekstur þeirra. 

Það sem getur haft mest áhrif á þann rekstur sem er verið að rannsaka til að finna út 

hvort  hægt sé að koma honum af stað hér á landi eru lög sem tengjast umhverfinu. Það er 

mikið verið að skoða þau í dag og einnig hafa þau breyst mikið á undanförnum árum sem 

getur gert rekstri eins og þessum erfitt fyrir. Ef stjórnvöld myndu friða svæðið sem 

náman er á gæti orðið erfitt að fá undanþágu til að taka efni á þessum stað og það yrði 

e.t.v. alls ekki hægt. Þá væri þessi rekstrarhugmynd dottin út af borðinu. 
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4 Viðtalsrannsókn 

Í iðnaði eins og perlusteinsiðnaði er kannski ekki til mikið af nákvæmum gögnum um 

hvernig rekstur og viðskipti ganga fyrir sig almennt í heiminum og til þess að skoða 

þennan markað betur voru greindir nokkrir lykilþættir og settir niður í þemu. Greind voru 

þrjú þemu. Fyrsta þemað er flutningur sem er stærsti þátturinn í sölu á perlusteini vegna 

þess hve þungur hann er og hversu lítið verð fæst fyrir hann miðað við þyngdina. 

Íslenska verkefnið féll að mestu leyti á dýrum flutningum (Guðmundur Guðmundsson, 

munnleg heimild, 9. september 2011).  

Annað þemað er gæði en verkefnið sem var skoðað á sínum tíma á Íslandi hafði 

margar mismunandi niðurstöður úr þeim gæðaprófunum sem gerðar voru á sínum tíma.  

Þriðja þemað er markaðir, þ.e. t.d. verð, í hvað er verið að nota efnið, hvernig 

markaðurinn þróast, hvernig menn halda að framtíðin verði í perlusteinsvörum, hvernig 

er verið að kaupa hann inn og hvernig viðskiptin ganga fyrir sig. Oft eru margar 

óskrifaðar reglur um hvernig fyrirtæki haga sér. 

Þessi rannsókn er eigindleg og þeir aðilar sem var talað við tengdust annars vegar 

verkefninu hér á Íslandi á sínum tíma og hins vegar voru aðilar úti í heimi. Þeir aðilar 

koma nálægt mismunandi rekstri á fyrirtækjum í kringum perlustein, aðilar sem ráku 

perlusteinsnámu í Ungverjalandi, fyrirtæki sem þenja perlustein í Danmörku og 

Bandaríkjunum og aðili sem er í forsvari fyrir Perlusteinssamtökin (Perlite Institute) en 

hann er með fyrirtæki sem býr til tæki og tól í verksmiðjur sem þenja perlustein. Sjá 

viðmælendur í viðauka 7. 
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Mynd 21 Þemu úr viðtölum 

4.1 Flutningur 

Fyrsta þemað er flutningur en það er einn af lykilþáttunum í að verkefnið verði að 

veruleika. Það var einnig ein aðalástæða þess að ekki varð af verkefninu á sínum tíma á 

Íslandi þegar þetta var skoðað milli áranna 1970 og 1980.  

Reynt verður að finna út hvað skiptir máli við flutninginn og hvað þarf að hafa í 

huga, hvaða leiðir eru færar og hvað er vert að skoða betur. 

Það veltur á iðnaðinum, aðalmálið er flutningar, fyrst verður þú að hafa gæði 

efnisins og svo góðar samgöngur-flutningsmáta. Það er það sem ég byrjaði að 

útskýra er varðar Grikkina, þeir hafa hafnir sem geta tekið á móti mjög stórum 

skipum og ná í efnið á eyju í Miðjarðarhafinu og flutt það þaðan hvert á land sem er 

á ódýran hátt. (Anderson, munnleg heimild, 16. október 2011) 
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Grikkir eru stærstir í heiminum í útflutningi (Bolen, 2011) á hráum perlusteini tilbúnum 

til þenslu. Er það vegna mikilla gæða og ekki síður vegna þess að náman er staðsett mjög 

nálægt góðri höfn. Það er umtalsvert ódýrara að flytja mikið magn af jarðefnum með 

skipi en á landi. 

35% fer héðan beint á ákvörðunarstaði, radíus er að hámarki 1000-1200 

kílómetrar. Það er ekki hagkvæmt að flytja lengra en það. Þeir eru með eigin 

vinnslu í Santorini  sem er nærliggjandi borg og þar eru þeir með séreiningu þar 

sem að þeir geta komið vörunni sinni inní lestar. Þetta eru 60 tonna lestaeiningar og 

megnið fer á járnbraut til viðskiptavina sinna og það er það sama og 1000-1200 

kílómetra fjarlægð héðan. (Fargas, munnleg heimild, 31. ágúst 2011) 

Hér er eigandi og forstjóri námunnar í Ungverjalandi að lýsa því hvernig flutningsmálum 

er háttað hjá þeim en Ungverjaland er staðsett á miðju meginlandi Evrópu. Ungverjar 

geta ekki flutt efni að höfn og þannig er bara viss flutningsradíus sem þeir geta flutt efnið 

sitt. Hann nefnir 1000-1200 km en t.d. vegalengdin frá Grikklandi og til austurstrandar 

Bandaríkjanna er um 8000 km. 50 km eru kannski ekki mjög löng vegalengd ef litið er á 

þetta í því samhengi.  

Það eru önnur vandamál. Fyrirtæki sem voru stofnuð fyrir áratugum voru staðsett 

nálægt lestarsamgöngum og samgöngum. Flest þeirra pöntuðu hráefni frá 

vesturhluta Bandaríkjanna og flutningarnir voru aðallega með lestum. Þannig eru 

þau með útbúnað og aðstöðu til að geyma 100-125 þúsund tonn eða meira. Þó flutt 

sé með skipi þá verður þú að gera það aðgengilegt fyrir viðskiptavini að taka á móti 

sendingum frá þér, flytja perlusteininn frá skipi að vöruhúsi og það þarf að vera 

auðvelt og hagkvæmt og helst með lestum. Þetta er allt háð flutningum. (Anderson, 

munnleg heimild, 16. október 2011)  

Hér er verið að tala um hráan malaðan perlustein sem er tilbúinn til þenslu en hann er 

malaður niður í 3-4 flokka. Það er ódýrast að flytja með stórum skipum af svokölluðum 

„bulk“-skipum ef flutt er mikið efni en þá er verið að tala um verð á hvert tonn. Á landi 

er hagstæðast að flytja svona þungt efni með lestum en við höfum ekki þann 

flutningsmáta.  

Já, gæðin verða að vera mjög góð. Kostnaðurinn við perlustein er breytilegur en var 

um $43 en er orðinn $50 á tonnið, og svo er það kostnaðurinn við flutning. 

Flutningurinn á perlusteini hefur breyst og er orðinn dýrari, en flutningurinn 
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innanlands er orðinn dýrari og bætir $100 á tonnið. Þannig að tonnið af perlusteini 

með flutningskostnaði er um $150-$200 eftir framleiðslu, en það fer eftir hvaðan 

perlusteinninn er að koma. Hvort hann kemur frá norðurhluta af landinu. (Abud, 

munnleg heimild, 19. október 2011)  

Hér undirstikast það að flutningurinn er aðalkostnaðarþátturinn í framleiðslu á 

perlusteini. Eftir að efnið er komið um borð í skip, t.d. í Grikklandi, og þangað til efnið er 

komið til Penn Perlite bætist 200-300% kostnaður ofan á vöruna bara vegna flutnings. 

Já, perlusteinn mun alltaf vera takmarkaður við svæði, dreifingarsvæðið er um 350 

mílur....ég veit, landafræðin er þér hliðstæð. Það er stutt frá Íslandi bæði til Evrópu 

og Bandaríkjanna. Ef þú þróar vöru sem er auðvelt að fjöldaframleiða, með góðum 

eðlisfræðilegum eiginleikum og er góð vara, þá getur þú selt og keppt við Grikkina á 

sumum sviðum. Þeir hafa marga kosti fram yfir þig þó vegna þess hve lengi þeir 

hafa framleitt vöruna sína og svæði sem þeir hafa aðgang að. Þannig alltaf kemur 

þetta niður á sama stað, flutningar, flutningar, flutningar og markaðssetning. 

Flutningar og flutningsmöguleikar eru eitt af þvi mikilvægasta og hvernig þú ætlar 

að hafa vöruna, aðgengilega til viðskiptavina og markaða. (Abud, munnleg heimild, 

19. október 2011) 

Svo þegar búið er að vinna efnið með því að þenja það er takmarkað hvað varan þolir mikinn 

flutning. Abud talaði um að það sem t.d. Grikkland hefði fram yfir Ísland í perlusteininum væri 

hvað þeir væru búnir að vera í þessari framleiðslu lengi og hefðu því fram yfir Ísland þekkingu 

og gífurlega reynslu sem tekur tíma. Þetta kemur þó alltaf að flutningum. 

Það má alls ekki gera það og þá að perlusteinn á helst ekki að snerta vatn neitt á 

leiðinni, ekki bara út af því að orkukostnaður á endanum verður margfalt meiri 

heldur að það hefur neikvæð áhrif á gæði efnisins þegar lengra er litið þannig að 

það þarf að vinna eins þurrt og hægt er. (Fargas, munnleg heimild, 31. ágúst 2011) 

Fargas segir að þetta sé ekki hægt en hann segir að það verði of dýrt að þurrka 

perlusteininn þegar það er búið að dæla honum með vatni en einnig vill hann meina að 

þetta hafi áhrif á gæðin. Hann hefur ekki nein dæmi um þetta heldur byggir á tilfinningu 

en hann er búinn að vinna með perlustein í tugi ára. 

Ég held að það sé í lagi og þetta sé ekki vitlaus hugmynd og það held ég að hafi ekki áhrif 

á gæði efnisins. (Niels Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011)  
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Niels hefur unnið með perlustein í yfir 30 ár og hann vill meina að þetta hafi ekki nein áhrif á 

gæði efnisins. Það er spurning hvort efnið malist of mikið niður á þessari löngu vegalengd og 

þegar það er komið á leiðarenda verði svo mikið magn orðið of smátt til þenslu. 

Það gengur ekki en þetta hefur verið reynt og er til þar sem efni er dælt nokkur 

hundruð metra og það gengur en ekki 50 km, það yrðu of mikil afföll á efninu. 

