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Útdráttur 

Með gildistöku reglugerða nr. 737/2003 um urðun úrgangs var urðunarstöðum á Íslandi 

sem taka á móti lífrænum úrgangi skylt að safna hauggasi frá þeim úrgangi sem urðaður er 

eftir 16.júlí 2009. Hauggas samanstendur að stærstum hluta af gróðurhúsalofttegundunum 

koldíoxíð og metan en metan er um 21 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en koldíoxíð. 

Losun gróðurhúsalofttegunda frá sex helstu uppsprettum á Íslandi árið 2007 var um 

4.480.000 tonn CO2-ígildi af því losnar um 4,8 % vegna urðunar úrgangs.  

Um það bil tveir þriðju af hauggasmyndun er nú þegar meðhöndluð og nýtt sem eldsneyti á 

bifreiða á Íslandi. Í lok árs 2011 er áætlað að um þúsund ökutæki nýti metan sem eldsneyti. 

Hauggasmælingar voru framkvæmdar á 10 urðunarstöðum á Íslandi árið 2010 sem taka við 

úrgangi frá 500 til 20.000 íbúum. Niðurstöður áætlunar um metanmyndun í urðunarstöðum 

sýnir að í urðunarstöðum sem þjónusta frá 1.500 til 20.000 íbúa mynda um 0,0032 m
3
/klst. 

á íbúa á ári en minni urðunarstaðir einungis um 1/5 af því gildi. Samsetning hauggassins í 

7 urðunarstöðum af 10 er þannig að tæknilega mögulegt er að safna hauggasinu sem 

myndast. Þá dregur hauggassöfnun tveggja stærstu urðunarstaða landsins úr  heildarlosun 

gróðurhúsalofttegunda vegna urðaðs úrgangs um 30%. Valkostagreining er gerð á 

urðunarstöðum rannsóknarinnar hvað varðar umhverfislega- og fjárhagslega hagkvæmni. 

  





 

Abstract 

With adoption of the regulation nr.737/2003 regarding landfilling of waste in Iceland, 

collection of landfill gas is mandatory for landfilling organic waste. Landfill gas is 

composed mostly of the greenhouse gases carbon dioxide and methane. Methane is 21 

times more effective as a greenhouse gas then carbon dioxide. The 6 main sources of 

greenhouse gasses in Iceland produced 4.480.000 tons of C02  in 2007, where 4,8 % comes 

from solid waste landfills.  

About two thirds of the landfill gas production is already being harnessed and used for 

methane fuel production that today serves the equivalent about 1000 mid – size family car 

units. A gas production metering campaign in the summer 2010 brought about information 

about the production in 10 landfills serving 500 – 20.000 people. The results show that 

methane production in landfills serving 1500 – 20.000 people is in the range of 0,0032 tons 

per capita per year while in the smaller communities the methane production is only about 

1/5 of this value. Landfill gas recovery in the two largest landfills in Iceland reduces 

emissions from greenhouse gases about 30%. The environmental- and economic 

profitability of the landfills researched is discussed.  
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stuðning og mikla þolinmæði við þessa vinnu  

 

 





 

Formáli  

Þegar lífrænn úrgangur er urðaður myndast, fyrir tilstuðlan niðurbrots örvera í lífrænum 

úrgangi, hauggas. Hauggasið er skaðlegt umhverfi urðunarstaðanna komist það óhindrað í 

andrúmsloftið, en það samanstendur að mestum hluta af tveimur gróðurhúsalofttegundum, 

metan og koldíoxíð. Samanborið við koldíoxíð er metan um 21 sinnum öflugri 

gróðurhúsalofttegund.  

Samkvæmt reglugerð nr.738/2003 um meðhöndlun úrgangs eiga urðunarstaðir sem urða 

lífrænan úrgang að safna því hauggasi sem myndast og nýta það eða brenna. 

Urðunarstaðirnir sóttu um og fengu undanþágu til tveggja ára, fram til 16. júní 2011, frá 

gassöfnunarákvæði reglugerðarinnar, gegn því að rannsókn yrði gerð á hauggasmyndun í 

urðunarstöðum á Íslandi.  

Samband íslenskra sveitarfélaga stofnaði til þessa rannsóknarverkefnis um hauggasmyndun 

á urðunarstöðum með myndun rannsóknarteymis eftirfarandi aðila: 

1. Lúðvík E. Gústafsson, Samband íslenskra sveitarfélaga. 

2. Atli Geir Júlíusson, nemi við umhverfis- og byggingarverkfræðideild. 

3. Jónas Elíasson, prófessor. Faglegur leiðbeinandi Atla Geirs.  

4. Hrund Ólöf Andradóttir, dósent. Umsjónarkennari Atla Geirs 

5. Helga Jóhanna Bjarnadóttir, Jón Haukur Steingrímsson, Verkfræðistofan EFLA.  

6. Guðmundur B. Ingvarsson, Umhverfisstofnun.  

Í þessari rannsókn var hauggasmyndun tíu urðunarstaða á Íslandi rannsökuð meðal annars 

með tilliti til þess hvort að hauggasmyndunin sé með því móti að tæknilega fýsilegt gæti 

verið að safna því eða að minnsta kosti brenna það. 
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fyrir varanlega, svo sem urðun og sorpbrennsla. 

Gróðurhúsalofttegund Lofttegund sem veldur gróðurhúsaáhrifum, m.a. hlýnun 

jarðar.  

Hauggas Allar gastegundir sem myndast við niðurbrot úrgangs á 

urðunarstað. 

Heimilisúrgangur (sorp) Úrgangur frá heimilum, t.d. matarleifar, pappír, pappi, plast, 

garðaúrgangur, gler, timbur, málmar og sams konar leifar frá 

rekstraraðilum o.þ.h.  

Hermun Keyrsla áætlaðra inntaksbreytna í IPCC og LandGem líkönin. 

IPCC líkan Líkan sem áætlar metanmyndun í urðunarstöðum. IPCC 

líkanið var þróað af hópi sérfræðinga og er byggt á 

viðmiðunarreglum milliríkjanefndar Sameinuðu þjóðanna um 

loftslagsbreytingar (IPCC) vegna urðunar úrgangs 

LandGem líkan Líkan sem áætlar metanmyndun í urðunarstöðum sem 

bandaríska umhverfisstofnunin þróaði.  

Lífrænn úrgangur Úrgangur sem er niðurbrjótanlegur af örverum með eða án 

tilkomu súrefnis, t.d. matarleifar, garðaúrgangur, 

sláturúrgangur, fiskúrgangur, ölgerðarhrat, húsdýraúrgangur, 

timbur, lýsi, garðyrkjuúrgangur, pappír og pappi og seyra. 

Meðhöndlun úrgangs Söfnun, geymsla, böggun, flokkun, flutningur, endurnotkun, 

endurnýting, pökkun og förgun úrgangs, þ.m.t. eftirlit með 

slíkri starfsemi og umsjón með förgunarstöðum eftir að þeim 

hefur verið lokað. 
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Metan Gastegund sem myndast í vegna loftfirrts niðurbrots lífrænna 

efna t.d. í urðunarstöðum.  

Óvirkur úrgangur Úrgangur sem breytist ekki verulega líf-, efna- eða 

eðlisfræðilega. 

Rekstraraðili Einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á meðhöndlun 

úrgangs í samræmi við ákvæði starfsleyfis. 

Rekstrarúrgangur Úrgangur frá framleiðslu, þjónustu og verslun, t.d. 

matarleifar, pappír, pappi, plast, gler, timbur, málmar, leifar 

frá framleiðslu o.þ.h. 

Sigvatn Vökvi sem seytlar í gegnum urðunarstað og er veitt frá eða 

geymist í honum. 

Urðun Varsla úrgangs á eða í landi sem ekki felur í sér frekari 

vinnslu hans eða nýtingu um fyrirsjáanlega framtíð. 

Urðunarstaður Staður þar sem tekið er við úrgangi til förgunar á eða í landi, 

þar á meðal urðunarstaður fyrir eigin úrgang og varanlegur 

staður þar sem úrgangur er geymdur til lengri tíma. 

Úrgangur Hvers kyns efni eða hlutir sem framleiðandi úrgangs eða sá 

sem hefur úrgang í vörslu sinni ákveður að losa sig við eða er 

gert að losa sig við á tiltekinn hátt og skráður er á lista í 

reglugerð um úrgang 
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Unnustu minni Gígju Eyjólfsdóttur vil ég þakka þann mikla stuðning og þolinmæði sem 

hún sýndi mér við vinnslu þessarar skýrslu. Aðstoð hennar á lokastigum verkefnisins var 

ómetanleg og þakka ég hana.  

Fjölskyldu minni og tengdafjölskyldu þakka ég stuðninginn og hjálpsemina, þá sérstaklega 

með Patrek.  

Leiðbeinendum mínum þakka ég kærlega aðstoðina. Jónas Elíasson, prófessor og 

leiðbeinandi, fær sérstakar þakkir fyrir alla þá aðstoð og upplýsingar sem hann veitti mér 

við vinnslu þessarar skýrslu.  

Samstarfsaðilum þessarar rannsóknar, EFLU verkfræðistofu og Umhverfisstofnun, þakka 

ég aðstoðina. 

Öðrum sem komu að rannsókninni þakka ég veitta aðstoð. 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga þakka ég samstarfið og tækifærið.   
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1 Inngangur 

1.1 Bakgrunnur 

Úrgangur kemur frá öllum samfélögum og endurspeglar neyslumynstur, samfélagsgerð og 

efnahagsástand þeirra. Aðalförgunarleið úrgangs á Íslandi og víðar í Evrópu er urðun 

(Umhverfisstofnun, 2011b). Þegar lífrænn úrgangur er urðaður verður til, við loftfirrt 

niðurbrot lífræns úrgangs, hauggas. Hauggas samanstendur að stærstum hluta af tveimur 

gróðurhúsalofttegundum, metani og koldíoxíð auk annarra snefilefna. Metanið er rúmlega 

21 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en koldíoxíð. Ekki er litið á koldíoxíð sem 

myndast í urðunarstöðum sem hættulegt mengunarefni en það er ekki eitrað og veldur ekki 

hættu í því mæli sem það myndast á urðunarstöðum (EFLA verkfræðistofan, 2009). 

Með loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna 1992 og Kyoto-bókunarinnar árið 1997 var 

markvisst verið að reyna að minnka áhrif gróðurhúsalofttegunda á hnattræna hlýnun og er 

urðun úrgangs þar ekki undanskilin. Meðferð úrgangs losar um 4-5% 

gróðurhúsalofttegunda á heimsvísu en 20-30% af losun frá úrgangi er hægt að stöðva með 

hreinum ábata og 30-50% með lágum tilkostnaði. Helstu aðgerðir sem hægt er að ráðast í 

til þess að minnka úrgangslosun er að draga úr magni úrgangs til urðunar, safna 

hauggasinu og brenna eða nýta það. Ávinningurinn á því að draga úr losun úrgangs er t.d. 

betri nýting verðmæta, minni sóun, minni landnotkun til urðunar og bætt heilbrigði svo 

eitthvað sé nefnt. Mynd 1 sýnir hvernig losun gróðurhúsalofttegunda skiptist á milli 

uppruna hér á landi árið 2007. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá Íslandi árið 2007 

var um 4.483.000 tonn CO2-ígildi. Af þeim 6% sem tilheyra úrgangi eru um 80% þess 

vegna urðunar úrgangs (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl, 2009).  

 

Mynd 1 Losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi árið 2007(Brynhildur Davíðsdóttir o.fl, 

2009).   

Tilskipun Evrópusambandsins um meðhöndlun úrgangs fer fram á að urðunarstaðir sem 

taka á móti lífrænum úrgangi safni hauggasinu og nýti það, eða brenni það þar sem ekki er 

hægt að nýta það (Kamsma & Meyles, 2003). Víða erlendis á stærri urðunarstöðum er 
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hauggasi safnað en á Íslandi er því einungis safnað í urðunarstað SORPU bs. í Álfsnesi. 

Tilskipunin var innleidd hér á Íslandi sem reglugerð nr. 737/2003 um urðun úrgangs en 

urðunarstaðir geta fengið undanþágu frá þessu ákvæði ef að þeir teljast sem afskekkt 

byggð. Í lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs er afskekkt byggð skilgreind sem: 

„ landsvæði þar sem íbúar í hverju sveitarfélagi eða byggð eru ekki fleiri en 500 og íbúar á ferkílómetra ekki 

fleiri en fimm og fjarlægð til næsta þéttbýlisstaðar, þar sem íbúar eru minnst 250 á ferkílómetra, er ekki 

undir 50 kílómetrum eða þar sem vegasamgöngur til næsta þéttbýlisstaðar eru torveldar hluta ársins sakir 

erfiðra veðurskilyrða (Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/3003)“. 

Sveitarfélög og sorpsamlög sem eru rekstraraðilar allra urðunarstaða á Íslandi hófu ekki 

gassöfnun eins og þeim er skylt samkvæmt reglugerð nr. 738/2003 á tilsettum tíma 16. Júlí 

2009, að undanskildum urðunarstað SORPU bs. í Álfsnesi. Þar af leiðandi óskuðu þau eftir 

undanþágu frá ákvæðinu um hauggassöfnun. Umhverfisráðherra veitti þessar undanþágur 

sumarið 2009 til 16. júlí 2011 gegn því að hafist yrði handa við rannsóknir á 

hauggasmyndun í urðunarstöðum til þess að fá úr því skorið hvernig hauggasmyndun er í 

urðunarstöðum á Íslandi.  

Kamsma og Meyles (2003) rannsökuðu fyrir Umhverfisstofnun hauggas í urðunarstöðum á 

Íslandi árið 2003. Rannsóknin sýndi að urðunarstaðir sem hafa minna en fjögurra metra 

þykkt úrgangslag framleiða ekki nægjanlegt hauggas þannig að tæknilega fýsilegt og 

hagkvæmt sé að safna gasinu. Rannsóknin benti á að frekari rannsóknir á urðunarstöðum 

séu nauðsynlegar sem ekki var fylgt eftir, fyrr en nú.  

1.2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hauggasmyndun í tíu útvöldum urðunarstöðum 

þar sem lífrænn úrgangur er urðaður. Reynt verður að skera úr um hvernig og hvort söfnun 

á hauggasi sé tæknilega fýsileg þannig að hægt sé að nýta gasið eða a.m.k. brenna það til 

þess að minnka skaðleg áhrif metans á hnattræna hlýnun vegna gróðurhúsalofttegunda. Þá 

verður áætlað hver losun gróðurhúsalofttegunda er frá urðunarstöðunum og út frá því reynt 

að yfirfæra þá áætlun yfir á landshluta Íslands. Þá verður áætlað hvaða þýðingu það hefur 

fyrir umhverfið að safna hauggasi, þar sem sýnt þykir að metanmyndun sé í nýtanlegu 

magni. 

Út frá áætlaðri metanmyndun fyrir hvern landshluta verður skoðað hversu margar 

fólksbifreiðar metanmyndun þeirra gæti knúið, yrði hauggasinu safnað, meðhöndlað og 

notað sem eldsneyti á fólksbifreiðar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar geta leiðbeint yfirvöldum og rekstraraðilum urðunarstaða inn 

í næstu skref í ákvörðunartöku um hvort eigi að safna hauggasi á urðunarstöðum 

rannsóknarinnar, þ.e. hvar slík söfnun sé fýsileg bæði tæknilega og efnahagslega.  

1.3 Uppbygging 

Í öðrum kafla er farið yfir úrgangsstjórnun á Íslandi. Saga úrgangsmála er stuttlega kynnt 

og í framhaldinu á því hvernig stjórnkerfi úrgangsiðnaðarins er á Íslandi ásamt helstu 

lögum og reglugerðum. Þá er fjallað um landsáætlunina og m.a. fjallað um þau markmið 

hennar sem snúa að þessari rannsókn og einnig hvort að markmið fyrri landsáætlunar hafi 

náðst. Fjallað er um hvernig urðun á Íslandi er háttað og hverjar kröfur reglugerðar nr. 
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738/2003 um meðhöndlun úrgangs eru til hönnunar á urðunarstöðum. Einnig er fjallað 

stuttlega um aðrar mögulegar vinnsluaðferðir við lífrænan úrgang en urðun. 

Í þriðja kafla er farið yfir ýmiss fræðilega atriði sem koma að hauggasmyndun í 

urðunarstöðum. Fjallað er um hvernig hauggasið myndast og um nokkra af  þeim þáttum 

sem hafa áhrif á hauggasmyndun, í urðunarstöðum. Þá er í kaflanum gert grein fyrir því 

hvernig hauggasi er safnað og hvaða aðferðir eru notaðar við hreinsun á hauggasinu eftir 

söfnun. Undir lok kaflans er fjallað um hvaða möguleikar eru til staðar við nýtingu á 

hauggasinu eftir að því hefur verið safnað.  

Fjórði kafli fjallar um líkön. Þar er gert grein fyrir fyrstastigs og fjölfasa niðurbrotslíkönum 

og hvaða aðferðir liggja að baki þeim. Stuttlega er gert grein fyrir öðrum, einfaldari og 

flóknari líkönum. Lykilbreytur í fyrstastigs og fjölfasa líkönum eru ræddar ásamt gildum 

þeirra og áreiðanleika. Þá er fjallað um LandGem og IPCC líkönin sem notuð eru við 

áætlun metanmyndunar í urðunarstöðum rannsóknarinnar.  

Í fimmta kafla er fjallað um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar eru við rannsóknina. Fyrst 

er fjallað um tilurð verkefnisins þá eru almennar upplýsingar um urðunarstaðina settar fram 

ásamt upplýsingum um þær ferðir sem farnar voru í tengslum við rannsóknina (úttektar-, 

holuniðursetningar- og gasmælingaferðir). Fjallað er um hvernig staðsetning þeirra 

mæliröra sem sett voru niður í tengslum við rannsóknina var valin ásamt  því hvernig 

borun mæliröra fór fram og frágangur þeirra. Rætt er um hvernig gasmælingar fóru fram 

og hvaða skekkjur eru innbyggðar í mælitækið sem notað var. Lykilinntaksbreytur 

líkananna eru settar fram og ákvörðun um gildi þeirra rökstudd. Fjallað er um hvernig 

áætlað hafi verið hvernig samsetning úrgangs breytist í takt við markmið landsáætlunar um 

minnkun á lífrænum úrgangi til urðunar. Þá er fjallað um þær áætlanir sem gerðar hafa 

verið í sambandi við kolefnislosun frá úrgangi á Íslandi.  

Í sjötta kafla eru gasmælingar á hverjum urðunarstað fyrir sig kynntar. Fjallað er um 

niðurstöður þeirra í tengslum við meðaltal hvers urðunarstaðs, aldur úrgangs og þykkt 

úrgangslaga.  

Í sjöunda kafla er fjallað um niðurstöður, hermanir sennilegra gagna með LandGem og 

IPCC líkönunum, fyrir árin 2012, 2020 og 2075. Fyrst eru niðurstöður svokallaðar 

frummatsathugunar með LandGem ræddar, en sú athugun er notuð til þess að velja þá 

urðunarstaði sem frummatsathugunin áætlaði að gætu myndað metan í því magni að 

tæknilega mögulegt verði að nýta það, jafnvel á hagkvæman hátt. Þá verða niðurstöður 

frekari úrvinnslu með nákvæmari gögnum, frá Akureyri, Fíflholti og Þernunesi kynntar þar 

sem LandGem og IPCC líkönin verða notuð. Í lok kaflans verður rætt hvort að líkön eru 

fýsileg við hönnun á urðunarstöðum og hvaða mælingar þurfi að gera til að inntaksgögn í 

líkön verði sem nákvæmust.  

Í áttunda kafla er, út frá ætlunum líkana í sjöunda kafla, áætlað hver metanmyndun í 

hverjum landshluta gæti verið sem og á landinu í heild. Þá er fjallað um hversu margar 

bifreiðar hver landshluti gæti mögulega knúið yrði gasinu safnað og meðhöndlað til 

nýtingar sem eldsneyti á þær.  

Í níunda kafla er stuttlega fjallað um þann stofnkostnað sem fylgir uppsetningu 

hreinsistöðvar og söfnunarkerfis ásamt grófu mati á því hvernig rúmmetraverð metans 

skiptist hugsanlega á milli þeirra aðila sem koma að því að setja metanið á markað. Losun 
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gróðurhúsalofttegunda, kolefnisígildi í tonnum talið, eru áætluð fyrir hvern urðunarstað og 

landshluta fyrir sig. Miðað er við 10% oxun í yfirborðsþekju urðunarstaða. Þá er fjallað um 

hver umhverfislegur ábati þess að safna hauggasinu miðað við að nýting söfnunarkerfisins 

verði 30%. Mismunur kolefnislosunar urðunarstaðanna þegar hauggasinu er safnað og ekki 

safnað verður notaður til að áætla hvað hann jafngildi mörgum bifreiðum á götum Íslands, 

á ársgrundvelli. Bornir voru saman þrír valkostir við meðhöndlun hauggass m.t.t. 

fjárhagslegrar og umhverfislegrar hagkvæmni. 

Í tíunda kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og í ellefta kafla eru ýmsar 

ályktanir ræddar sem byggja á niðurstöðum rannsóknarinnar.  

Skýrslunni fylgir gagnagrunnur, sjá viðauka L, þar sem er að finna frekari upplýsingar um 

gasmælingar, holuniðursetningu og úttekt á urðunarstöðum. 
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2 Úrgangsstjórnun á Íslandi 

2.1 Sagan 

Miklar breytingar hafa orðið á úrgangsstjórnun á Íslandi á síðustu fjórum áratugum. Á 

árunum 1970 til 1990 voru engar kröfur um staðsetningu, rekstur eða frágang 

förgunarstaða á Íslandi. Úrgangur árið 1970 var að mestu leyti brenndur við ófullkominn 

bruna í opinni brennslu og aðeins voru tveir urðunarstaðir á landinu, sjá mynd 2 (Kamsma 

& Meyles, 2003).  

Upp úr 1990 var bruna úrgangs með opinni brennslu hætt og í kjölfarið voru byggðar þrjár 

brennslustöðvar og fimm nýir urðunarstaðir. Á þessum tíma var mikilvægt skref tekið í 

úrgangsstjórnun, að aðskilja spilliefni frá öðrum úrgangi og þeim komið í 

spilliefnamóttöku (Kamsma & Meyles, 2003).  

 

 

Mynd 2 Meðhöndlun úrgangs og losun í kringum árið 1970 (Kamsma & Meyles, 2003) 

Á Íslandi hefur úrgangsmagn aukist umfram íbúafjölgun. Árið 1995 var úrgangsmagn 

rúmlega 1500 kg á íbúa en árið 2007 var það komið í tæp 1800 kg á íbúa. Nýjustu gögn 

benda hins vegar til þess að dregið hafi úr úrgangsmyndun á landinu og sýnir það breytt 

efnahagsástand og neysluvenjur. Á næstu misserum stendur til að setja fram áætlanir um 

það hvernig eigi að draga úr myndun úrgangs (Umhverfisstofnun, 2010). 
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Hlutfall þess úrgangs sem fer til endanlegar förgunar í urðunarstöðum er alltaf að minnka 

en það hefur færst í aukana að beina úrgangi frá urðun til endurnotkunar eða endurvinnslu. 

Kröfur og reglur sem settar hafa verið á um urðun úrgangs hafa orðið til þess að urðun 

úrgangs verður æ dýrari hér á landi, líkt og gerst hefur víðar í Evrópu (Umhverfisstofnun, 

2010).  

Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu Umhverfisstofnunar eru 21 urðunarstaður með 

starfsleyfi á Íslandi sem flestir urða einhvern lífrænan úrgang, þá eru einnig sex 

brennslustöðvar með starfsleyfi (Umhverfisstofnun, 2011c).  

2.2 Stjórnkerfið 

Yfirumsjón úrgangsmála er í höndum umhverfisráðherra en Umhverfisstofnun sér til þess 

að lögum og reglugerðum í úrgangsmálum sé fylgt eftir. Umhverfisstofnun gerir 

landsáætlun um meðhöndlun úrgangs að fenginni umsögn frá Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga. Forgangsröðun stjórnvalda í úrgangsmálum, má sjá á mynd 3 (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2011c). 

 

Mynd 3 Forgangsröð stjórnvalda í úrgangsmálum.  

Í reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs eru eftirfarandi skilgreiningar settar fram 

um einstaka þætti á mynd 3: 

 Endurnotkun – endurtekin notkun í óbreyttri mynd. 

 Endurvinnsla – endurframleiðsla úr úrgangi til upprunalegra eða annarra nota, þar 

með talin lífræn endurvinnsla en ekki orkuvinnsla. 

 Endurnýting – hvers konar nýting úrgangs, önnur en endurnotkun þ.m.t. 

endurvinnsla, orkuvinnsla og landmótun. 

 Förgun – aðgerð eða ferli þegar úrgangi er umbreytt og/eða komið fyrir varanlega, 

s.s. urðun og brennsla úrgangs. 

Sveitarfélög bera ábyrgð á söfnun úrgangs en þau hafa flest boðið út söfnun hans til 

fyrirtækja sem sérhæfa sig á því sviði.. Fyrirtæki og stofnanir í flestum sveitarfélögum, 

þurfa sjálf að sjá til þess að meðhöndlun úrgangs sé með viðeigandi hætti. Ábyrgðin er öll 

sveitarfélaganna. Sá úrgangur sem fer ekki til endurvinnslu eða endurnýtingar endar á 

Minnkun 

Endurnotkun 

Endurvinnsla 

Endurnýting 
(orkuvinnsla) 

Förgun 
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móttökustöðum sveitafélagana til förgunar sem aðallega eru urðunarstaðir (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2011c). 

Á undanförnum árum hafa sveitarfélög unnið saman og stofnað sorpsamlög í kringum 

förgun þeirra sem hefur orðið til þess að losunarstöðum úrgangs hefur fækkað. 

2.3 Lög og reglugerðir 

Úrgangsmál á Íslandi fylgja regluverki Evrópusambandsins (ESB) í hvívetna í samræmi 

við EES-samningin frá árinu 1994. Á grundvelli tilskipunar ESB voru innleidd lög nr. 

55/2003 um meðhöndlun úrgangs (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011d). Markmið 

laganna eru að stuðla að því að meðhöndlun úrgangs valdi sem minnstum óæskilegum 

áhrifum á umhverfið og að dregið verði úr hættu sem förgun úrgangs getur haft í för með 

sér. Kveðið er á um að dregið verði úr myndun úrgangsefna eins og unnt er og þeim 

úrgangi sem myndast verði komið í endurnotkun eða endurnýtingu. Sú förgun úrgangs  

sem nauðsynlega á sér stað verði háttað þannig að úrgangurinn nái jafnvægi við umhverfi 

sitt á sem skemmstum tíma (Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/3003). 

Í kjölfar setningar laganna tók í gildi reglugerð um urðun úrgangs nr. 738/2003 þar sem 

fram komu strangari skilyrði um byggingu og rekstur urðunarstaða en áður hafði þekkst 

hér á landi. Í reglugerðinni koma fram skilyrði er varða t.d. móttöku úrgangs, starfsleyfi og 

lokun urðunarstaða, undanþágur ásamt nánari kröfum um starfsemina og 

hönnunarforsendur urðunarstaðanna (Reglugerð um urðun úrgangs nr. 738/2003).  

Í 4.gr. 1 viðauka reglugerðar nr. 738/2003 um urðun úrgangs segir m.a: 

„Safna ber hauggasi á urðunarstöðum sem taka á móti lífrænum úrgangi eftir því sem nánar er kveðið á um í 

starfsleyfi. Skylt er að meðhöndla og nýta gasið. Verði því ekki við komið að nota það gas sem safnast til 

orkuframleiðslu skal eyða því með bruna.“ 

Helstu lög og reglugerðir  sem gefnar voru út í tengslum við tilskipanir ESB og kveða á um 

meðhöndlun úrgangs eru (Samband Íslenskra Sveitafélaga, 2011a): 

 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 

 Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003 

 Lög um úrvinnslugjald nr. 162/2002 

 Reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003 

 Reglugerð um urðun úrgangs nr. 738/2003 

 Reglugerð um brennslu úrgangs nr. 739/2003 

Á heimsíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga má nálgast frekari upplýsingar um löggjöf er 

varðar úrgangsmál á Íslandi auk upplýsinga um regluverk ESB í úrgangsmálum (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2011d). 
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2.4 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 

Umhverfisstofnun gefur út landsáætlun um meðhöndlun úrgangs. Áætlunin var fyrst gefin 

út til tólf ára árið 2004 og skyldi endurskoðuð á þriggja ára fresti. Drög að nýrri 

landsáætlun hefur þegar verið gerð aðgengileg á vef Umhverfisstofnunar 

(Umhverfisstofnun, 2011b).  

Í landsáætlun um meðhöndlun úrgangs eru sett fram markmið um helstu áhersluatriði í 

úrgangsmálum til framtíðar. Þannig stuðlar landsáætlunin að samhæfðum aðgerðum sem 

hafa það meginmarkmið að draga úr myndun úrgangs og auka endurnýtingu á þeim 

úrgangi sem verður til. Lögð er áhersla á að rjúfa tengsl milli hagvaxtar og myndunar 

úrgangs, tryggja endurnýtingu og endurvinnslu á sem flestum vörum ásamt því að nýta þá 

orku sem til verður við urðun eða brennslu úrgangs. Hingað til hefur hluti úrgangs verið 

fluttur erlendis til endanlegrar meðferðar en mikilvægt er að efla endurvinnslu á Íslandi 

sem leitt getur til nýrra tækifæra og nýsköpunar fyrir íslenskt atvinnulíf 

(Umhverfisstofnun, 2010).  

Meðal þeirra markmiða sem koma fram í drögum að nýju landsáætluninni er að sá lífræni 

heimilis- og rekstrarúrgangur sem féll til árið 1995 hafi minnkað niður í 

(Umhverfisstofnun, 2010): 

 50% af heildarmagni eigi síður en 1. júlí 2013 

 35% af heildar magni eigi síður en 1. júlí 2020  

2.4.1 Nær Landsáætlunin markmiðum sínum? 

Eins og kemur fram í drögum að landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2010-2022 þá hefur 

ekki tekist að draga úr myndun úrgangs á liðnum árum. Meðhöndlun úrgangsins skiptir þó 

miklu máli en um 53% af þeim úrgangi sem að myndast er endurunninn og hlutfall þess 

úrgangs sem er urðaður hefur lækkað úr 76% árið 1994 í 41% árið 2007. Þá segir í drögum 

að nýju landsáætluninni að markmið um minnkun lífræns úrgangs til urðunarstaða fyrir 

árið 2009 hafi verið náð. Þá hefur brennsla úrgangs dregist saman um 4%. Gamlar 

brennslustöðvar hafa verið endurnýjaðar sem brenna úrganginn við hærra hitastig en áður 

og nýta orkuna. Hlutfallslega hefur því dregið verulega úr þeim úrgangi sem fer til 

endanlegrar förgunar. Endurvinnsla úrgangs hefur aukist jafnt og þétt á undanförnum árum 

en meðal þess úrgangs sem er endurunnin er pappi, plast, brotamálmur og úrgangur frá 

orkufrekum iðnaði. Endurvinnsla úrgangsins fer að mestu fram erlendis en þróun í 

endurvinnslu á Íslandi hefur farið mikið fram þá sérstaklega í jarðgerð og endurvinnslu á 

plasti (Umhverfisstofnun, 2010).  

Sjálfbær meðhöndlun úrgangs er það markmið sem stefnt er að í landsáætlun um úrgang. 