(Anderson, munnleg heimild, 16. október 2011)  

Eins og áður hefur komið fram eru hagstæðir flutningar lykillinn að því að þetta verkefni 

sé samkeppnishæft við að koma efninu frá námu og að vinnslustað nálægt sjó. Það er til 

tækni til þess að gera það en á sínum tíma, þegar verkefnið - skoðað hér á landi, kom upp 

sú hugmynd að dæla efninu með því að blanda því við vatn. Það var franskt fyrirtæki sem 

átti þá hugmynd en það hafði komið að slíkri framkvæmd (Gylfi Þór Einarsson, munnleg 

heimild, 6. október 2011). Eins og sést af svörum frá sérfræðingum sem hafa 

meðhöndlað perlustein í mörg ár og hafa góða þekkingu á honum eru misjafnar skoðanir 

um hvort þetta sé hægt en það eru þó fleiri sem segja að þetta gangi ekki. 

4.2 Gæðin 

Í þessu þema er verið að skoða gæðin á perlusteininum, hvernig perlusteinninn er 

meðhöndlaður, hvað skiptir máli og hvað ber að hafa í huga. Það eru margir þættir sem 

skipta máli eins og þegar hann er settur í ofninn til þenslu. Áður en perlusteinninn fer inn 

í ofninn er hann forhitaður og það er mismunandi hvað þarf að forhita hann mikið. 

Hitastigið í ofninum skiptir líka miklu máli, þ.e. við hvaða hitastig hann er þaninn í 

ofninum, og síðan getur einnig skipt máli hversu hratt hann er kældur á eftir.  

Það eru til þrjár tegundir af ofnum sem eru notaðir við að þenja perlusteininn, láréttur 

ofn, lóðréttur og það sem hefur verið kallað „gun“ sem er hallandi 60°. Sá var t.d. 

notaður við tilraunaframleiðsluna hér á landi á sínum tíma. 

Hreinleiki á efninu skiptir miklu máli og sérstaklega þegar verið er að flytja það 

óþanið á milli landa en mest af efninu þarf að þenjast þegar það er komið á áfangastað. 

Efni sem þenst ekki er þá bara óþarfakostnaður en það er flutt langa leið og notuð orka til 

að hita það. Ef það þenst ekki er það verðlaust. 

Þetta var mjög vel rannsakað, hvernig það væri með íslenska perlusteininn miðað 

við perlusteininn annars staðar. Vandinn hjá íslenska perlusteininum var, í fyrsta 

lagi þá þarft þú að þurrka hann og flokka og þar byrjar samanburðurinn og íslenski 

perlusteinninn hafði greinilega þann veikleika gagnvart þeim erlenda, sérstaklega 
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Mílos, að hann myndi brotna auðveldlega niður sko við vinnsluna þegar þú varst að 

sigta hann og annað og þá þarft þú að skoða hvaða tæki þú notar. Það er ekki sama, 

þú verður að skoða hvert einasta stig framleiðslunnar, það er sko tækin, hvaða tæki 

henta best. Það byrjar á því hvernig er þurrkað best og síðan hvaða sigti þú notar, 

hvaða brjóta þú notar, hvaða mölunartæki þú notar. (Guðmundur Guðmundsson, 

munnleg heimild, 9. september 2011) 

Hér er margt sem þarf að huga að við framleiðsluna. Hér eru nefndir þættir eins og 

þurrkun og sigtun en íslenski perlusteinninn hefur brotnað meira niður í vinnslunni og er 

þar af leiðandi veikari í sér en t.d. steinninn frá Grikklandi, þ.e. eyjunni Mílos sem flestir 

miða við því að þeir eru stærstir í heiminum í útflutningi á hráum perlusteini.  

Í þessu skiptir máli hvaða brjótar og mölunartæki eru notuð en það gætu orðið of 

mikil afföll af perlusteininum í vinnslunni ef vitlaus tæki væru notuð. Það sem skiptir 

einna mestu máli er nýtingin því að það eru töluverð afföll af efninu frá því að það kemur 

frá námunni og þangað til það er búið að þenja það. Afföllin frá námunni og í gegnum 

vinnsluna eru yfir 30% (J. Ingimar Hansson, 1977). 

Það eru til nokkuð greinargóðar upplýsingar um það hvernig eigi að meðhöndla 

hann til þess að fá sem mest út úr honum yfir í þensluna, það er að segja nýtnin frá 

fjalli til þenslu verði sem best. Það er fyrsta skrefið. Síðan kemur þenslan og þá 

þarft þú að vita hvaða ofn hentar best. Hentar best að vera með láréttan ofn, 

lóðréttan eða þessa gun-ofna eða byssuofna, það er að segja þeir hallast 60°, 

þannig var ofninn sem að við notuðum og hann virtist ganga nokkuð vel og það þarf 

að velja hann... það getur verið heilmikið af efni sem ekki þenst, það dettur þá bara 

niður en það fer ekki til baka, það nær ekki að þenjast, það nær ekki að léttast, það 

er hvað er það mikið sem að fer niður á gólfið niður úr ofninum. Eftir því sem það 

er meira, því er hann verri. (Guðmundur Guðmundsson, munnleg heimild, 9. 

september 2011) 

Ferlinu er greinilega skipt niður, hann nefnir að ferillinn við að koma efninu frá námu og 

í gegnum vinnsluna sé eitt skref þar sem þarf að lágmarka afföll á efninu. Næsta skref 

sem er nefnt hér er ofnarnir sem eru líklega erfiðasti hlutinn í ferlinu. Það getur tekið 

langan tíma að finna út hvaða tegund af ofn hentar best fyrir efnið, hvert er hagkvæmasta 

forhitunarstigið áður en efnið fer í ofninn, hvert er hagkvæmsta hitastigið í ofninum við 

þensluna eða sjálfur þensluhitinn og síðan skiptir einnig máli hvernig kælingin er gerð 
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eftir að efnið kemur úr ofninum. Þetta ferli þarf að samræma vel svo að sem best nýting 

og gæði náist úr efninu. 

Þetta sem að þú talaðir um varðandi alkalíinnihaldið sem er hærra í íslenska 

perlusteininum heldur en víða annars staðar, það þýðir það að bræðslumarkið á 

perlusteininum er lægra, það er að segja að þú verður að þenja hann við lægra 

hitastig. Þá ert þú kominn að þú þarft kannski að hanna alveg sérstakan ofn þannig 

lagað að hann henti því að hitastigið sé lægra o.s.frv. Að mörgu leyti gæti það þá 

hentað betur að nota rafmagn af því að svona rafmagn eins og var notað í 

Kísiliðjunni, það er að segja bara venjuleg hitun, að þú kemst nokkuð hátt með hana 

en það gæti verið að það væri hægt að nota rafmagn á íslenskan frekar en erlendan. 

Það er möguleiki en allavega, það er meiri möguleiki að nota það á íslenska heldur 

en hinn af því þarna af því að Mílos, hann bráðnar miklu hærra en þensluhitastigið 

er algjörlega háð bræðsluhitastiginu vegna þess að þenslan byrjar þegar að hann 

fer að brotna. (Guðmundur Guðmundsson, munnleg heimild, 9. september 2011).  

Þetta er mjög áhugaverður punktur sem hann segir um íslenska perlusteininn, að það sé 

líklegt að það henti vel að nota rafmagn við að þenja hann því að hann þenst við lægra 

hitastig. Guðmundur fylgdist með þegar gerð var tilraun í Sementsverksmiðjunni við að 

búa til sement með rafmagni og hann sagði að það ætti að vera sama tækni sem notuð 

væri við að þenja perlustein.  

Það eru gæðin, gæðaeftirlit sem er miklu strangara í dag heldur en fyrir 20-30 árum 

og bara líka þannig að framleiðslan er þrengd inn í þannig skorður, bara í 

smáatriðum t.d. stærð efnis, hvað má, þetta er orðin miklu miklu meiri nákvæmni á 

stærðum heldur en áður. Sko perlusteinn og perlur og kaupandinn vill helst 

nákvæmlega eins, perlusteinn og perlur, en þetta er eins og með perlur úr hafi, þetta 

sanna og rétta og lifandi perla, það eru aldrei til tvær eins en það er miklu meira 

verðmæti. (Fargas, munnleg heimild, 31. ágúst 2011) 

Gæðaeftirlit er búið að breytast mikið frá því að það var verið að skoða þetta hér á Íslandi 

á sínum tíma. Fyrirtæki í þessum iðnaði þurfa orðið að hafa vottanir og gott 

skráningarkerfi eins og ISO og CE. Það er ljóst að ef það væri farið að flytja út hrátt efni 

sem yrði þanið erlendis þyrftu náman og ferlið að hafa vottun. Þetta er dýrt ferli og tekur 

tíma og það er nauðsynlegt ef það á að selja vöruna á erlendan markað en þetta er 

ákveðin gæðatrygging fyrir kaupandann.  
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Við tökum regluleg sýni úr framleiðslunni og sérstaklega úr perlusteini sem er 

notaður í síun. Það er gerð krafa um það að við tökum sýni og eigum skjal um 

sýnatökuna. Sumir viðskiptavinir vilja hafa sérstakar vottanir. Ég held að við séum 

eina fyrirtækið sem eigi skráð sýni frá árinu 1980. Þessar skráningar eru líka fyrir 

framleiðsluna hjá okkur en við erum alltaf að bæta framleiðsluna hjá okkur. (Niels 

Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011) 

Ekki virðist þurfa sérstök viðurkennd gæðakerfi við þensluna eins og í námunni í 

Ungverjalandi. Það er aðallega viðskiptavinurinn sem gerir kröfu um að það séu sérstakar 

vottanir og skráningar. Með því að hafa svona gott skráningaferli eru þeir alltaf að bæta 

framleiðsluna. 

Já, við vinnum eftir gæðaeftirliti, hver verksmiðja vinnur eftir sínu gæðaeftirliti og 

hefur verið aðlagað að hverjum stað. Hver einasti poki sem við framleiðum hefur 

verið undir eftirliti, bæði fyrir og eftir meðferðina á steininum. Því að hvert hráefni í 

hvern poka er framleitt sjálfstætt, þá er hægt að grípa fljótt inn í ef eitthvað fer 

úrskeiðis þannig að gæðaferillinn er þéttur. Það eru þrír hlutir sem við reynum að 

hafa í lagi, þéttleiki vörunnar, dreifing efnisins (distribution), hversu mikið ryk er, 

og svo kostnaður við framleiðsluna, hversu hratt og vel framleiðslan gengur. (Abud, 

munnleg heimild, 19. október 2011) 

Það er greinilegt að í þessum rekstri, hvort sem það er námurekstur eða við þenslu, skipta 

gæðin æ meira máli. Fyrirtækin hafa yfirleitt sitt eigið gæðakerfi sem byggist á því að 

fylgjast vel með vinnslunni og skrá meira og minna allt niður en það nýtist til þess að 

tryggja gæðin á vörunni, við vöruþróunina og við að bæta vöruna. 

Og ef að það á að koma þessu verkefni á stað aftur og þá þurfa einhverjar forsendur að 

hafa breyst og þá er það fyrst og fremst þessar markaðslegu forsendur, önnur 

gæðaviðmið, önnur verðmæti, aðrir keppinautar. Þetta er bara eins og Porter segir, að 

það er bara spurning um hvaða aðgangur er að þessum markaði. Hann talar um five 

forces....ég fylgdist með þessum þenslum á þessum stöðum í bæði Hull og Liverpool. Við 

gerum samkomulag við þessi fyrirtæki um að þau taki eitthvað lágmarksslatta af efni og 

bara að renna honum í gegn eins og um þeirra hráefni væri að ræða og þetta er 

spurning um hvernig perlusteinninn virkar við þeirra aðstæður. Við vorum búnir að 

gera alls konar „pilot“-tilraunir hér í þessum ofni uppá Akranesi. Við gerðum ekki meiri 

kröfu en að þeir gerðu þessa tilraun og bæru það saman við það sem þeir væru að nota. 

(Gylfi Þór Einarsson, munnleg heimild, 6. október 2011)  
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Hér nefnir Gylfi ástæðuna fyrir því af hverju íslenski perlusteinninn kom svona 

misjafnlega út úr þeim tilraunum sem sendar voru erlendis en efnið var sett í gegnum 

ofna sem búið var að stilla fyrir annað efni. Með öllum þeim hlutum sem skipta máli í 

ferlinu er nánast öruggt að þetta komi illa út því að það er vitað að íslenski perlusteinninn 

er frábrugðinn öðrum efnum. Niðurstaðan úr þessu var að þenslan kom mjög misjafnlega 

út í þessum tveimur ofnum sem voru hvor af sinni gerðinni en þetta kannski undirstrikaði 

hversu mikilvægt atriði þetta er við þessa framleiðslu. 

Sko, óhreinindi í perlusteini okkar og víðar, gríski er rómaður fyrir það að vera mjög 

hreinn en þetta var mismunandi eftir kornastærðum en það var mest hrafntinna í 

kornastærðinni 2-4 mm, eitthvað svoleiðis, og þá þurfa menn að skoða hvað þeir eru að 

fara út í og ef að þú ætlar t.d. að skoða að selja Dönum hráefni sem að þeir ætla að nota 

í og þá ert þú að horfa á efni sem er frá 0,25 og upp í 1 mm. Það er tiltölulega hreint. Ef 

þú ert að fara í grófara efni eða það sem er verið að nota í einangrun og þá ert þú á 

bilinu 1-2 mm, 2-4 mm þar. 

Eftir því sem að þú þenur hann meira því veikari verður hann en við fundum að það var 

munur á milli perlusteins á svæði 1 og svæði 2 en á svæði 2 var sterkari en það svæði 

var hins vegar ofætlað í útreikningum....hvað ég myndi gera ef að ég ætti þessa námu 

fyrir utan að efla túrismann en ég myndi skoða filteringu, já, fókusera á framleiðslu á 

síu. Menn hættu að horfa á að gera þetta hér, það vantaði að segja: Komið þið hingað, 

við skulum reisa þessa verksmiðju hérna. Mér finnst í raun enginn annar möguleiki 

koma til greina. (Gylfi Þór Einarsson, munnleg heimild, 6. október 2011) 

Þetta eru áhugaverðar upplýsingar um nýtinguna á efninu. Það hefur verið talað um að 

íslenski perlusteinninn henti vel í notkun í síun og þessi flokkur sem hann bendir á að hafi 

mestan hreinleika er notaður til að þenja efni í það efni. Perlusteinn sem er notaður við síun 

er mjög smár. Hrafntinna er efnið sem þenst ekki og er í raun slæma efnið, er greinilega að 

mestu stærra en 1 mm og því er auðvelt að sigta þessi korn frá fyrir þennan flokk. 

Það hefði verið að víkka út svæði I sem er þarna undir hrafntinnuklettunum miklu 

þarna. Sko, þar fyrir ofan er nokkur hundruð metra breitt svæði sem við vitum ekkert 

hvað hylur. Ég hafði sterklegan grun og ég held að ég hafi dregið það upp í 

ritgerðinni minni að undir þessu væri annað perlusteinssvæði. Við erum með svæði I 

sem er mikið rofið í burtu og þarna fyrir ofan klettana er svæði Ib, að það hefði 

verið ástæða að skoða það hvað er þar undir. Því fékk ég ekki framgengt en það 
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hefði bætt við vitrænt við fyrri þekkingu. Mín rannsókn bætti ekki miklu við en þetta 

var bara svona. (Gylfi Þór Einarsson, munnleg heimild, 6. október 2011) 

Hér er áhugaverður punktur sem Gylfi nefnir um að það eigi eftir að rannsaka þetta betur 

og að það sé svæði þarna sem sem geti hugsanlega verið með góðu efni sem þurfi að 

kanna. Ef það verður farið að skoða framleiðslu á perlusteini aftur hér á landi er þetta 

sannarlega einn af þeim hlutum sem þarf að kanna betur. 

Það er kannski eitt annað vaðandi námuna sérstaklega sem að ég hefði óskað að 

hafa meira auga á og það er jarðhitinn á svæði I. Það kom bara bullandi heitt vatn 

upp úr borholunni hjá Katie og ef að það sé jarðhiti á þessu svæði þá getur það haft 

áhrif. Ingvar Birgir Friðleifsson fullyrti að Prestahnjúkur væri háhitasvæði, að það 

væri 100° hiti þarna. Sem að ég veit ekkert hvort að er rétt. Jarðhiti er ekki bara að 

þú ert með heitt vatn heldur ert þú líka með útfellingar og útfellingar þýðir 

óhreinindi. (Gylfi Þór Einarsson, munnleg heimild, 6. október 2011) 

Hér er annar punktur sem gæti skipt miklu máli og þarf að rannsaka ef það verður farið út 

í þetta aftur. Ef þetta er rétt og það verður farið að nýta efnið á svæði I sem er með mest 

af efni á þessum stað og er aðgengilegasta svæðið gætu verið mikil óhreinindi í efninu af 

því að það hafi legið í heitu vatni. 

En aftur á móti sem hefur ekki verið gerð nein rannsókn á það er sérstakri gerð af 

ofnatýpum. Þá vitum við það í þessu tilfelli að mjög löng reynsla hjá hinum en við 

höfum eignlega enga reynslu. Við tókum bara einn ofn sem var talið að væri 

heppilegur og allt miðað við það....og yfirleitt er aðalreglan sú að því meiri þensla, 

því hærra verð. Hefur heilmikil áhrif.  

Ég held að hann hafi náð góðu meðaltali. Það er að segja að verið einhvers staðar í 

kringum 10. Það er talað um 7 og upp í 20. Ég er ekki frá því að hann hafi verið 10-

15, eitthvað svoleiðis. Við náðum rúmþyngdinni alveg niður í 100 kg og hún gerir 

eitthvað en það er allavega komið eitthvað vel yfir 10....ég tel að þeir hafi ekki verið 

búnir að fullreyna hvað væri hægt að breyta ýmsu í sambandi við að reyna en 

maður getur alltaf sagt svona. 

(Guðmundur Guðmundsson, munnleg heimild, 9. september 2011) 

Varðandi gæðin á perlusteininum hér á Íslandi eru þetta nokkrir áhugaverðir punktar sem koma 

fram í máli Guðmundar sem kom einna mest nálægt rannsóknunum á íslenska perlusteininum 
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á sínum tíma. Þetta eru punktar sem geta gefið tilefni til að það sé hægt og réttlætanlegt að 

skoða þetta nánar ef það verður farið að skoða framleiðslu á honum aftur. 

Það getur verið erfitt að prufa efnið því að þeir ofnar sem er hægt að prófa í, t.d. hjá 

Nordisk Perlite, eru stilltir fyrir allt annað efni. Eins og fram kom áður skipta margir 

þættir máli þannig að það er líklegt að íslenski perlusteinninn komi ekki vel út í ofnum 

erlendis sem flestir eru stilltir fyrir efni frá grísku eyjunni Mílos. 

Það má gera betur í rannsóknunum. Það var einungis prófað í einni tegund af ofni en 

síðan voru send sýni til útlanda og sett í ofna sem ekki var hægt að stilla því að þeir voru 

stilltir fyrir annað efni. 

Ég myndi ekki líta við þessu öðruvísi. Að fara að moka 150 þúsund tonnum úr 

Prestahnjúki fyrir 50 dollara á tonn á móti því að taka 1000 tonn eða 3000 tonn 

fyrir 300 dollara með minniháttar low tech framleiðsluaðferðum. (Gylfi Þór 

Einarsson, munnleg heimild, 6. október 2011) 

Gylfi bendir á eftir sína miklu reynslu af þessari rannsókn sem gerð var milli áranna 1970 

og 1980 að ef verkefnið færi af stað aftur væri best að byrja með litla framleiðslu sem 

myndi einnig þenja perlusteininn hér á landi.  

4.3 Markaðurinn 

Þriðja og síðasta þemað er markaðurinn, hvernig viðskiptin ganga fyrir sig og hvernig 

staðan er í dag. Hvernig er hugsanlegt að markaðurinn muni þróast í framtíðinni? Teknir 

eru fyrir hlutir sem komu fram í viðtölum sem væru þess virði að hafa í huga ef við á 

Íslandi myndum hefja framleiðslu. Talað var mikið um samtökin í viðtölunum, hvert 

þeirra hlutverk er og hvernig það hefur verið að þróast. Það er stór markaður fyrir 

perlustein í heiminum og hefur hann tækifæri til þess að aukast mikið. Perlusteinninn 

hefur mikla vörubreidd og hægt er að nota hann á mörgum sviðum en það er bara 

spurning hvað af þessum vörum sem hann er notaður í að einhverju leyti koma til með að 

aukast í sölu.  