Af þeim lögum og þeim reglugerðum sem sett hafa verið fram er ljóst að margir aðilar 

þurfa að vinna saman til þess að markmiðum landsáætlunarinnar verði náð. Þeir aðilar eru 

(Umhverfisstofnun, 2010): 

 Framleiðendur og innflytjendur – þurfa að framleiða meira úr endurvinnanlegum 

efnum og gæta að umhverfisáhrifum vöru sinnar.  

 Neytendur – geta keypt vöru eða þjónustu sem hefur í för með sér minni 

úrgangsmyndun og minni neikvæð umhverfisáhrif.  
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 Sveitarfélög – þurfa að skapa rétt umhverfi fyrir íbúa og fyrirtæki sem minnkar 

myndun úrgangs þá helst með tilliti til flokkunnar og endurvinnslu.  

 Fyrirtæki sem standa að meðhöndlun úrgangs – þurfa að bjóða upp á þjónustu sem 

einfaldar íbúum og fyrirtækjum að flokka rusl til endurvinnslu.  

 Stjórnvöld – geta notað efnahagslega hvata til þess að tryggja að úrgangsmyndun 

verði sem minnst og að markmiðum áætlunarinnar verið náð.  

2.5 Svæðisáætlanir 

Sveitarfélögin gefa út svæðisáætlanir á grundvelli landsáætlunarinnar en þau mega vinna 

saman að svæðisáætlunum, t.d. innan byggðasamlaga. Í svæðisáætluninni skal ákveða 

fyrirkomulag söfnunar á heimilis- og rekstrarúrgangi en sveitarfélögin bera síðan ábyrgð á 

því að flytja úrganginn frá heimilum og fyrirtækjum til móttöku- og söfnunarstöðva. 

Sveitarstjórn má tilgreina atriði um meðhöndlun úrgangs umfram þau atriði sem koma 

fram í lögum um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003, eins og skyldur einstaklinga og 

lögaðila til að flokka úrgang og sambærileg atriði (Lög um meðhöndlun úrgangs nr. 

55/3003).  

Svæðisáætlanir sem hafa verið gefnar út til ársins 2020 eru aðgengilegar á vef Sambands 

íslenskra sveitarfélaga, en þær eru eftirfarandi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2011b):  

 Höfuðborgarsvæðið, Suðurland, Suðurnes og Vesturland. 

 Húnaþing vestra. 

 Norðurá bs. ( Akrahreppur, Blönduósbær, Húnavatnshreppur, Höfðahreppur, 

Skagabyggð og Skagafjörður).  

 Eyjafjörður. 

 Langanesbyggð. 

 Austurland. 

 HULA( Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur og hluti Rangárþings eystra austan 

Markarfljóts.  

Á vef Umhverfisstofnunar er einnig hægt að nálgast leiðbeiningar um gerð svæðisáætlunar 

um meðhöndlun úrgangs (Umhverfisstofnun, 2011b).  

2.6 Áætlun um magn úrgangs 

Í sameiginlegri svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Suðvesturhorni landsins kemur 

fram að landsáætlun gerir ráð fyrir því að sorpmagn aukist um 1,5 % á ári á íbúa til ársins 

2020 og að íbúafjölgun verði um 1,2% á ári á sama tímabili (Mannvit verkfræðistofa, 

2009). Þetta svarar til 2,7 % aukningu á sorpmagni á ári. Þar á móti kemur það markmið 

landáætlunar (sbr. kafla 2.4) að minnka eða hætta að mestu að urða lífrænan úrgang á 

næstu 10 árum, þ.e. fram til 2020.  

Óvíst er hvort að markmið landsáætlunarinnar, er varðar minnkun á lífrænum úrgangi til 

urðunar, á árunum 2011 – 2020, náist. Þannig að óljóst er hvaða breytingar verða á magni 

úrgangs til urðunar.Hins vegar hafa stjórnir SORPU, Sorpurðunar Suðurlands, Sorpurðunar 

Vesturlands og Kölku ákveðið að hætta urðun á öllum lífrænum og brennanlegum úrgangi 

árið 2020.    
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Ef markmið landsáætlunarinnar nær fram að ganga miðað við stöðuna árið 2011 þá 

minnkar magn úrgangs til urðunar um 5 % á ári á tíu ára tímabilinu fram til 2020 miðað við 

óbreytt sorpmagn. Ef hins vegar er reiknað með áðurnefndri 2,7 % árlegri aukningu á 

sorpmagni þá er niðurstaðan að sorpmagn til urðunar minnkar um 2,3 % á ári á tímabilinu 

2011 – 2020. Ef reglugerðin nær hins vegar markmiðum sínum til hálfs þá mun 

íbúafjölgun og sorpmagnsaukning á íbúa halda í við þá minnkun sem verður á urðuðum 

úrgangi þegar lífrænn úrgangur er ekki lengur urðaður.  

Þessar áætlanir gera ekki ráð fyrir öðru en að heildarsorpmagn aukist eftir 2020. 

Heildarsorpmagn myndi samkvæmt því vera komið upp í u.þ.b. sama gildi 2030 og það var 

2011. Þaðan í frá yrði hæg aukning.  

2.7 Áætlun á kolefnislosun frá úrgangi 

Í skýrslum frá Umhverfisráðuneytinu (Brynhildur Davíðsdóttir o.fl., 2009), Hagstofu 

Íslands (Hagstofa Íslands, án dags) og Umhverfisstofnun (Umhverfisstofnun, 2011a) um 

losun gróðurhúsaloftegunda vegna urðunar úrgangs var áætlað að losunin væri um 200 

þúsund tonn CO2-ígildi árið 2007, þegar ekki var tekið tillit til skólps frá fráveitu, sbr. 

mynd 4.  

 

Mynd 4 Losun gróðurhúsalofttegunda frá úrgangi frá árinu 1999 til 2007(Brynhildur 

Davíðsdóttir o.fl., 2009) 

Miðað við aðrar rannsóknir eru áætlanirnar hér á undan töluvert háar. Þannig var áætlað í 

sameiginlegri svæðisáætlun höfuðborgarsvæðisins, Vesturlands, Suðurlands og Reykjaness 

að árið 2007 hafi losun frá því svæði verið um 80 þúsund tonn CO2-ígilda (Mannvit 

verkfræðistofa, 2009). Þá áætlaði umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar að 

kolefnislosun frá urðunarstaðnum í Álfsnesi hafi veri um 74.000 tonn CO2-ígildi árið 2007 

(Umhverfis- og samgöngusvið Reykjavíkurborgar, 2009).  

Að ofangreindu athuguðu er hægt að áætla að lægri tölurnar væru byggðar á raunhæfara 

mati á metanmyndun á tonn af úrgangi heldur en Umhverfisráðuneytið, Umhverfisstofnun 

og Hagstofa Íslands áætluðu. Það má vera að fleiri atriði komi inn í útreikningana en 
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svæðisáætlunin og Reykjavíkurborg gerði ráð fyrir. Líklegt þykir þó að SORPA bs. hafi 

vegna reynslu sinnar, nákvæmari upplýsingar um losun gróðurhúsaloftegunda vegna 

úrgangs en aðrir aðilar sem hér hafa verið nefndir.  

2.8 Urðun á Íslandi 

Eins og áður hefur komið fram er 21 urðunarstaður með starfsleyfi sem taka flestir á móti 

einhverjum lífrænum úrgangi (Umhverfisstofnun, 2011c). Aðstæður á hverjum og einum 

stað eru mismunandi bæði með tilliti til stærðar og aðstæðna í kringum þá. Sumir þeirra 

teljast til afskekktrar byggðar sem verður þess valdandi að þeir þurfa ekki að safna 

hauggasi. Flokkun úrgangs  í sveitarfélögum er misjafnlega á veg komin en hefur þó færst í 

vöxt á undanförnum árum og því má draga þá ályktun að samsetning þess úrgangs sem fer 

til urðunar í dag sé ekki alveg sú sama á öllum urðunarstöðum. 

Í viðauka 1 í reglugerð um urðun úrgangs nr. 738/2003 eru tilgreindar þær kröfur sem 

gerðar eru til urðunarstaða. Helstu hönnunarforsendur urðunarstaða eru staðsetning þeirra, 

aðgerðir er varða vatn og sigvatn, verndun jarðvegs og vatns með þéttingu á botni, hliðum 

og yfirborði þeirra, aðgerðir er varða hauggas, óþægindi, hættu og takmörkun aðgangs.  

Mynd 5 sýnir almennt þversnið í urðunarstað í erlendis. Á Íslandi á lekt hliða- og botnlags 

í urðunarstöðum sem taka á móti almennum úrgangi að vera 10
-9

 m/s. Þessi lekt er svo lítil 

að hún næst tæpast nema með því að nota fína mold eða leir. Ef að þessi þéttleiki er ekki til 

staðar frá náttúrunnar hendi þarf að styrkja botn og hliðar með tilbúnum jarðfræðilegum 

tálma sem ekki má vera þynnri en hálfur metri. Þá þarf að safna sigvatni sem rennur undan 

staðnum. Yfirborðsþétting þarf að vera til staðar með því móti að hún hindri myndun 

sigvatns og þarf hún að vera að lágmarki einn metri að þykkt. Umhverfisstofnun getur 

minnkað kröfurnar til sigvatnssöfnunar og þéttingar botns, hliða og yfirborðs hafi verið 

sýnt fram á með áhættumati að jarðvegi, grunn- eða yfirborðsvatni stafi ekki hætta af 

urðuninni. Safna ber hauggasi á urðunarstöðum sem taka á móti lífrænum úrgangi  

samkvæmt reglugerðinni um urðun úrgangs eins og áður hefur komið fram þar sem skylt er 

að meðhöndla og nýta eða brenna gasið (Reglugerð um urðun úrgangs nr. 738/2003). Eins 

og áður segir safnar aðeins einn staður á Íslandi hauggasi en það er urðunarstaður SORPU 

bs í Álfsnesi.  
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Mynd 5 Þversnið í urðunarstað (Runco Environmental, Inc., án dags) 

Minni urðunarstaðir á Íslandi líkt og þeir sem eru rannsakaðir hér voru flestir komnir í 

rekstur áður en kröfur, sem hér hefur verið lýst, tóku gildi. Af þeim sökum standast sumir 

þeirra ekki kröfur reglugerðarinnar. Í drögum að nýrri landsáætlun (2010) um hvort að 

starfandi urðunarstaðir hafi lagað sig að þeim kröfum sem gerðar eru í reglugerð nr. 

738/2003, um urðun úrgangs segir: 

 „Miðað við magn úrgangs sem fer til urðunar, má áætla að þessu markmiði sé náð að hálfu. Gasi er safnað 

af helmingi urðaðs úrgangs, en aðrir urðunarstaðir hafa undanþágu til 16. júlí 2011. Jarðfræðilegan tálma 

vantar allsstaðar. Helmingur úrgangs er urðaður á stöðum sem eru með tilbúna þéttingu í botni. Kröfur um 

móttöku eru uppfylltar í flestum tilvikum, einnig kröfur um sigvatnssöfnun og fleira.“ 

Á flestum urðunarstöðum er urðað í reinar, en urðað er á þrenns konar hátt í þessar reinar á 

Íslandi eins og mynd 6 sýnir (Kamsma & Meyles, 2003). 

1. Urðað í eitt urðunarlag.  

2. Urðað í nokkur urðunarlög þar sem jarðefni eru sett á milli úrgangslaga.  

3. Urðað í eins konar sellur, þessi háttur er notaður þegar lítill úrgangur berst 

urðunarstaðnum og þekja þarf úrganginn eftir nánast hverja móttöku.  
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Mynd 6 Urðun á Íslandi (Kamsma & Meyles, 2003) 

Allir urðunarstaðir á Íslandi urða úrganginn sem til þeirra kemur á einhvern af þessum 

þremur háttum sem hér hafa verið nefndir. Flestir af urðunarstöðum á Íslandi taka á móti 

tiltölulega litlu magni af úrgangi sem gerir það að verkum að urðun á sér stað eins og gerð 

3 á mynd 6, þar sem úrgangslög eru mörg. Urðunarstaðurinn á Álfsnesi hefur hins vegar 

töluverða sérstöðu í urðun úrgangs en hann urðar í eitt úrgangslag líkt og í gerð 1 á mynd 6 

en úrgangurinn er að auki baggaður áður en hann fer í hauginn.  
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Mynd 7 Urðun úrgangs í einum af urðunarstöðum rannsóknarinnar 

2.9 Mögulegar vinnsluaðferðir lífræns úrgangs 

Evrópusambandið hefur gefið út leiðbeiningar um bestu fáanlegu tækni í meðferð á 

úrgangi, hún er í stórum dráttum: Jarðgerð, loftfirrt gerjun (gasgerð) og hitameðferð 

(VGK-Hönnun, 2007).  Brunavarmi losnar við brennslu úrgangs og ef nýtingin á orkunni 

er góð í brennslustöðinni er hægt að nýta stærsta hluta orkunnar með samþættri rafmagns- 

og heitavatnsframleiðslu. Við gasgerð verður til mjög svipuð gasblanda og hauggas. 

Gasblandan er orkurík og má nota hana sem eldsneyti til rafmagns- og 

heitavatnsframleiðslu eða á bifreiðar. Við jarðgerð losnar og tapast allur varminn við 

vinnslu úrgangsins. Í staðinn myndast molta sem hægt er að nota til uppgræðslu. 

Nánari lýsing á þessum þremur aðferðum, sem fram koma í næstu undirköflum, má finna í 

skýrslunni „Niðurstöður ráðgjafa um meðhöndlun lífræns úrgangs og urðunarstaði sem 

gerð var vegna sameiginlegrar svæðisáætlunar um meðhöndlun úrgangs á Suðvesturlandi 

(VGK-Hönnun, 2007). 

2.9.1 Brennsla 

Brennsla úrgangs er skilgreind sem förgun úrgangs þar sem honum er umbreytt og/eða 

komið varanlega fyrir (Mannvit verkfræðistofa, 2009). Við brennslu úrgangs myndast 

hættuleg efni sem geta, ef hreinsun er ekki góð, valdið mengun vatns og lofts. Með 

reglugerð nr. 739/2003 voru innleiddar strangari kröfur um brennslu úrgangs en þar er gerð 

sú  krafa um að búnaður brennslustöðva sé með þeim hætti að hann lágmarki mengun sem 

myndast við brennsluna.  
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Lífrænan úrgang má brenna, bæði frá heimilum og fyrirtækjum, og ekki er gerð krafa um 

sérstaka formeðhöndlun úrgangsins. Þegar úrgangurinn er brenndur myndast svokallaður 

brennsluvarmi sem nýta má til hitunar á vatni og framleiðslu rafmagns. Af þeim 

brennslustöðvum sem eru notaðar á Íslandi í dag brennir t.d. Kalka í Helguvík almennt 

sorp (Mannvit verkfræðistofa, 2009).  

Þeir flokkar úrgangs sem henta betur til brennslu en gasgerðar og jarðgerðar eru t.d. 

(Mannvit verkfræðistofa, 2009):  

 Plast 

 Hjólbarðar 

 Litað timbur  

2.9.2 Jarðgerð 

Jarðgerð er loftháð aðferð við niðurbrot lífrænna efna sem gengur hægt fyrir sig í 

náttúrunni. Með því að skapa kjöraðstæður fyrir örverurnar sem brjóta niður lífræn efni má 

flýta þessu ferli. Loftháðum aðferðum má skipta í tvennt, opnar og lokaðar aðferðir. Þegar 

niðurbroti lífrænu efnanna líkur verður eftir moldarkennt efni (Björn H. Halldórsson, 

2000b). Í skilningi reglugerðar nr. 738/2003 um meðhöndlun úrgangs er jarðgerð 

endurvinnsla. Endurvinnsla úrgangs telst umhverfislega hagkvæmari aðferð en aðferðir 

sem snúa eingöngu að orkuvinnslu, verði afurðin sem myndast notuð til upprunalegra eða 

annarra nota (Almenna verkfræðistofan og Environce, 2006).  

Góðir möguleikar eru á jarðgerð lífræns úrgangs á Íslandi en töluvert magn af lífrænum 

úrgangi fellur til sem hentar vel til jarðgerðar.Við jarðgerð myndast molta sem er m.a. 

hægt að nýta til uppgræðslu lands. Á Íslandi hefur færst í aukana að fólk noti svokallaða 

heimajarðgerð til þess búa til moltu til notkunnar í garðinum.  

2.9.3 Gasgerð 

Gasgerð er loftfirrt aðferð við niðurbrot lífrænna efna, en afurðir loftfirrts niðurbrots eru 

jarðvegsbætir og hauggas (Björn H. Halldórsson, 2000b). Við gasgerð er lífrænum úrgangi 

safnað saman t.d. í meltara eða orkuhleif, þannig eru síðan skapaðar loftfirrtar aðstæður 

sem síðan er hægt að stjórna, þ.e. bæta við og breyta þeim þáttum sem snúa að 

gasmynduninni. Bæði er hægt að fjarlægja aðskotaefni fyrir eða eftir gasgerðina en það fer 

eftir hvaða tæknilausn er valin. Með því að setja úrganginn beint inn í gasgerðarferlið, án 

formeðhöndlunar, er verið að nýta þann lífræna úrgang sem safnast til fulls. Þannig er hægt 

að taka burt aðskotaefni þegar gasvinnslunni er lokið (Mannvit verkfræðistofa, 2009).  

Með því að nota svokallaða meltaravinnslu við gasgerðina er hægt að ná allt að 220 m
3
 úr 

vinnslunni en með orkuhleifum frá 120 m
3
 til 250 m

3
. Sá tími sem gasgerðin tekur er 

breytilegur. Hann fer eftir vinnsluaðferð og getur verið t.d. um 23 – 29 dagar í 

meltaravinnslu en allt að 5 ár þegar notast er við orkuhleifa (Línuhönnun verkfræðistofa, 

2006).    

2.9.4 Samanburður vinnsluaðferða 

Gasframleiðsla þeirra aðferða sem hér hafa verið nefndar er misjöfn og í töflu 1 er 

samanburður á gasmyndun aðferðanna (VGK-Hönnun, 2007): 
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Tafla 1 Samanburður á vinnsluaðferðum lífræns úrgangs.  

Vinnsluaðferð Afurð Gasmagn 

m
3
/t 

Metaninnihald 

Brennsla 
Brennsluvarmi nýttur til rafmagns- 

og heitavatnsframleiðslu   

Jarðgerð  Molta og hauggas 80 70% 

Gasgerð 

Orkuhleifur 
Áburður/jarðvegsbætir og hauggas 120-205 50% 

Gasgerð    

Meltari 
Áburður/jarðvegsbætir og hauggas 150-220 65% 

 

Eins og samanburðurinn í töflunni sýnir þá gefur meltaravinnsla líklega af sér mest af 

hauggasi og mjög hátt hlutfall metans. Orkuhleifurinn gefur líka mögulega af sér mikið 

hauggas en deilt er um það hvort að jarðvegsbætirinn sé nýtanlegur því flokkunin í 

orkuhleifinn er misjöfn og því gætu verið spilliefni í afurðinni sem aftur hefur áhrif á 

metaninnihald hauggassins og gæði þess.  
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3 Hauggasnýting 

3.1 Gasmyndun í lífrænum úrgangi 

Tchobanoglous, Theisen og Vigil (1993) sýndu hversu mikið af hauggasi er hægt að fá út 

úr efnahvarfinu fyrir niðurbrot úrgangs. Efnahvarfið er hægt að skrifa á eftirfarandi hátt: 

Lífrænt 

efni   

(úrgangur) 

+ H2O  Niðurbrotið 

lífrænt efni 

+ CH4 + CO2 + Önnur 

gös 

 

(1) 

Það eru margar leiðir til að áætla magn hauggass sem verður til við loftfirrt niðurbrot. Til 

dæmis má meta heildarmagn hauggass ef að lífræni hlutinn sem finnst í úrgangi er 

táknaður með formúlunni CaHbOcNd. Þá er hægt nota jöfnu 2 hér að neðan til að meta 

magn hauggass (Tchobanoglous o.fl., 1993).  

         (
          

 
)   

  (
          

 
)     (

          

 
)          

(2) 

Almennt má skipta lífræna hluta úrgangs í tvo hluta, efni sem brotna niður hratt og efni 

sem brotna niður hægt. Þessa tvo flokka er síðan hægt að lýsa með efnajöfnu, sjá töflu 2 

(Tchobanoglous o.fl., 1993). 

Tafla 2 Flokkun lífræns úrgangs og viðeigandi efnajöfnur. 

Flokkun Efnajöfnur 

Efni sem brotna niður hratt (þrjú til 

fimm ár) 
C68,5H110,5O50N (nota:C68H111O50N) 

Efni sem brotna niður hægt (allt að 50 

ára eða meira) 
C19,5H29O9N (nota: C20H29O9N) 

Niðurstaða útreikninga á því hvað mikið magn verður til úr einu kílógrammi af lífrænum 

úrgangi út frá efnahvarfi lífræns úrgangs má sjá í töflu 3 (Tchobanoglous o.fl., 1993). 

Tafla 3 Hauggasmyndun á hvert kílógramm af lífrænum úrgangi (þurr þyngd) 

Flokkur Hauggasmyndun á kílógramm 

Hratt niðurbrjótandi efni:           ⁄  

Hægt niðurbrjótandi efni:           ⁄  

Reiknuð gildi á hauggasmyndun hér að framan eru hæstu gildi við kjöraðstæður þar sem 

gert er ráð fyrir að lífræni hluti úrgangsins brotni algerlega niður í metan og koldíoxíð. 

Einnig þarf að hafa í huga að gildi hauggasmyndunar hér miðað við þurra þyngd eins kílós 
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af lífrænum úrgangi. Hauggasmyndun í urðunarstað er alltaf lægri því allt lífræna efnið 

brotnar ekki alltaf niður, t.d. lífrænn úrgangur í pokum o.fl. Rakinn er líka mikill 

áhrifavaldur í niðurbroti lífrænna efna (sbr. kafla 3.3.3) en ef að hann er af skornum 

skammti brotnar niðurbrjótanlegur úrgangur hægar niður (Tchobanoglous o.fl., 1993). 

Það er mat flestra innan úrgangsfræðinnar að um 5 – 10 m
3
 af hauggasi myndist í hverju 

tonni af blönduðum heimilisúrgangi á ári fyrstu 10 árin eftir urðun. Misjafnt er hversu 

langan tíma það tekur úrganginn að brotna niður að fullu, samkvæmt heimildum getur það 

verið frá 20 til 150 ár (Davies, 2009). 

Almennt má gera ráð fyrir því að frá blönduðum heimilisúrgangi komi allt að 300 m
3
 af 

hauggasi eða um 150 m
3
 af metangasi á hvert tonn úrgangs (Björn H. Halldórsson og 

Ögmundur Einarsson, 2001). Það kemur hins vegar fram í rannsókn Davies (2009) að 150 

m
3
 af hauggasi myndast í tonni af blönduðum úrgangi og að rannsóknir á 

rannsóknarstofum hafi gefið allt að 450 m
3
 af hauggasi á tonnið af úrgangi, svo hátt gildi 

myndast hins vegar ekki í raunveruleikanum.  

3.2 Myndun hauggass í urðunarstöðum 

Metan í urðunarstöðum myndast ásamt öðrum gösum vegna niðurbrots örvera í lífrænum 

úrgangi við loftfirrtar aðstæður. Hauggas getur myndast í urðunarstöðum á nokkrum 

áratugum, en metan byrjar venjulega að myndast einu til tveimur árum eftir að úrgangur 

hefur verið urðaður. Ef að hauggasinu er ekki safnað sleppur stór hluti þess úr haugnum í 

andrúmsloftið með tilheyrandi gróðurhúsaáhrifum, lykt o.fl. (US-EPA, 2006). Samsetning 

hauggass er ekki alltaf sú sama en hún fer eftir innri og ytri aðstæðum hverju sinni. Tafla 4 

sýnir algenga samsetningu hauggass í urðunarstöðum.  

Tafla 4 Algeng samsetning hauggass (Christensen, 1998) 

Gastegund 
Styrkur (%) 

Spönn Meðaltal 

Metan, CH4 30-65 48 

Koldíoxíð, CO2 25-50 38 

Nitur, N2 5-30 12 

Vetni, H2 1-3 1 

Súrefni, O2 0-5 1 

Argon, Ar 0-0,4 0,1 

Brennisteinsvetni, H2S 0-0,01 0,003 

Klór, Cl 0-0,005 0,002 

 

Ferli niðurbrots lífræns úrgangs vegna örvera má skipta í fjóra fasa, sjá mynd 8. 

Úrgangurinn getur verið í mismunandi fösum í einu í urðunarstaðnum vegna þess að 

urðunarstaðir taka oft á móti úrgangi yfir 20 til 30 ára tímabil (Cheremisinoff, 2003). Eldri 

úrgangur í einu úrgangslagi í urðunarstaðnum getur verið í öðrum fasa en yngra úrgangslag 
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á sama stað. Fösunum fjórum er hægt að lýsa á eftirfarandi hátt (Tchobanoglous, G. o.fl., 

2003): 

 

Mynd 8 Samsetning hauggass eftir fösum (Tchobanoglous, G. o.fl., 2003) 

Um leið og úrgangur hefur verið urðaður hefst fasi eitt. Niðurbrot vegna örvera byrjar í 

lífræna hluta sorpsins. Þessi fasi er loftháður þar sem að úrgangurinn gæti ennþá verið í 

snertingu við andrúmsloft eða loft gæti verið inn í urðunarstaðnum, það fer þó eftir 

þjöppun úrgangsins.  

Í fasa tvö byrja loftfælnar örverur að fjölga sér og hitastig í haugnum hækkar. Örverurnar 

nýta sér það súrefni sem er til staðar, en fasi tvö heldur áfram þar til að ekkert súrefni er til 

staðar í urðunarstaðnum og getur varið í nokkra daga til nokkurra mánaða, allt fer það eftir 

magni súrefnis sem er til staðar. Þjöppun úrgangsins stjórnar hversu mikið súrefni er í 

urðunarstaðnum. Þegar allt súrefni í urðunarstaðnum er uppurið og loftfirrtar aðstæður hafa 

skapast hefst fasi þrjú. Lífrænar sýrur myndast og vetni, en það er í minna magni. Við 

loftfirrtar aðstæður breyta örverur efnasamböndum sem urðu til við loftháðu aðstæðurnar 

og urðunarstaðurinn verður mjög súr. Rakinn í urðunarstaðnum blandast saman við súru 

blönduna sem verður til þess að sum næringarefni leysast upp og renna út með sigvatninu. 

Í þessum fasa byrjar koldíoxíð að myndast.  

Þegar ákveðin tegund af loftfælnu örverunum eyðir lífrænu sýrunum sem myndast í fasa 

þrjú byrjar fasi fjögur. pH stigið í urðunarstaðnum hækkar þar sem metanmyndandi örverur 

byrja að myndast. Ný tegund af örverum verður ríkjandi sem verður til þess að metan og 

koldíoxíð myndast. Fasi fjögur er metanfasi urðunarstaða og er einnig sá lengsti í tíma. 

Urðunarstaðurinn getur náð metan fasanum á sex mánuðum til 5 árum en hann getur varað 

í nokkur ár jafnvel áratugi. Þessi fasi er sá áhugaverðasti ef litið er til orkuöflunar úr 

haugnum.  

Þegar allt lífræna efnið í haugnum hefur brotnað niður hættir haugurinn að mynda gas og 

efnið sem verður eftir í urðunarstaðnum er nánast bara óvirkur úrgangur. Loftið í haugnum 

breytist þá smám saman í samsetningu lofts í jarðvegi og urðunarstaðurinn hefur náð 

stöðugu ástandi (Helga Jóhanna Bjarnadóttir, 2008).   
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3.3 Þættir sem hafa áhrif á gasmyndun 

Aðstæður í urðunarstöðum ráða því hversu lengi fasarnir sem áður hafa verið nefndir vara. 

Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á hauggasmyndun og geta þeir bæði verið í tengslum 

við innri skilyrði í haugnum og ytri aðstæður. Hér á eftir verður stuttlega gert grein fyrir 

nokkrum lykilþáttum sem hafa áhrif á hauggasmyndun í urðunarstöðum.  

3.3.1  Samsetning úrgangs og forvinnsla hans 

Samsetning og magn þess úrgangs sem hefur verið urðaður hefur augljóslega mikil áhrif á 

það hversu mikið gas getur myndast í urðunarstaðnum. Þar skiptir hlutfall lífræns úrgangs í 

úrganginum öllu máli vegna þess að það hefur áhrif á örveruframleiðslu sem síðan verða til 

þess að til verður hauggas.  

Eitt af mikilvægustu næringarefnum fyrir örverur í lífrænum úrgangi er köfnunarefni. 

Örverurnar í lífmassanum nota köfnunarefni til þess að búa til prótein og umbreyta kolefni. 

Magn köfnunarefnis í lífmassanum er oft tengt við kolefni með svokölluðu C/N hlutfalli. 

Það gefur vísbendingar um það hvort að það sé nóg af köfnunarefni í lífmassanum fyrir 

örverurnar. Þetta hlutfall á ekki að vera minna en 30:1 (Jorgensen, 2009), samkvæmt 

öðrum heimildum á bilinu 20:1-30:1. Ef hlutfallið er lægra losnar nitur í formi ammóníaks. 

Hins vegar má C/N hlutfallið ekki vera of hátt því þá minnkar virknin þ.e. metanmyndun 

verður hægari (Björn H. Halldórsson, 2000).  

Meðhöndlun úrgangs getur haft áhrif á magn og gæði hauggassins sem myndast í 

urðunarstaðnum. Með því að tæta úrganginn áður en honum er komið fyrir er hægt að auka 

hraða niðurbrotsins. Með því að tæta úrganginn er verið að auka magn þess lífræna 

úrgangs sem að örverurnar ná til, sem veldur aukningu á hauggasmyndun. Auk þessa má 

með þjöppun eða böggun úrgangs auka hauggasmyndun á hvern rúmmetra í hverjum 

urðunarstað fyrir sig (Sponza & Agdag, 2005).  

3.3.2  Áhrif veðurfars 

Veðurfarslegir þættir eins og hitastig, þrýstingur og úrkoma eru þættir sem urðunarstaðir 

verða óhjákvæmilega fyrir áhrifum af og ekki er hægt að stjórna. Nokkrar rannsóknir hafa 

verið gerðar á þessum þáttum.  

Losun hauggass frá urðunarstöðum fylgir yfirleitt þrýstingsstigull á milli urðunarstaðarins 

og andrúmsloftsins og verður þar af leiðandi fyrir áhrifum breytinga á 

andrúmsloftsþrýsting. Áhrif veðurfarslegra skilyrða á losun hauggass frá urðunarstöðum 

hefur verið rannsakað af mörgum fræðimönnum (Galle o.fl., 2001; Christophersen o.fl., 

2001; Lewitz, 2001; Czepiel o.fl., 2003). Loftþrýstingur var líka notaður sem lykilbreyta í 

gasflæði módelum sem þróuð voru af Young (1990, 1992), Nastev o.fl. (2001) og Poulsem 

o.fl. (2003). Í öllum fyrrnefndum rannsóknum var skoðuð losun hauggass í gegnum 

yfirborðsþekju urðunarstaðarins (Gebert & Groengroeft, 2006).  

Breytingar á loftþrýstingi geta orðið vegna þriggja ástæðna: venjubundna sveifla á lofti, 

hitnun og kólnun á lofti vegna sólarinnar og að lokum vegna hæða og lægða sem ganga 

yfir landið (Gebert & Groengroeft, 2006).  
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Þegar þrýstistigullinn á milli úrgangsins í urðunarstaðnum og andrúmsloftsins verður til 

vegna sveiflna á loftþrýsingi þá fer gas í gegnum yfirborðsþekjuna (Gebert & Groengroeft, 

2006). Ef meiri þrýstingur er inni í urðunarstaðnum en sem nemur ytri loftþrýstingi þá fer 

gasið í urðunarstaðnum í gegnum yfirborðsþekjuna, þar sem það að hluta til oxast, út í 

andrúmsloftið. Ef ytri loftþrýstingur er hins vegar meiri (hærri) en þrýstingurinn inn í 

urðunarstaðnum þá getur það gerst að urðunarstaðurinn dragi til sýn loft sem truflar 

niðurbrotsferlið og minnkar þar af leiðandi hauggasmyndun í urðunarstaðnum (Meres, 

Szczepaniec-Cieciak, Sadowska, Piejko, & Szafnick, 2004).  

Rannsókn sem gerð var á urðunarstað við Skellingsted í Danmörku sýndi árstíðabundnar 

breytingar í losun á metani og koldíoxíð, þar sem losun koldíoxíð var meiri á sumrin heldur 

en á veturna og öfugt hvað metan varðar. Þetta er aðallega vegna þess að oxun metans er 

hitastigsháð (Kjeldsen & Fischer, 1995).  

Önnur rannsókn sem gerð var á urðunarstaðnum við Barycz í Póllandi (Meres o.fl., 2004) 

sýndi að þegar hitastig er undir núll gráðum myndast vegna ofankomu (snjó) þétt lag ofan 

á urðunarstaðnum. Það verður til þess að metanstyrkur innan urðunarstaðarins eykst og loft 

kemst í minna mæli inn í urðunarstaðinn. Í þessari rannsókn var einnig komist að því að 

metanstyrkur minnkar þegar loftþrýstingur minnkar.  

3.3.3  Rakainnihald 

Efnahvarfið fyrir niðurbrot lífræns úrgangs  sem fjallað var um í kafla 3.3 sýnir að vatn er 

nauðsynlegt fyrir hauggasmyndun og er einn af mikilvægustu þáttum er varðar hraða 

hauggasmyndunar í urðunarstöðum. Í urðunarstöðum sem hafa ekki nægan raka í sér hafa 

fundist áratuga gömul blöð sem enn er hægt að lesa (Tchobanoglous o.fl., 2003). 

Raki skapar nauðsynleg umhverfisskilyrði fyrir hauggasmyndun í urðunarstöðum. Það sem 

hefur hvað mest áhrif á rakamagn í urðunarstöðum eru eftirfarandi þættir (Conestoga-

Rovers & Associates Limited, 2009): 

 Sig regnvatns í gegnum yfirborðsþekju urðunarstaðarins.  

 Rakastig úrgangsins þegar honum er komið fyrir í urðunarstaðnum.  

 Magn og gerð þess efnis sem notað er sem þekja yfir úrganginn daglega.  

 Lekt yfirborðsþekju urðunarstaðarins.  

 Hvenær yfirborðsþekjunni er komið fyrir.  

 Þéttleiki botns urðunarstaðarins.  

 Sigvatn í söfnunarkerfinu. 

 Þykkt úrgangslaga. 

Rannsókn (Filipkowska & Agopsowicz, 2004) var gerð af Háskóla Warmia og Mazury í 

Póllandi á áhrifum rakainnihalds á gæði og magn hauggass. Í rannsókninni voru gæði og 

magn sex sýna mæld við mismunandi rakaskilyrði (engu vatni var bætt við, mismunandi 

miklu vatni bætt við, sýni voru sett á kaf í vatn og sigvatni bætt við). Rannsóknin sýndi að 

sýnin þar sem vatni eða sigvatni var bætt við leiddi til meiri magns af gasi, allt að tvisvar 

sinnum meiri gasmyndun miðað við sýnið þar sem engu vatni var bætt við. Lágmarks 

rakainnihald til þess að byrja gerjun er um 25% en hagstæðasta rakainnihald urðunarstaðar 

er 60 til 70%.  
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3.4 Söfnun og meðhöndlun hauggass 

Hauggasi er hægt að safna og meðhöndla á margs konar hátt. Söfnun hauggassins hjálpar 

til við það að minnka lykt og aðrar hættur í kringum losun hauggass frá urðunarstöðum. 

Það kemur einnig í veg fyrir það að metan komist í andrúmloftið þar sem það eykur 

gróðurhúsaáhrif bæði staðbundin og hnattræn, sem er aðalástæða þess að gerð er krafa um 

að endurheimta hauggasið (US-EPA, 2010), líkt og reglugerð nr. 738/2003 um 

meðhöndlun úrgangs gerir kröfu um.  

Hauggasi er safnað í urðunarstöðum með því að nota net af brunnum/borholum þaðan sem 

gasið er leitt í söfnunarpípum að miðlægum stað þar sem hægt er að meðhöndla það á 

viðeigandi hátt. Meðhöndlun þess fer eftir því hver notkunin er (US-EPA, 2006). Þrýstifall 

er á brunnunum og yfirleitt þarf að soga úr þeim gasið (Aubert, 2007). 

Almennt má gera ráð fyrir því að gassöfnunarkerfi urðunarstaða safni á bilinu 25% til 75% 

af því hauggasi sem myndast (Oonk, 2010). Önnur rannsókn gerði ráð fyrir því að 

söfnunarkerfi SORPU bs. í Álfsnesi nái upp 50% af því hauggasi sem myndast í 

urðunarstaðnum (Línuhönnun verkfræðistofa, 2002).  

3.4.1  Hreinsun hauggass 

Til þess að auka styrk metans í hauggasinu er koldíoxíð og vatn fjarlægt úr því og er hægt 

að nota nokkrar aðferðir við þá hreinsun. Nauðsynlegt er að hreinsa vatnið úr gasinu því að 

vatn auk annarra efna t.d. brennisteinsvetni getur valdið tæringu í búnaði. Með hreinsun 

nást fram jafnari gæði í gasinu sem gerir það að áreiðanlegri orkugjafa. Í töflu 5 má sjá 

hvaða efni þarf að fjarlægja miðað við notkun hauggassins (Landbúnaðarháskóli Íslands, 

án dags). 

Tafla 5 Efni sem þarf að fjarlægja miðað við mismunandi notkun hauggassins 

3.4.2  Koldíoxíð fjarlægt 

Vatnsþvottur undir þrýstingi 

Þessi aðferð byggist á því að koldíoxíð leysist mun betur en metan í vatni. Tvær megin 

útfærslur eru til; vatnsþvottur með eða án endurnýtingu á hreinsivatninu. Endurnýting 

vatns skilar sér í minni vatnsnotkun en á móti kemur aukin orkunotkun vegna 

viðbótarbúnaðar (Landbúnaðarháskóli Íslands, án dags).  

Hreinsun með lífrænum ísogsvökvum 

Hægt er að nota lífræna ísogsvökva í stað vatns til þess að hreinsa í burtu koldíoxíð. 

seloxol er vökvi sem hefur þennan eiginleika og er hvað þekktastur á alþjóðavísu (Persson, 

2003). Ferlið gengur fyrir sig á svipaðan hátt og vatnsþvotturinn. Koldíoxíð leysist þrisvar 

Notkun H2S CO2 H2O 

Gasbrennari <1000 ppm Nei Nei 

Eldhúsgas Já Nei Nei 

CHP-vélar < 1000 ppm Nei Engin gufuþétting 

Á farartæki Já Já Já 
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sinnum betur upp í seloxoli heldur en í vatni en auk koldíoxíðs leysist vatn einnig upp í 

seloxoli og því þarf ekki að þurrka gasið eftir hreinsun líkt og þarf eftir vatnsþvott 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, án dags).  

Kolasíur – viðloðun með þrýstingsbreytingum (PSA) 

Gas undir þrýstingi hefur tilhneigingu til að loða við föst efni. Þegar að létt er á 

þrýstingnum losnar gasið frá viðloðunarefninu og því er hægt að endurnýta það. 

Ísogsaðferðin byggir á þessum eiginleikum og er viðloðunarefnið annað hvort kol eða 

zeolít. Oftast eru notaðir fjórir tankar í þessari aðferð en til eru ýmsar útfærslur. Hver 

tankur fer í gegnum þrjú stig í þessari hreinsun (Landbúnaðarháskóli Íslands, án dags): 

 Viðloðunarstig 

 Afgösunarstig 

 Þrýstimögnun 

Hreinsun með þessum hætti fer fram við mjög lágan þrýsting og getur skilað mjög orkuríku 

gasi með meira en 97% metaninnihaldi (Hullu, Maassen, Mell, Shazad, & Vaessen, 2008).  

Hreinsun með himnum 

Aðferðin gengur út á að sameindir af mismunandi stærð sleppa misvel í gegnum þunnar 

himnur en himnurnar virka sem sigti þar sem minni sameindir eins og koldíoxíð eru skildar 

frá stærri sameindunum eins og metan. Tvær megin útfærslur á hreinsun með himnum; 

þurrhreinsun eða vothreinsun. Munurinn liggur í því að þurrhreinsun hefur gasfasa beggja 

vegna himnunnar og á sér stað undir miklum þrýstingi meðan vothreinsunin hefur 

ísogsvökva öðrum megin og vinnur á litlum þrýstingi (Landbúnaðarháskóli Íslands, án 

dags).  

Hreinsun með kælingu 

Við andrúmsloftsþrýsting þéttist metan við -160° en koldíoxíð þéttist við 78°. Með auknum 

þrýstingi verður þéttingin við hærra hitastig og koldíoxíð þéttist og er skilið frá hauggasinu 

á fljótandi formi (Landbúnaðarháskóli Íslands, án dags). 

3.4.3  Aukaefni fjarlægð  

Ýmsar aðferðir eru til sem að fjarlægja aukaefni en sum af þeim eru fjarlægð úr 

hauggasinu við hreinsun á koldíoxíð úr hauggasinu. Meðal þeirra efna sem þarf  að 

fjarlægja eru brennisteinsvetni, vatn, rykagnir, ammóníum, halógenuð kolvetni, súrefni og 

lífræn kísilsambönd (Landbúnaðarháskóli Íslands, án dags). 

3.5 Nýting hauggass 

Á Íslandi er hauggas m.a. notað sem eldsneyti. Annars staðar í heiminum eins og til dæmis 

í Þýskalandi, Bandaríkjunum og Danmörku er hins vegar meira einblínt á að nota hauggas 

til húshitunar og rafmagnsframleiðslu. Í þessum löndum er verð á rafmagni og hita það hátt 

að hauggas er talið vænlegri kostur til orkuframleiðslu. Möguleikar á lægri kostnaði fyrir 

hita og rafmagn hafa mikil og hvetjandi áhrif fyrir hauggasvinnslu erlendis þar sem víðast 

hvar er fólk verðlaunað fyrir að skipta yfir í vistvæna orkugjafa. Í mörgum löndum er talið 

nauðsynlegt að einnig séu veittir frekari styrkir til hauggasvinnslu að minnsta kosti á 
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meðan reynsla kemst á fyrstu vinnslurnar í hverju landi. Þar sem orkan á Íslandi telst vera 

bæði vistvæn og ódýr eru litlir möguleikar á notkun hauggass til hita- og 

rafmagnsframleiðslu og ljóst að einblína ætti frekar á notkun hauggass til framleiðslu á 

eldsneyti. 

Þegar blanda metans og lofts hefur metaninnihaldið 5-15% getur myndast sprengihætta auk 

þess sem það getur valdið íkveikju. Þegar nýta á hauggasið er miðað við 20% 

nýtingarmörk fyrir söfnunarkerfi hauggass, þ.e. 5% bætt við efri mörk bilsins hér að ofan 

til öryggis (Kamsma & Meyles, 2003).   

3.5.1 Ökutækjaeldsneyti 

Nýjustu tölur frá júní 2010 sýna að um 12 milljónir ökutækja í heiminum nýta metan 

eldsneyti í akstri. Þetta er aukning um 12% frá miðju ári 2009. Þá hefur afgreiðslustöðum í 

heiminum á sama tíma fjölgað um 12% og eru nú um 18.000. Í Evrópu hefur aukningin á 

sama tímabili verið mest í Svíþjóð, úr 18.600 ökutækjum í 28.100 ökutæki sem er aukning 

upp á 51% (Metan hf, 2010).  

Til að hægt sé að nota hauggasið sem ökutækjaeldsneyti þarf að hreinsa koldíoxíðið og 

aðrar gastegundir frá. Árlega hreinsar SORPA bs. nægilegt metan til þess að hægt sé að 

aka rúmlega 4500 minni ökutækjum (Bjarni Gnýr Hjarðar, munnleg heimild, 2. maí 2011). 

Í lok apríl 2011 eru yfir 100 gerðir ökutækja sem nýta íslenskt metan við akstur á 

höfuðborgarsvæðinu og er heildarfjöldi ökutækja um 500. Í árslok 2011 má gera ráð fyrir 

því, út frá bifreiðaumboðum, bifreiðasölum og uppfærsluverkstæðum, að um 1000 ökutæki 

verða á landinu (Metan hf, 2009). Markaður metans sem eldsneytis á bifreiða hér á Íslandi 

er því ekki til staðar, enn sem komið er, en búast má við því að breyting verði á því á næstu 

árum vegna hækkandi eldsneytisverðs á bifreiða og vaxandi áhuga almennings á 

umhverfisvænum orkugjöfum.  

Ljóst má vera að notkun á metani sem eldsneyti á ökutæki verður ekki almenn fyrr en 

notendur hafa af því augljósan fjárhagslegan ávinning og aðgengi að metaninu verður betra 

en það er nú, en metan er einungis afgreitt frá einni N1 stöð á Reykjavíkursvæðinu (Metan 

hf, 2010). 

Það má þó ekki gleyma því að það er annar ávinningur en beinn fjárhagslegur ávinningur 

notandans af því að nota metan í stað olíu. Aukin notkun á metani leiðir til minni notkunar 

á innfluttum orkugjöfum sem leiðir til minni viðskiptahalla. Þá mengar ein metanbifreið 

mun minna en hefðbundin bifreið. Tafla 6 sýnir hversu mikið minna af skaðlegum efnum 

berast út í andrúmsloftið ef íslenskt metan er notað í stað bensíns eða dísilolíu (Metan hf, 

2011b): 

Tafla 6 Munur á umhverfisáhrifum skaðlegra efna ef metan er notað á bifreiða í stað 

bensíns eða dísilolíu 

Útblástursefni miðað við bensínvél: Útblástursefni miðað við díselvél: 

Koldíoxíð  98-100% minna  

Kolmónoxíð  74% minna  

Köfnunarefnisoxíð 36% minna  

Sót (hærra kolvetni)     60% minna 

Koldíoxíð  98-100% minna  

Kolmónoxíð  90% minna  

Köfnunarefnisoxíð 60% minna  

Sót (hærra kolvetni)     80% minna 
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Þar sem metan sem unnið er úr hauggasi kemur frá lífrænum úrgangi, verður engin 

aukning koldíoxíðs í andrúmloftinu við bruna þess. Þannig myndi hauggasið hvort eða er 

aukast í andrúmlofti, vegna niðurbrots, þegar það sleppur úr urðunarstöðunum.  

3.5.2 Bruni hauggass - heitavatns og rafmagnsframleiðsla   

Áður fyrr var kveikt í hauggasi fyrir opnum bruna þar sem stórir sýnilegir logar voru 

notaðir til þess að brenna hauggasið. Þar sem að þessi aðferð uppfyllti ekki losunarkröfur 

var henni smá saman breytt í lokaðan bruna. Eldri gerðir bruna hauggass voru ekki 

einangraðar á meðan nútímanlegar aðferðir eru útbúnar með einöngruðum brunaklefa sem 

gerir þeim sem vinna með það kleyft að vinna við stöðugt hitastig í gegnum ferlið. Besta 

fáanlega tækni við brennslu hauggass er bruni við mjög hátt hitastig eða brenna gasið upp í 

1000°C (Stachowitz, 2008) .  

Almennt séð er hægt að nota gasvélar, gufuvélar og gastúrbínur til þess að framleiða orku 

úr hauggasinu. Það er mikilvægt að átta sig á því að hvergi í heiminum er hægt að nýta gas 

á arðbæran hátt ef að fjárfestingakostnaður við gassöfnunarkerfið og orkuframleiðsluna er 

hafður í útreikningunum. Ef að gassöfnunarkerfið er tekið úr kostnaðar, af vistfræðilegum 

ástæðum (hnattræn hlýnun), og aðeins tekið tillit til kostnaðarins við orkuframleiðsluna 

getur framleiðslan við verksmiðjuna orðið arðbær. Gæði gassins og möguleikar á 

markaðnum skipta einnig miklu máli, sem og varminn sem kemur frá vinnslunni 

(Stachowitz, 2008).  

Besta orkujafnvægið og minnsti kostnaðurinn við vinnsluna næst þegar að bæði varmi og 

rafmagnið er ekki eingöngu notað fyrir aðstöðuna á staðnum heldur einnig notendur sem 

búa nálægt vinnslunni. Staðsetning vinnslunnar skiptir því máli þegar hugað er að hönnun 

vinnslunnar eða að vera sem næst tilvonandi viðskiptavinum (Stachowitz, 2008).  

 

Mynd 9 Vinnsluviðmið hauggasbrennslu (Stachowitz, 2008) 

Mynd 9 sýnir vinnsluviðmið hauggasverksmiðja þar sem að hauggasið er brennt. Á 

myndinni sést að hauggas sem er meira en 45% metan er hægt að vinna á hagkvæman hátt. 

Þegar gasið er komið niður fyrir 20% fer að vera tæknilega erfiðara að brenna það og um 
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leið dýrara, ásamt því að við slíka vinnslu verður sprengihætta, sbr. umfjöllun hér að 

framan (Stachowitz, 2008).   
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4 Líkön fyrir hauggas 

4.1 Inngangur 

Losun hauggass frá urðunarstöðum er ein stærsta uppspretta gróðurhúsalofttegundarinnar 

metans  í heiminum af mannavöldum. Hún var m.a. önnur stærsta uppspretta metans árið 

2008 í Bandaríkjunum (US-EPA, 2011). Þar sem metan er mikið virkari 

gróðurhúsalofttegund heldur en koldíoxíð, þá er vinnsla metans frá urðunarstöðum, og 

breyting á því yfir í koldíoxíð með brennslu, talin ein hagkvæmasta og fýsilegasta leiðin til 

þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum. Ýmiss líkön hafa því verið 

þróuð til að áætla metanmyndun í urðunarstöðum (Oonk, 2010). Með því að nota þau geta 

umsjónaraðilar og aðrir sem standa að urðun úrgangs áætlað losun metans frá 

urðunarstöðum. Líkönin eru ekki öll jafn notendavæn og krefjast jafnframt ólíkra 

upplýsinga (Oonk, 2010). Í gegnum tíðina hefur notkun líkana verið dregin í efa vegna 

misræmis í niðurstöðum þeirra og ósamræmi við mælda gasmyndun (Oonk, 2010, Scharff 

& Jacobs, 2006), jafnvel þó að sömu gögn séu notuð. Líkönin er ýmist hægt að nota til að 

áætla nýtingu metans frá urðunarstöðum eða losun þess frá þeim.   

Líkönin hafa mörg hver verið þróuð til þess að áætla losun metans frá urðunarstöðum og 

hafa stjórnvöld ýmissa landa, t.d Bretlands og Bandaríkjanna, m.a stuðlað að þróun þeirra 

(Scharff & Jacobs, 2006). Metanlosun frá urðunarstöðum er hægt að reikna út frá 

eftirfarandi massa-jafnvægi sem sjá má í jöfnu 3 (Oonk, 2010): 

CH4losun = CH4myndun - CH4söfnun - CH4oxun (3) 

Þar sem metanmyndun er reiknuð sem (jafna 4): 

CH4 myndun = Hauggasmyndun * CH4 innihald (%) (4) 

Hér á eftir verður fjallað um helstu aðferðir á bak við þau líkön sem þróuð hafa verið og 

síðan þau líkön sem notuð verða í þessari rannsókn. Líkönin byggja á samfellujöfnunni, 

jöfnu 3. Þau líkön sem áætla eða leyfa innsetningu gagna um söfnun og oxun metans 

reikna metanmyndun fyrst og síðan losun með því að draga söfnun á metani og oxun þess 

frá áætluðu magni metanmyndunar. Ef það er ekki gert þarf að taka tillit til söfnunar og 

oxunar sérstaklega þegar áætla á losun metans. Til þess að fá rétta niðurstöðu úr slíku 

líkani þarf mjög nákvæmar upplýsingar um samsetningu úrgangsins, og skiptingu 

gasmyndunar í leka (gegnum yfirborðsþekju og með sigvatni) og innrennsli í 

söfnunarbrunna (Aubert, 2007). Slíkar upplýsingar eru almennt ekki fyrir hendi á Íslandi 

og ekki á áætlun að safna þeim eftir því sem næst verður komist. Þannig er ekki að sjá að 

upplýsingar um kolefnisinnihald urðaðs úrgangs og leka á hauggasi verði til í framtíðinni. 

Þetta virðist eiga við víðar en á Íslandi. Í líkönunum eru því fastar stærðir fyrir inntak sem 

hægt er að nota. Þeim er hægt að breyta ef aðstæður á staðnum sem verið er að skoða eru 

aðrar en líkönin reikna með, t.d. ef að fyrirliggjandi upplýsingar og niðurstöður mælinga 
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benda til þess að þeir þættir sem fjallað var um í kafla 3.3 séu með því móti að þeir dragi úr 

eða hindri hauggasmyndun.  

Þeir sem hanna líkönin virðast almennt bregðast við þessu þannig að líkönin eru einfölduð 

eftir fremsta megni. Þannig er metanmyndun og metanoxun oftast sett sem fast hlutfall af 

því kolefnisinnihaldi sem eftir er á hverjum tíma. Þannig verður metanmyndun frá hverju 

tonni af úrgangi veldisfall minnkandi með tíma. Þetta er fremur ónákvæmt, því þá er aðeins 

um einn veldisstuðul að ræða sem á að innihalda áhrif frá rakainnihaldi, hitastigi, 

niðurbrotshraða, þrýstingi og fleiri atriðum.  

4.2 Niðurbrot lífræns úrgangs og metanmyndun 

4.2.1 Einfalt fyrsta stigs niðurbrotslíkan 

Oonk (2010) lýsir fyrsta stigs niðurbroti þannig að það gerir ráð fyrir því að mikið magn af 

hauggasi myndast strax þegar úrgangur hefur verið urðaður sem minnkar síðan jafnt og 

þétt í tíma eftir veldisfalli. Urðun úrgangs á sér yfirleitt stað yfir fjölda ára og þá er 

metanmyndun reiknuð sem fellingarheildið (e. convolusion integral) yfir öll árin sem urðað 

hefur verið. Í fyrsta stigs líkani er hægt að lýsa metanmyndun, CH4 eins árs líkt og kemur 

fram í jöfnu 5 (Oonk, 2010): 

         ke
 kt (5) 

þar sem W er magn úrgangs sem urðaður er, L0 er möguleg metanmyndun úrgangs, k er 

fastur hraði niðurbrots og t er tími síðan úrgangur var urðaður. Þetta svarar til að söfnun er 

sett 0 og oxun sem fast hlutfall af metanmynduninni á hverjum tíma í jöfnu 3. Möguleg 

metanmyndun er skilgreind sem rúmmál á þyngdareiningu, oftast m
3
/t og er reiknuð sbr. 

jöfnu 6: 

L0=1,33*F*DOC*DOCf (6) 

Þar sem 1,33 er hlutfall mólþyngdar metans og koldíoxíð, F er hlutfall metans í hauggasinu 

(%), DOC  er kolefnisinnihald úrgangs og DOCf er hlutfall þeirra kolefna sem munu brotna 

niður. Í flestum líkönum er hlutfall þess kolefnis í úrganginum sem brotnar niður (DOCf) 

sett sem fast gildi á bilinu 0,4-0,7, mismunandi á milli líkana.  

Metanmyndunargeta úrgangsins, L0, er það magn metans sem myndast í ákveðnu magni 

úrgangs í gegnum líftíma úrgangsins í urðunarstaðnum. Í flestum af þeim líkönum sem 

þróuð hafa verið er þessi þáttur meðal þeirra mikilvægustu (Oonk, 2010). Þessi eiginleiki 

byggist á samsetningu þess úrgangs sem er urðaður og hversu hátt hlutfall er af kolefni í 

úrganginum. Hafa þarf þó í huga að öll lífræn efni brotna ekki niður, meðal annars vegna 

þess að aðstæður eru ekki eins og best verður á kosið fyrir niðurbrot lífrænna efna.  

Einkenni líkana af fyrsta stigi er að helmingunartíminn er fastur, þ.e. þegar reiknað er með 

helmingunartíma upp á 7 ár er metanmyndun í urðunarstaðnum 50% af upphaflegri 

myndun eftir 7 ár, eftir 14 ár 25 % og svo framvegis (Oonk, 2010). Helmingunartímanum 

er hægt að lýsa sbr. jöfnu 7: 

  
      

 
 (7) 
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Eins og áður hefur komið fram þá byggja fyrsta stigs líkön á því að niðurbrot lífrænna efna 

hefjist um leið og úrganginum er komið fyrir í urðunarstaðnum. Líklegra er að það taki frá 

nokkrum mánuðum til árs, líkt og niðurstöður mælinga í þessari rannsókn gáfu til kynna. 

Einfaldast er að nota svokallaða seinkun á niðurbroti (e. lag time) sem ákveður þá hvenær 

niðurbrot byrjar eftir að úrgangi er komið fyrir. Þannig er gert ráð fyrir því að ekkert 

niðurbrot eigi sér stað í tiltekin fjölda mánaða. Gallinn við þetta er að þegar tíma 

seinkunnar er lokið fer metanmyndun í hámark á einum degi (Oonk, 2010).  

4.2.2 Fjölfasa líkan 

Fjölfasa líkan er byggt á fyrsta stigs líkani þar sem heildarmagn urðaðs úrgangs er skipt í 

flokka og hver flokkur myndar hauggas samkvæmt fyrsta stigs líkani. Hver flokkur hefur 

síðan sérstakan niðurbrotshraða og helmingunartíma, (Reinhart, Faour, & You, 2007) t.d. 

brotna matarleifar mun hraðar niður en timbur eða pappír.  

Í fjölfasa aðferðinni þarf nákvæmar upplýsingar um kolefnisinnihald og gæði þess í 

mörgum úrgangsflokkum. Yfirleitt eru engar eða litlar nákvæmar upplýsingar til um 

kolefnisinnihald og gæði þess í úrgangi (Oonk, 2010).   

4.2.3 Aðrar gerðir líkana 

Til eru margs konar gerðir af líkönum sem nota mismunandi nálganir. Almennt eru þetta 

líkön sem voru þróuð í upphafi líkanagerðar á hauggasmyndun í urðunarstöðum, þar sem 

upplýsingar um magn, aldur og samsetningu úrgangsins voru ekki fyrir hendi. Eftir að 

fyrsta stigs og fjölfasa líkönin urðu eins aðgengileg og þau eru í dag eru einföldu líkönin 

ekki lengur talin vera besta fáanlega tæknin eða gott verklag í áætlunargerð á 

hauggasmyndun í urðunarstöðum (Oonk, 2010). 

Líkt og lýst var í kafla 3.2 þá er metanmyndun í urðunarstöðum flókið ferli. Þannig hafa 

margir vísindamenn reynt að skilja ferlið betur og þróað út frá því flóknari líkön sem gætu 

gefið betri áætlun en þau líkön sem notast hefur verið við (Oonk, 2010). Til þessa hafa 

flóknari líkön ekki gefið nægjanlega áreiðanlega áætlun um hauggasmyndun (Beaven, 

2008) 

4.3  Oxun metans 

Þegar metan fer í gegnum yfirborðsþekju urðunarstaðar kemst það í snertingu við súrefni. 

Þar eru örverur sem geta umbreytt hluta metansins í koldíoxíð. Þetta ferli er hægt að  setja 

fram á eftirfarandi hátt, sbr. jöfnu 8 (Oonk, 2010): 

                 (8) 

Þeir þættir sem snúa að yfirborðsþekju urðunarstaða eru meðal annars lekt, þykkt, 

rakainnihald, gleypni  (því meiri gleypni því meira súrefni kemst í yfirborðsþekjuna), 

einsleitni yfirborðsþekju (metan leitar af auðveldustu leiðinni út t.d. sprungur) og hitastig ( 

bakteríur þrífast betur upp að ákveðnum kjöraðstæðum). Aðrir þættir sem hafa einnig áhrif 

á oxun frá urðunarstöðum eru t.d. hönnun söfnunarkerfa. Séu söfnunarkerfin illa hönnuð 

og t.d. leka kemst metanið óhindrað í andrúmsloftið án þess að til oxunar komi (Oonk, 

2010).  
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Oonk  (2010) fjallar í samanburðarskýrslu á nokkrum líkönum um nokkrar rannsóknir sem 

hafa verið gerðar á oxun metans í urðunarstöðum. Mælt e t.d. með því að í Hollandi verði 

notaður oxunarstuðull á bilinu 10-30% fyrir urðunarstaði þar sem hauggasi er safnað. Í 

skýrslu sem unnin var fyrir FENÚR (Fagráðu um endurnýtingu og úrgangs) er miðað við 

að oxun í urðunarstað sé 15% (Línuhönnun verkfræðistofa, 2002). Almennt virðast 

rannsóknir sýna fram á að mikil óvissa ríkir um hver oxun er í gegnum yfirborðþekju 

urðunarstaða.   

4.4 Líkön af hauggasmyndun 

4.4.1 Inngangur 

Ýmiss líkön hafa verið þróuð eins og t.d. LandGem-líkanið, IPCC-líkanið, TNO-líkanið, 

GasSim-líkanið, Afvalzorg, E-PRTR (frá Frakklandi) og E-PRTR. Öll þessi líkön sem 

nefnd voru hér byggja á fyrsta stigs niðurbroti lífræns úrgangs. Öll líkönin eru ókeypis á 

netinu LandGem, IPCC og GasSum-lite (minni útgáfa af GasSim) er hægt að hala niður af 

netinu en hinum þarf að sækjast sérstaklega eftir að fá að þeim aðgang.  

Möguleg metanmyndun er mikilvægasta breytan í áætlunargerð líkana sem áætla 

metanmyndun í urðunarstöðum. Almennt er talið að blandaður úrgangur sem komið er 

fyrir í urðunarstað geti myndað um 150 m
3
 af hauggasi á tonn úrgangs á líftíma niðurbrots í 

urðunarstöðum (Davies, 2009). Hauggasmyndunin getur þó bæði verið minni og meiri, en 

það fer eftir ýmsum þáttum eins og fjallað var um í kafla 3.3. Í samanburðarskýrslu líkana 

sem meta gasmyndun í urðunarstöðum, Oonk (2010), var m.a. fjallað um mögulega 

metanmyndun, L0, ásamt metanmyndunarhraðanum, k. Tafla 7 sýnir hver gildin eru fyrir 

L0 og k í ýmsum líkönum.  

TNO líkanið er talið gefa bestu ágiskun um gasmyndun í urðunarstöðum í 

samanburðarskýrslu Oonk (2009) en Afvalzorg líkanið kom best út í rannsókn Schraff og 

Jacobs (2005), en þar var IPCC líkanið ekki í samanburðinum. TNO líkanið er byggt á 

gasmyndun í fjölmörgum urðunarstöðum og hefur verið staðfest með mælingum á metani 

og koldíoxíð (Oonk, 2010).  