En þetta eru stærstu leikendur á markaðinum. En stærstu eru Grikkirnir því þeir eru 

tengir öllum hliðum perlusteinsframleiðslu, öllum hliðum og eru nokkuð ákveðnir og 

ögrandi. Þeir eru stærstir.....já, en þetta verður næsta verkefni fyrir mig, það sem er 

að gerast úti um allt. Lítil fyrirtæki eru að leggja upp laupana og stærri taka yfir. 

Það er það sem þú sérð eins og með Wal Mart.....þess vegna er fólk að bregðast við 

í perlusteinsbransanum er varðar neytendur perlusteins, þeir eru orðnir það stórir 
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að þeir geta orðið framleiðendur fyrir sjálfan sig, ég held að það verði 

þróunin.......ef Grikkirnir myndu kaupa upp og fjárfesta i 2-3 litlum 

framleiðslufyrirtækjum á austurströndinni en þeir eru búnir að kaupa nokkra, þá 

verður engin samkeppni á austurströndinni lengur, þeir stjórna markaðinum og hver 

og hvaða vara er seld. En þar til þeir komast í þessa stöðu þá er engin ástæða fyrir 

þá að fjárfesta í markaðinum eða vöruþróun......Ég held að ástandið væri betra á 

Grikklandi núna væru Grikkirnir grimmari á markaðinum eða hefðu verið grimmari 

á markaðinum, þá væru þeir algerlega ráðandi á markaðinum. (Anderson, munnleg 

heimild, 16. október 2011) 

Það er greinilegt að það eru Grikkir sem ráða perlusteinsmarkaðinum og svo virðist sem 

þróunin á þessum markaði sé eins og á öðrum, stór fyrirtæki se eru að taka yfir og koma 

til með að ráða því hvernig markaðurinn þróast. Það miða flestir við þá hvað varðar gæði 

og hvernig þeir haga sér á markaðinum. 

En perlusteinsmarkaðurinn hefur stækkað samt sem áður, ekki mikið en samt, það er 

aukning.....já, það er vandamálið, ég er með takmarkaða birgja því Grikkirnir eru 

svo ríkjandi eða ráða svo miklu á.....það er takmarkað hvað ég get því það er ekki 

nógu margir valmöguleikar sem ég hef til að kaupa vöru. Ef þú getur komið inn á 

markaðinn og fullyrt að varan þín sé hágæðavara og getur selt mér á sanngjörnu 

verði þá munu margir eiga viðskipti við þig því okkur vantar fleiri birgja og þú ert 

með stöðug gæði. (Abud, munnleg heimild, 19. október 2011)  

Það er greinilegt að það er töluverð óánægja með viðskiptahætti Grikkja og þeir eru 

farnir að stjórna markaðinum of mikið. Það er vöntun á öðrum aðila á markaðinn til þess 

að það sé eitthvert val fyrir kaupendur á hráum perlusteini.  

Það er þannig að perlusteinn hefur mjög góða eiginleika til að keppa við allt plast í 

dag í heiminum því að bæði einangrun og þess háttar er þannig að það brennur ekki 

og það er miklu umhverfisvænna í þessu þannig að til framtíðar litið þá er það miklu 

meira að það brennur ekki og það er miklu umhverfisvænna í þessu þannig að þeir 

eiginleikar sem að þetta efni hefur það getur svo sem keppt til framtíðar við allt sem 

er gert úr plasti í dag. (Fargas, munnleg heimild, 31. ágúst 2011) 

Framtíðin lítur vel út fyrir perlusteinsframleiðsluna. Til dæmis talaði Fargas um að 

perlusteinninn gæti komið í staðinn fyrir plastið (hvíta einangrunarplastið). En síðan 

hefur perlusteinn í byggingariðnaðinum verið að minnka, sérstaklega út af breyttum stíl, 
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en það er kannski í lagi gagnvart íslenska perlusteininum sem hefur hentað síst í steypu 

vegna þess að t.d. sá gríski hefur meiri styrk. 

Þróunin hefur verið að það er sérstaklega eitt fyrirtæki sem hefur verið að stækka 

mikið og það hefur verið að kaupa upp fyrirtæki um allan heim. Það er bandarískt 

fyrirtæki eða nei það er núna franskt. (Niels Knudsen og Jess Larsen, munnleg 

heimild 29. ágúst 2011)  

Þróunin hefur verið eins og í mörgum öðrum greinum, fyrirtæki stækka og þeim fækkar. Svo 

er það orðið þannig að fá fyrirtæki „eiga“ markaðinn. Það er nánast ekkert annað í boði fyrir 

t.d. fyrirtæki á austurströnd Bandaríkjanna en að kaupa hráan perlustein af Grikkjum. 

Ég var meðlimur þá og í dag, en á sjöunda áratugnum höfðum við fjárhagsáætlun fyrir 

um það bil $400.000 og stór fyrirtækin myndu senda starfsfólkið sitt á fund með okkur, 

tæknifræðinga og markaðsfólk. Mikill áhugi, vöruþróun og rannsóknir. En nú, þremur 

áratugum síðar og miðað við gengið, þá myndum við í dag, reiknað í núvirði, hafa um 

$2,2 milljónir til að styðja iðnaðinn. Við bara getum ekki gert eins mikið núna eins og 

áður enda við erum með $130.000 til ráðstöfunar í dag.....það eru fá stór fyrirtæki, en 

svo ef þú lítur til Spánar þá er bara eitt stórt fyrirtæki sem er meðlimur en 16 

framleiðendur þar. Frá Ítalíu, aðeins eitt fyrirtæki var meðlimur, veit ekki hvort það er 

enn meðlimur, en þar eru 13 framleiðendur. Það sem ég er að segja er að samtökin 

standa ekki lengur fyrir perlusteinsiðnaðinum, samtökin eru ekki lengur fulltrúi fyrir 

iðnaðinum. Ég hef verið að segja þetta lengi en þetta er mín skoðun og hún er ekki 

vinsæl. Það er mitt álit að samtökin ættu að vera fulltrúi fyrir perlusteinsiðnaðinn í heild 

sinni en þá þurfum við að breyta eðli samtakanna......ef ég gæti giskað og spáð í 

framtíðina, eitt til þrjú fyrirtæki sem eru ráðandi, Grikkirnir, World Minerals eða 

Graphco, eitt af því mun verða meira ráðandi en hin og munu stjórna stefnunni og fá til 

sín fjármagn vegna stöðu sinnar og þá mun markaðurinn stækka og þróast. Núna er það 

þannig að ef einhver fjárfestir í nýrri vöruþróun þá bera þeir hita og þunga af 

fjármögnun en aðrir 15-16 framleiðendur í kringum þá munu hagnast af þeirra vinnu. 

Þess vegna er engin hvati að fjárfesta í vöruþróun, það er ástæðan að ég vildi vera 

fulltrúi iðnaðarins hjá Perlite Institute í heild sinni en ég sé engar breytingar. 

(Anderson, munnleg heimild, 16. október 2011)   

Framleiðendur þurfa að standa meira saman því að perlusteinn er í samkeppni við margs 

konar framleiðslu og það vantar að koma betur á framfæri hversu góð þessi vara er fyrir 

umhverfið, heilsu fólks og að það sé mikil framtíð í perlusteinsiðnaðinum. Það er 
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greinilegt að markaðurinn hefur verið að breytast þannig að stóru aðilarnir hafa hætt að 

vera meðlimir í samtökunum sem hefur hugsanlega veikt vöruna á alþjóðamarkaði. Það 

er áfram þörf fyrir rannsókn og kynningu á honum en það er erfitt fyrir lítil fyrirtæki að 

standa í því. Það á eftir að rannsaka hann betur því að það eru margir möguleikar fyrir 

perlustein í framtíðinni. 

Því hefur fylgt einhver kostnaður að vera í samtökunum og þess vegna hafa 

fyrirtækin hætt að vera meðlimir og séð aurum sínum betur borgið í rekstrinum. Mörg 

fyrirtæki hafa ekki neinn hag af því að standa í rannsóknum og vöruþróun sem önnur 

fyrirtæki apa síðan eftir. Ef það á að huga að öflugri vöruþróun og kynningu á vörunni þá 

er það í gegnum samtök sem flest fyrirtæki eru aðilar að. 

Vandamálið varðandi íslenskan iðnað, og það er ekkert nýtt, er að það verða alltaf 

markaðsmálin. Íslendingar hafa ekki einhverja sérstaka þekkingu á markaðsmálum. 

Þess vegna vorum við alltaf að reyna að ná í einhverja sem höfðu áhuga að vera 

samstarfsaðilar eins og t.d. Norcem og Álaborgarverksmiðjuna sem höfðu áhuga. 

(Guðmundur Guðmundsson, munnleg heimild, 9. september 2011) 

Þetta er góður punktur sem gott væri að hafa í huga ef aftur yrði hafin vinnsla á 

perlusteini hér á landi. Það er ljóst að við þurfum að vera í samstarfi eða fá ráðgjöf 

erlendis frá. Hvort sem við ætlum einungis að framleiða fyrir íslenskan markað eða ekki 

þarf að fá leiðsögn erlendis frá því að þar er mikil reynsla. Eins ef við ætlum með efnið á 

erlendan markað, þá þurfum við að vera í samstarfi við aðila sem þekkja fyrirtækin og 

markaðinn en það getur t.d. verið umboðssala eða samstarfsaðili. 

65-70% af okkar framleiðslu er útflutningur.....eins og þú veist þá er perlusteinn 

notaður í marga mismunandi hluti og við getum ekki verið sérfræðingar í 

öllu......það er auðvitað erfitt að finna viðskiptavini í Suður-Þýskalandi og þess 

vegna erum við með samstarfsaðila sem að hjálpar okkur við það....já, við erum með 

á öðrum mörkuðum með umboðsmenn eða dreifingaraðila. (Niels Knudsen og Jess 

Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011) 

Perlusteinsmarkaðurinn er það stór og með það margar vörur að það er sérhæfing sem 

borgar sig en eins og hefur komið fram þá hentar íslenski perlusteinninn vel í síuefni sem 

gott verð fæst fyrir.  

Nordisk Perlite í Danmörku flytur út 65-70% af sinni framleiðslu þannig að fjarlægð 

okkar frá markaði ætti ekki að skipta öllu máli við útflutning á þöndum perlusteini.  
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Fyrirtækið er alveg sjálfstætt, það eru einstaklingar sem að en þeir eru ekki í 

sambandi við neitt fyrirtæki heldur erum við með samninga við alls konar 

markaðsfyrirtæki sem að sjá um ákveðna vinnu.....það eru náttúrulega ytri aðstæður, 

orkuverð. Þessi vinnsla kallar á mikla orku, orkan er alltaf á fleygiferð upp á við 

þannig að þeir þurfa að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að spara með 

eldsneyti og orku, gasi, rafmagni og öllu til þess að geta haldið framleiðslunni 

samkeppnishæfri og selja vörurnar.....þegar það er verið að ráðast í svona mál þá 

þarf maður að hugsa, en það eru 15-20 ár þangað til að maður býr til það umhverfi 

og þann heim það sem gerir og réttlætir alla þessa fjárfestingu, fjárfestingar á 

staðnum. (Fargas, munnleg heimild, 31. ágúst 2011) 

Það er hátt orkuverð sem bent er á að hái töluvert fyrirtækjum í þessum iðnaði en það fer 

töluverð orka í vinnsluna, þurrkun á efninu og þensluna. Það er þekkt að orka á Íslandi er 

langtum ódýrari en orka t.d. á meginlandi Evrópu. Það er hægt að nota heitt vatn til þess 

að þurrka hann og rafmagn við vinnsluna og þensluna. 

Það væri hægt kannski að fá svona „pilot“-ofn sem framleiðir 1 m
3
 á klukkustund 

fyrir markaðinn hérna. (Gylfi Þór Einarsson, munnleg heimild, 6. október 2011)   

Það er síðan í svona rekstri sem gildir að vera þolinmóður eins og Fargas benti á en það 

getur tekið allt að 15-20 ár áður en reksturinn er kominn í hámark og það er þá kannski 

best að fara eftir Gylfa Þór, ef það yrði byrjað á þessu væri best að byrja lítið og með 

lítinn ofn sem framleiðir 1 m
3
 á klukkustund.  
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5 Valkostir fyrir Ísland 

Kannað var lítillega í hvað væri hægt að nota perlustein hér á landi. Einn af þeim möguleikum 

sem var skoðaður var að byrja með litla framleiðslu sem einungis yrði hugsuð fyrir markaðinn 

á Íslandi. Ef teknir eru algengustu hlutirnir sem perlusteinninn er notaður í og hægt væri að 

nota hér á landi er fyrst hægt að nefna perlustein sem er notaður í síun í drykkjar- og matvæla-

framleiðslu. Hægt er að nefna í því sambandi Lýsi hf. sem framleiðir heilsubætandi vörur úr 

fiskiolíum og þurfa þeir að losna við ýmis aukaefni úr olíunni en þess má geta að þeir nota ekki 

perlustein í dag heldur eru kísilgúr, leir og viðarkol, samtals 200 tonn af þessum efnum (Eiríkur 

Kristinsson, munnleg heimild 22. september 2011). Einnig eru fyrirtæki eins og Ölgerð Egils 

Skallagrímssonar sem er að brugga bjór, en fyrirtækin sem brugga bjór í dag á Íslandi nota 

kísilgúr til síunar á honum (Guðmundur Már Magnússon, munnleg heimild 16. júní 2011). 

Þeir hjá Nordisk Perlite telja að það sé mikil framtíð í að nota þaninn perlustein í að 

sía bjór og það þurfi minna af honum en kísilgúr og ætti því að koma ódýrar út (Niels 

Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011). Önnur notkun sem þeir hjá 

Nordisk Perlite telja mikla framtíð í hjá sér , og að það geti verið þeirra mesti vöxtur á 

komandi árum, er að blanda perlusteininum við venjulega steypu sem síðan er notuð í að 

húða að innan bílagöng eins og Hvalfjarðargöngin. Efnið eða steypan verður léttari og 

hefur meira hljóðísog en venjuleg steypa. Ljóst er að um verulegt magn gæti verið að 

ræða ef sami fjöldi af göngum heldur áfram á Íslandi. Einnig er hægt að nota hann í 

ýmsar aðrar léttsteypur eins og pússningu inni til þess að létta steypuna og fá meira 

hljóðísog (Kári Arngrímsson, munnleg heimild 28. október 2011).  

Þaninn perlusteinn hefur einnig verið notaður í ræktun því að hann heldur vel í sér 

raka og næringarefnum og er notaður mikið þegar verið er að hefja ræktun með 

græðlinga (Grétar Guðbergsson, 1978).  

Það er mikið verið að nota plasteinangrun hér á landi, ekki síst í byggingariðnaði, t.d. 

undir múr og gips að innanverðu, undir múr og akrílefni að utanverðu, utan á sökkla, 

undir og ofan á steyptar plötur o.s.frv.  

Gerð var könnun á að flytja inn þaninn og tilbúinn perlustein en sem dæmi var verðið 

frá verksmiðju úti í Danmörku tilbúið til flutnings 200% af flutningsverði vörunnar frá 

Danmörku til Íslands, þ.e. 1/3 af verði vörunnar kominnar hingað er flutningskostnaður. 

Samkvæmt þessum lauslegu tölum er ljóst að mikið gæti sparast og að hægt væri að 

lækka innkaupakostnað hjá fyrirtækjum sem geta farið að nota perlustein í staðinn fyrir 
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önnur efni sem þau eru að nota í dag. Þá er verið að tala um að þaninn perlusteinn hafi 

sömu virkni og sambærilegar innfluttar vörur. 

Til að skoða þetta sérstaklega út frá kostnaði var stillt upp tveimur möguleikum um 

hvernig dæmið gæti litið út ef það væri byrjað hægt og lítið magn keyrt frá námunni í Presta-

hnjúki. Þá er kannski verið að tala um 3-10 þúsund tonn á ári og að efnið yrði þanið hér á landi.  

Til að byrja með væri vinnslan fyrst og fremst hugsuð fyrir heimamarkað.  Yfirleitt er 

perlusteinninn fluttur óþaninn á milli landa vegna þess hversu miklu meira pláss hann tekur 

þaninn og því mun dýrari flutningur. Að byrja á heimamarkaði er einnig góð leið til þess að 

kanna hagkvæmustu möguleikana í efninu, þ.e. í hvað er best að nota það, og framhald gæti 

orðið á verkefninu ef rannsóknir, tilraunir og reynsla lofa góðu. Þá væri hægt að gera samning 

um sölu á tugum þúsunda tonna á ári, t.d. til austurstrandar Bandaríkjanna eða til Norður-

Evrópulanda eins og Bretlands, Danmerkur eða Þýskalands svo eitthvað sé nefnt. Þessir tveir 

möguleikar eru teknir fyrir hvor í sínum kaflanum hér á eftir. 

5.1 Valkostur 1: Í smáum stíl 

Ef það yrði byrjað á því að setja upp verksmiðju fyrir nokkur þúsund tonna 

ársframleiðslu gæti verkefnið litið svona út: 

Tafla 4 Kostnaður við framleiðslu á 5000 tonnum af perlusteini 

Liður Eining Magn Ein.verð Samtals 

Verksmiðja m
2
 1.000 180.000 180.000.000 

Tæki til vinnslu og þenslu heild 1 50.000.000 50.000.000 

Annar búnaður og óvissa heild 1 50.000.000 50.000.000 

Samtals 

   

280.000.000 

     Efni komið á vinnslustað frá Prestah. tonn 5.000 3.500 17.500.000 

Orkukostn. v/þenslu heild 1 6.500.000 6.500.000 

Rekstur húsnæðis heild 1 5.000.000 5.000.000 

Laun og launatengd gj. heild 1 45.000.000 45.000.000 

Fjármagnskostnaður heild 1 15.000.000 15.000.000 

Samtals 

   

89.000.000 

     Sala á þöndum perlusteini tonn 3.750 30.000 112.500.000 

Sala á hrafntinnu tonn 250 10.000 2.500.000 

Samtals 

   

115.000.000 

     Mismunur 

   

26.000.000 
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Þessi tafla gerir ráð fyrir að náð verði í 5.000 tonn í námuna og flutt að vinnslustað. 

Gert er ráð fyrir að hver bíll taki um 20 tonn í hverri ferð og að hver bíll þurfi að 

keyra um 100 km aðra leiðina sem gerir samtals 200 km akstur á bak við hverja ferð. 

Gert er ráð fyrir að það séu 20% afföll af efni á staðnum í formi ryks, raka, efnis sem 

er óhæft til þenslu og annars sem gæti rýrt efnið og sem ekki er hægt að nota við þenslu. 

Einnig er í þessari kostnaðaráætlun gert ráð fyrir að 5% af efninu sé hrafntinna sem 

hægt er að nota í steiningu húsa, sandblástur og hugsanlega lítið magn sem hægt að nota í 

skartgripi. Efnið sem verður þanið er þá um 3.750 tonn.  

Orka sem gert er ráð fyrir að notuð verði við þenslu er um 6,5 milljónir en aðili í 

Bandaríkjunum nefndi að orkukostnaður væri u.þ.b. 5% af útsöluverði. 

Gert er ráð fyrir fimm fullum stöðugildum á staðnum og að laun og launatengd gjöld 

yrðu upp á 45.000.000 kr. og að rekstur á vinnustaðnum væri  um 5.000.000 kr. 

Salan á efninu er miðuð við að það seljist allt á heimamarkaði fyrir um 20% lægra 

gengi en dollarinn er í dag. Meðalverðið á þöndum perlusteini í Bandaríkjunum er $304 

fyrir árið 2010 (Bolen, 2011) og gert er ráð fyrir að efnið hér heima seljist fyrir um 

30.000 kr. hvert tonn. Gera má ráð fyrir að verðið á efninu gæti orðið hærra en meðalverð 

á þöndum perlusteini sem er notaður í síun. Það er $399 (Bolen, 2011) og efnið sem 

Nordisk Perlite er að selja frá sér í Danmörku (ex-works) í síuefni er 340 evrur á tonnið 

(Niels Knudsen og Jess Larsen, munnleg heimild 29. ágúst 2011). 