Borið saman við TNO líkanið þá hefur IPCC líkanið nánast sama L0, mögulega 

metanmyndun. Meðaltal þeirra helmingunartíma sem IPCC notar er einnig svipað og 

helmingunartími TNO. Niðurstöður IPCC líkansins og TNO líkansins eru u.þ.b. þær sömu 

(Oonk, 2010).  

Þegar notuð eru CAA-gildi (gildi mengunarverndarlaga Bandaríkjanna) fyrir L0 og 

hefðbundin helmingunartími sem miðar einnig við CAA í LandGem sést í töflu 7 að 

möguleg metanmyndun er hærri en TNO líkanið notar og helmingunartíminn er helmingi 

lengri. Það gæti orðið til þess að niðurstöður LandGem séu sambærilegar við TNO, IPCC 

og GasSim. Schraff og Jakobs notuðu í sinni rannsókn gildi frá Umhverfisstofnun 

Bandaríkjanna sem teljast raunhæfari en CAA-gildin. Þrátt fyrir það var mat LandGem á 

hauggasmyndun langt fyrir ofan mælda metanlosun (Oonk, 2010).   
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Tafla 7 Samanburður á L0 og k milli líkana (Oonk, 2010) 

1gildi fyrir úrgang frá sveitarfélögum. 
2gildi fyrir blaut norðlæg og tempruð skilyrði. Önnur gildi fyrir þurr og hitabeltisskilyrði.  
3mismunandi helmingunartímar sérstaklega fyrir pappírsefni og viðarefni. 
4summa fyrstu 100 ára gasmyndunar eftir urðun 1 tonns af 1980-2010 100% heimilisúrgangi, þar sem engin 

söfnun og oxun er 0%, reiknað í GasSim Lite.  
5CAA gildi eru byggð á kröfum mengunarverndarlaga Bandaríkjanna (CAA). EPA gildin eru byggð á 

niðurstöðum rannsókna US-EPA.  
6Hefðbundin vísar til svæða sem úrkoma er meiri en 625 mm á ári. Líkanið gefur einnig gildi fyrir þurra 

urðunarstaði, úrkoma á ári minni en 625 mm á ári.   

Einföld fyrsta stigs líkön eins og hér er fjallað um reikna með því að allur úrgangur sem 

urðaður sé eins, þ.e. ekki tekið tillit til samsetningar. Þannig þegar L0 er áætlað er í raun 

ekki tekið tillit til þess að samsetning úrgangs í urðunarstöðum geta verið ólík á 

mismunandi tímum urðunar og innri og ytri skilyrði milli urðunarstaða ólík. Fjölfasa 

líkönin flokka hins vegar úrganginn í nokkra flokka sem allir hafa eigið kolefnisinnihald 

og eigin helmingunartíma. Í næstu tveim köflum verður fjallað nánar um tvö líkön, annars 

vegar LandGem og hins vegar IPCC.  

4.4.2 LandGem 

LandGem líkanið hefur Excel-viðmót og var þróað af bandarísku umhverfisstofnuninni 

(EPA). Líkanið er notendavænt og aðgengilegt á heimasíðu EPA. Þannig geta ýmsir aðilar 

notað það til þess að athuga hvort að urðunarstaður uppfylli ákveðnar kröfur um losun 

hauggass og metans eða þá til þess að áætla hversu miklu hauggasi er hægt að safna (US-

EPA, 2005).  

LandGem líkanið byggir á fyrsta stigs niðurbrots jöfnu til þess að áætla árlega losun 

metans á ákveðnu tímabili, sjá jöfnu 9 (US-EPA, 2005). 

 Líkan L0 (m
3
/t) 

Helmingunartí

mi (ár) 
k (ári

-1
) Athugasemd 

IPCC 88
1
 

12-23 (hægt)
2,3 

0,06-0,03 
Blandaður úrgangur í 

Evrópu 
7 (hóflegt)

2 
0,10 

4 (hratt)
2 

0,17 

TNO 84 7 0,10 
Heimilisúrgangur í 

Hollandi 

GasSim 71
4
 

15 (hægt) 0,05 
Heimilisúrgangur á 

Bretlandi 
9 (hóflegt) 0,08 

6 (hratt) 0,12 

LandGem 
170 (CAA)

5
 14(hefðbundið)

6 
0,05 

Blandaður úrgangur í USA 
100 (EPA)

5
 17(hefðbundið)

6 
0,04 

Afvalzorg 54-45 

23(hægt) 0,03 
Heimilisúrgangur í 

Hollandi 
7 (hóflegt) 0,10 

3 (hratt) 0,23 

E-PRTR (FR) 77 5-10 0,14-0,07 
Heimilisúrgangur í 

Frakklandi 

E-PRTR (Fi) 

89 

23 (hægt) 0,03 
Heimilisúrgangur í 

Finnlandi 
14 (hóflegt) 0,05 

3,5(hratt) 0,20 
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þar sem Mi er þyngd þess úrgangs sem tekið var á móti á ári i, k er metanmyndunarhraðinn 

og L0 er metanmyndunargeta úrgangsins.  

Í líkaninu er hægt að velja á milli þess að nota föst gildi á metanmyndunarhraðanum og 

mögulegri metanmyndun í urðunarstaðnum eða slá þau inn handvirkt liggi áreiðanleg gögn 

fyrir. Föstu gildin byggja annars vegar á stöðlum mengunarvarnalaga Bandaríkjanna, Clean 

Air Act (CAA) og hins vegar gildun sem byggja á rannsóknum EPA, svokölluð AP42 

gildi. Ráðlagt er að nota AP42 gildin því að CAA gildin á metanmyndun eru mjög há eða 

180 m
3
CH4 á tonn af úrgangi (Schraff & Jacobs (2006), Davies (2009) og Oonk (2020).  

4.4.3 IPCC 

IPCC líkanið var þróað af hópi sérfræðinga og er byggt á viðmiðunarreglum 

milliríkjanefndar Sameiniðuþjóðanna (IPCC) um loftslagsbreytingar vegna urðunar 

úrgangs frá árinu 2006. Líkanið var þróað til þess að þjóðir gætu áætlað losun metans í 

andrúmsloftið út frá öllum urðunarstöðum síns lands, en í líkaninu getur notandi valið 

landsvæði í heiminum sem hér á Íslandi er Norður-Evrópa. Hægt er að nota líkanið fyrir 

einn urðunarstað, eins og hér verður gert. Líkanið hefur Excel-viðmót og er aðgengilegt á 

heimasíðu IPCC (IPCC, 2006). 

Líkanið gerir ráð fyrir því að lífræn niðurbrjótanleg efni brotni hægt niður yfir nokkra 

áratugi þar sem að metan og koldíoxíð myndast. Ef að aðstæður er stöðugar mun hraði 

metanmyndunar aðeins vera háður kolefnisinnihaldi úrgangsins sem urðaður er. Afleiðing 

þess er að metanmyndunin verður mest fyrst og dvínar síðan með tímanum eftir 

veldisvísisfalli (IPCC, 2006). Líkaninu er hægt að lýsa með jöfnu 10. 

                    
 (10) 

þar sem DDOCm(0) er blaut hlutfallsþyngd niðurbrjótanlegs lífræns kolefnis (DOC) í 

upphafi efnahvarfsins þegar metan veður til (IPCC, 2006).  

Líkanið getur bæði verið einfalt fyrsta stigs niðurbrotslíkan og fjölfasa. Einfalda fyrsta 

stigs líkanið byggir eingöngu á hvaðan úrgangurinn kemur, heimilisúrgangur, 

iðnaðarúrgangur, o.fl. Fjölfasa líkanið byggir á samsetningu þess úrgangs sem urðaður er, 

matarleifar, pappi, viður, óvirkur úrgangur, o.fl. Aðferðin sem valin er ræður síðan 

stöðluðum gildum á kolefnisinnihaldi (DOC) og metanmyndunarhraða (k) sem líkanið 

stingur upp á til notkunar, sem jafnframt er hægt að breyta. Aðrar inntaksbreytur eru 

metaninnihald, oxun metans, hlutfall kolefna sem brotna niður (DOCf) og fleiri. (IPCC, 

2006).  

IPCC bíður upp á fjögur mismundi loftslagssvæði: blaut og tempruð norðlæg svæði, þurr 

og tempruð norðlæg svæði, blaut suðræn svæði og þurr suðræn svæði. Val á svæði hefur 

áhrif á gildi k. Ísland flokkast undir blaut og tempruð norðlæg svæði samkvæmt 

skilgreiningu IPCC (IPCC, 2006).   
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4.4.4 Munurinn á LandGem og IPCC 

Munurinn á þeim jöfnum sem lýsa IPCC líkaninu og LandGem er sá að IPCC líkanið hefur 

mismunandi k fyrir mismunandi úrgangsflokka á meðan LandGem hefur einn úrgangsflokk 

og þar af leiðandi eitt k-gildi. Til þess að reikna gasmyndun í LandGem á sambærilegan 

hátt og IPCC þyrfti að keyra líkanið fyrir einn úrgangsflokk í einu og leggja niðurstöðurnar 

saman. Þar af leiðandi er erfitt að láta tímaferil líkananna passa nákvæmlega saman. Meðal 

k allra flokka í IPCC er 0.06 ár 
-1

, fyrir blauta urðunarstaði líkt og líkanið reiknar með fyrir 

Ísland samkvæmt úrkomutölum Veðurstofu Íslands (Veðurstofa Íslands, án dags). 
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5 Rannsóknaraðferðir 

5.1 Val á urðunarstöðum 

Þessi rannsókn náði til tíu urðunarstaða, sjá mynd 10, sem höfðu fengið undanþágu frá 

gassöfnunarákvæði reglugerðar nr. 738/2003 um meðhöndlun úrgangs fram til 16. júní 

2011, sbr. kafla 1.1. Samband íslenskra sveitarfélaga sendi rekstaraðilum þessara 

urðunarstaða bréf þar sem að vilji þeirra til að taka þátt í verkefninu var kannaður og 

verkefnið kynnt þeim ásamt kostnaðaráætlun.  

 
Mynd 10 Staðsetning urðunarstaðanna sem taka þátt í rannsókninni 

Rekstraraðilar allra tíu urðunarstaðanna voru tilbúnir að taka þátt í verkefninu, þó á 

misjöfnu stigi. Í framhaldi af því að sveitafélögin samþykktu að taka þátt í rannsókninni 

var farið í úttektarferð, en auk þess fengu rekstraraðilar urðunarstaðanna úttektarblað sem 

innihélt almennar spurningar um urðunarstaðinn.  

Grunnupplýsingar um hvern urðunarstað fyrir sig sem aflað var í úttektarferð og 

upplýsingum frá rekstraraðilum má sjá í töflu 8. Þá má m.a. finna upplýsingar um magn 

þess úrgangs sem urðaður er á ári, úrgangi sem tekið er á móti, hvernig hann er urðaður og 

hvaða úrgangur er flokkaður og þar af leiðandi ekki urðaður. 

Í viðauka A er tafla með svörum rekstraraðila gagnvart kröfum um yfirborðsþéttingu, 

botnþéttingu og sigvatnshreinsun. Í viðauka B eru upplýsingar um þjónustusvæði 

urðunarstaðanna sem sýndir eru á mynd 10. 



36 

Tafla 8 Grunnupplýsingar um urðun á hverjum urðunarstað 

Urðunarstaður Dýpi 

(m)  

Magn úrgangs 

(tonn/ári) 

Umfang 

svæðis (ha) 

Hvernig 

úrgangur kemur 

Hvaðan kemur 

úrgangurinn 

Hvernig er 

urðað 

Flokkaður 

úrgangur sem 

er ekki urðaður 

Fíflholt 3-8 8-10.000 tonn 30 ha, þegar 

búið að nota 

16 ha 

Blandaður 

heimilisúrgangur. 

Sláturúrgangur og 

asbestsementsrör 

urðuð sér.  

Í lausu úr 

gámum, í lausu 

úr bifreiðum og á 

öðru formi. 

Sturtað í rein og 

þjappað, 

úrgangurinn 

hulinn í lok 

dags. 

Flokkaður 

úrgangur fer í 

aðra farvegi. 

Hvammstangi 5-6 400 tonn af 

heimilisúrgangur 

500 tonn af 

sláturúrgang 

3 ha, þegar 

búið að nota 2 

ha 

Blandaður 

heimilis- og 

iðnaðarúrgangur 

Sláturúrgangur 

urðaður sér. 

Heimilisúrgangur 

kemur pressaður í 

sorpbifreið og 

sláturúrgangur 

kemur í lausu úr 

gámum.  

Sturtað í rein og 

þjappað, hulið 

eftir hverja 

móttöku. 

Gróf flokkað á 

staðnum: járn og 

timbur.  

Blönduós 4-5 og 

9-10 

3.300 tonn 11,2 ha, þegar 

búið að nota 

7,8 ha. 

Blandaður 

heimilisúrgangur.  

Í lausu úr 

gámum, í lausu 

úr bifreiðum og á 

öðru formi. 

Sturtað í rein og 

þjappað, 

úrgangurinn 

hulinn í lok dags 

Flokkað: Fernur, 

blöð, spilliefni, 

dekk, timbur og 

járn. 

Skagaströnd 2,5-3,5 300 tonn 5 ha Blandað 

iðnaðarsorp og 

heimilisúrgangur.  

Í plastpokum, í 

lausu úr gámum 

og í lausu úr 

bifreiðum. 

Sturtað í rein og 

þjappað, hulið 

eftir hverja 

móttöku. 

Heimilisúrgangur 

flokkaður í 

sveitafélaginu frá 

2009. 

Skagafjörður 12-14 3.100 tonn 8 ha, þegar 

búið að nota 

um 7,8 ha  

Blandað 

iðnaðarsorp og 

heimilisúrgangur 

Í lausu úr gámum 

og í lausu úr 

bifreiðum 

Sturtað í rein og 

þjappað 

 

Akureyri 10-15 17.000 tonn 

(meðaltal síðustu 

10 ára) 

12 ha, þegar 

búið að nota 

nánast allt 

Blandaður 

heimilisúrgangur 

og 

rekstrarúrgangur.     

Flest kemur í 

lausu úr gámum 

eða úr bifreiðum.  

Sturtað í rein og 

þjappað, 

úrgangurinn 

hulinn í lok dags 

Flokkað timbur, 

múrbrot, gras og 

gróður.                                             

 

   framhald 
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Urðunarstaður Dýpi 

(m)  

Magn úrgangs 

(tonn/ári) 

Umfang 

svæðis (ha) 

Hvernig 

úrgangur kemur 

Hvaðan kemur 

úrgangurinn 

Hvernig er 

urðað 

Flokkaður 

úrgangur sem 

er ekki urðaður 

Vopnafjörður 3-4 700 tonn 9 ha, þegar 

búið að nota 

4,5 ha. 

Blandaður 

heimils- og 

iðnaðarúrgangur.  

Í plastpokum, í 

lausu úr gámum 

og í lausu úr 

bifreiðum. 

Sturtað í rein og 

hulið í lok 

vinnudags. 

Fyrirhugað er að 

hefja flokkun 

2010 sem á að 

minnka sorp um 

65%. 

Þernunes 2,5-8 2000 tonn 5 ha, þegar 

búið að nota 

um 1,5 ha.  

Blandað heimilis- 

og fyrirtækjasorp 

sem ekki er  hægt 

að flokka.  

Flest kemur í 

lausu úr gámum 

eða úr bifreiðum. 

Sturtað í reinar 

og þjappað með 

belta vél. Hulið í 

lok dags með 

nót þar til sett er 

jarðefnaþekjulag 

yfir 

Flokkað sorp fer 

ekki í Þernunes 

að undanskildu 

timbri sem urðað 

er á öðrum stað, 

Aurtúni, i 

Þernunesi 

Breiðdalsvík 2-8 100 tonn 10 ha, þegar  

búið að nota 

u.þ.b. 6 ha.  

Heimilisúrgangur 

og annar úrgangur.  

Í plastpokum og í 

lausu úr gámum. 

Sturtað í rein og 

þjappað. Hulið 

eftir hverja 

móttöku. 

Nýlega byrjað að 

flokka í 

bæjarfélaginu 

Hornafjörður 6-7 2000 tonn 82 ha, þegar 

búið að nota 

20 ha.  

Blandað 

heimilisúrgangur. 

Humarúrgangur, 

sláturúrgangur 

o.fl. urðaður sér.  

Í plastpokum, 

laus í gámum og í 

lausu úr gámum 

Sturtað í rein og 

hulið eftir hverja 

móttöku með 

nót. 

Timbur flokkað 
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Upplýsingar um þær ferðir sem farnar voru í sambandi við rannsóknina eru í töflu 9. Þar 

kemur fram hvenær ferðirnar voru farnar, hvert var farið og hvað var gert. Nánari 

upplýsingar úr úttektinni má finna í gagnagrunninum (viðauki L) sem fylgir þessari 

skýrslu.  

Tafla 9 Ferðir sem farnar voru í tengslum við rannsóknina 

Ferð 
Dagsetning Hvert var farið Hvað var gert 

1 7. – 10. júní 2010 Allir urðunarstaðir Úttekt 

2 10. maí 2010 Fíflholt Hauggasmælingar 

3 13. – 16. júlí 2010 

Hornafjörð 

Breiðdalsvík 

Þernunes 

Holuniðursetning og 

hauggasmælingar 

4 17. – 18. ágúst 2010 
Hvammstanga 

Blönduós 
Holuniðursetning 

5 25. – 27. ágúst 2010 
Akureyri 

Skagafjörður 

Holuniðursetning og 

hauggasmælingar 

6 11. – 13. september 2010 Allir urðunarstaðir Hauggasmælingar 

7 24. – 26. september 2010 Allir urðunarstaðir Hauggasmælingar 

5.2 Staðsetning og niðursetning mæliröra 

Í þessari rannsókn var lagt upp með að setja niður þrjú mælirör á hverjum urðunarstað. 

Hins vegar var vitað að á sumum urðunarstöðum væru til staðar eldri mælirör sem höfðu 

flest verið sett niður í sambandi við rannsókn Umhverfisstofnunnar árið 2003 sem áður 

hefur verið minnst á. 

Upplýsingar úr úttektarferðinni, (sbr. töflu 8 í kafla 5.1) voru meðal annars notuð til þess 

að meta ástand mæliröranna og var með tilliti til þess ákveðið hvað mörg mælirör þyrfti að 

setja niður á hverjum stað. Vélsmiðja Einars Guðbrandssonar sá síðan um að framleiða 

rörin eftir fyrirskrift og pöntunum.  

Aldur úrgangs réði því hvar mælirörin voru staðsett en reynt var eftir fremsta megni að 

staðsetja holurnar eftir eftirfarandi flokkun: 

 1 til 3 ára gamall úrgangur. 

 4 til 10 ára gamall úrgangur. 
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 10 ára gamall úrgangur eða eldri. 

Þegar komið var á staðinn var ákveðið í samráði við staðarhaldara og rekstraraðila 

urðunarstaðanna hvar hver hola átti að vera. Þekking þeirra á staðháttum og aldri úrgangs 

víðsvegar um urðunarstaðina var nauðsynleg til við að staðsetja mæliörin. Dýpt á botn var 

líka áætluð þegar holurnar voru staðsettar til þess að sjá nokkurn veginn hvenær komið 

væri niður á botn þegar borað var.  

Upplýsingar um rörasamsetningu hverrar holu í rannsókninni eru í viðauka C. 

5.3 Borun og frágangur mæliröra 

Mælirörunum, alls þrettán, var komið niður í samstarfi við verkfræðistofuna EFLU en 

starfsmenn sveitarfélagana á Vopnafirði og Hornafirði settu mælirörin niður sjálf, tvö 

mælirör á sitt hvorum urðunarstað. Þannig að alls voru 17 ný mælirör sett niður.  

Tvær gerðir að mælirörum eru venjulega notuð, stálrör og PEH plaströr. Plaströrin er hægt 

að nota í grunnum holum þar sem úrgangurinn er stöðugur og holurnar falla ekki saman. 

Efniskostnaður vegna plaströranna er mun minni en fyrir stálrörin þannig að það er mun 

hagstæðara að setja þau niður þar sem það er hægt.  

 
Mynd 11 Borun á mæliröri í einn af urðunarstöðum rannsóknarinnar 

Atlas Copoco Cobra 149 bor var notaður til þess að bora niður mælirörin, en borin er 

framleiddur til þess að mæla mótstöðu í jarðvegi þar sem að 25 mm stáli er borað í gegnum 

jörðina og borhraðinn mældur. Þessum stálrörum var borað niður í urðunarstaðina þegar 

ákveðið hafði verið hvar þau áttu að vera og tíminn mældur til þess að reyna að átta sig á 

lagskiptingunni í haugnum. Samsetningarhök eru á stálrörunum á 1 m millibili sem taka 

með sér efni úr urðunarstaðnum og gefur því ákveðna mynd af því hvað er í 

urðunarstaðnum og á hvaða dýpi þegar stálrörin eru tjökkuð upp. Ef að aðstæður eru góðar 

og ætla má að holan sé stöðug er hægt að setja niður mælirörin.  

Þar sem aðstæður eru erfiðar, þ.e. hrun úr veggjum holunnar eða borað er í óstöðugan 

jarðveg er svokallaður rýmari notaðir til þess að rýma holurnar. Rýmari hefur sama 
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þvermál og mælirörið eða 43 mm. Þegar holan er tilbúin til þess að taka á móti mælirörinu 

er byrjað á því að bora niður botnrörið en það er með oddi á endanum sem einfaldar rörinu 

að komast niður holuna. Þá er hafist handa við að setja framlengingar, 1,5 m eða 2,0 m, á 

rörið þangað til að komið er að botni, framlengingarnar eru ýmist gataðar eða ógataðar. 

Misjafnt er á milli hola hvernig samsetning mæliröranna er. Yfirleitt var hægt að áætla 

þykkt yfirborðsþekju og ógötuðu rörin voru alltaf sett niður fyrir yfirborðþekjuna, yfirleitt 

náði heila rörið 1-1,5 m niður fyrir yfirborð.  

Þegar að mælirörið er komið á botn er hafist handa við að ganga frá rörinu að ofan. Rör 

sem snittað er í báða enda er komið fyrir á endanum sem stendur upp úr jörðinni. Þá er 

hola mokuð í kringum rörið sem er ca. 20 cm að dýpt. Hælum er stungið meðfram rörinu 

til afstillingar og Úreþan frauði sprautað meðfram rörinu á milli hælanna. Þá er frauði 

sprautað yfir hælana og efninu sem hafði verið mokað upp sett  í efsta hluta holunar á ný. 

Þessi útfærsla myndar eins konar loku sem kemur í veg fyrir að hauggas fari upp meðfram 

mælirörinu og hindrar að ofanvatn renni niður með rörinu. Þá er sérstökum kúluloka komið 

fyrir efst á rörinu til mælinga. Mynd 12 og 13 sýna útfærslu og fráganginn við mælirör. 

 
Mynd 12 Vinna við frágang á mæliholu 

Niðursetning mæliröranna gekk að mestu leyti vel fyrir sig og var með þeim hætti sem lýst 

var hér að ofan. Stundum þurfti nokkrar tilraunir til að koma 25 mm stálrörinu niður á 

áætlaða dýpt vegna fyrirstöðu sem borinn komst ekki í gegnum. Stundum var hægt að efast 

um að borað væri í úrgang bæði vegna þess að það kom ekki nein lykt úr holunni og vegna 

þess að tímarnir sem teknir voru til þess að mæla viðnámið gáfu til kynna að engin 

úrgangur væri til staðar, þ.e. borhraðinn var stöðugur. Alltaf þurfti að nota rýmarann áður 

en að mælirörin voru sett niður. Í viðauka C má finna upplýsingar um rörasamsetningu 

mæliröranna í hverjum urðunarstað fyrir sig auk þess að í gagnagruninum í viðauka L má 

finna upplýsingar um borun hverrar holu. 
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Mynd 13 Þversnið sem sýnir frágang mæliröra (Helga Jóhanna Bjarnadóttir, 2008) 

5.4 Gasmælingar í borholum 

Mælitæki frá Geotechnical Instruments af gerðinni GA2000 Plús var notað til þess að 

mæla efnasamsetningu gas í urðunarstöðunum. Mælitækið mælir samsetningu metans og 

koldíoxíðs á innfrarauðri bylgjulengd og samsetningu súrefnis og styrk brennisteinsvetnis 

með efnarafskauti. Mælitækið dælir um 300 ml/mín eða 1,8 l/klst. (Helga Jóhanna 

Bjarnadóttir, 2008). Gasinu er dælt í gegnum mælitækið þar til að mælingin er orðin 

stöðug, minnst 10 mínútur.   

Öll mælirörin sem voru til taks voru mæld hvort sem þau voru ný eða gömul. Til þess að 

mæla í gömlu rörunum var sérstakur krani settur á enda röranna líkt og settur var á nýju 

mælirörin. Þrjár mælingar voru gerðar á hverri holu en allt í allt voru 34 holur mældar. 

Mælingarnar áttu sér stað á tímabilinu 10. maí til 26. september árið 2010, mælt var þrisvar 

á hverjum stað. Meðaltal niðurstaðna hverrar holu sem mæld var í rannsókninni má sjá í 

viðauka D. 
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Mynd 14 Hauggasmæling í mæliholu sem sett var niður í tengslum við rannsóknina 

Í töflu 10 má sjá hver skekkjumörk mælitækisins eru fyrir mismunandi hlutföll af mældum 

gastegundum (Geotechnical Instrumets (UK) Ltd., 2009).  

Tafla 10 Skekkjumörk mælitækis fyrir mismunandi hlutföll gastegunda af rúmmáli 

Gastegund 0 – 5% 5-15% 15%-Max Max 

Metan (CH4)  0,5 (%)  1,0 (%)  3,0 (%) 70% 

Koldíoxíð 

(CO2) 
 0,5 (%)  1,0 (%)  3,0 (%) 60% 

Súrefni (O2)  1,0 (%)  1,0 (%)  1,0 (%) 25% 

 

5.5 Tölfræðileg meðhöndlun gasmælinga 

Öll tölfræðiúrvinnsla var unnin á viðeigandi tölfræðiverkfæri í Excel 2010, en þau voru 

notuð til þess að finna út staðalskekkju meðalmetaninnihalds hvers urðunarstaðar og síðar 

bætt við skekkjumörkum mælitækisins, sbr. tafla 10  í kafla 5.4.  

r   
N∑    ∑  ∑  

√ N∑      ∑      N∑     ∑     
  (11) 

Fylgni milli úrgangsmagns urðunarstaðanna og mælds metaninnihalds var síðan fundin 

með svokölluðum Pearson fylgnistuðli ( sjá jöfnu 11)  þar sem x var skilgreint sem 

úrgangsmagn hvers urðunarstaðar fyrir sig og y sem metanmyndun á hverjum urðunarstað. 

5.6 Hermanir með LandGem og IPCC líkönum 

Hér verður gert grein fyrir þeim forsendum sem notaðar voru við keyrslu áætlaðra gagna í 

líkönin LandGem og IPCC sem fjallað var um í kafla 4.4. LandGem og IPCC líkönin voru 

valin úr hópi annarra líkana m.a. með hliðsjón af því að sérfræðingar frá Finnlandi bentu 
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Sambandi íslenskra sveitarfélaga á þau og mæltu með því að nota þessi líkön. Líkönin voru 

auk þess aðgengilegri en önnur líkön á internetinu.  

5.6.1  Notkun LandGem og IPCC 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að LandGem líkanið, Schraff og Jacobs (2006) og Davies 

(2009), og IPCC líkanið, Davies (2009), ofmeti gasmyndun þegar föst gildi líkananna eru 

notuð. Því verður reynt að byggja forsendurnar á þeim gögnum sem liggja fyrir um þá 

urðunarstaði sem til rannsóknar eru, frekar en að notast við föst gildi líkananna. 

LandGem líkanið var í upphafi notað til frumathugunar á urðunarstöðunum, þar sem miðað 

var við urðun frá árinu 2000 til ársins 2020. Út frá henni voru þrír staðir valdir m.t.t. þess 

að áætlað metanmagn yrði tæknilega fýsilegt til söfnunar. 

Við frekari úrvinnslu valdra urðunarstaða voru bæði LandGem og IPCC líkönin notuð. Þar 

var miðað við urðun úrgangs frá opnun urðunarstaða. Vegna þess að í IPCC líkaninu var 

hægt að breyta samsetningu úrgangs frá ári til árs og að hér var gert ráð fyrir því að 

markmiðum landsáætlunarinnar yrði náð árið 2020, var áætlun þess notuð frá árinu 2011. 

Breytingar á samsetningu úrgangsins áttu sér stað á 10 ára tímabili, frá 2011 til ársins 

2020, sbr. kafla 5.6.3. Eftir það var urðað úrgangsmagn og samsetning úrgangsins stöðugt 

eins langt og líkönin áætluð fram í tímann.  

Vekja verður athygli á því að þar sem ekki var hægt að breyta samsetningu urðaðs úrgangs 

í LandGem, en þar var miðað við urðun til ársins 2020 við hermun sennilegra gagna í það 

líkan, líkt og gert hafði verið í frummatsathuguninni (kafli 4.4.4). Ástæðan fyrir því að í 

LandGem er ekki reiknað með urðun eftir árið 2020 er vegna þess að líkanið tók ekki tillit 

til breytingar á samsetningu úrgangs líkt og gert var í IPCC líkaninu. Þannig hefði 

metanmyndun stöðugt aukist eftir árið 2020. Líklegra er talið en ella að urðun eftir árið 

2020 verði með þeim hætti, líkt og nú, að reynt verði eftir bestu getu að koma lífrænum 

úrgangi í aðra farvegi en urðun, t.d. gasgerð og jarðgerð..  

Viðmiðunarártöl 

Til viðmiðunar voru áætlanir líkananna fyrir árið 2012 og 2020 dregnar sérstaklega fram. 

Árið 2012 var valið því áhugavert er að skoða hver metanmyndun næsta árs yrði. 

Umsjónaraðilar urðunarstaðanna gætu notað slíka tölu í grænu bókhaldi.  

Eftir árið 2020 er óljóst hvernig urðun lífræns úrgangs yrði háttað. Þá var til fróðleiks 

einnig skoðað árið 2075 í IPCC líkaninu var það sérstaklega gert til að sýna fram á hvaða 

gildi metanmyndun stefnir á ef að samsetning úrgangs og magn til urðunar myndu haldast 

óbreytt til 2075.  

Áreiðanleiki  

Til að kanna áreiðanleika líkananna var áætluð metanmyndun á höfuðborgarsvæðinu 

borinn saman við þekkt gildi frá Álfsnesi (Guðmundur Gunnarsson, (2007) og Aubert, 

(2007)).  
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5.6.2 Áætlun á inntaksbreytum líkananna 

Forsendur mikilvægustu inntaksbreytanna voru ákveðnar áður en fyrirliggjandi upplýsingar 

líkt og niðurstöður gasmælinga og úrgangsmagns á hverjum urðunarstað voru sett inn í 

líkönin. Það var gert út frá þeim gögnum sem fengust í úttektarferðinni ásamt niðurstöðum 

hauggasmælinganna. Ásamt þessu var tekið tillit til fastra gilda annarra líkana sem sett 

voru fram í töflu 7 í kafla 4.4.1. Þetta var gert til þess að inntaksbreytur matsins gerðu sem 

best grein fyrir gasmyndun hér á Íslandi og gætu talist upplýst ágiskun (e. educated guess). 