5.2 Valkostur 2: Stórframleiðsla 

Ef samið yrði um sölu á miklu efni, þ.e. að minnsta kosti yfir 50.000 tonn, erlendis gæti verið 

möguleiki á að setja niður rör til þess að dæla efninu og þannig gæti verið hagkvæmara að 

flytja efnið. Gallinn við það er að þetta er mikil fjárfesting og þyrfti að vera mikil sala á efni til 

útflutnings því að markaðurinn á Íslandi er það lítill að hann gæti aldrei staðið undir 

rörlagningu frá Prestahnjúki, sem áætlað er að kosti um 4 milljarða með VSK.  

Eftirfarandi er kostnaðaráætlun vegna framkvæmda við uppsetningu á pípum ásamt 

aðstöðu og vegi, sem þarf að gera þegar ætlunin er að vinna þetta mikið magn úr 

námunni. Hér á eftir kemur sundurliðun og lýsing á því hvernig þessi leið er hugsuð. Sjá 

má í viðauka 1 hvernig lögnin er uppbyggð og hvar ætlunin er að láta hana liggja. 
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Perlusteinsnáman: 

Útbúnar verða tvær þrær - vatnsþró og dæluþró. 

Vatni verður veitt úr vatnsþrónni yfir í dæluþróna. Perlusteinninn verður fluttur yfir í 

dæluþróna með ámokstri úr námu á færiband og þaðan yfir í dæluþróna. 

Byggð verður dælustöð við dæluþróna, þaðan sem vatnsblönduðum perlusteini 

verður dælt áleiðis til Hvalfjarðar. Reiknað er með að byggð verði starfsmannaaðstaða 

ásamt skemmu fyrir vélar og annað efni. Þá verði byggt dæluhús ásamt spennistöð. 

Töluverður kostnaður er áætlaður vegna vegagerðar að námunni. Reiknað er með að 

leggja þurfi um 2 km af nýjum vegi frá núverandi vegi upp að Langjökli, auk þess að 

brúa eina á. Hér má sjá eftirfarandi kostnaðargreiningu við aðstöðusköpun við námuna. 

Tafla 5 Kosnaður vegna aðstöðu við námu 

Perlusteinsnáma Ein. Magn Verð Samtals 

    

kr. kr. 

1. Perlusteinsnáma 

   

543.750.000 

1.1. Vatnsþró Heild 1 30.000.000 30.000.000 

1.2. Dæluþró Heild 1 50.000.000 50.000.000 

1.3. Vinnuvélar - færibönd Heild 1 100.000.000 100.000.000 

1.4. Vinnuaðstaða - skemmur Heild 1 100.000.000 100.000.000 

1.5. Starfsmannaaðstaða m
2
 60 250.000 15.000.000 

1.6. Dælubúnaður Heild 1 25.000.000 25.000.000 

1.7. Rafbúnaður - háspenna Heild 1 5.000.000 5.000.000 

1.8. Dæluhús m
2
 60 250.000 15.000.000 

1.9. Spennistöð m
2
 15 250.000 3.750.000 

1.10. Vegagerð - brúargerð Heild 1 200.000.000 200.000.000 

    

Samtals 543.750.000 
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Pípulögn: 

Lögð verður samansoðin ø219,1x6,3 mm stálpípa um 50 km leið milli Langjökuls og 

Hvalfjarðar. Pípan verður ryðvarin að utanverðu.  Miðað er við að raf- og stýristrengir 

verði lagðir milli námusvæðis og dælustöðvar við Þverfell, eða um 30 km leið. Sjá má 

þverskurð á lögn í viðauka 2-4.  

Tafla 6 Kostnaður við lögn frá námu að vinnslu við sjó 

Stálpípa - 50.000 m Ein. Magn Verð kr. Samtals kr. 

2.1. Jarðvinna 

   

595.297.500 

2.1.1. Skurðgröftur m
3
 73.000 700 51.100.000 

2.1.2. Klöpp m
3
 30.162 3.000 90.486.000 

2.1.3. Fyllt með uppgröfnu efni m
3
 39.800 650 25.870.000 

2.1.4. Fyllt með aðkeyrðu efni m
3
 13.200 2.600 34.320.000 

2.1.5. Brottflutt efni á jarðvegstipp m
3
 43.362 750 32.521.500 

2.1.6. Sandfylling m
3
 29.000 6.000 174.000.000 

2.1.7. Aðvörunarborði m 50.000 500 25.000.000 

2.1.8. Síudúkur m
2
 15.000 800 12.000.000 

2.1.9. Vegslóðar m 15.000 10.000 150.000.000 

     

1.445.000.000 

2.2. Pípulögn 

    2.2.1. Stálpípa ø219,1x6,3 m 50.000 20.000 1.000.000.000 

2.2.2. Loft- og vatnstæmingar,  
flangsar, lokar o.fl. 

Heild 1 100.000.000 100.000.000 

2.2.3. Merkjastrengur m 30.000 2.500 75.000.000 

2.2.4. Ljósleiðari m 30.000 1.500 45.000.000 

2.2.5. Aðvörunarborði m 30.000 500 15.000.000 

2.2.6. Háspennustrengur m 30.000 3.500 105.000.000 

2.2.7. Jarðvír m 30.000 1.500 45.000.000 

2.2.8. Hlífðarborði m 30.000 1.500 45.000.000 

2.2.9. Aðvörunarborði m 30.000 500 15.000.000 

    

Samtals 2.040.297.500 
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Dælustöð við Þverfell: 

Sett verður upp dælustöð við Þverfell.  Reiknað er með að hægt verði að bæta við vatni 

inn á pípulögnina í dælustöðinni. Byggt verður dæluhús ásamt spennistöð.  

Tafla 7 Kostnaður við dælustöð 

Dælustöð við Þverfell Ein. Magn Verð kr. Samtals kr. 

1. Dælustöð við Þverfell 

   

53.750.000 

1.1. Dælubúnaður Heild 1 15.000.000 15.000.000 

1.2. Vatnsöflun Heild 1 15.000.000 15.000.000 

1.3. Rafbúnaður - háspenna Heild 1 5.000.000 5.000.000 

1.4. Dæluhús m
2
 60 250.000 15.000.000 

1.5. Spennistöð m
2
 15 250.000 3.750.000 

    

Samtals 53.750.000 

Hafnarsvæðið í Hvalfirði: 

Útbúnar verða þrjár móttökuþrær fyrir perlusteininn. Dælingu á perlusteininum verður skipt 

milli þrónna þannig að hægt verði að moka efninu upp úr þeirri þró sem ekki er í notkun á 

hverjum tíma. Reiknað er með að byggð verði starfsmannaaðstaða ásamt skemmu fyrir vélar 

og annað efni. Þá verði byggð spennistöð vegna raforkunotkunar á svæðinu.  

Tafla 8 Kostnaður við hafnarsvæði í Hvalfirði 

Hafnarsvæðið í Hvalfirði Ein. Magn Verð kr. Samtals kr. 

1. Hafnarsvæðið í Hvalfirði 

   

236.250.000 

1.1. Endabúnaður á dælulögn Heild 1 15.000.000 15.000.000 

1.2. Móttökuþrær Heild 3 30.000.000 90.000.000 

1.3. Frárennsli frá þróm Heild 3 5.000.000 15.000.000 

1.4. Vinnuaðstaða - skemmur Heild 1 100.000.000 100.000.000 

1.5. Starfsmannaaðstaða m
2
 30 250.000 7.500.000 

1.6. Rafbúnaður - háspenna Heild 1 5.000.000 5.000.000 

1.7. Spennistöð m
2
 15 250.000 3.750.000 

    

Samtals 236.250.000 
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Tafla 9 Heildarkostnaður við lagnaleið 

Flutningur á perlusteini 

frá Langajökli til Hvalfjarðar 

Verðlag 
B-vísit. 

Okt. 2011 
111,3 

Kostnaðaráætlun 

 

Með VSK Mkr. 

1. Perlusteinsnáma við Langjökul 

 

544 

2. Pípulögn - jarðvinna 

 

2.040 

3. Dælustöð við Þverfell 

 

54 

4. Hafnarsvæðið í Hvalfirði 

 

236 

  

2.874 

5. Aðstöðusköpun - 8% 

 

230 

  

3.104 

6. Hönnun og umsjón - 15% 

 

466 

  

3.570 

7. Ýmislegt ótalið og ófyrirséð - 15% 

 

535 

Samtals heildarkostnaður - án fjármagnskostnaðar 

 

4.105 

Ef miðað er við að heildarstofnkostnaður með fjármagnskostnaði verði 4.300 m.kr., 

eða 3.400 m.kr. án VSK, verður kostnaður á hverju ári miðað við 40 ára afskriftatíma (að 

meðaltali), 5% vexti (jafngreiðslulán) og 5% rekstrarkostnað, eftirfarandi: 

Tafla 10 Kostnaður á ári 

Flutningur á perlusteini 

Stofnkostnaður - án VSK: 3.400 M Ár kr. Árlegur kostnaður 

Afskriftatími (meðaltal): 40 ár 85 Mkr. 

Vextir (jafngreiðslulán): 5% 113   - 

Rekstrarkostnaður: 5% 170 - 

Samtals  

    

368 Mkr. 

Ef miðað er við að flytja megi árlega um 100.000 tonn af efni eftir pípulögninni 

verður kostnaður á hvert tonn um 3.700 kr. sem er frekar mikið. Það er dýrara að flytja 

hvert tonn með pípulögn en með vörubílum. 
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6 Helstu niðurstöður og umræður  

Í þessari skýrslu er skoðað hvort það sé fjárhagslega hagkvæmt að vinna perlustein hér á 

landi, með framtíðarútflutning í huga. Farið var ofan í söguna en þetta var mikið skoðað 

milli 1970 og 1980, bæði hvað flutning varðar og rannsóknir á gæðum efnisins. Reiknað 

er með því að það séu að lágmarki 12 milljón rúmmetrar af efni í Prestahnjúki en hann er 

staðsettur fyrir sunnan Langjökul. Það er ljóst að hagkvæmur flutningur er lykillinn að 

því að af þessu verkefni geti orðið. Skoðaðar voru tvær leiðir við að flytja efnið frá námu 

niður í byggð. Önnur er að keyra efninu á vörubílum fyrir litla framleiðslu sem væri þá 

ætluð fyrir innanlandsmarkað og/eða til að prófa efnið og þróa gæði þess.  Þessi leið 

getur verið góð til að byrja með, sérstaklega til að lágmarka fjárhagslega áhættu. 

Hinsvegar var skoðað og reiknað út hvort það væri möguleiki að dæla efninu með rörum 

með því að brjóta það niður og blanda  við vatn. Sá möguleiki gæti einungis hentað ef 

það yrði mikill útflutningur vegna mikils stofnkostnaðar. Þessi aðferð er í raun dýrari en 

gert var ráð fyrir en þess má geta að það voru nokkrir stórir óvissuþættir sem þyrfti að 

skoða betur. Gert er ráð fyrir að vinnslan yrði staðsett við Þyril í Hvalfirði. 

6.1 Best að byrja smátt 

Eftir þessa rannsókn er niðurstaðan sú að það sé líklega best að byrja smátt og á 

heimamarkaði. Það þyrfti að kanna betur hvort að það væri hægt að selja 3-4.000 tonn af 

þöndum perlusteini hér á landi. Gætu fyrirtæki eins og Lýsi, Ölgerðin og önnur fyrirtæki 

sem eru að brugga bjór, notað hann í síun? Væri hægt að nota hann í pússningu? Væri 

hægt að nota hann í stað sands og salts á göturnar þegar  það er hálka? Eða blanda honum 

við sand og salt? Er hægt að nota hann í einangrun í stað plasteinangrunar? 

Perlusteinninn hefur það fram yfir plastið að hann brennur ekki og er umhverfisvænn. 

Einnig er perlusteinn mikið notaður í Bandaríkjunum í plötur í niðurhengd loft og 

sjálfsagt er margt fleira sem hægt er að nota perlusteininn í hér á landi.   

Í stuttu máli þá virðist þetta verkefni vera arðvænlegt ef hægt væri að selja vöruna á 

heimamarkaði til að byrja með. Ef sá kostur verður valinn að selja efnið hreinsað og 

óþanið erlendis þá þarf að vera hægt að hreinsa það vel áður, því samkvæmt flestum 

niðurstöðum þar sem voru könnuð gæði á efninu þá var of mikið af óþenjanlegu efni, 

miðað við þær gæðakröfur sem eru í dag.  
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6.2 Flutningskostnaður er lykilatriði 

Kjölfestan fyrir því að það sé hægt að vinna perlustein á Íslandi með arðvænlegum hætti 

er að kostur sé á hagkvæmum flutningum. Í skýrslu sem Steinsteypufélag Íslands lét gera 

kemur fram að gert er ráð fyrir að efnið sé flutt á vörubílum með stórvirkum 

flutningsvögnum. Þetta yrði byggt á sérstöku flutningskerfi sem væri lokað vegakerfi 

sem yrði byggt upp og rekið á kostnað verksmiðjunar (framleiðslunnar). Þessir bílar og 

vagnar yrðu ekki háðir almennum þungatakmörkunum og væru einnig með undanþágu 

frá almennum aðflutningsgjöldum af bifreiðum enda væru þessar bifreiðar ekki notaðar 

til annars en í umrædda flutninga en flutningur sem er á þjóðvegi og háður ýmis konar 

gjöldum myndi gera verkefnið óarðbært (Steinsteypufélag Íslands, 1976 eða síðar). Það 

mætti kanna hvort þetta væri einhver möguleiki eins og var gert ráð fyrir á sínum tíma en 

það hefði mikið að segja varðandi þann kostnað. 

6.3 Staðsetning er mikilvæg 

Varðandi staðsetninguna á verksmiðjunni er gert ráð fyrir að hún verði sett upp fyrir neðan 

Þyril eða nálægt gömlu hvalstöðinni. Það getur hentað vel fyrir skip að koma að Hvítanesi í 

Hvalfirði þar sem stendur til  er að setja upp hreinsistöð fyrir perlusteininn og flytja hann þaðan 

í skip til útflutnings. Þarna eru ekki sterkir straumar, mesti hraði er 15 sm/sek. og einnig er 

nógu djúpt fyrir skip af þeirri stærð sem hentar fyrir þennan flutning (Svavar Jónatansson, 

1971). Plan b gæti verið að setja upp aðstöðu að Grundartanga því að þar er skilgreint 

iðnaðarsvæði og stutt í góða og stóra höfn ef/þegar kemur að útflutningi. 

6.4 Gæðin virðast í lagi 

Nýjasta gæðakönnunin á íslenska efninu úr Prestahnjúki var gerð eftir ferð sem var farin í 

sumar en þá gerði rannsóknastofan í Pálháza könnun á einum steini og niðurstaðan var, 

eftirfarandi samkvæmt Ferenc Utassy sem var túlkur úti í Ungverjalandi og sendi þessar 

upplýsingar eftir símtal við starfsmann á rannsóknarstofunni: „Hún segir að gæðin á 

þessu séu framúrskarandi góð,  betri en það sem þau nema í dag úr námunni í Pálháza, en 

nær ekki gæðum sem fást enn í Grikklandi.  Þenslugetan er  24,2 gr/l,  það er frábært. 

Hlutfall óefnis er 4%  -  það er einnig mjög gott.” 

Það þarf eins og áður hefur komið fram að finna réttu leiðina til að hreinsa efni eða 

þá staði sem eru með hreinna efni og svo gæti verið eins og Gylfi benti á að það væri 

mjög hreint efnið sem væri minna en einn millimetri. 
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6.5 Umhverfismálin ættu ekki að vera fyrirstaða 

Af umhverfisástæðum komu ekki í ljós nein atriði sem útiloka perlusteinsnám í 

Prestahnjúki. Efnistakan þarf hins vegar að fara í umhverfismat ef sótt er um leyfi til að 

taka meira en 150.000 tonn.  

Svo virðist sem svæði I þar sem mest er af perlusteini sé innan við friðaland 

Geitlands að stórum hluta. Ef það er tekið efni á því svæði sem er fyrir innan þarf líklega 

að sækja um leyfi til Umhverfisstofnunar. 

Framar í ritgerðinni þar sem farið var yfir mat á umhverfisþáttum var metið að þetta 

væru hugsanlega sjö þættir sem þyrfti að skoða við mat á umhverfisáhrifum:  

 Jarðfræði og jarðmyndanir 

 Landslag og sjónrænir þættir 

 Lífríki og gróðurfar 

 Menningaminjar 

 Mengun 

 Veðurfar 

 Útivist og ferðamennska 

Talið er vega mest af þessum þáttum að það gæti myndast lýti í landslaginu til framtíðar við 

töku á miklu efni. Það er mat höfundar að það myndi ekki telja ef það yrðu tekin nokkur 

hundruð þúsund tonn en það þyrfti að skoða þennan þátt ef magnið færi yfir það. Rökin fyrir 

því eru að það er bara sandur og möl í fjallinu en enginn gróður. Það er samt ljóst að 

umhverfismálin eru vaxandi áhrifaþáttur í öllum rekstri sem er nálægt náttúrunni og getur haft 

áhrif á það hvort rekstur sem þessi er talinn vænlegur af hálfu stjórnvalda. 
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7 Lokaorð 

Í stuttu máli er niðurstaðan úr þessari skýrslu sú að þetta er verkefni sem vert er að skoða nánar. 

Gæðin á efninu eru til staðar en það vantar að hreinsa það betur og von er um að það sé hægt 

með litlum tilkostnaði. Næstu skref gætu verið að kanna betur innanlandsmarkað og hvort það 

sé möguleiki að framleiða 3-4.000 tonn af þöndum perlusteini fyrir þann markað, en gert er ráð 

fyrir hagnaði af slíkri starfsemi og að árleg velta yrði líklega um 100-150 milljónir. Það gæti 

jafnvel verið hægt að byrja minna og ódýrar meðan verið er að þróa réttu aðferðirnar og finna 

út hvernig best er að meðhöndla perlusteinninn. 

Næstu skref gætu verið þau að skoða hvaða fyrirtæki hér á landi gætu hugsanlega 

notað perlustein í sinni framleiðslu og þá greina i hverju hann fælist raunverulega og 

hversu mikið magn það gæti verið. Það stendur t.d. til að byggja 50.000 m
2
 gróðurhús á 

næsta ári og stefnt er að því að stækka það í 200.000 m
2
 á næstu árum. Þessi framleiðsla 

er fyrir ræktun á tómmötum sem selja á Bretlandsmarkað. Í dag eru 190.000 m
2
 af 

gróðurhúsum á Íslandi. Það þyrfti að athuga hvort þessi markaður gæti notað perlustein 

en það hefur örugglega verið dýrt að flytja hann inn til þess að nota við þessa framleiðslu. 

Hægt væri að nota perlustein við síun í matvælaframleiðslu og bjórframleiðslu. 

Einnig kemur til greina notkun sem gæti skapast við það að perlusteinninn væri orðinn 

ódýrari með því að hann væri framleiddur hér á landi en hægt er að taka dæmi um notkun 

í einagrun, léttsteypu og fleira. 

Nordisk Perlite í Danmörku er meðal þeirra sem voru heimsóttir við rannsóknina en 

þeir eru til í að hjálpa við næstu skref, þ.e. að rannsaka efnið. Þeir hafa mikla reynslu af 

því að vinna með svona efni, eru búnir að gera það í yfir 30 ár. Þessi rannsókn myndi 

taka 2-3 ár og gæti niðurstaðan úr henni orðið sú að setja upp framleiðslu af réttri stærð 

fyrir þann markað sem væri hægt að selja hér á landiAnnars myndi rannsóknin leiða í ljós 

að þetta væri ekki eins hagkvæmt og niðurstaðan í þessari rannsókn bendir til. 

Áhugi höfundar á perlusteini hefur ekki minnkað við gerð þessarar rannsóknar. Hefur 

þetta verið lærdómsríkt ferli sem getur vonandi orðið til góðs fyrir framhald málsins á 

Íslandi. Höfundur mun allavega leggja sitt af mörkum til að svo megi verða. 
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Viðauki 4 snið á lögn 
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Viðauki 5 Viðtalsspurningar 

 

Fyrirtæki:                  

 

Viðtal tekið þann:          

 

ALMENNAR UPPLÝSINGAR 

1. Hvað heitir viðkomandi, starfstitill, aldur og kyn. What is your job title? 

2. Hvað heitir fyrirtækið, hvar er það staðsett, hvenær var fyrirtækið stofnað og hve 

margir starfmenn starfa hjá fyrirtækinu. When was the company founded and how 

many employees are working for the company? 