Þannig var komið í veg fyrir að nota eingöngu föst gildi líkananna sem ýmsar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að ofmeti hauggasmyndun í urðunarstöðum.  

Við mat á inntaksbreytum líkananna var reynt eftir bestu getu að taka tillit til hvernig 

úrgangurinn var urðaður á hverjum stað fyrir sig. Þannig yrði hægt að halda þeim 

inntaksbreytum í gegnum úrvinnslu síðar í rannsókninni. Eftirfarandi inntaksbreytur voru 

notaðar við hermun sennilegra gagna inn í líkönin. 

1. Úrgangsmagn 

Við frumathugun urðunarstaðanna var úrgangsmagn úr úttekt notað til viðmiðunar fyrir 

hvern og einn urðunarstað og var yfirleitt frá árinu 2009. Upplýsingar um magn úrgangs til 

urðunar á landsvísu frá Hagstofu Íslands voru síðan notaðar til þess að áætla urðunarmagn 

aftur til ársins 2000 (Hagstofa Íslands, 2011). Magn úrgangs sem urðað var eftir 2009 var 

óbreytt til árisins 2020, sbr. kafla 2.6. 

Þegar þrír staðir höfðu verið valdir til frekari úrvinnslu í líkönunum LandGem og IPCC var 

sóst eftir nákvæmari upplýsingum um úrgangsmagn til urðunar frá rekstraraðilum 

urðunarstaðanna. Hafi urðunarstaðurinn verið lengi í rekstri og fyrirliggjandi upplýsingar 

um úrgangsmagn af skornum skammti, voru upplýsingar um urðun úrgangs á landsvísu frá 

Hagstofu Íslands  á sama hátt og áður notaðar til þess að brúa bilið aftur til ársins 1995, en 

upplýsingar um urðaðan úrgang frá Hagstofunni ná aftur til 1995 (Hagstofa Íslands, 2011). 

Hlutfallsleg aukning eða minnkun á urðun úrgangs á landsvísu var notuð til að brúa bilið.  

Byggt á kafla 2.6 hafði það ekki þýðingu að reikna með breytilegu sorpmagni til urðunar 

eftir árið 2010. Hversu mikið úrgangsmagn verður urðað í framtíðinni fer væntanlega mest 

eftir ákvörðunum stjórnvalda um flokkun og meðferð úrgangs ásamt reglum fyrir 

urðunarstaði. 

Hér var því reiknað með óbreyttu sorpmagni til urðunar í tonnum talið frá 2010 og eins 

langt fram og reikningar ná, frekar en að minnka það um 2-3% á ári fram til 2020 sem rétt 

yrði að gera samkvæmt þeim áætlunum sem gerðar hafa verið (sbr. kafla 2.6) Samsetningu 

úrgangs í IPCC líkaninu til urðunar var hins vegar breytt í samræmi við markmið 

landsáætlunar um urðun á lífrænum úrgangi (sjá nánar í kafla 5.6.3). 

Áætlað úrgangsmagn sem sett var inn í frumathugunina eru í viðauka E og nákvæmari 

úrgangsmagn á Akureyri, Fíflholti og Þernunesi má finna í viðauka F 

2. Möguleg metanmyndun, L0 

Eins og tafla 7 í kafla 4.4.1 sýnir þá er möguleg metanmyndun líkananna sem þar voru 

borin saman frá 45 m
3
 á tonn af úrgangi upp í 170 m

3
 á tonnið á líftíma niðurbrots í 

urðunarstaðnum.  



45 

Á urðunarstöðum sem hér voru til rannsóknar var talið líklegt að lítið úrgangsmagn og 

mikið magn jarðefna yrði þess valdandi að metanmyndun á tonnið færi ekki yfir 100 m
3
 á 

líftíma niðurbrots. Það svaraði til hér að þeir staðir sem líklegir voru til þess að mynda 

mikið af hauggasi, byggt á hauggasmælingum, úrgangsmagni og úttekt, gætu að mestu 

myndað um 150 – 200 m
3
 af hauggasi á tonn af úrgangi á líftíma niðurbrots. Þá voru þeir 

urðunarstaðir sem þóttu síður líklegir til mikillar gasmyndunar flokkaðir í tvo undirflokka 

þar sem annars vegar úrgangurinn gat myndað um 100 m
3
 af hauggasi á tonn af úrgangi og 

hins vegar þar sem úrgangurinn gat myndað um 50 m
3
 á tonnið.  

Hlutfall meðalmetaninnihalds hvers urðunarstaðar var margfaldað við mögulega myndun 

hauggass þegar finna átti þá mögulegu metanmyndun sem miðað var við í líkönunum.   

Ástæðan fyrir þessari nálgun er sú að úrgangurinn á urðunarstöðunum sem til rannsóknar 

eru er yfirleitt hulinn eftir hverja losun eða í lok vinnudags. Þetta getur orðið til þess að 

hauggasmyndun á rúmmálseiningu í urðunarstöðunum verður minni en ella. Áhrif þessa 

gætir sérstaklega þar sem magn úrgangs sem fer til urðunar, á milli þess sem hann er 

hulinn, er mjög lítið. Hlutfall lífræns úrgangs á móti óvirkum úrgangi og jarðefnum verður 

mjög lágt.  

Urðunarstaðirnir voru því meðal annars flokkaðir niður í flokka með tilliti til þessa. 

Niðurstöður þessara forsenda má sjá í töflu 11.  

3. Niðurbrotsfasti, k, og helmingunartími 

Við minnkun hauggasmyndunar með tíma var miðað við niðurbrotsfastann 0,04  ár
-1

  eða 

helmingunartímann 17,3 ár sem var fast gildi LandGem líkansins fyrir blauta hefðbundna 

urðunarstaði. Ekki voru forsendur til staðar til þess að áætla þann helmingunartíma sem 

réttari væri að nota fyrir þá urðunarstaði sem hér voru til rannsóknar.   

Í töflu 11 má sjá helstu forsendur, sem notaðar voru við hermun líkananna, fyrir hvern og 

einn urðunarstað. Urðunarstaðirnir voru flokkaðir í þrjá flokka byggt á forsendunum hér að 

framan. 

Tafla 11 Lykilforsenda líkananna – möguleg hauggas- og metanmyndun 

Urðunarstaður 

Möguleg 

hauggasmyndun 

(m
3
/t) 

Metaninnihald 

(%) 

Möguleg 

metanmyndun, 

L0 (m
3
/t) 

Úrgangur á 

móti 

jarðefnum. 

Akureyri 150 60% 90 

Mikið meira 

af úrgang en 

jarðefnum. 

Fíflholt 

100 

48% 48 

Meira af 

úrgang en 

jarðefnum. 

Hvammstangi 38% 38 

Skagafjörður 30% 30 

Vopnafjörður 42% 42 

Þernunes 33% 33 

Hornafjörður 45% 45 

Blönduós 

50 

13% 7 Lítið af 

úrgang miðað 

við jarðefni. 

Skagaströnd 0% 0 

Breiðdalsvík 0% 0 
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Í töflu 11 má sjá hver möguleg metanmyndun urðunarstaðanna var áætluð eftir 

ofangreindum forsendum og fyrirliggjandi upplýsingum.  

Þegar gildi mögulegrar metanmyndunar í töflu 11 voru borin saman við þau gildi sem 

líkönin notuðu í töflu 7 í kafla 4.4.1 þá voru flestir af urðunarstöðum sem þessi rannsókn 

rannsakar áætlaðir með lægri mögulega metanmyndun en lægstu gildi líkananna. 

Gasmælingar, úrgangsmagn og urðunartækni þeirra urðunarstaða gáfu til kynna að 

metanmyndun þeirra urðunarstaða sem hér voru rannsakaðir yrði minna en í stórum 

urðunarstöðum sem flestar af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið byggja á.  

Niðurstöður samanburðarannsókna og annarra rannsókna á urðunarstöðum erlendis eru á 

þann veg að magnið eru í þúsundum rúmmetra á klukkustund af metani (Schraff og Jacobs 

(2006), Davies (2009), Paraskaki & Lazaridis (2005), Tsatsarelis & Karagiannidis (2008)). 

Talið var líklegt, m.v. upplýsta ágiskun (e. educated guess) að urðunarstaðir þessarar 

rannsóknar mynduðu allir minna en 100 m
3
 af metani á klukkustund. Jafnframt var talið að 

sumir urðunarstaðirnir myndu ekki mynda metan miðað við niðurstöður gasmælinga, eða 

að myndunin væri ekki mælanleg.  

Ekki var reiknað með mögulegri oxun hauggass í lífræni yfirborðsþekju urðunarstaðanna 

við áætlanir líkananna, þ.e. verið var hér að áætla hauggasmyndun í urðunarstöðunum en 

ekki losun. Hins vegar var áætlað að oxun í yfirborðsþekju urðunarstaða sé 10% þegar 

losun gróðurhúsalofttegunda frá urðunarstöðunum var áætluð (sbr. kafli 5.7).   

5.6.3 Áætlun um samsetningu úrgangs í IPCC 

IPCC líkanið bauð upp á þann möguleika að áætla samsetningu úrgangs þeirra 

urðunarstaða sem áætlað var fyrir hverju sinni, annars yrði notuð föst gildi líkansins. Hér 

var ákveðið að áætla samsetningu úrgangs fyrir urðunarstaðina þrjá út frá grænu bókhaldi 

og upplýsingum frá rekstraraðilum. Skýrsla sem unnin var fyrir Akureyrarbæ árið 2004 

sýndi hvernig samsetning heimilisúrgangs var árið 2004 (Línuhönnun verkfræðistofa, 

2004). Sú samsetning var látin ráða og litið á hana sem einskonar meðalsamsetning 

úrgangs frá opnun urðunarstaðanna fram til ársins 2011. Skýrslan var unnin upp úr 

upplýsingum frá ýmsum aðilum, þar á meðal SORPU bs. Ekki voru til upplýsingar um 

samsetningu rekstrarúrgangs, var hún því áætluð út frá samsetningu heimilisúrgangs. Í 

töflu 12 má sjá hvernig samsetning úrgangs var áætluð í þessari rannsókn.   

Tafla 12 Samsetning heimilis- og rekstarúrgangs m.v. flokkun IPCC 

Flokkar Heimilisúrgangur* Rekstrarúrgangur** 

Matur 27% 14% 

Garður 8% 4% 

Pappír 23% 25% 

Viður 2% 16% 

Vefnaður 2% 2% 

Bleyjur 4% 0% 

Óvirkur 35% 39% 

 Alls 100% 100% 
* Reiknuð hlutföll út frá skýrslu Akureyrarbæjar (Línuhönnun verkfræðistofa, 2004). 

** Áætluð hlutföll út frá heimilisúrgangi. 



47 

Eins og tafla 12 sýnir þá var það metið svo að töluvert minna magn af matarúrgangi komi 

frá rekstrarúrgangi og jafnframt að timbur- eða viðarúrgangur væri töluvert hærri í 

rekstrarúrgangi heldur en í úrgangi frá heimilum. Óvirkur úrgangur var einnig áætlaður í 

sambærilegum hlutföllum í báðum úrgangstegundum.  

Hingað til höfðu upplýsingar um samsetningu úrgangs sem urðaður er á Íslandi ekki verið 

jafn nákvæmar og IPCC líkanið krafðist. Til þess að bæta úr þessu voru heimilis- og 

rekstrarúrgangur samkvæmt upplýsingum umsjónaraðila urðunarstaða flokkaður niður í þá 

sjö flokka sem greindir eru í töflu 13. Niðurstaðan var síðan notuð í IPCC líkaninu. Vegna 

skorts á gögnum voru ekki forsendur til þess að gera þetta öðruvísi. 

Upplýsingar um samsetninguna frá Fílholti og Þernunesi voru ágætar þar sem ýmsir 

flokkar úrgangs voru tilteknir ásamt blönduðum heimilis- og sveitarfélagsúrgang. 

Upplýsingar frá Akureyri voru hins vegar mjög takmarkaðar, aðeins tilgreind magn 

blandað úrgangs, sláturúrgangs, heimilisúrgangs, óflokkaðs úrgangs og annars úrgangs. 

Samsetning fyrir Akureyri var því áætluð með tillit til samsetningarinnar úrgangs á 

Þernunesi og Fíflholti. Niðurstaðan sést í töflu 13. 

Tafla 13 Samsetning úrgangs til urðunar eftir urðunarstöðum fyrir 2011 og eftir 2012 

Úrgangsflokkur 
Akureyri* Fíflholt** Þernunes*** 

IPCC Fyrir 

2011 

Eftir 

2020 

Fyrir 

2011 

Eftir 

2020 

Fyrir 

2011 

Eftir 

2020 

Matur 18% 7%   % 8% 16% 6%   % 

Garður 5%  % 6%  %  %  %  % 

Pappír   % 8% 19% 8% 16% 7%  8% 

Viður 19% 8%   % 8%  5% 1 % 11% 

Vefnaður  % 1%  % 1% 1% 1%  % 

Ble jur  % 1%  % 1%  % 1%  % 

Óvirkur 35% 73% 31% 7 % 35% 73% 37% 
* Reiknuð hlutföll út frá mjög grófum upplýsingum frá Flokkun ehf., þar sem tekið hefur verið tillit til 

samsetningar úrgangs frá Fíflholti og Þernunesi.  

** Reiknuð gildi út frá grænu bókhaldi urðunarstaðarins í Fíflholti (Sorpurðun Vesturlands, 2006). 

*** Reiknuð gildi út frá gögnum frá Sveitafélaginu Fjarðabyggð. 

Í töflu 13 hér að framan má sjá samsetning úrgangs fyrir hvern urðunarstað fyrir sig. Fyrst 

er áætlun fyrir árið 2011, þ.e.a.s. ástand dagsins í dag reiknað samkvæmt forsendunum í 

töflu 13. Síðan kemur sú samsetning úrgangs sem var áætluð eftir árið 2020 þannig að 

markmið landsáætlunarinnar um minnkun á lífrænum úrgangi í 35 % af gildi ársins 1995, 

sbr. kafla 2.4,  yrði í raun náð árið 2020. Samsetning úrgangs á tímabilinu 2011 – 2020 var 

áætluð eins og ef hún breytist línulega á milli þessara tveggja ára. Þessi hlutföll voru notuð 

í IPCC líkaninu. 
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5.7 Útreikningur á kolefnislosun frá urðun 

Kolefnisspor urðunarstaðanna og hver landshluta á Íslandi var hér metið út frá CO2-ígildi 

hauggassins í tonnum talið sem myndast í urðunarstaðnum ásamt því að reiknað var með 

10% oxun í yfirborðsþekju urðunarstaðanna. Hlutfall koldíoxíðs í útreikningum var 

meðaltal mælds koldíoxíðs á hverjum urðunarstað. Útblástur vegna annarrar starfsemi svo 

sem orkunotkunar við vinnslu, söfnun og flutning úrgangs til urðunarstaðanna var ekki 

tekinn inn í reikninginn. 

Þegar mögulegur umhverfisávinningur söfnunar var skoðaður var haft til hliðsjónar hvað 

bifreiðar losa af gróðurhúsalofttegundum við akstur, CO2-ígildi, m.v. 70% nýtingu 

söfnunarkerfis. Haft var mið af Ford Focus bifreið sem notar bensín, var sjálfskipt og hafði 

slagrýmið 1596 cm
3
 en útblástur slíkrar bifreiðar var 192 grömm á hvern ekinn kílómeter. 

Reiknað var með að bifreiðin aki 20.000 km en við þann akstur losar bifreiðin miðað við 

framangreint 3.840 kg CO2-ígildi (Orkusetur, án dags.). Þannig var hægt að áætla hvað það 

jafngilti losun margra bifreiða að safna hauggasinu á þeim stöðum sem gáfu mestu 

metanmyndunina.  
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6    Gasmælingar og hauggasmyndun 

6.1 Niðurstöður gasmælinganna  

Eins og áður hefur verið sagt frá þá er metan og koldíoxíð sitt í hvoru lagi um það bil 50% 

af hauggasi en metan innihaldið getur farið upp í allt að 60% í metanfasanum. Ef að metan 

er ekki 45-60% af rúmmáli hauggassins bendir það til þess að sá hluti urðunarstaðarins sem 

mældur er hafi ekki náð metanfasanum eða þá að metanfasanum sé lokið. Það eru þó aðrir 

þættir innri og ytri sem hafa áhrif á hauggasmyndunina.  

6.1.1 Fíflholt 

Eins og sést á mynd 15 þá gefa tvær af þeim holum sem mældar voru um 60 % metan. 

Báðar þessar holur eru í rein þrjú sem bendir til þess að úrgangur í þeirri rein, eða alla 

veganna í kringum holurnar sé í metanfasa. Þriðja holan, F1, sem er í rein tvö gefur frá sér 

hlutfall metans á bilinu 20-30 %. Sú hola er í úrgangi sem er 4 ára eða tveimur árum yngri 

en hinar tvær. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að framleiðslan er ekki komin jafnlangt 

og raun ber vitni í holu F1. Rakainnihald úrgangsins á svæðinu gæti verið ábótavant, gasið 

á auðveldaleið út úr haugnum eða súrefni inn í hann sem hægir á niðurbrotsferlinu. 

Lífrænn úrgangur gæti einnig verið af skornum skammti.  

 

 

Mynd 15 Niðurstöður gasmælinga á metani í Fíflholti 

Umhverfisstofnun framkvæmdi mælingar árið 2003 í tengslum við rannsókn sína á 

myndun hauggass á Íslandi eins og fram hefur komið (Kamsma & Meyles, 2003). Eins og 

sést á niðurstöðunum hér að ofan þá gáfu tvær af mældum holum í þeirri rannsókn lítið 

sem ekkert metan en þriðja holan var með yfir 60% hlutfall af metani. UST holurnar voru í 

rein eitt en hún er mun grynnri en hinar reinarnar sem gæti verið ástæða þess að 

metanmyndun mældist nánast engin ásamt breyttri urðunartækni. Um 10 þúsund tonn af 

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

%
 h

lu
tf

al
l 
m

et
an

s 

Tími (ár) 

Fíflholt 

F1

F2

F3

UST´03



50 

úrgang eru urðuð í Fíflholti á ári hverju og er úrgangurinn hulinn í lok hvers vinnudags og 

því ekki ástæða til að ætla að hlutfall úrgangs og jarðefna sé lágt. 

6.1.2 Hvammstangi 

Mynd 16 sýnir niðurstöður mælinga fyrir metan á Hvammstanga. Mælingar úr holum Hv1 

og Hv2 eru á bilinu 26% til 51 % metan. Ástæðan fyrir því að metanframleiðslan nær sér 

ekki á fullt strik er væntanlega sú að magn úrgangs sem urðað er á staðnum er ekki mikið 

og úrgangurinn er hulinn eftir hverja móttöku. Þannig má áætla að hlutfall lífræns úrgangs 

á móti óvirkum úrgangi og jarðefni sé lágt.  

Rakainnihald staðarins er væntanlega hærra en í öðrum urðunarstöðum en 

urðunarstaðurinn liggur í halla með töluverðu svæði fyrir ofan sig og yfirborðsþekja 

staðarins er úr malarkenndu efni. Ofanvatn vegna úrkomu gæti átt auðvelda leið inn í 

hauginn. Mikið magn, væntanlega ofanvatns og sigvatns, rennur undan urðunarstaðnum að 

neðanverðu sem bendir til þess að vatnið á greiða leið úr haugnum, sérstaklega ef möl er 

mokuð á milli laga. Mælitækið byrjaði að dæla upp vatni þegar hola Hv2 var mæld í fyrsta 

skipti en töluverð úrkoma hafði verið dagana fyrir þá mælingu. 

 

Mynd 16 Niðurstöður gasmælinga á metani á Hvammstanga 

Mælingarnar sem Umhverfistofnun gerði árið 2003 voru allar úr holum í sláturúrgangi en 

ein af þeim holum var enn til staðar, hola Hv3, og mældist lítið sem ekkert í henni í þessari 

rannsókn. Það er eðlilegt að lítil gasmyndun sé í sláturúrgangi en hún getur tekið lengri 

tíma en í heimilisúrgangi, sbr. kafla 6.2.3 (Kamsma & Meyles, 2003). 

6.1.3 Blönduós 

Eins og sést á mynd 17 þá mælist ekki mikið metan á Blönduósi, en hlutfall metans í 

holunum mælist undir 20%. Það er því ljóst að eitthvað í urðun úrgangsins, miðað við 

mæld gildi á öðrum stöðum, er ekki eins og það á að vera eða þá gætu ytri þættir haft áhrif 

á gasmyndun í urðunarstaðnum. Líklegt er að rakainnihald urðunarstaðarins sé ekki 

nægjanlegt og því kemst gasmyndunin ekki almennilega af stað. Ekkert sigvatn rennur frá 

staðnum sem færir stoðir undir það að rakainnihald urðunarstaðarins sé ekki nægjanlega 
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hátt til þess að halda við gasmyndun. Hlutfall lífræns úrgangs á móti óvirkum úrgangi og 

jarðefni gæti líka verið lágt. Hola Bl2 er mjög líklega ekki í úrgangi en á því svæði sem 

hún var sett niður var þriggja metra breitt lag af jarðefni á milli reina.  

 

 

Mynd 17 Niðurstöður gasmælinga á metani á Blönduósi 

6.1.4 Skagaströnd 

Engin rör voru sett niður á Skagaströnd þar sem þar voru til staðar þrjú mælirör sem 

Umhverfisstofnun setti niður árið 2003. Engin gasmyndun virðist vera í haugnum miðað 

við mælingarnar gerðar í þessari rannsókn og af Umhverfisstofnun árið 2003 (Kamsma & 

Meyles, 2003). Staðurinn er mjög grunnur eða á bilinu 2,5 m til 3,5 m og einungis 300 

tonn eru urðuð þar á ári ásamt því að úrgangurinn er hulinn eftir hverja móttöku. Þetta gæti 

valdið því að gasmyndunin er nær engin. Þetta gæti valdið því að gasið á greiða leið úr 

haugnum en situr ekki eftir í haugnum.  

6.1.5 Skagafjörður 

Á mynd 18 má sjá niðurstöður mælinga á metani í Skagafirði. Hauggasmyndunin nær 

metanfasa um 2 árum eftir að úrganginum er komið fyrir í haugnum. Eftir að gasfasanum 

er náð virðist eins og gasmyndunin fari hratt niður á við. Miðað við stærð staðarins var 

fyrirfram talið líklegt að urðunarstaðurinn myndi gefa meira hlutfall metans frá sér en raun 

bar vitni. Jarðvegþekjan er mjög þykk eða á bilinu einn til tveir metrar sem gæti valdið því 

að þrýstingur vegna hennar þrýsti gasinu út úr haugnum.   
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Mynd 18 Niðurstöður gasmælinga á metani í Skagafirði 

6.1.6 Akureyri 

Mynd 19 sýnir niðurstöður mælinga á metani á Akureyri. Niðurstöðurnar sýna að staðurinn 

er í fullri metanframleiðslu en staðurinn kom best út úr gasmælingum af öllum stöðunum. 

Mikið samræmi er á niðurstöðum ársins 2010 og við fyrri rannsóknir Greinilegt er að 

urðuninni er háttað eins og hún á að vera og áhugavert gæti verið að skoða urðunarstaðinn 

enn frekar með nýtingu gassins í huga. Það hafa verið uppi hugmyndir á Akureyri að virkja 

staðinn og nýta gasið til rafmagnsframleiðslu fyrir koltrefjaverksmiðju sem á jafnvel að 

rísa við bæinn, þetta verkefni hefur hins vegar verið í salti.  

 
Mynd 19 Niðurstöður gasmælinga á metani á Akureyri 

Aðrar mælingar hafa verið gerðar á staðnum bæði af Umhverfisstofnun (Kamsma & 

Meyles, 2003) og verkfræðistofunni Mannviti. Þær mælingar eru í samræmi við 

mælingarnar sem gerðar voru í þessari rannsókn eins og sést á mynd 19.  
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6.1.7 Vopnafjörður 

Á mynd 20 má sjá niðurstöður mælinga á Vopnafirði. Urðunarstaðurinn er frekar grunnur 

eða um 4 m og 700 tonn eru urðuð þarna á ári. Þetta gefur ástæðu til þess að áætla að 

metanmagnið sem myndast sé ekki mikið þrátt fyrir að hlutfall þess sé hátt í haugnum. Sá 

möguleiki er einnig fyrir hendi að rörin séu bara staðsett á stöðum þar sem gasmyndun er 

mikil en Umhversstofnun komst að þeirri niðurstöðu árið 2003 að nýting á gasi í 

urðunarstöðum sem eru fjórir metrar að dýpt eða grynnri sé ekki hagkvæm.  

 

 
Mynd 20 Niðurstöður gasmælinga á metani á Vopnafirði 

Mælingar Umhverfisstofnunar voru gerðar á Vopnafirði árið 2003 líkt og á sumum hinna 

staðanna og mældist minna af metani í tveim af þeim holum sem skoðaðar voru þá heldur 

en mældist núna (Kamsma & Meyles, 2003).  

6.1.8 Þernunes 

Mynd 21 sýnir niðurstöður mælinga á metani í Þernunesi. Áhugavert er að sjá að ein 

mæling á hverri holu er töluvert lægri en hinar tvær mælingarnar í holunum. Meðaltals 

metanmyndun í urðunarstaðnum er um 33% en ef að neðsta gildi hverrar holu er sleppt, þar 

sem eitt gildi er áberandi lægra en hin tvö fyrir hverja holu, verður meðaltalið tæplega 

40%. Ekki þykir ástæða til þess að sleppa þessum gildum við úrvinnslu á seinni stigum því 

ekkert bendir til þess að mælitækið hafi verið bilað, veðurfarsleg skilyrði breytileg eða 

aðrir þættir breyttir á milli mælinga. Ástæðan fyrir því að gasmyndunin kemst ekki að fullu 

í metanfasann gæti verið sú að þykkt yfirborðsþekjunnar var ekki mikil. Þegar holurnar 

voru settar niður var mjög grunnt á úrganginn í haugnum, u.þ.b. 10 cm. Þannig gæti gasið 

átt greiða leið upp úr haugnum. Þegar síðasta mælingin var framkvæmd hafði verið bætt 

moldarkenndu efni yfir urðunarstaðinn.  Fyrirkomulag urðunarinnar á Þernunesi er til 

fyrirmyndar og virðist allt vera gert skv. reglum. 
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Mynd 21 Niðurstöður gasmælinga á metani í Þernunesi 

6.1.9 Breiðdalsvík 

Ekkert metan mældist í Breiðdalsvík líkt og á Skagaströnd. Ein hola var sett niður þar sem 

staðurinn er sex metra djúpur en fyrir voru tvær holur í eldri hluta urðunarstaðarins sem er 

tveggja metra djúpur. Ástæða þess að engin gasmyndun er til staðar gæti verið sú að 

einungis um 100 tonn eru urðuð á Breiðdalsvík á ári. Úrgangurinn er hulinn eftir hverja 

móttöku sem veldur því að hlutfall lífræns úrgangs á móti óvirkum úrgangi og jarðefnum 

er mjög lágt. Staðurinn er einnig mjög þurr og malarefni er notað sem yfirborðþekja, 

þannig að gasið sem myndast á greiða leið úr haugnum.  

Umhverfisstofnun gerði mælingar á Breiðdalsvík í rannsókn sinni árið 2003 og voru 

niðurstöðurnar í samræmi við niðurstöður gasmælinganna hér (Kamsma & Meyles, 2003).  

6.1.10 Hornafjörður 

Mynd 22 sýnir niðurstöður mælinganna fyrir metan á Hornafirði. Greinilegt er að 

urðunarstaðurinn er kominn í metanfasa 12 árum eftir að úrgangi er komið fyrir. Urðunin á 

Hornafirði er með þeim hætti að nót er sett yfir úrganginn í lok vinnudags og úrgangur 

hulinn með jarðefnum þegar holan er orðin full. Þannig er hlutfall lífræns úrgangs á móti 

óvirkum úrgangi mun hærra en þegar úrgangur er hulinn eftir hverja móttöku eða í lok 

vinnudags. Á Hornafirði er urðað um 1000 tonn á ári. Hola H6 er fyrir sláturúrgang, 

ástæðan fyrir lágum gildum á metani í þeirri holu er eins og áður sagði að gasmyndun í 

sláttur- og fiskúrgangi tekur yfirleitt lengri tíma en í heimilisúrgangi.  
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Mynd 22 Niðurstöður gasmælinga á metani á Hornafirði 

Umhverfisstofnun gerði mælingar á urðunarstaðnum árið 2003 og voru þær mælingar á 

metani ekki jafn háar og í þessari rannsókn. Ástæðan er eins og áður hefur komið fram að 

metanfasa er ekki náð fyrr en á 12 ári, en úrgangurinn í UST rannsókninni var 6 – 9 ára 

gamall (Kamsma & Meyles, 2003).  

6.2 Hauggas- og metaninnihald 

6.2.1  Þykkt úrgangslags 

Rannsókn Umhverfisstofnunar sýndi fram á að þykkt úrgangslags þurfi að vera fjórir 

metrar eða þykkara til þess að að hauggasmyndunin verði það mikil að hægt sé að nýta eða 

brenna gasið, þ.e. meira en 20% metan (Kamsma & Meyles, 2003). 

Dýpt urðunarstaða sem rannsakaðir voru  er á bilinu þrír til fimmtán metrar. Hins vegar er 

misjafnt hvernig urðað er í staðina og hversu þykkt yfirborðslagið er ofan á 

urðunarstöðunum. Við eftirfarandi úrvinnslu niðurstaða gasmælinganna var gert ráð fyrir 

því að allir urðunarstaðirnir séu einsleitir, þ.e. urðunarstaðir með einu úrgangslagi virki 

eins og urðunarstaðir með nokkur úrgangslög.  

Þegar að dýpt úrgangslaga urðunarstaða er teiknuð í tengslum við metanmyndun má finna 

út hversu þykkt úrgangslagið þarf að vera til þess að hægt sé að nýta eða brenna metanið, 

sjá mynd 23.  

Rauða línan á mynd 23 er við 20% metaninnihald og hver punktur er meðaltals gildi 

metans fyrir hverja holur sem mæld var í rannsókninni. Myndin staðfestir að þykkt 

úrgangslags þarf að vera fjórir metrar eða meira til þess að hægt sé að brenna metanið eða 

nýta það á annan hátt.  
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Mynd 23 Metanmyndun sem fall af dýpt úrgangslags. 

Á mynd 23 eru fimm holur sem eru tveggja metra djúpar og með enga metanmyndun, tvær 

þeirra eru í Breiðdalsvík og hinar þrjár eru á Skagaströnd. Holan sem er í sex metra 

þykkum úrgangi og er undir 20% nýtingarmörkunum var einnig í Breiðslsvík.  Samræmi er 

á milli niðurstöðum mælinganna sem framkvæmdar voru í þessari rannsókn og í 

rannsóknar Umhverfisstofnunar 2003. Lágt hlutfall lífræns úrgangs á móti óvirkum 

úrgangi og jarðefnum og lítil þjöppun gerir það væntanlega að verkum að hauggasið á 

greiða leið úr urðunarstöðunum í Breiðdalsvík og Skagaströnd sem gæti skýrt það að 

ekkert metan mældist.  

Allar holurnar sem settar voru niður og mælt var á Blönduósi eru undir 20% 

nýtingarmörkunum tvær þeirra voru í fjögurra metra þykku úrgangslagi og ein þeirra í sex 

metra þykkum úrgangslagi. Önnun holan sem er í fjögurra metra þykku úrgangslagi er 

líklegast ekki í úrgangi. Lág gildi metans í urðunarstaðnum á Blönduósi orsakast 

væntanlega af því að innri aðstæður séu óhagstæðar til metanmyndunar. Líklegt er að 

staðurinn sé t.d. mjög þurr en ekkert sigvatn rennur undan haugnum eins og áður hefur 

komið fram.  

Þriðja holan sem er undir 20% nýtingamörkunum er í Skagafirði. Sú hola var í elsta hluta 

staðarins eða í um 13 ára gömlum úrgangi. Umsjónaraðilar gátu ekki með vissu sagt til um 

það hvers lags úrgangur var undir. Skýringin gæti verið sú að lítill lífrænn úrgangur sé þar 

sem borað var eða urðunartækni á árum áður valdi því að gasið eigi greiða leið úr 

urðunarstaðnum.  

Ástæða fyrir mismunandi metaninnihaldi í urðunarstöðunum þar sem úrgangur er á 

svipuðum aldri og úrgangslög eru jafn þykk, er hugsanlega sú að þar er beitt urðunaraðferð 

tvö eða þrjú á mynd 6. Þegar komin er möl, eða annað þekjuefni, saman við úrganginn þá 

dettur metanmyndun niður.  Þá breiðir haugurinn meira úr sér, þannig að gegnum streymi 

vatns og lofts er meira, oxun meiri og útskolun lífrænna efna með sigvatni meira. 
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6.2.2 Aldur úrgangs 

Til þess að sjá hvenær metanmyndun byrjar í urðunarstöðum sem mynda nýtan- eða 

brennanlegt magn af metani verður að skoða metanframleiðslu miðað við aldur úrgangsins 

í urðunarstöðunum.  

Mynd 24sýnir hvernig aldur úrgangs hefur áhrif á metanmyndun í urðunarstöðum sem hafa 

fjögurra metra þykkt úrgangslag eða þykkara. Þar sést að loftfirrtar aðstæður hafa skapast 

að minnsta kosti 2 árum eftir að úrganginum hefur verið komið fyrir í urðunarstaðnum. 

Umhverfisstofnun komst að svipuðum niðurstöðum árið 2003 en hún taldi að loftfirrtar 

aðstæður hefðu skapast um ári eftir að úrgangi hafði verið komið fyrir (Kamsma & 

Meyles, 2003).  

Gildin fimm sem eru fyrir neðan 20% nýtingarlínuna eru þau sömu og í kaflanum hér á 

undan, þ.e. ein hola í Breiðdalsvík (sex metrar), ein hola í Skagafirði (sex metrar) og allar 

holurnar á Blönduósi.  

 
Mynd 24 Metanmyndun í urðunarstöðum, í tengslum við aldur úrgangs 

6.2.3 Sláturúrgangur 

Áhugavert er að skoða gasmyndun í þeim mælirörum sem voru í sláturúrgangi. Það eru 

tvær holur sem eru í sláturúrgangi annars vegar á Hvammstanga og hins vegar á 

Hornafirði. Niðurstöðurnar eru þær að metaninnihald sláturúrgangs á Hvammstanga er 2% 

og 8% á Hornafirði.  

Sláturúrgangur brotnar mjög hægt niður vegna þess að C/N hlutfall hans er mjög óhagstætt 

fyrir metanmyndun (sbr. kafli 3.3.1). Á ýmsum stöðum á Íslandi hafa menn mokað upp 

sláturúrgangi þar sem úrgangurinn er meira og minna eins eftir 30 ár í jörðu. Það er þekkt 

að sláturúrgangur brotnar niður hratt fyrst eftir að honum hefur verið komið fyrir en síðan 

mjög hægt. (Kamsma & Meyles, 2003). Einnig er spurning um hverslags sláturúrgang er 

verið að urða, venjulega brotna beins seint niður (sbr. mynd 25).    
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Mynd 25 Sláturúrgangur urðaður sér í einum af urðunarstöðum rannsóknarinnar 

6.3 Samantekt 

Til þess að draga saman hlutfallslega metanmyndun á hverjum urðunarstað hefur meðaltal 

metaninnihalds þeirra mælinga sem framkvæmdar voru verið settar upp í töflu og á mynd, 

sjá töflu 14 og mynd 26. Þar hefur verið tekið tillit til þeirrar skekkju sem innbyggð er í 

gagnasöfnuninni, bæði tölfræðileg og mælitækis skekkja. Töluverður munur er á hæstu og 

lægstu gildum innan hvers urðunarstaðar sem skýrir há staðalfrávik, sem hefur áhrif á 

staðalskekkjuna.  

Niðurstöður mælinganna benda til þess að Blönduós, Breiðdalsvík og Skagaströnd séu 

tæknilega ekki  fýsilegir kostir til hauggassöfnunar ef að nýta á hauggasið á einhvern hátt, 

því eins og áður kom fram þarf metaninnihald að vera um 20% (sbr. kafli 3.5). Akureyri 

kemur langbest út ef litið er til metansinnihaldsins og síðan virðast hinir staðirnir mjög 

jafnir. Í viðauka D má sjá töflu og mynd með niðurstöðum þeirra gasa sem mæld voru úr 

hverri holu á hverjum urðunarstað.  

Tafla 14 Metaninnihald eftir urðunarstöðum,  ̅ er meðaltal og S er staðalfrávik. 

Urðunarstaður 
 ̅       

(%) 

S       

(%) 

Staðal-

skekkja 

(%) 

95% 

öryggisbil 

(%) 

Mælitæki 

skekkja       

(%) 

Samanlögð       

skekkja            

(%) 

Akureyri 60,2 1,8 0,52 1,2 3 4,2 

Fíflholt 47,9 17,7 5,89 13,6 3 16,6 

Hornafjörður 45,5 9,7 2,51 5,4 3 8,4 

Vopnafjörður 41,9 10,5 3,48 8,0 3 11,0 

Hvammstangi 38,4 9,9 4,03 10,4 3 13,4 

Þernunes 33,2 11,4 3,80 8,8 3 11,8 

Skagafjörður 30,1 14,8 4,93 11,4 3 14,4 

Blönduós 8,7 7,2 2,40 5,5 1 6,5 
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Fylgni á milli úrgangsmagns og mælds metaninnihalds var reiknað eins og sett var fram í 

jöfnu 11 í kafla 5.5. Þegar fylgnin er skoðuð kemur í ljós að hún er jákvæð upp á rxy=0,66. 

Það bendir til þess að því meiri úrgangur sem urðaður er, sem leiðir til hlutfallslega minna 

af jarðefnum notuð til að hylja úrganginn, hefur mikil áhrif á metanmyndun í 

urðunarstöðum á Íslandi. Þetta styður það sem kom fram í skýrslu Umhverfisstofnunar um 

að almennt megi búast við því að hauggasmyndun sé meiri í einu úrgangslagi en nokkrum, 

þar sem niðurbrot lífrænna efna vegna örvera í urðunarstöðum er háð ákveðnum krítískum 

massa (Kamsma & Meyles, 2003).  

Það bendir til þess að því meiri úrgangur sem urðaður er leiðir til þess að hlutfallslega 

minna af jarðefnum er notað til að hylja úrganginn. Það hefur mikil áhrif á metanmyndun á 

rúmmálseiningu í urðunarstöðum á Íslandi, þ.e. ef hátt hlutfall af þekjuefnum  sem ekki 

mynda metan er í haugnum. Þetta styður líka það sem kom fram í skýrslu 

Umhverfisstofnunar, að almennt megi búast við því að hauggasmyndun sé meiri í einu 

úrgangslagi en nokkrum, þar sem niðurbrot lífrænna efna vegna örvera í urðunarstöðum er 

háð ákveðnum krítískum massa (Kamsma & Meyles, 2003). Síðar kemur í ljós að þetta á 

aðallega við um fámennari staði, sjá nánar í kafla 8. 

 
Mynd 26 Meðaltöl urðunarstaða raðað eftir magni metans ásamt skekkjumörkum. 

Sumir af urðunarstöðunum sem hér eru til rannsóknar hylja úrganginn eftir móttöku eða í 

dagslok, stundum er jafnvel hægt að álykta að meira sé ef jarðefnum heldur en lífrænum 

úrgangi í urðunarstaðnum. Slíkar aðstæður er ekki kjör aðstæður lífræns niðurbrots sem 

myndar hauggasið og því verður minna af hauggasi til ef það nær sér á annað borð af stað.  

Niðurstöður mælinganna styðja niðurstöðu Umhverfisstofnunar árið 2003 að urðunarstaðir 

þurfi að hafa að minnsta kosti fjögurra metra þykkt úrgangslag til þess að hauggasmyndun 

verði með því móti að tæknilega fýsilegt sé að fara í hauggassöfnun.  

Af þeim stöðum sem Umhverfisstofnun rannsakaði árið 2003 og eru einnig til rannsóknar 

hér taldi Umhverfisstofnun að urðunarstaðirnir á Hvammstanga, Skagaströnd og 

Breiðdalsvík væru hugsanlega ekki fýsilegir til gassöfnunar. Umhverfisstofnun ályktaði 

jafnfram að Akureyri og Fíflholt gætu verið fýsilegir til gassöfnunar með nýtingu og 

brennslu hauggassins í huga (Kamsma & Meyles, 2003). 
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7 Hermun LandGem og IPCC með 

áætluðum inntaksbreytum 

7.1 Niðurstöður frummatsathugunar með 
LandGem líkaninu 

Að gefnum þeim forsendum sem settar voru fram í kafla 5.6 má sjá niðurstöður 

frumathugunar með LandGem í töflu 15. 

Tafla 15 Frumathugun með LandGem á hauggas- og metanmyndun árin 2012 og 2020 

Urðunarstaður 

Hauggasmyndun 

(m
3
/klst.) 

Metaninnihald 

(%) 

Metanmyndun 

(m
3
/klst.) 

2012 2020 2012 2020 

Akureyri 112 81 60 67 49 

Fíflholt 48 60 48 23 29 

Þernunes 15 20 33 5 7 

Skagafjörður 15 11 30 4 3 

Hornafjörður 5 7 45 2 3 

Vopnafjörður 3 5 42 1 2 

Blönduós 6 4 13 1 1 

Hvammstangi 2 3 38 1 1 

Skagaströnd 1 1 0 - - 

Breiðdalsvík 0 0 0 - - 

 

Niðurstöður frumathugunar með LandGem, sjá töflu 15,  bendir til þess að mesta 

gasmyndunin er í urðunarstöðunum á Akureyri og í Fíflholti. Einnig sýna þær að 

gasmyndun á Breiðdalsvík og Skagaströnd sé lítil sem engin, vegna niðurstaðna 

gasmælinga. Urðunarstaðirnir þar á milli mynda töluvert af hauggasi en 

meðalmetaninnihald er ekki það mikið að minna en helmingur hauggassins er metan.  

Þegar niðurstöður frá Akureyri, Skagafirði, Blönduóss og Skagaströnd eru skoðaðar verður 

að hafa í huga að þeim stöðum var lokað fyrirhluta árs 2011, að því leiti að urðun 

óflokkaðs úrgangs var flutt til Stekkjarvíkur. Það verður til þess að áætlun líkansins fyrir 

árið 2012, að undanskildu árinu 2011, sýnir mestu metanmyndunina í urðunarstöðunum 

fjórum, eftir þann tíma mun gasið helminga sig á rúmum 17 árum, vegna þess að við val á 

inntaksbreytum var k sett sem 0,04 ár
-1

(sbr. kafla 5.6.2). Metanmyndunin mun um leið 

færast yfir til Stekkjavíkur, sjá nánar mynd 28.  

Að ofangreindu athuguðu var ákveðið að vinna áfram með urðunarstaðina á Akureyri, 

Fíflholti og Þernunesi. Ástæða þess að Þernunes var einnig valið til frekari úrvinnslu er sú 

að sá urðunarstaður kemur best út af minni urðunarstöðum rannsóknarinnar, þá m.t.t. 

metanmyndunar.   



62 

Í viðauka H eru niðurstöður hvers urðunarstaðar fyrir sig settar fram í myndum. 

Úrgangsmagnið sem sett var inn í LandGem fyrir hvern urðunarstað er í viðauka E.  

7.2 Niðurstöður LandGem og IPCC 

LandGem og IPCC líkönin voru hermd með nákvæmari upplýsingum um úrgangsmagn. 

Eini munurinn á hermun LandGem hér og í frummatsathuguninni er sá að tímabil urðunar 

er frá opnun urðunarstaðarins til ársins 2020, sbr. kafla 5.6.1. Þar sem IPCC líkanið er 

fjölfasa líkan, flokkar úrganginn eftir kolefnisinnihaldi og helmingunartíma þess, er 

samsetningu urðaðs úrgagns breytt frá árinu 2011 til ársins 2020 (sbr. kafla 5.6.3), eftir það 

er úrgangsmagn (sbr. kafla 5.6.1) og samsetning hans stöðug. Niðurstöður þessara 

nákvæmari hermuna fyrir urðunarstaðina á Akureyri, Fíflholti og Þernunesi á þremur 

mismunandi tímabilum má sjá á 27 hér að neðan.  

7.2.1  Akureyri 

 
Mynd 27 Áætluð metanmyndun (m3/klst) á Akureyri úr LandGem og IPCC 

Mynd 27 sýnir hver áætlun LandGem og IPCC er fyrir Akureyri. Áætlað er að á næsta ári 

(árið 2012) verði metanmyndun á Akureyri um 81 m
3
/klst. Eins og áður hefur verið fjallað 

um þá var urðun úrgangs á Akureyri færð til Stekkjarvíkur fyrri-hluta árs 2011. Vegna 

þessa fer metanmyndun í urðunarstaðnum minnkandi frá árinu 2012 og er áætluð um 60 

m
3
/klst. árið 2020 og verði síðan líklega komin niður fyrir 10 m

3
/klst. árið 2075. 

Hafa ber í huga að inntaksbreyta helmingunartíma líkananna var áætluð um 17 ár. Sé þessi 

tími styttri þá verður metanmyndun í urðunarstaðnum líklega orðin lítil sem engin árið 

2075.  

Þrátt fyrir að urðunarstaðnum hafi verið lokað árið 2011 var IPCC líkanið einnig hermt 

miðað við að urðun yrði haldið áfram á Akureyri til ársins 2075 þar sem samsetningu 

úrgangs var breytt frá árinu 2011 til ársins 2020, þaðan sem úrgangsmagn og samsetning 

var óbreytt til ársins 2075. Þannig er hægt að áætla hversu mikil metanmyndun muni eiga 

sér stað bæði á Akureyri og í Stekkjarvík.  
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Að ofangreindu athuguð þarf að hafa í huga að þegar urðun úrgangs á Akureyri var færði 

til Stekkjarvíkur var aukin áhersla á flokkun á lífrænan úrgang frá heimilum á Akureyri en 

sá úrgangur er fluttur til Moltu í Eyjafirði. Í maí 2011 höfðu borist um 250 tonn af 

heimilsúrgangi frá Akureyringum það árið (Molta, 2011). Hluti lífræna úrgangsins mun þó 

að einhverju leyti fara til Stekkjavíkur. Hér er gert ráð fyrir því að sú minnkun á urðun 

lífræns úrgangs í Stekkjavík, vegna aukinnar flokkunar á Akureyri, muni fylgja breyttri 

samsetningu úrgangs sem fjallað var um í kafla 5.6.3. Niðurstöður hermunar í IPCC miðað 

við þetta er sýnd með punktalínu á mynd 28:  

 
Mynd 28 Samanburður á niðurstöðum LandGem og IPCC fyrir Akureyri 

Eins og punktalínan á mynd 28 sýnir þá fer metanmyndun vaxandi til ársins 2015 þegar 

miðað er við áframhaldandi urðun (sbr. punktalínan á mynd 28). Einnig sýnir punktalínan 

að áhrif minnkandi urðunar lífræns úrgangs, þ.e. minnkun metanmyndandi úrgangs, í 

urðunarstaðnum verður meiri en metanmyndun á hverja klukkustund í kringum árið 2015. 

Eftir það fer hún stöðugt minnkandi og myndi enda lárétt yrði sama úrgangsmagni með 

sömu samsetningu urðað nógu lengi, urðunarstaðurinn væri stöðugur þar til hætt væri að 

urða.  

Svæðið á milli bláu punktalínunnar (IPCC-urðað áfram) og rauðu og bláulínanna 

(IPCC/LandGem) er sú metanmyndun sem myndi eiga sér stað í Stekkjavík, yrði sama 

úrgangsmagni, og miðað við sömu samsetningarforsendur, urðað í Stekkjavík og var gert á 

Akureyri. Hins vegar hefur, í kjölfar lokunar urðunarstaðarins á Akureyri,  flokkun á 

lífrænum heimilisúrgangi aukist í sveitarfélaginu. Þetta gæti orðið til þess að punktalínan 

lækki hraðar en mynd 28 sýnir, þ.e. minni metanmyndun í Stekkjavík. Rúmmálið á milli 

línanna tveggja er um 17 milljónir rúmmetra af metani.  

Til viðbótar við úrgang frá Akureyri mun úrgangur frá Blönduósi, Skagaströnd og 

Skagafirði færast til Stekkjarvíkur.  
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7.2.2 Fíflholt 

 
Mynd 29 Áætluð metanmyndun (m

3
/klst) á Þernunesi úr LandGem og IPCC 

Mynd 29 sýnir hversu mikla metanmyndun hermun í  LandGem og IPCC líkönunum 

áætlar í Fíflholti. Niðurstöður LandGem, sem miða við óbreytt magn til urðunar frá 2010 

til ársins 2020, sýnir að urðun eykst úr 20 m
3
/klst. árið 2012  í um 30 m

3
/klst. árið 2020. 

Þetta sýnir í raun hver áætluð metanmyndun yrði í Fíflholti miðað við óbreytt ástand frá 

árinu 2010, þ.e 50% aukningu í metanmyndun frá árinu 2010 til ársins 2020.  

Ef hins vegar gert er ráð fyrir því að lífrænn úrgangur í Fíflholti minnki í samræmi við 

markmið landáætlunar (sbr. kafla 2.4) þá myndi metanmyndun urðunarstaðarins vera 

svipuð árið 2012 og árið 2020, í um 18 m
3
/klst. Metanmyndun myndi líkt og á Akureyri, 

þegar miðað var við áframhalandi urðun í IPCC, halda áfram að vaxa eftir árið 2011 en 

fara síðan minnkandi í kringum árið 2015, vegna minni áhrifa frá lífrænum úrgangi.   
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7.2.3 Þernunes 

 
Mynd 30 Áætluð metanmyndun (m3/klst) á Þernunesi úr LandGem og IPCC 

Mynd 30 sýnir hversu mikla metanmyndun LandGem og IPCC áætla í urðunarstaðnum í 

Þernunesi. Niðurstöður LandGem sýna að miðað við óbreytt ástand frá árinu 2010, bæði 

hvað varðar úrgangsmagn og samsetningu, þá eykst metanmyndun í urðunarstaðnum úr 5 

m
3
/klst. árið 2012 í um 6 m

3
/klst. árið 2020. Aukning metanmyndunar yrði því um 20 % 

frá árinu 2010 miðað við óbreytt ástand.  

Þar sem umtalsvert minna úrgangsmagn er urðað í Þernunesi en á Akureyri og Fíflholti eru 

áhrif þess að breyta samsetningu úrgangsins og halda úrgangsmagni stöðugu frá árinu 2012 

til ársins 2020, að magninu til, töluvert minni en t.d. í Fíflholti. Þannig minnkar 

metanmyndun úr 5 m
3
/klst. árið 2012 niður í um 4 m

3
/klst. árið 2012.  

Ef urðun yrði hætt árið 2020 líkt og LandGem gerir ráð fyrir í þessum hermunum þá yrði 

metanmyndun í urðunarstaðnum orðin mjög lítil árið 2075, um 1 m
3
/klst., og enn minni ef 

að helmingunartími metansins í urðunarstaðnum er skemmri en 17 ár, sem hér var gert ráð 

fyrir. Miðað við forsendur IPCC líkansins þá væri metanmyndun árið 2075 líklega orðin 

stöðug í 3 m
3
/klst.  

Hafa ber í huga að árið 2009 hóf sveitarfélagið flokkun á heimilisúrgangi sem varð til þess 

að úrgangsmagn til urðunar minnkaði úr rúmum 3000 tonnum á ári í um 2000 tonn árið 

2010. Það er því líklegt að urðun lífræns úrgangs verði ekki mikið minni og hún er í dag í 

Þernunesi, og reiknað var með í hermun á IPCC líkaninu. Því má leiða líkur að því að 

metanmyndun í Þernunesi  eftir árið 2020 stefni á myndun í kringum 3 m
3
/klst. árið 2075. 

Það fer þó eftir ákvörðunum stjórnvalda fram til og eftir árið 2020 hvernig urðun lífræns 

úrgangs verður háttað og því hversu lengi verður urðað í Þernunesi, ásamt því eins og áður 

segir hver helmingunartími metansins er. Þá er hugsanlegt að urðunarstaðurinn í Þernunesi 

muni í framtíðinni taka við úrgangi frá fleiri sveitarfélögum í nágreni Fjarðabyggðar. 

Í viðauka H eru myndir sem sýna hermun urðunarstaðanna í Fíflholti og Þernunesi í IPCC 

og LandGem líkönunum.   
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7.3 Eru líkön æskileg tæki í hönnun? 

Munur á milli áætlana á gasmyndun mismunandi líkana fyrir sömu urðunarstaðina hefur 

verið talinn það mikill, allt að fimmfaldur, að áreiðanleiki þeirra hefur hingað til ekki verið 

talinn góður (Schraff (2005) og Oonk (2010)). Líkönin gera flest ráð fyrir því að 

urðunarstaðurinn taki að mestu leyti við heimilis- og rekstrarúrgangi sem inniheldur meira 

af lífrænum efnum en margur annar úrgangur (Bjarnadóttir, 2008). Í samanburðarskýrslu 

Oonk (2010) kemur m.a. fram að ekkert þeirra líkana sem borin voru saman (sbr.  kafla 

4.4) séu með góða eða mjög góða nákvæmni.  

Þessar niðurstöður styðja ekki notkun líkana við áætlun á hauggasmyndun í 

urðunarstöðum. Hins vegar getur verið ágætt að notast við þau þegar nákvæmar og góðar 

upplýsingar liggja fyrir um ytri- og innri skilyrði urðunarstaðarins. Sum líkönin eru einföld 

í sniðum, þannig gæti verið áhugavert að notast við líkön á hönnunarstigi urðunarstaða, 

niðurstöðuna ber þó að taka með fyrirvara vegna óvissu almennt um innsetningarbreytur 

líkana. 

Öll líkön sem áætla hauggasmyndun eru inntakslíkön, með tiltækar nákvæmar upplýsingar 

um inntaksbreytur verða til nákvæmari áætlanir um hauggasmyndun í urðunarstöðum. 

Þessu er hins vegar ekki svo að skipta fyrir urðunarstaði á Íslandi, aðra en þann á Álfsnesi. 

Hérlendis þarf því að áætla mikilvægustu inntaksbreyturnar þ.e. mögulega metanmyndun, 

L0, og metanmyndunarhraðann,k, líkt og gert var í kafla 5.6.2 meðan að erlendis liggja oft 

fyrir rannsóknir á breytunum. 

Tæknilegar upplýsingar um urðunarstaði á Íslandi, aðra en Álfsnes, eru mjög takmarkaðar 

og margar af mikilvægustu stýribreytum hauggasmyndunar þarf að áætla líkt og gert var í 

þessari rannsókn.  

Bjarni Gnýr Hjarðar yfirverkfræðingur þróunar- og tæknideildar SORPU bs. telur að þegar 

stuðst sé við notkun líkana, líkt og notuð eru hér, verði að taka tillit til þess að útskolun 

sigvatns hafi mikil áhrif á hauggasmyndun í urðunarstöðum. Þannig getur, ef úrkoma og 

rakastig urðunarstaðarins er hátt, allt að helmingur niðurbrjótanlegustu lífrænu efnanna 

skolast út úr urðunarstað (Bjarni Gnýr Hjarðar, munnleg heimild, 2. maí 2011). Því geta 

líkön sennilega allt að tvöfaldað þá hauggasmyndun sem raunverulega verður í þeim en 

það fer eftir útskolunarhraða sigvatnsins. Það gæti því verið mögulegt að allt að tvöfalda 

hauggasmyndun með því að hringrása sigvatninu aftur í urðunarstaðinn. Sú aukning yrði 

eingöngu vegna þeirra niðurbrjótanlegu efna sem færu aftur í urðunarstaðinn, áhrif 

hitastigs sigvatnsins auk fleiri þátta myndi síðan auka hauggasmyndun enn frekar.  

7.3.1 Nauðsynleg gögn/mælingar 

Til þess að mæla nýtanlegt magn hauggas í urðunarstað þarf að bora víða holur niður í 

úrganginn. Í holurnar er komið fyrir sérstaklega götuðu röri og lekt fyllingarefni sett 

meðfram því. Yfirborðþétting þarf að vera örugg og þá þarf að bora nokkrar mæliholur 

með ákveðnum fjarlægðum frá aðalholunni. Gasi er dælt með ákveðnum hraða úr aðalholu 

á meðan mælt er í mæliholum. Þannig er unnt að áætla áhrifasvæði hennar þar sem  

gasþrýstingur mun falla með tíma í þeim holum sem eru innan áhrifasvæðis aðalholunnar. 

Þegar mælt er í holunni þarf stöðugt að mæla magn og samsetningu hauggassins en líklega 

þarf mörg mælissett til að raunhæf mynd fáist af myndun hauggas í urðunarstaðnum, 
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sérstaklega þar sem vitað er að samsetning úrgangs er mjög misjöfn (Helga Jóhanna 

Bjarnadóttir, 2008) 

Þær mælingar og þau gögn sem m.a. þurfa að vera til staðar til þess að áætlun líkana verði 

sem nákvæmust eru: 

 Gasmælingar á flæði og samsetningu hauggas. 

 Mælingar á hitastigi, þrýstingi og rakainnihaldi urðunarstaðarins ásamt mælingum á 

sigvatni og eiginleikum þess. 

 Gasmælingar á yfirborði urðunarstaðar, til þess að mæla flæði hauggass út úr 

urðunarstaðnum. 

 Almennar veðurmælingar. 

 Nákvæm samsetning úrgangs. 

 Nákvæmar upplýsingar um innri uppbyggingu og samsetningu urðunarstaðar. 

 Urðunarsaga urðunarstaðarins. 

 Auk rannsókna á efna- og eðlisfræðilegum ferlum í niðurbroti úrgangs. 

Í dag er verið að gera nákvæmar rannsóknir á hauggasmyndun í urðunarstöðunum á 

Akureyri og Kirkjuferjahjáleigu (á Suðurlandi), verkefnin eru bæði á viðkvæmu stigi og 

því fengust ekki gögn um þessar mælingar vegna trúnaðar við verkkaupa. Halda verður vel 

utan um  niðurstöður þessara rannsókna, þannig að áætlunargerð verði sem best hér á 

Íslandi í framtíðinni og stjórnvöld geti sett losunarviðmið vegna hauggaslosunar frá 

urðunarstöðum. 

7.4 Samanburður á LandGem og IPCC 

Að því gefnu að markmið Landsáætlunar um að draga úr urðun á lífrænum úrgang árið 

2020 náist þá ofmetur LandGem líkanið metanmyndun í urðunarstöðum frá árinu 2011, 

þegar samsetning urðað úrgangs byrjar að breytast.  

Að þessu athuguðu má gera ráð fyrir því að ofmat hafi átt sér stað í frumathugunum á 

urðunarstöðunum, þ.e. urðunarstöðunum sem ekki voru teknir til frekari úrvinnslu, frá og 

með árinu 2011. Líklegt er að það ofmat sé með svipuðum hætti og var fyrir Þernunes þar 

sem úrgangsmagn þessara staða er sambærilegt eða minna en þar. Þannig er áætlað að 

óvissa hlutfallsreikninga út frá Hagstofu Íslands (sbr. kafla 5.6.1) aftur frá árinu 2011 verði 

minni ef úrgangsmagn var upphaflega lítið, þ.e. áætlað metanmagn er það lítið að 

hlutfalllega hefur hún minni áhrif á útkomu minni urðunarstaðanna en sama skekkja t.d. á 

Akureyri.  

Frumathugunin áætlaði metanmyndun um 6,7 m
3
/klst. fyrir Þernunes árið 2020 en IPCC, 

með nákvæmari úrgangsmagni og breytilegri samsetningu frá 2011 til 2012, áætlaði 

metanmyndun um 4,2 m
3
/klst. Þetta verður til þess, miðað við framangreint, að 

frummatsathugun hafi áætlað metanmyndun um 60% meiri heldur en hún er í rauninni, 

sambærilegt ofmat á sér stað fyrir Fíflholt. Því má draga þá ályktun að áætlað 

úrgangsmagn, út frá gögnum Hagstofu Íslands, í frummatsathuguninni hafi verið ofmetið 

sama hlutfall.  

Niðurstöður líkananna fyrir hvern og einn urðunarstað má sjá í töflu 16. Ástæða þess að 

gildin í töflunni eru ekki sýnd nákvæmt er að áætlunin er ekki nákvæmari en það að hægt 

sé að sýna aukastafi.  
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Tafla 16 Áætlað klukkustundagildi (m
3
) metanmyndunar í urðunarstöðunum m.v. IPCC 

Urðunarstaður Íbúafjöldi Árið 2012 Árið 2020 Árið 2075 

Akureyri 19.950 81 60
* 

10** 

Fíflholt 15.385 18 17 13 

Þernunes 4.637 5 4 3 

Skagafjörður*** 4.345 4 3 0 

Hornafjörður*** 2.528 2 2 0 

Vopnafjörður*** 682 1 1 0 

Blönduós*** 1.312 1 1 0 

Hvammstangi*** 1.122 1 1 0 

Skagaströnd*** 625 0 0 0 

Breiðdalsvík*** 209 0 0 0 

* Þar að auki allt að 20 m3/klst. sem myndast í Stekkjavík, fer eftir flokkun lífræns úrgangs til Moltu. 

**Þar að auki allt að 40 m3/klst. sem myndast í Stekkjavík, fer eftir flokkun lífræns úrgangs til Moltu 

*** Frummatsathugun með LandGem aðlöguð að niðurstöðu IPCC fyrir árið 2020 

7.5 Samantekt 

Niðurstöður hermunar með áætluðum inntaksbreytum hér á undan sýna að mesta 

metanmyndunin er í urðunarstaðnum á Akureyri um 80 m
3
/klst. árið 2012 og um 60 

m
3
/klst. árið 2020. Næst á eftir Akureyri er Fílholt með um 18 m

3
/klst. árið 2012 og einum 

rúmmetra minni á klukkustund árið 2020. Aðrir urðunarstaðir mynda töluvert minna metan 

miðað við áætlun hermunanna.  

Miðað við ofangreint þá er hauggasmyndun í urðunarstaðnum á Akureyri með þeim hætti 

að tæknilega fýsilegt er að safna því. Einnig gæti hauggasmyndun í urðunarstaðnum í 

Fíflholti verið með því móti að tæknilega fýsilegt væri að safna því með tilliti til þess 

magns sem niðurstöður líkananna segja til um, frekari rannsókna á urðunarstaðnum væri 

hins vegar þörf áður en slík ákvörðun væri tekinn. 

Urðunarstaðirnir á Hvammstanga, Skagafirði, Vopnafirði, Þernunesi og Hornafirði hafa 

það metaninnihald sem þarf til að tæknilega fýsilegt sé að safna því, sbr. kafla 6.3. Magn 

þess metans sem myndast, m.v. áætlun líkananna, er það lítið að söfnun á hauggasi yrði 

tæplega hagkvæm og óljóst hver ávinningurinn væri.  