3. Er fyrirtækið nátengt einhverju öðru fyrirtæki. Are the company connected to 

other company? 

4. Hvernig varð fyrirtækið til (ástæður). How was the company founded?  

5. Hvaðan fær fyrirtækið hráefnið. Where do the company get there raw material? 

6. Gerir fyrirtækið formlega samninga um kaup á aðföngum, hvernig og til hve 

langs tíma? Do the company do some formal contract for baying his raw material 

and for how long? And is it FOB or how is the contract for that?  

7. Hvernig skilgreinir viðkomandi rekstur fyrirtækisins, er það einungis á innlendum 

markaði eða flytur það einnig út og þá hvert. Hvernig er skiptingin á 

innanlandsmarkaði og útflutningi? Are the company define a export company an 

how much of the production is exported? 

8. Eru einhverjar breytingar á vörum/rekstri eða sölu framundan sem fyrirtækið þarf 

að aðlaga sig að? Are the some changes of the product that the company has to 

adjust to? 

9. Hvort er lögð áhersla á vöruna eða viðskiptavininn (nema hvort tveggja sé) 

10. Seljið þið einungis til fyrirtækja. Do you only sell to companies? 

11. Hver er framtíðarsýn fyrirtækisins? Eru þið að stækka, byrja með nýjar vörur eða 

að fara inná nýja markaði? What is the vision of the company? For example are 

you expanding, starting with some new product or going in to new markets?  
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Sala 

12. Hvað hefur fyrirtækið stóra markaðshlutdeild á þeim markaði sem þeir eru á? 

How large is the company’s market share on the market that the company is on? 

13. Hver er kjölfestu varan/reksturinn hjá fyrirtækinu? What is the company’s main 

product? 

14. Er (eða hefur verið) vöruþróun innan fyrirtækisins? Is the some businesslike 

product development in the company? 

15. Hvernig er verðmyndun vörunnar? Sveiflast verðin eftir einhverju eins og 

flutningskostnaði, gaskostnaði o.s.frv. How is the price determination of the 

product in the company? 

16. Hvernig er gæðamálum háttað (eftirlit og framkvæmd)? How is the quality 

system in the company? 

17. Hvernig er markaðsmálum háttað innan fyrirtækisins (rannsóknir, stefna, 

auglýsingar) eru gerðar kröfur til starfmanna t.d. menntun? How do you manage 

the marketing/sale in the company? Research, direction, advertisement?  

18. Hvaða ímynd telur viðkomandi að varan/fyrirtækið hafi? What image do you 

thing that the company/product have? 

19. Hver eru framtíðar tækifærin í perlustein og perlusteinsvörum? What do you 

think that are the future in the perlite and perlite products? 

20. Er fyrirtækið eingöngu að selja sjálft eða notast það við einhverjar aðrar leiðir svo 

sem sölusamtök, umboðsaðila osrfv. 

a. af hverju núverandi form sölu(hefur núverandi fyrirkomulag alltaf gillt 

eða voru hlutirnir öðruvísi og þá hvers vegna) ? 

b. hafa komið upp einhver sérstök vandamál? Are the company just selling 

his product or are the some commercial agent, some sale associations or 

other ways? Why do you use the present arrangement and have you 

always use this arrangement? 

21. Hvernig er birgðarhald og aðgangur að hráefni (árstíðir og fjármögnun, framboð 

og eftirspurn) 

22. Selur fyrirtækið einungis undir eigin vörumerkum, í eigin pakkningum (skiptir 

það máli)? Does the company ugly sell under their own brand name, and in their 

own packaging? 
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23. Hvert selur fyrirtækið aðallega sínar vörur og hvaða flutningsleiðir notar það 

(skip/ flug etc.) Where do the company sell mainly his product and what transport 

are use? 

24. Hafa komið upp vandamál með að uppfylla óskir kaupenda, t.a.m. vegna magns, 

gæða eða tímasetningar? Has there come up problem of fulfilling there expedition 

for example quality, timing and quantity? 

UMHVERFI, HVATI OG HINDRANIR 

25. Hvað ræður vali á mörkuðum? What makes your decision on your market? 

26. Er munur á mörkuðum(gæðakröfur, vinnslan osfrv.), - eru einhverjir markaðir 

auðveldari/erfiðari en aðrir. Are the any different of the market? Is some market 

more difficult to stay in? 

27. Er áhersla á að halda og þjóna mörkuðum eða er bara leitað að hæsta verði á 

heildarmarkaðnum? Are you always looking for the highest price?  

28. Komu upp einhver vandamál á ákveðnum mörkuðum? 

29. Hefur fyrirtækið notast við stuðning opinberra aðila? Have the company had any 

support from the government? 

30. Hvernig er samkeppni og hafa aðilar forskot á einhvern hátt (s.s. styrkir eða 

landfræðileg staðsetning)? How are the competition and are some company with 

advantage on the market?  

31. Eru tollar og kvótar að hafa áhrif og þá hvernig, er munur á þeim eftir vinnslustigi 

vörunnar? Is the some custom or some quota on this product? 

32. Hvernig er ytra umhverfi rekstursins í landinu (reglugerðir, skriffinnska etc.)?  

33. Hver eru helstu vandamál perlusteinsframleiðenda? What are the main problem 

perlite-producers?  

34. Hvernig er inngangan á markaðinn fyrir ný fyrirtæki? Is it hard for new 

companies to start in this industry? 

35. Hvað einkennir farsæl perlusteinsfyrirtæki? What is typical for successful perlite 

companies?  

36. Hverjar eru stærstu breytingarnar, síðustu 20-25 árin? What are the main changes 

in the perlite industry in the last 20-30 years? 

37. Hvaða áhrif hefur það að vera í ESB? haft neikvæð eða jákvæð áhrif? 
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38. Hefur flökt á gengi verið að skipta ykkur máli eða að hafa áhrif á reksturinn? 

Have movement/fluctuation of currency had any influence on your business? 

39. Hverjir eru helstu styrkleikar fyrirtækisins í framleiðslu/sölu/markaðssetningu? 

What are the main strength in the production/sale and marketing?  

40. Hverjir eru helstu veikleikar fyrirtækisins í framleiðslu/sölu/markaðssetningu? 

What are the main weakness in the production/sale and marketing? 

41. Ef fyrirtækið væri að hefja starfsemi nú, með þá vitnesku sem þið búið nú yfir er 

eitthvað sem þið mynduð gera öðruvísi? If the company where starting now is 

there something different that you would do? 

42. Hvaða þættir þyrftu að vera til staðar og í lagi til að þið mynduð skipta um byrgja 

og fara að kaupa hráefni frá öðrum eins og frá Íslandi. What things need to be 

present for the company to change the supplier? 

43. Heyrðir þú ástæðuna fyrir því hver var aðal ástæðan fyrir því að það var hætt við 

verkefnið á Íslandi? Why do you think that the Icelandic project did not become 

to reality?  

44. Hvað finnst þér um t.d. eins og við erum að skoða á Íslandi að dæla efninu um 

45-50km og gera það með vatni. Hvernig líst þér á það? Heldur þú að það muni 

hafa áhrif á gæði efnisins? What do you think of that we in Iceland are thinking of 

pumping the perlite 45-50km with some water? Do you think that will have any 

effect on the quality? 

45. Er hægt að nota rafmagn til að þenja perlusteininn? Skiptir máli hvað er notað til 

að þenja hann t.d. gas, olía eða rafmagn? Can we use electric to expand the 

perlite? Dos it meter what are used to expand perlite? (Gas, oil) 

46. Eru einhver regluleg próf sem eru gerð á perlusteininum til að kanna og fylgjast 

með gæðum hans og til þess að meta í hvað hann er notaður? T.d. þrýstipróf. Are 

the any regular test that are done to monitor the quality and to regulate what he is 

use in? For example press-test? 

47. Er samasemmerki á milliþyngdar á þöndum perlusteini og styrks. Are the trend 

on if the expanded perlite has more weight it has more strength?  

48. Hvernig metur maður gæði perlusteins. How do you measure the quality of the 

expanded perlite? 

49. Hvers konar perlusteinn er mest virði? What kind of expanded perlite has most 

value? 
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50. Það er talað um að íslenski perlusteinninn hafi mikið alkalí innihald. Skiptir það 

máli varðandi eiginleika, notkun eða gæði hans? It has been said that the 

Icelandic perlite has much alkali, does it meter for his ability, use or his quality? 

51. Eitthvað að lokum ? Anything at the end? 
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Viðauki 6 viðmælendur 

 

Nr. Viðtalstakandi Nafn Fyrirtæki Hvar kemur aðili að 
verkefni/perlustein 

1 Gylfi 
Guðmundsson 

Guðmundur 
Guðmundsson 

Sementsverksmiðja 
ríkisins 

Stjórnaði rannsókn við þenslu á 
perlusteini á Akranesi árið 1976-1977 

2 Gylfi 
Guðmundsson 

Gylfi Þór 
Einarsson 

  Starfaði í nefndum sem komu að 
rannsón og einnig rannsakaði hann 
sjálfur námuna 

3 Gylfi 
Guðmundsson 

Niels Knudsen 
og Jess Larsen 

Nordisk Perlite í 
Danmörku 

Eigandi og sölustjóri hjá fyrirtæki sem 
að er að þenja perlustein 

4 Gylfi 
Guðmundsson 

Arthur Anderson Forsvarsmaður samtaka 
perlusteinssamtakana 
(Perlite Institute) og 
eignandi Incon 
Corporation í USA 

Fyrirtæki selur tæki og tól til 
perlusteinsframleiðslu 

5 Gylfi 
Guðmundsson 

Jose Abud Eigandi Penn Perlite í USA Fyrirtækið er að þenja perlustein 

6 Gylfi 
Guðmundsson 

Dr. Géza Farkas Perlite-92 í Ungverjalandi 
Er í námurekstri 

Eigandi og forstjóri fyrtækisns 
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