Urðunarstaðirnir á Blönduósi, Skagaströnd og Breiðdalsvík mynda það lítið metan að 

tæknilega ófýsilegt væri að safna því.  

Að ofangreindu sögðu þá hefur í úrvinnslu áætlana líkananna ekki verið tekið tillit til þess 

að söfnunarkerfi ná aldrei öllu gasinu. Nýting þeirra fer annars vegar eftir hönnun 

söfnunarkerfisins og hins vegar eftir því hvernig innri og ytri skilyrði urðunarstaðarins er 

háttað. Ólíklegt væri að söfnunarkerfi fyrir þá urðunarstaði sem mynda minna magn af 

metani en Akureyri og Fíflholt næði nema í mesta lagi helmingi þess hauggas sem myndast 

á hverjum tíma. Söfnunarkerfi í þessa staði er því lausn sem minnkar einungis að litlu leyti 

þau umhverfisáhrif sem verða vegna hauggassins, komist það í andrúmloftið.  

Hér skal ítrekað að þessi niðurstaða byggist á ónákvæmum upplýsingum um 

urðunarstaðina og skilyrðum utan þeirra og innan. Tekið er mið af gasmælingum, 
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úrgangsmagni (sem að hluta til hefur verið áætlað) og hvernig urðun er háttað á hverjum 

stað fyrir sig að svo miklu leyti sem þær upplýsingar liggja fyrir.  
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8 Áætluð metanmyndun urðunarstaða 

á Íslandi öllu 

Út frá áætlaðri metanmyndun í þessari rannsókn (sbr. tafla 16) er hægt að áætla hversu 

mikið metan gæti myndast í hverjum og einum landshluta á Íslandi frá urðunarstöðum. Líkt 

og áður er reiknað með því að urðun lífræns úrgangs verði með því móti, árið 2020, sem 

landsáætlun um meðhöndlun úrgangs tilgreinir.  Við áætlun í þessum kafla verða árin 2012 

og 2020 höfð til viðmiðunar. 

Íbúafjöldinn sem hver urðunarstaður þjónustar, sjá töflu 16 í kafla 7.4, er teiknaður upp 

sem x – ás og er áætluð metanmyndun á klukkutíma fyrir árin 2012 og 2020 sem y – ás á, 

sjá einnig töflu 16. Þá  var besta lína punktasafnsins fundin, sjá töflu 17. Hin línulega 

fylgni er þokkaleg, svo jöfnurnar eru notaðar til þess að áætla metanmyndun hvers 

landshluta út frá íbúafjölda. Ekki verður tekið tillit til íbúaþróunar (sbr. kafla 2.6.) 

Niðurstöður bestu línu fyrir árin 2012 og 2020 eru eftirfarandi: 

Tafla 17 Jöfnur sem lýsa metanmyndun á íbúa á landsvísu (N=10). 

Ár Metanmyndun (m
3
/klst.) Fylgni (R

2
) 

Árið 2012 y=0,0032x-4,9258 0,77 

Árið 2020 y=0,0032x-5,1442 0,77 

Stuðullinn 0,0032, í töflu 17, er metanmyndun á íbúa á klukkustund. Ef besta lína er ekki 

notuð heldur meðaltals metanframleiðsla á íbúa kemur í ljós að sú aðferð er heldur 

ónákvæmari. Ef jöfnurnar eru notaðar fyrir staði með 1500 íbúa eða minna, gefa jöfnurnar í 

Töflu 17 niðurstöðuna 0, eða enga metanmyndun. Þetta er vegna ónákvæmni í línulegu 

nálguninni. Þessi nálgun er hins vegar góð fyrir staði með fleiri íbúa en 2500, þessi 

niðurstaða er fengin með því að prófa töluna sem jöfnurnar gefa fyrir Reykjavík (Aubert, 

2007) og er sú tala innan 10 % skekkjumarka, en verður mun stærri ef önnur nálgun en sú 

línulega er notuð. 

Þetta þýðir hins vegar að jöfnurnar gilda einungis fyrir fjölmennari sveitarfélög en 1500 

íbúa. Jöfnurnar þarf því að nota með varúð og meðhöndla þarf sérstaklega þá urðunarstaði 

sem taka við úrgangi frá sveitarfélögum með færri en 1500 íbúum, þ.e.a.s. búa til sérstakar 

jöfnur fyrir þau.   

8.1.1  Metanmyndun í fámennum sveitarfélögum 

Þegar besta lína er keyrð í gegnum áætlaða metanmyndun Blönduósar, Hvammstanga, 

Vopnafjarðar, Skagastrandar og Breiðdalsvíkur, á sama hátt og áður, verður til jafna fyrir 

fámennari sveitarfélög en 1500 íbúa. Fylgnin er hér mjög lág, eða 0,2. Þar er um að kenna 

tölunni fyrir Vopnafjörð, sé sá staður tekinn út verður fylgnin sambærileg og er í töflu 17. 

Stuðullinn 0,0007 m
3
/íbúa á ári breytist ekki mikið við að sleppa Vopnafirði svo þessi 

stuðull verður notaður  fyrir metanmyndun á fámennari stöðum. Sú metanmyndun verður 

síðan dregin frá heildinni þar en engar líkur eru á að söfnun fari fram á þessum stöðum, 
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nema þeir séu staðsettir nálægt stærri urðunarstað, sjá nánar í næsta kafla. Niðurstöður 

bestu línu í gegnum gagnasafn hvers árs fyrir þessa staði eru eftirfarandi: 

Tafla 18 Jöfnur sem lýsa metanmyndun í fámennari sveitarfélögum (N = 5) 

Ár Metanmyndun (m
3
/klst.) Fylgni (R

2
) 

Árið 2012 y=0,0007x+0,0622 0,24 

Árið 2020 y=0,0005+0,0931 0,18 

Þessi aðferð er talin vera betri en nota meðalmetanmyndun. Vopnafjörður truflar þá 

niðurstöðuna of mikið.  

Líkt og fyrir jöfnunar í töflu 17 þarf að sýna varúð þegar jöfnurnar í töflu 18 eru notaðar 

fyrir fleiri íbúa en 1500. 

8.2 Áætluð metanmyndun eftir landshlutum 

Byggt á niðurstöðum þeirra jafna sem fram koma í töflu 17 og töflu 18 var íbúafjöldi hvers 

landshluta notaður til að áætla hver metanmyndun urðunarstaða landshlutana væri, sjá töflu 

19 hér að neðan. Í töflunni er sérstaklega greint hver metanframleiðslan er í stöðum með 

færri en 1500 íbúa. Ástæðan fyrir því er að út frá niðurstöðum 7.kafla er hægt að draga þá 

ályktun að slíkir urðunarstaðir myndi mjög lítið hauggas sem tæknilega er erfitt og 

fjárhagslega óhagkvæmt að ráðast í söfnun á. (sbr. kafla 9) 

Áætluð metanmyndun á höfuðborgarsvæðinu út frá hermun líkananna er um 628 

m
3
/klst.Til samanburðar var áætlað að árið 2007 hafi hauggasmyndun í Álfsnesi verið um 

700 m
3
/klst. og metanmyndun þar af leiðandi um 350 m

3
/klst. Þá var áætlað að árið 2015 

myndi gasmyndun í Álfsnesi ná hámarki í tvöfaldri þeirri gasmyndun sem var árið 2015 

(Aubert, 2007). Miðað við framangreint er hægt að álykta sem svo að áætlunin sé eins 

áreiðanlega og hún getur orðið miðað við þær upplýsingar sem lágu til grundvallar vali á 

gildum á inntaksbreytum í líkönin. 

Áætluð metanmyndun í fámennari sveitarfélögum (sbr. töflu 18) var ekki beitt til frádráttar 

á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi og Vesturlandi. Ástæðan fyrir því er sú að 

Höfuðborgarsvæðið og Vesturland urða nú þegar í sitthvorn urðunarstaðinn, Álfsnes og 

Fíflholt. Á Reykjanesi er stærsti hluti úrgangs sendur til brennslustöðvar í Helguvík. Þessir 

landshlutar hafa því meiri möguleika en aðrir til að farga úrgangi á einum stað. Væri 

úrgangur sem myndast á Reykjanesi urðaður væri áætluð metanmyndun með því móti sem 

tafla 15 sýnir.  

Metanmyndun á Norðurlandi eystra færist að hluta til, og að lokum alveg yfir til 

Norðurlands vestra eftir árið 2011-2012 vegna þess sem áður hefur komið fram um að 

Akureyri urðar núna í Stekkjarvík vestan Blönduósar.  Magn metanmyndunar vegna 

úrgangs frá Akureyri mun þó fara eftir árangri í flokkun lífræns úrgangs á Akureyri (sbr. 

kafla 7.2.1). Jöfnunar sem fjallað var um hér á undan byggja á því að urðun hefði verið 

haldið áfram á Akureyri til þess að fá sem besta mynd af urðun eftir landshlutum og á 

Íslandi öllu. Því væri hægt að áætla út frá mynd 28 að allt að 25% af metanmyndun 

Norðurlands eystra árið 2020 hafi færst yfir til Stekkjavíkur á Norðurlandi eystra. Þannig 

mun metanmyndun á Norðurlandi eystra vera m 65 m
3
/klst. en allt að 40 m

3
/klst.  á 

Norðurlandi vestra, árið 2020.  
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Að ofantöldu sögðu er viðbúið að línulegt samband milli íbúafjölda og metanmyndunar 

sýni ekki rétta mynd af öllum urðunarstöðum á Íslandi. Innri og ytri aðstæður geta verið 

mismunandi á milli urðunarstaða og úrgangsmagn ekki endilega háð íbúafjölda. Þannig 

virðist t.d. urðunarstaðurinn í Fíflholti urða töluvert minna magn af úrgang á íbúa borið 

saman við aðra staði. Því lýsa jöfnurnar í töflu 17 ekki metanmyndun í Fíflholti, að því 

gefnu að líkönin gefi raunhæfa mynd af metanmyndun í urðunarstöðum sem hér eru til 

rannsóknar.  

Jöfnurnar áætla metanmyndun í Fíflholti sem 45 m
3
/klst.

 
árið 2012 og 43 m

3
/klst. árið 

2020, sem er helmingi meira en líkönin höfðu gert ráð fyrir í kafla 7. Áhrif þessa eru hins 

vegar ekki mikill á landsvísu, þau eru innan við 3%. Rétt gildi miðað við niðurstöður 7. 

kafla verða sett í stað þeirra sem hér voru áætlaðar út frá bestu línu fyrir Fílholt.  

Þegar metanmyndun hvers landshluta fyrir sig er lögð saman fyrir hvort árið í senn kemur í 

ljós að árið 2012 og 2020 myndast u.þ.b. sama magnið af metani eða um 900 m
3
 á 

klukkustund. Það er vegna þess að eftir árið 2011 byrjar samsetning úrgangsins að breytast. 

Áhrif þessa hægir stöðugt á metanmyndun urðunarstaðanna en í kringum árið 2015 er 

hlutfall óvirks úrgangs orðið það mikið að metanmyndun milli ára fer minnkandi en ekki 

vaxandi líkt og fyrir árið 2015. Þannig hefur metanmyndunin árið 2020 minnkað niður í 

sambærilegt magn, og árið 2012. Eftir það fer metanmyndun enn minnkandi þar til stöðugt 

ástand myndast á milli metanmyndandi efna og magn urðaðs úrgangs.  

Byggt á áætlunum líkananna sýna niðurstöðurnar að áhrif sveitarfélaga, fámennari en 1500 

íbúa, á hauggasmyndun á landsvísu eru minni háttar, innan við 2%. Það er því hægt að 

álykta sem svo að úrgangur frá fámennari sveitarfélögum en 1500 íbúa, sé hann ekki 

urðaður í nálægan stærri urðunarstað, myndi lítið af metani. Hauggasmyndun er þar af 

leiðandi einnig lítil og að söfnun þessi yrði tæknilega óframkvæmanleg eða mjög erfið 

viðfangs.   
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Tafla 19 Metanmyndun eftir landshlutum, óvissa á metanmyndun varlega áætluð sem 20% 

Landshluti 
Íbúafjöldi 

landshluta 

Íbúafjöldi 

sveitarfélaga 

innan 

landshluta, 

fámennari en 

1500 íbúar 

Metanmyndun árið 2012 (m
3
/klst.) Metanmyndun árið 2020 (m

3
/klst.) 

Metanm. 
Frádregin 

metanm 

Alls 

 

Alls  á 

árinu   

m
3
 

Metanm. 
Frádregin 

metanm 

Alls 

 

Alls á 

árinu 

m
3
 

Höfuðborgarsvæðið 199.924  628 0 628 5.504.486 628 0 628 5.502.915 

Reykjanes 20.866  61 0 61 534.805 61 0 61 533.234 

Vesturland 15.725  18 0 18 157.135 17 0 17 148.104 

Vestfirðir 6.905 2.861 17 2 15 129.803 17 2 15 133.245 

Norðurland Vestra 7.962 3.642 20 3 18 154.335 20 2 18 159.146 

Norðurland Eystra 28.705 3.964 86 3 83 728.082 86 2 84 733.456 

Austurland 14.628 3.103 41 2 39 342.652 41 2 40 346.518 

Suðurland 23.899 4.417 71 3 68 591.900 71 2 68 598.068 

Alls 318.614 17.987 943 13 930 8.143.199 941 10 931 8.154.687 
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8.3 Metan sem eldsneyti á bifreiðar 

Út frá þeirri áætlun sem kynnt var hér að framan um áætlaða metanmyndun úr 

urðunarstöðum í hverjum landshluta fyrir sig er hægt að áætla hversu marga bifreiðar hver 

landshluti gæti knúið, árin 2012 og 2020. Forsendan á bak við áætlaðan fjölda bifreiða er 

sú að reiknað er með að ekið sé á metanbifreið sem eyðir 1380 m
3
 á ári, (eyðir 6,9 

m
3
/100km og ekur 20.000 km frá metan.is þann 10.01.11.). Áætlaðan fjölda bifreiða sem 

hver landshluti gæti þjónustað miðað við fyrirliggjandi upplýsingar eins og sjá má í töflu 

20.  

Tafla 20 Fjöldi metanbifreiða sem urðunarstaðir hvers landshluta gætu tæknilega knúið 

Landshluti Fjöldi bifreiða árið 2012 Fjöldi bifreiða árið 2020 

Höfuðborgarsvæðið 3.989 3.988 

Reykjanes 388 386 

Vesturland 114 107 

Vestfirðir 94 97 

Norðurland Vestra 112 115 

Norðurland Eystra 528 531 

Austurland 248 251 

Suðurland 429 433 

Alls 5.901 5.909 

Tafla 20 sýnir að áætlað sé að urðunarstaðir á Ísland gætu knúið tæplega 6 þúsund 

metanbifreiða frá árinu 2012 til 2020, eftir það gæti sú þjónusta farið minnkandi. Af 

heildarfjölda bifreiða sem væri hægt að þjónusta vegna metanmyndunar í urðunarstöðum 

er áætlað að höfuðborgarsvæðið þjónusti rúmlega 65 % þeirra bæði árin og Norðurland 

eystra 10% árið 2012. Ef að miðað væri við tvinnbifreið, sem gengur fyrir öðru eldsneyti 

með metaninu, væri áætlaður fjöldi bifreiða töluvert meiri.  

Til samanburðar við töflu 20 þá er áætlað að metanmyndun á Álfsnesi gæti þjónstað um 

4.500 metanbifreiða (Hjarðar (2011). Hins vegar er ekki ljóst hvað forsendur liggja til 

grundvallar áætlunar SORPU bs., þ.e. hvað bifreiðin sem miðað er við eyðir miklu og 

keyrir mikið. Ef að t.d. væri miðað við bifreið sem notar jafn mikið af metani á hverja 100 

km og bifreiðin sem hafður er til viðmiðunar hér en áætlað væri að hann keyrði 12.000 km 

væri áætlaður fjöldi bifreiða á höfuðborgarsvæðinu rúmlega 6.500 bifreiðar.  

Eins og fjallað var um í kafla 8.2 mun allt að 25% af metanmyndun Norðurlands eystra 

vera í Stekkjavík á Norðurlandi vestra árið 2020. Því er hægt að áætla út frá Tafla 20 hér 

að ofan að Norðurland vestra gæti þjónustað allt að 250 bifreiða árið 2020 en Norðurland 

eystra um 400 bifreiða.  

Ekki var tekið tillit til nýtingarhlutfalls söfnunarkerfisins við mat á því hversu marga 

bifreiða landshlutarnir gætu þjónustað. Í skýrslu Oonk (2010) kemur fram að margar 

rannsóknir hafi verið gerðar á nýtingarhlutfalli söfnunarkerfa sem sýna fram á að 

nýtingarhlutfallið geti verið frá 10% upp í 85%. Hátt nýtingarhlutfall er almennt tengt 

miklum samfelldum og einsleitum massa af úrgangi, vel hönnuðu söfnunarkerfi, þykkt og 

lekt yfirborðsþekju ásamt góðri urðunartækni (Oonk, 2010).  
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8.4 Umræður 

Vegna íbúasetu fólks á Íslandi og áætlunum líkana í þessari rannsókn, er ljóst að mestu 

möguleikar nýtingar á hauggasi til meðhöndlunar sem eldsneyti eru á höfuðborgarsvæðinu 

og á Norðurlandi eystra. Hingað til hefur markaður metans sem eldsneytis ekki verið fyrir 

hendi.  Markaðurinn fer þó ört stækkandi þar sem tiltölulega fáar bifreiðar eru á götunni 

sem ganga fyrir metan. Í árslok 2011 er gert ráð fyrir að um 1000 bifreiðar verði á Íslandi 

sem nýtt geta metan sem eldsneyti sem er töluverð aukning frá fyrri árum. 

Mikið hefur verið rætt um það, m.a. í SORPU bs., að núverandi söfnun hauggass frá 

urðunarstaðnum á Álfsnesi gæti þjónustað um 4500 ökutæki (Hjarðar, 2011). Hér er 

áætlaður fjöldi bifreiða á höfuðborgarsvæðinu um 4000 fyrir árið 2012 sem leiðir líkur að 

því að áætlunin er nærri raunveruleikanum fyrir árið 2012. Það fer þó eftir hverslags 

bifreið er miðað við (sbr. kafla 8.3)  

Mikilvægt er að hafa í huga að þetta miðast við það að hver og einn landshluti hafa einn 

stóran urðunarstað sem urði meirihluta þess úrgangs sem fellur til í landshlutanum. Það 

yrði til þess að metanmyndun verði eins mikil og möguleiki er á. Langar vegalengdir og 

erfið veðurfarsleg skilyrði hluta ársins hafa hins vegar komið í veg fyrir það (Kamsma & 

Meyles, 2003).  

Suðurland, höfuðborgarsvæðið og Norðurland vestra og eystra senda þann úrgang sem á að 

fara til endanlegra förgunar að mestu leyti á einn urðunarstað og Reykjanes á einn stað til 

brennslu í Helguvík. Erfiðara hefur verið að koma slíku fyrirkomulagi á á Vestfjörðum og 

Austurlandi en þar eru mörg lítil sveitarfélög og langar vegalendir á milli sveitarfélaga.  

Til dæmis myndi urðun úrgangs frá þremur stóru sveitarfélögunum á Austurlandi í einn 

urðunarstað verða til þess að úrgangur frá um 80% af íbúum landshlutans færi til sama 

urðunarstaðar. Sjö urðunarstaðir hafa starfsleyfi samkvæmt heimasíðu 

Umhverfisstofnunar,  það væri hægt að fækka þeim með því að færa urðun 

dreifbýliskjarnanna á einn urðunarstað.  

Breyttar áherslur á flokkun og meðhöndlun lífræns úrgangs mun að miklu leyti ráða því 

hverjir möguleikar í nýtingu metans verða á Íslandi í framtíðinni, en þá möguleika má telja 

ágæta. Þannig var áætlað að á Vesturlandi, Suðurlandi, höfuðborgarsvæðinu og á 

Reykjanesi væru um 200 þúsund tonn af lífrænum úrgangi árið 2006 og af því um 113 

þúsund tonnum endanlega fargað. Samkvæmt kafla 2.4.1 var markmiðum 

landsáætlunarinnar um minnkun á lífrænum úrgangi til urðunar fyrir árið 2009, náð má 

gera ráð fyrir því að hún hafi enn aukist. Gasgerð gæti því verið vænlegur kostur til gerðar 

metangass þar sem endurvinnsla lífræna úrgangsins hefur aukist mikið (Mannvit 

verkfræðistofa, 2009). Eini urðunarstaðurinn af þeim sem þessi rannsókn tekur til þar sem 

hægt er að gera ráð fyrir söfnun af einhverju magni af hauggasi er á Akureyri.  

Endurvinnsla lífræns úrgangs og það að koma honum í arðbæra meðhöndlun sem jafnframt 

minnkar neikvæð áhrif hauggas, og annarra efna sem tengjast úrgangi, á umhverfið er sú 

leið sem á að fara í framtíðinni.  
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9 Kostnaður við söfnun hauggass og 

umhverfislegur ávinningur 

Það hefur löngum verið álit manna að urðun sé ódýrasta leiðin við förgun á úrgangi en þá 

hefur ekki verið reiknað með söfnun á hauggasinu en hún eykur kostnaðinn. Það skal þó 

tekið fram að brennsla úrgangs er umhverfislega hagkvæmari. Nú þegar kröfur um urðun 

verða strangari og strangari er ljóst að urðunin mun verða dýrari. Einnig hefur orðið mikil 

vakning í umhverfismálum sem hefur m.a. orðið til þess að  litið er til metans sem myndast 

í urðunarstöðum sem orkugjafa frekar en að leyfa því að losna út í andrúmsloftið með 

tilheyrandi aukningu á myndun gróðurhúsalofttegunda í CO2-ígildistonnum talið. 

Þar sem urðunarstaðirnir sem hér eru rannsakaðir eru ekki hannaðir með söfnun eða 

hreinsun hauggass í huga verður í útreikningum hér að neðan gert ráð fyrir því að 

söfnunarkerfi hauggass nái til um 30% þess hauggass sem myndast í urðunarstöðunum. 

Þessi nýtingarmörk eru í neðri hluta þess bils sem almennt má gera ráð fyrir í gassöfnun á 

urðunarstöðum og er undir þeirri gassöfnun sem gert var ráð fyrir á Álfsnesi árið 2002 (sbr. 

kafla 3.4).    

9.1 Rekstrakostnaður við nýtingu eða brennslu 
hauggass - forsendur. 

Hér verður gróflega áætlaður kostnaður sem verður vegna uppsetningar  og reksturs 

söfnunarkerfis hauggass og tækjabúnaðar til hreinsunar þess eða brennslu. Meðal annars 

verður horft til þess kostnaðar sem liggur fyrir um fyrstu hreinsistöð SORPU bs. í Álfsnesi. 

Hönnunarafköst þeirrar hreinsistöðvar eru um 40 m
3
/klst. (Björn H. Halldórsson, 2006a). 

Þess konar afköst ættu að duga urðunarstað eins og Akureyri. Ef að haggasi verður  safnað 

á Kirkjuferjahjáleigu og Stekkjarvík er hugsanlegt að samskonar hreinsistöð og hér hefur 

verið fjallað um dugi til hreinsunar.  

Forsendur kostnaðarmatsins eru eftirfarandi: 

 Kostnaður vegna gömlu hreinsistöðvarinnar í Álfsnesi, hönnunarforsendur 40 

m
3
/klst., sem sett var upp árið 2000 er um 94 milljónir króna á föstu verðlagi. Hér 

verður miðað við að kostnaðurinn við hreinsistöðina sé 90 milljónir króna. 

 Kostnaður vegna búnaðar við brennslu hauggassins við opin bruna þegar því hefur 

verið safnað er hér áætlaður um 2 milljónir króna. Þessi tala er gróflega áætluð og 

er hugsanlega aðeins hærri.  

 Við áætlun á kostnaði við holurnar sem safna gasinu var kostnaður við 

holuniðursetningu í þessari rannsókn hafður til viðmiðunar. Holurnar sem setja þarf 

niður við söfnun hauggassins eru umfangsmeiri en þær holur sem settar voru niður, 

eru sverari og umhverfis þær er sett perlumöl. Því verður meðalkostnaður hverrar 

holu í þessari rannsókn tvöfaldaður. Áætlaður kostnaður við hverja holu er þá um 

500.000 kr. 

 Söfnunarlagnir og annar kostnaður í kringum söfnunina er áætlaður 100.000 kr. á 

holu.  

 Viðhaldskostnaður er áætlaður 6% á ári og rekstrarkostnaður er áætlaður 4% á ári 

miðað við stofnkostnað hreinsistöðvarinnar.  
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Sá kostnaðarliður sem hefur hvað mesta óvissu er stofnkostnaður vegna tækjabúnaðar. 

Tækni og aðrir þættir hafa breyst frá árinu 2000, þegar gamla stöðin var tekin í notkun. 

Líklegt er að kostnaðurinn sé lægri en hér hefur verið áætlaður. Hins vegar eru engar aðrar 

forsendur fyrir hendi til þess að áætla lægri kostnað. Hér hefur ekki verið tekið tillit til 

undirbúningskostnaðar, rafmagnskostnaðar, einnig þarf mikið magn af vatni, fimm lítrar á 

hvern rúmmetra sem hreinsaður er, auk annarra tilfallandi þátta sem taka þyrfti fram í 

nákvæmri kostnaðaráætlun. 

Heimasíður fyrirtækja sem gefa sig út fyrir framleiðslu á hreinsistöðvum á hauggasi gefa 

ekki upp verð. Til upplýsingar fyrir aðstandendur urðunarstaðanna er hægt að nálgast 

upplýsingar um gerðir hreinsistöðva m.a. á heimasíðu Flotech
1
 þaðan sem SORPA bs. 

keypti sína hreinsistöð. 

9.1.1 Metan á markað 

Þegar hauggasinu hefur verið safnað og metanið hreinsað úr því þarf að koma því á 

markað. Til þess þarf flutning metans til dreifingaraðila sem koma metaninu á markað. Í 

dag kostar rúmmetri af metani 90 kr. að viðbættum virðisaukaskatti.  

 

Mynd 31 Líkleg kostnaðarskipting við meðhöndlun, flutning og dreifingu metans. 

Á mynd 31 sést hvernig tekjur vegna eins rúmmetra af metani gæti skipts á milli þeirra 

aðila sem þurfa að koma að framleiðslunni til þess að metan komist til neytenda. Verðmæti 

metans er því um 22,5 kr. á rúmmetrann. Restin fer upp í kostnað vegna hreinsunar, lagna 

til dreifingaraðila og dreifingar. Þó má áætla að sá hluti metanverðsins sem fer til eigenda 

fyrirtækisins fari að hluta til upp í kostnað og því verðmæti metansins lægra en 22,5 kr. 

Á Álfsnesi sér SORPA bs. um að safna og meðhöndla hauggasið. Orkuveita Reykjavíkur á 

lögnina sem flytur metanið yfir til N1 sem kemur metaninu á markað (Metan hf., 2011c). 

  

                                                

1
 http://www.flotech.com/ 

Hreinsistöð       
22,5 kr. 

Flutningslögn til 
dreifingaraðila  

22,5 kr. 

Drefingaraðili 
22,5 kr. 

Eigendur       
22,5 kr. 
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9.2 Umhverfislegur ávinningur söfnunar 
hauggass 

Á mynd 32 má sjá hver áætluð losun gróðurhúsaloftegunda  hvers urðunarstaðar er miðað 

við áætlanir líkananna og forsendur í kafla 5.7. 

 
Mynd 32 Losun gróðurhúsalofttegunda urðunarstaðanna út frá áætlunum líkananna 

Heildarlosun urðunarstaðanna er áætluð um 15 þúsund tonn CO2-ígildi árið 2012 og um 

11.500 tonn árið 2020.  Líkt og hægt var að búast við þá losnar stærsti hluti 

gróðurhúsaloftegundanna á Akureyri eða um 10.500 tonn CO2-ígildi árið 2012 og um 

8.000 tonn CO2-ígildi. Þá er urðunarstaðurinn í Fíflholti með tæplega  2.300 tonn CO2-

ígildi árin 2012 og 2020.  

Rauðu og appelsínugulu stöplarnir á mynd 32 sýna hver losunin á urðunarstöðunum á 

Akureyri og Fíflholti yrðu ef að hauggasinu yrði safnað. Miðað er við 30% nýtingu 

söfnunarkerfisins.  Fyrir Akureyri er minnkun á losun CO2-ígilda við söfnun hauggass um 

3000 tonn  árið 2012 og tæplega 2000 tonn árið 2020. Í Fíflholti væri komist hjá um 600 

tonnum af CO2-ígildum bæði árið 2012 og 2020.  

Miðað við forsendur í kafla 5.7 er þannig hægt að áætla að ef Akureyri myndi safna 

hauggasi, myndi söfnun á því jafngilda losun 800 bifreiða á götum Akureyrar árið 2012 og 

um 500 bifreiða árið 2020. Sömu útreikningar fyrir Fíflholt sýna fram á að söfnun á 

hauggasi jafngildi losun frá um 160 bifreiðum bæði árið 2012 og 2020. 

 -  2.000  4.000  6.000  8.000  10.000  12.000

Akureyri

Fíflholt

Þernunes

Skagafjörður

Hornafjörðu

Blönduós

Hvammstangi

Vopnafjörður

Skagaströnd

Breiðdalsvík

Losun gróðurhúsaloftegunda eftir urðunarstöðum (tonn CO2-ígildi) 

Án söfunar 2012 Án söfnunar 2020 Með söfnun 2012 Með söfnun 2020
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Þegar CO2-ígildi voru metin út frá áætlaðri metanmyndun hvers landshluta fyrir sig (sbr. 

kafla 8.2) á sama hátt og áður voru niðurstöðurnar eftirfarandi, sjá mynd 33. 

 
Mynd 33 Losun gróðurhúsalofttegunda eftir landshlutum út frá áætlunum líkananna 

Byggt á áætlun líkananna þá losnar meira af gróðurhúsalofttegundum frá urðunarstaðnum í 

Álfsnesi en frá öllum öðrum urðunarstöðum á landinu. Ef að losun frá urðunarstöðum allra 

landshlutanna er lögð saman kemur í ljós að árið 2012 er áætlað að losun 

gróðurhúsaloftegunda er tæplega 130 þúsund tonn CO2-ígilda árið 2012 og rúmlega 120 

þúsund tonn CO2-ígilda árið 2020. Áætlun fyrir höfuðborgarsvæðið eitt og sér er um 

85.000 CO2-ígildi. Til samanburðar var áætlað (sbr. kafla 2.7) að um 80.000 tonn CO2-

ígildi losnuðu frá förgunarstöðum Suðvesturhorns landsins árið 2007 (Suðurland, 

Reykjanes, höfuðborgarsvæðið og Vesturland).   

Miðað við að nýting söfnunarkerfis SORPU bs. í Álfsnesi væri um 50% (Línuhönnun 

verkfræðistofa, 2002) og áður gefnar forsendur um kolefnislosun bifreiða þá verður 

söfnunin til þess að losun frá urðunarstaðnum minnkar um 37.000 tonn árið 2012 og 2020 

sem samsvara losun um 9.500 ökutækja. Söfnun á Norðurlandi vestra, m.v. 30% nýtingu, 

minnkar losun um  3.000 tonn sem samsvara losun um 800 bifreiða bæði árið 2012 og 

2020.  

Ástæða þess að losun stendur í stað á milli árana 2012 og 2020 er að áætlun líkananna 

tekur tillit til þess að urðun lífræns úrgangs minnkar í samræmi við markmið landsáætlunar 

um meðhöndlun úrgangs og úrgangsmagni var haldið óbreyttu frá 2011 og áfram (sbr. 

kafla 5.6.1). Þannig eykst hauggasmyndun í urðunarstöðum sem taka við úrgangi eftir árið 

2011 í nokkur ár áður en hún minnkar síðan og stöðugu gildi er náð, miðað við 

samsetningu og stöðugt úrgangsmagn.  
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Að ofangreindu athuguðu er ljóst að söfnun hauggass hefur töluverða þýðingu fyrir losun 

gróðurhúsalofttegunda frá úrgangi. Miðað við þá áætlun sem hér hefur verið gerð má gera 

ráð fyrir því að söfnunin hafi í för með sér töluverðan umhverfisávinning. Á minni 

urðunarstöðum er ávinningurinn minni á landsvísu og jafnframt er tæknilega erfiðara að 

safna og ætla mætti að það yrði fjárhagslega óhagkvæmt.  

9.3 Umræður um valkosti 

Hér að neðan verður hagkvæmni mismunandi valkosta fyrir urðunarstaðina skoðuð, bæði 

fjárhagsleg og umhverfisleg. Taka skal þó fram að þær niðurstöður sem fást út frá þessum 

samanburði eru gróflega áætlaðar og þörf er á frekari rannsóknum á hagkvæmni 

aðferðanna. Samanburðurinn mun þó gefa til kynna hvað hagkvæmast er að gera fyrir 

hvern urðunarstað miðað við þær forsendur sem notast er við. Miðað er við að geri 

urðunarstaðirnir ekki neitt falli á þá losunarskattur vegna losunar á metani. Hér er tekið 

mið af myndun metans og losun gróðurhúsalofttegunda árin 2012 og 2020.  

9.3.1  Ástandið í dag með losunarskatt 

Hér verður farið yfir hver kostnaður urðunarstaðanna væri ef settur yrði losunarskattur á 

losun á þá, líkt og sett var á jarðefnaeldsneyti, safni urðunarstaðirnir gasinu ekki og 

uppfylla þ.a.l. ekki lagalegar kröfur um hauggassöfnun. Miðað verður við það losunargjald 

sem sett var á jarðefnaeldsneyti árið 2009 en þar var miðað við að gjald á losun á tonn 

CO2-ígildi yrði um 2.460 kr. Þannig er í raun verið að setja verð á þau umhverfislegu áhrif 

sem verða vegna losunar gróðurhúsalofttegunda frá urðunarstöðunum. Tafla 21 sýnir hvert 

losunargjald hvers urðunarstaðar fyrir sig yrði miðað við þær áætlanir á metanmyndun og 

losunar gróðurhúsalofttegunda sem kynntar hafa verið í þessari skýrslu.  

Tafla 21 Losunargjald vegna losunar gróðuhúsalofttegunda árin 2012 og 2020 (kr.) 

Urðunarstaður 
Losunargjald 

Árið 2012 Árið 2020 

Akureyri 26.033.085 kr. 19.112.815 kr. 

Fíflholt 5.788.627 kr. 5.621.105 kr. 

Þernunes 1.622.121 kr. 1.423.727 kr. 

Skagafjörður 1.565.279 kr. 1.136.626 kr. 

Hornafjörður 729.807 kr. 617.365 kr. 

Vopnafjörður 280.980 kr. 204.033 kr. 

Blönduós 252.384 kr. 213.499 kr. 

Hvammstangi 438.493 kr. 379.933 kr. 

Skagaströnd -   kr. -   kr. 

Breiðdalsvík -   kr. -   kr. 

  

Niðurstöðurnar í töflu 21 sýna að losunargjaldið yrði mest á Akureyri eða um 26 milljónir 

króna árið 2012 og um 20 milljónir árið 2020. Þá yrði losunargjaldið tæplega 6 milljónir 

króna árin 2012 og 2020 á Fíflholti. Aðrir staðir myndu þurfa að borga töluvert minna 

vegna losunar gróðurhúsalofttegunda og er hægt að velta upp hvort að ráðast skuli í 

kostnaðarsama söfnun á þeim urðunarstöðum frekar en að borga gjaldið, yrði það sett á.  
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9.3.2  Hauggasinu safnað og meðhöndlað til eldsneytis notkunar 

Miðað við þær forsendur sem settar voru fram í kafla 9.1 er hægt að reikna út þann kostnað 

sem fellur til á urðunarstaðina vegna söfnunar og meðhöndlunar hauggassins til 

eldsneytisnotkunar. Hafa þarf í huga að áætlaður kostnaður vegna hreinsistöðvarinnar er 

gróflega áætlaður honum hefur verið dreift á tímabilið 2012 til 2020.  

Holufjöldi og þ.a.l. holukostnaður hvers urðunarstaðar er áætlaður út frá dýpt og flatarmáli 

urðunarstaðar (sbr. tafla 8 í kafla 5.1). Í töflu 23 kafla 9.3.3 má finna þann holufjölda sem 

áætlað var að setja þyrfti niður á hverjum urðunarstað en miðað var við að 25 m væru á 

milli hola ásamt því að reynt var að taka sem mest tillit til ýmissa þátta sem hefðu áhrif á 

niðursetningu söfnunarröra. Reiknað er með sama holufjölda fyrir söfnunarkerfi hér og 

síðar þegar fjallað verður um brennslu (sbr. kafli 9.3.3).  

Til þess að áætla hverjir tekjumöguleikar urðunarstaðanna eru ef þeir myndu safna gasinu 

og meðhöndla það til eldsneytisnotkunar á ökutæki verður hér miðað við að verð á metani 

án virðisaukaskatts sé um 90 kr./Nm
3
 (m.v. að dæluverð sé 120 kr. á N1 þann 14.maí 

2011). 

Tafla 22 Meðhöndlun hauggass til nýtingar metans sem eldsneytis. Áætlaður 

rekstrarkostnaður ásamt tekjum árin 2012 og 2020 (kr.) 

Urðunarstaður 
Rekstrarkostn. 

á ári 

Rekstrartekjur vegna 

sölu metans 

Rekstrarhagnaður eða 

kostnaður 

Árið 2012 Árið 2020 Árið 2012 Árið 2020 

Akureyri 18.040.000 19.360.415 14.213.914 1.320.415 -3.826.086 

Fíflholt 15.693.333 4.269.286 4.145.734 -13.770.714 13.894.266 

Þernunes 11.880.000 1.150.850 1.010.095 -16.889.150 -17.029.905 

Skagafjörður 14.520.000 1.054.970 766.066 -16.985.030 -17.273.934 

Hornafjörður 13.640.000 534.987 452.561 -17.505.013 -17.587.439 

Vopnafjörður 12.320.000 332.444 288.046 -17.707.556 -17.751.954 

Blönduós 14.520.000 182.870 132.791 -17.857.130 -17.907.209 

Hvammstangi 11.880.000 180.707 152.865 -17.859.293 -17.887.135 

Skagaströnd - - - - - 

Breiðdalsvík - - - - - 

 

Niðurstöður í töflu 22 sýna að allir urðunarstaðirnir nema Akureyri gætu þurft að standa 

undir töluvert miklum kostnaði vegna uppsetningu búnaðar til söfnunar og hreinsunar ætli 

þeir að safna hauggasinu og meðhöndla það til nýtingar sem eldsneytis. Hafa þarf í huga 

hér að rekstrarkostnaðurinn er gróflega áætlaður en kostnaður vegna slíkrar söfnunar liggur 

ekki fyrir á internetinu, ásamt því að ýmsum kostnaðarliðum hefur verið sleppt. Því má 

áætla sem svo að rekstrarkostnaðurinn gæti aukist enn frekar við nánari athugun.  

Við kostnaðar- og tekjuskiptingu vegna söfnunar, meðhöndlunar, dreifingar og sölu metans 

væri hægt að hafa í huga þá kostnaðarskiptingu sem fjallað var um í kafla 9.1.1. 
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9.3.3  Hauggasinu safnað og það brennt 

Kostnaður vegna brennslu er hér áætlaður út frá þeim forsendum sem  settar voru fram í 

kafla 9.1, þ.e brennsluvirki, söfnunarkerfi ásamt viðhalds- og rekstrarkostnaði. 

Kostnaðinum hefur verið dreift á tímabilið 2012 til 2020.  

Tafla 23 Bruni hauggass. Áætlaður rekstrarkostnaður árin 2012 og 2020 (kr.) 

Urðunarstaður Áætlaður fjöldi hola Rekstrarkostnaður á ári 

Akureyri 96 7.284.444 

Fíflholt 64 4.937.778 

Þernunes 12 1.124.444 

Skagafjörður 48 3.764.444 

Hornafjörður 36 2.884.444 

Vopnafjörður 18 1.564.444 

Blönduós 48 3.764.444 

Hvammstangi 12 1.124.444 

Skagaströnd 30 2.444.444 

Breiðdalsvík 30 2.444.444 

 

Eins og tafla 23 sýnir þá yrði rekstrarkostnaður þeirrar vinnslu sem hér er fjallað um 

mestur á Akureyri og Fíflholti en fer síðan lækkandi. Stærsti hluti kostnaðarins er vegna 

söfnunarkerfis, þ.e. vegna söfnunarholanna. Fjöldi þeirra hefur verið áætlaður líkt og 

fjallað var um í kafla 9.3.2 en frekari rannsókna á urðunarstöðunum þarf til þess að fast 

ákvarða hversu margar holur þarf að setja niður, hvar það er hægt og hvar ekki miðað við 

aðstæður hverju sinni.  
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9.3.4  Virði umhverfislegs ávinnings söfnunar 

Miðað við það að söfnunarkerfi urðunarstaðanna hafi um 30% nýtni og oxun sé 10% hefur 

hér verið áætlað, m.v. þann losunarkostnað sem fjallað var um í kafla 9.4.1, hvert virði 

sparaðrar losunar yrði, gangi áætlun um magn metanmyndunar og losunar 

gróðurhúsalofttegunda eftir (sbr. tafla 24).  

Tafla 24 Virði umhverfislegs ávinnings söfnunar hauggass (kr.) 

Urðunarstaður 
Verðgildi sparaðrar losunar 

Árið 2012 Árið 2020 

Akureyri 7.809.926 5.733.844 

Fíflholt 1.736.588 1.686.332 

Þernunes 486.636 427.118 

Skagafjörður 469.584 340.988 

Hornafjörður 218.942 185.210 

Vopnafjörður 84.294 61.210 

Blönduós 75.715 64.050 

Hvammstangi 131.548 113.980 

Skagaströnd - - 

Breiðdalsvík - - 

Niðurstöður töflu 24 sýna að umhverfislegur ávinningur er mestur á Akureyri en hann 

jafngildir losun um 800 bifreiða líkt og fjallað var um í kafla 9.3. Í töflunni sést að miðað 

við framangreindar forsendur er umhverfislegur ávinningur ekki mjög mikill á þeim 

urðunarstöðum sem rannsakaðir voru, að Akureyri og Fíflholti undanskildum.  

9.3.5  Samanburður á valkostum 

Hér að neðan hefur verið gerður samanburður á þeim valkostum sem fjallað var um hér að 

framan fyrir árið 2012. Sambærilegar niðurstöður fengust fyrir árið 2020, sjá í viðauka K.  

 
Mynd 34 Fjárhagsleg hagkvæmni valkosta árið 2012 
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Losunarskattur Söfnun - eldsneyti Söfnun - brennsla
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Fjárhagsleg hagkvæmni þeirra valkosta sem hér hafa verið kynntir, sbr. mynd 24, sýna að 

mjög óhagkvæmt gæti verið að fara í söfnun á hauggasi til nýtingar metans sem eldsneytis 

nema hvað helst á Akureyri. Ítreka skal að upplýsingar um kostnaðarhlutann eru gróflega 

áætlaðar. Fjárhagslega væri hagstæðast fyrir alla urðunarstaðina nema Akureyri og Fíflholt 

að borga losunargjaldið frekar en að fara út í söfnun á hauggasi, yrði losunargjaldið sett á. 

Það myndi þó ekki teljast umhverfislega hagkvæmt. Hagstæðast fyrir Fíflholt væri að 

brenna hauggasið og á Akureyri að safna því til notkunar sem eldsneyti, miðað við 

fyrirliggjandi forsendur.    

 
Mynd 35 Umhverfisleg- og fjárhagsleg hagkvæmni árið 2012 

Á mynd 35 hefur virði þeirrar losunar á gróðurhúsalofttegundum sem komið er í veg fyrir 

að komist í andrúmloftið, sbr. kafli 9.4.4, verði bætt við hvern og einn urðunarstað á mynd 

34. Þannig minnkar í raun sá kostnaður sem verður til vegna söfnunar hauggass til nýtingar 

metans sem eldsneyti eða bruna.  

Þá verður í raun hagkvæmara að safna hauggasinu og brenna það á Fíflholti og í Þernunesi 

samanborið við losunargjaldið, líti menn á þann umhverfislega ávinning sem verður til 

vegna söfnunar sem ávinning í krónum talið. Þá verður brennsla fjárhagslega hagkvæm á 

Akureyri árið 2012 miðað við framangreindar forsendur.  
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10 Niðurstöður 

Þegar niðurstöður hauggasmælinganna eru skoðaðar þarf að hafa í huga að í kafla 3.5 var 

sett fram skilgreining á nýtingarmörkum hauggass, þ.e. metaninnihald verður að vera meira 

en 20%. Undir þeim mörkum getur myndast sprengihætta við söfnun og meðhöndlun 

hauggassins. Að ofangreindu athuguðu sýndu niðurstöður hauggasmælinganna, mynd 26 í 

kafla 6.3, að Fíflholt, Hvammstangi, Skagafjörður, Akureyri, Vopnafjörður, Þernunes og 

Hornafjörður höfðu samsetningu hauggass sem væri tæknilega mögulegt. Þá varð ljóst að á 

Blönduós, Skagaströnd og í Breiðdalsvík væri tæknilega ófýsilegt að safna hauggasinu.  

Við frekari úrvinnslu hauggasmælinganna kom í ljós að þar sem þykkt úrgangslags í 

urðunarstöðum er undir fjórum metrum verður samsetning hauggassins þannig að ekki sé 

hægt að nýta það eða brenna. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Umhverfisstofnunar frá árinu 2003 (Kamsma & Meyles, 2003).  

Niðurstöður áætlunar frummatsathugunar með LandGem, sjá töflu 15 í kafla 7.1, sýndu að 

tveir urðunarstaðir mynduðu töluvert meira hauggas og þar af leiðandi metan. Miðað var 

við urðun frá árunum 2000 til 2020. Þeir staðir voru Akureyri og Fíflholt, þ.s. t.d. var 

áætlað að á Akureyri myndi myndast um 67 m
3
/klst. árið 2012 og í Fíflholti sama ár um 23 

m
3
/klst. Um aðra urðunarstaði var áætlað að þeir myndu mynda 5 m

3
/klst. eða minna árin 

2012 og 2020.  

Byggt á niðurstöðum frummatsins var ákveðið að velja Akureyri og Fíflholt til frekari 

úrvinnslu. Auk þeirra var ákveðið að velja urðunarstaðinn á Þernunesi, en áætlað var í 

frummatsathuguninni að sá staður myndi mynda mest af þeim urðunarstöðum sem voru 

langt undir urðunarstöðunum á Akureyri og í Fíflholti í áætlaðri metanmyndun.  

Niðurstöður hermunar með IPCC og LandGem með nákvæmari úrgangsmagni 

urðunarstaðanna þriggja frá opnun þeirra má sjá á myndum 27 til 30 í kafla 7.2. 

Niðurstöður IPCC líkansins gilda frá árinu 2011 þegar tekið er tillit til breytingar á 

samsetningu úrgangs (sbr. kafli 5.6.3.) í samræmi við áætlun landsáætlunar 

Umhverfisstofnunar (sbr. kafli 2.4). Niðurstöður í töflu 16 í kafla 7.4 gera ráð fyrir að 

samsetning úrgangs muni breytast .  

Áætluð metanmyndun frá IPCC og LandGem fyrir Akureyri, samkvæmt þeim 

inntaksbreytum sem áætlaðar voru í kafla 5.6.2, er um 80 m
3
/klst. árið 2012 og um 60 

m
3
/klst. árið 2020. Urðunarstaðurinn á Akureyri hætti urðun á óflokkuðum úrgangi fyrri 

hluta árs 2011 og sendir þann úrgang nú til Stekkjarvíkur. Áætluð metanmyndun í 

Stekkjarvík vegna úrgangs frá Akureyri er um 20 m
3
/klst. árið 2020. Áætlað gildi 

metanmyndunar í Stekkjarvík miðar við markmið landsáætlunar um urðun lífræns úrgangs 

sem er rökrétt að gera að teknu tilliti til aukinnar flokkunar í sveitarfélaginu. 

Niðurstöður hermunar í IPCC líkaninu fyrir urðunarstaðinn í Fíflholti eru þær að um 18 

m
3
/klst. muni myndast árið 2012 og um 17 m

3
/klst. árið 2020. Niðurstöðurnar miðað við 

óbreytt ástand til ársins 2020, þ.e. stöðugt úrgangsmagn til urðunar og óbreytta 
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úrgangssamsetningu þá mun metanmyndun, samkvæmt áætlun LandGem, aukast úr 20 

m
3
/klst. á árinu 2012 í um 30 m

3
/klst. árið 2020. Þetta er aukning um helming.  

Áætlun IPCC líkansins fyrir urðunarstaðinn í Þernunesi eru þær að um 5 m
3
/klst. muni 

myndast árið 2012 og um 5 m
3
/klst. árið 2020 ef að markmiðum landsáætlunar um 

minnkun á lífrænum úrgangi til urðunar er náð. Ef að þeim verður hins vegar ekki náð þá 

eykst metanmyndun í urðunarstaðnum í 6 m
3
/klst. árið 2020, aukning um 20 %.   

Þá leiddu niðurstöður IPCC líkansins í ljós að frummatsathugunin ofmat metanmyndun um 

60%. Ástæðan fyrir því er bæði vegna breytinga á samsetningu úrgangs í IPCC líkaninu og 

síðan líklega einnig vegna ofmats á úrgangsmagni, byggt á upplýsingum frá Hagstofu 

Íslands. Áætlað metanmyndun hvers urðunarstaðar fyrir sig má sjá í töflu 16 en hún er 

byggð á niðurstöðum IPCC líkansins.  

Út frá áætlunum líkananna var síðan áætlað hver metanmyndunin væri í hverjum 

landshluta fyrir sig, sjá töflu 19. Niðurstaða þeirra úrvinnslu var meðal annars sú að 

höfuðborgarsvæðið myndaði 628 m
3
/klst. og Norðurland eystra um 86 m

3
/klst. Saman 

mynduðu þessir tveir landshlutar um 75 % af heildar metanmyndun landsins, en 

heildarmetanmyndun landsins var vegna urðunar á lífrænum úrgangi áætluð 930 m
3
/klst. 

sem samsvarar um 8 milljónum rúmmetra á ári. Áætluð metanmyndun á 

höfuðborgarsvæðinu var talin nálægt núverandi metanmyndun á Álfsnesi (sbr. kafla 8.2).   

Út frá niðurstöðum metanmyndunar hvers landshluta fyrir sig var áætlað hvað hver 

landshluti gæti knúið marga metanbifreiða væri öllu hauggasinu safnað og það 

meðhöndlað til eldsneytisnotkunar á bifreiðar, án tillits til nýtingar söfnunarkerfa (sbr. tafla 

20 í kafla 8.3). Niðurstaðan var sú að Íslendingar gætu knúið um sexþúsund bifreiðar á ári, 

árin 2012 og 2020, miðað við metannotkun þeirrar bifreiðar sem miðað var við. Af því var 

áætlað að höfuðborgarsvæðið gæti knúið um fjögurþúsund bifreiðar, miðað við 

metanbifreið sem keyrir 20.000 km á ári og eyðir 6,9 m
3
/klst. Þetta er sambærileg tala við 

það sem Björn Halldórsson og aðrir forsvarsmenn SORPU bs. og Metan hf. hafa haldið 

fram (Bjarni Gnýr Hjarðar, munnleg heimild, 2. maí 2011). Ef að reiknað hefði verið með 

minni keyrslu t.d. 12.000 km á ári hefði fjöldi bifreiða á höfuðborgarsvæðinu aukist í 

rúmlega 6.500. 

Hafa þarf í huga að hingað til hafði ekki verið reiknað með nýtingu söfnunarkerfis 

urðunarstaða. Því eru þetta áætluð metanmyndun í urðunarstöðunum og sá fjöldi bifreiða 

sem sú metanmyndun gæti knúið.  

Miðað við áætlun líkananna var reiknað út hver heildar losun kolefnisígilda væri fyrir 

hvern og einn urðunarstað (sjá mynd 32 í kafla 9.3) og landshluta (sjá mynd 33 í kafla 9.3), 

þ.s. eingöngu var tekið tillit til hauggasmyndunar í urðunarstöðunum ekki annarra þátta 

sem valda losun gróðurhúsalofttegunda. Þegar áætluð losun var metin fyrir hvern og einn 

urðunarstað og landshluta var miðað við 10% oxun í yfirborðsþekju og þegar áhrif 

söfnunar á reiknaða losun var áætluð var miðað við 30% nýtingu söfnunarkerfis, 50% fyrir 

höfuðborgarsvæðið. 

Helstu niðurstöður útreiknings á kolefnisspori urðunarstaðanna eru þær að söfnun á 

hauggasi hefur umtalsverð áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda frá urðunarstöðunum. 

Þannig var t.d. sýnt fram á að áætluð losun frá urðunarstaðnum á Akureyri árið 2012 verði 

um 10.500 tonn CO2-ígildi sem myndi minnka um 3000 tonn CO2-ígildi yrði byrjað að 
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safna hauggasinu í byrjun árs 2012. Þetta jafngildir losun um 800 bifreiða (sjá forsendur 

bifreiðar í kafla 5.7.). Niðurstöður áætlaðrar losunar gróðurhúsalofttegunda hvers 

urðunarstaðar miðað við áætlun IPCC má finna á mynd 32 í kafla 9.3.  

Niðurstöður losunar gróðurhúsaloftegunda frá hverjum landshluta vegna urðunar á úrgangi 

má sjá á mynd 33 í kafla 9.3. Þar kom meðal annars fram að losun á höfuðborgarsvæðinu 

árið 2012 og 2020 án söfnunarkerfis er um 85.000 tonn CO2-ígildi og árið 2020. Söfnun 

miðað við 50% nýtingu myndi lækka þá losun um 37.000 tonn CO2-ígildi bæði árin.  

Miðað við 50% nýtni söfnunarkerfis í Álfsnesi og þá staðreynd að megnið af því hauggasi 

sem myndast á Íslandi vegna urðunar myndast í Álfsnesi er hægt að draga þá ályktun að 

söfnun þar minnkar losun gróðurhúsalofttegunda vegna úrgangs um rúmlega helming 

þeirrar losunar sem verður vegna urðunar úrgangs á Íslandi.    

Valkostagreining var gerði fyrir þá urðunarstaði sem rannsakaðir voru (sbr. kafli 9.3). Þeir 

valkostir sem fjallað var um voru: 

 Losunargjald: Miðað við enga söfnun. 

 Söfnun og meðhöndlun hauggass til nýtingar metans sem eldsneyti á bifreiðar.  

 Söfnun og brennsla hauggass. 

Í umfjöllun um losunargjald er reiknað með því að slíkt gjald yrði setta á þá urðunarstaði 

sem ekki söfnuðu gasinu árið 2012 og 2020. Hafa þarf þó í huga að losunarviðmið 

gróðurhúsalofttegunda eru ekki til staðar á Íslandi í dag, slík viðmið þarf þó að setja á áður 

en farið væri út í álagningu á urðunarstaðina vegna losunar frá þeim. Frekari rannsóknir á 

þeim þætti er því þörf t.d. með hauggasmælingum á yfirborði urðunarstaðanna. 

Byggt á niðurstöðum hauggasmælinganna, áætlunum líkananna,  grófri valkostagreiningu 

og áætlaðri losun gróðurhúsalofttegunda má túlka niðurstöðurnar fyrir hvern urðunarstað 

rannsóknarinnar á eftirfarandi hátt:  

Tafla 25 Niðurstöður rannsóknar er varðar tæknilegan fýsileika og hagkvæmni söfnunar 

Urðunarstaðir 
Tæknilega 

mögulegt? 

Fjárhagsleg hagkvæmni og umhverfislegur 

ávinningur byggt á myndum 34 og 35 

Fíflholt 

Já 

Óvíst hver hagkvæmnin er. Þarfnast frekari 

rannsókna. Umhverfislegur ávinningur 

töluverður. 

Hvammstangi 

Já 

Miðað við losunargjald er fjárhagsleg 

hagkvæmni og umhverfislegur ávinningur 

líklega frekar lítill.  

Blönduós 

Nei 

Miðað við losunargjald er fjárhagsleg 

hagkvæmni og umhverfislegur ávinningur 

líklega mjög lítill. 

Skagaströnd 
Nei 

Hauggas myndast ekki í mælanlegu magni. 

Engar forsendur til söfnunar. 

Skagafjörður 

Já 

Miðað við losunargjald er fjárhagsleg 

hagkvæmni og umhverfislegur ávinningur 

líklega mjög lítill. 
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Urðunarstaðir 
Tæknilega 

mögulegt? 

Fjárhagsleg hagkvæmni og umhverfislegur 

ávinningur byggt á myndum 34 og 35 

Akureyri 

Já 

Fjárhagsleg hagkvæmni er mikil. Óvissa í 

kostnaðarþáttum gerir það hins vegar að verkum 

að líklegt er að kostnaður vegna söfnunar verði 

ávallt meiri en fjárhagslegur ávinningur. 

Umhverfislegur ávinningur söfnunar er mikill.  

Vopnafjörður 

Já 

Miðað við losunargjald er fjárhagsleg 

hagkvæmni og umhverfislegur ávinningur 

líklega frekar lítill. 

Þernunes 

Já 

Fjárhagslega gæti verið hagkvæmast að safna 

hauggasinu til brennslu. Aftur veldur óvissa í 

kostnaðarútreikningum að mögulega gæti 

kostnaður vegna brennslu verið vanmetin. 

Umhverfislegur ávinningur söfnunar er lítill.  

Breiðdalsvík 
Nei 

Hauggas myndast ekki í mælanlegu magni. 

Engar forsendur til söfnunar. 

Hornafjörður 

Já 

Miðað við losunargjald er fjárhagsleg 

hagkvæmni og umhverfislegur ávinningur 

líklega mjög lítill. 

Að ofangreindu athuguðu er samsetning hauggassins í sjö urðunarstöðum af tíu þannig að 

tæknilega mögulegt er að safna hauggasinu sem myndast. Hins vegar er metanmyndun það 

lítil og kostnaður við búnað vegna hreinsunar og meðhöndlunar til nýtingar þess það mikill 

að það borgar sig varla að fara í slíka fjárfestingu nema á einum urðunarstað 

rannsóknarinnar. Ýmsa þætti vantar í kostnaðargreininguna. Frekari greiningar væri þörf 

og nákvæmari upplýsingar um kostnað tækjabúnaðar ætli urðunarstaðirnir sér í söfnun. 

Finnsk viðmiðunarmörk eru 10 m
3
/klst. á hektara urðunarstaðar (Umhverfisstofnun 

Finnlands, 2001). Samanburður urðunarstaða rannsóknarinnar við þetta viðmið má sjá í 

töflu 26 byggt á upplýsingum um umfang urðunarstaða úr úttektarferð (sbr. tafla 8 í kafla 

5.1). Niðurstöður gefa til kynna að engin urðunarstaður nái þessu viðmiði, Akureyri þó 

næst því. Eingöngu var reiknað fyrir árið 2012 því árið 2020 verður umfang 

urðunarstaðanna líklega orðið mun meira.  

Tafla 26 Metanmyndun urðunarstaðanna m.v. finnsk viðmiðunarmörk 

Urðunarstaður Metanmyndun (m
3
/klst. á hektara) 

Akureyri 6,8 

Fíflholt 1,5 

Þernunes 0,4 

Skagafjörður 0,4 

Hornafjörður 0,2 

Vopnafjörður 0,1 

Blönduós 0,1 

Hvammstangi 0,1 

Skagaströnd 0,0 

Breiðdalsvík 0,0 

 



91 

11  Ályktanir 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar, miðað við þær forsendur sem settar hafa við fram er hægt 

að draga eftirfarandi ályktannir: 

 Hauggasmyndun á urðunarstaðnum á Akureyri er með því móti að að 

hauggassöfnun er tæknilega fýsileg og gæti einnig líklega verið fjárhagslega 

hagkvæm, sérstaklega ef umhverfislegur ávinningur er metin til verðgildis, miðað 

við þær forsendur sem settar hafa verið fram. Áætlun IPCC líkansins reiknar með 

um 81 m
3
/klst. árið 2012 og um 60 m

3
/klst. árið 2020. Umhverfislegur ávinningur 

söfnunar var hér áætlaður um 3000 tonn CO2-ígildi sem jafngildir um 800 

bifreiðum.  

 Hauggasmyndun í urðunarstaðnum í Fílholti er með því móti að hauggassöfnun er 

tæknilega möguleg en óvíst er hvort söfnunin yrði tæknilega fýsileg eða 

fjárhagslega hagkvæm, miðað við þær forsendur sem settar hafa verið fram. Þörf er 

á frekari rannsóknum. Niðurstöður rannsóknar á  Kirkjuferjahjáleigu gæti verið 

hægt að yfirfæra á Fíflholt, þá með tilliti til þess hvort safna ætti hauggasinu til 

nýtingar eða brennslu. Umhverfisávinningur söfnunar var hér áætlaður um 600 tonn 

CO2-ígildi sem jafngildir um 160 bifreiðum.  

 Miðað við hauggasmælingar er einnig tæknilega mögulegt að safna hauggasi á 

Hvammstanga, Skagafirði, Vopnafirði, Þernunesi og Hornafirði. Söfnunin yrði 

mjög líklega ekki tæknilega fýsileg né fjárhagslega hagkvæm, miðað við forsendur 

settar fram í þessari rannsókn. Umhverfislegur ávinningur þess að safna hauggasi 

yrði lítill samanborið við Akureyri.  

 Almennt má búast við því að hauggassöfnun á urðunarstöðum sem þjónusta færri 

en 1500 íbúa , eins og Blönduós, Skagaströnd og Breiðdalsvík, sé tæknilega 

ófýsileg og fjárhagslega óhagkvæm. Umhverfislegur ávinningur hauggassöfnunar 

yrði mjög líklega lítill sem enginn.   

 Finnsk viðmiðunarmörk, m.t.t. hauggassöfnunar, eru að 10 m
3
/klst. þurfi að 

myndast af metani á hektara urðunarstaðar svo það beri að safna hauggasi 

(Umhverfisstofnun Finnlands, 2001). Engin af þeim urðunarstöðum sem hér eru til 

rannsóknar ná þessu viðmiði sbr. tafla 26 í kafla 10. 

 Ákvarðanir stjórnvalda um meðhöndlun lífræns úrgangs til ársins 2020 og eftir það 

hafa mikil áhrif á hauggasmyndun í urðunarstöðum.  

 Þar sem að söfnun er ekki talinn hagkvæm er hægt að fara þá leið að setja sérstakt 

oxunarlag ofna á urðunarstaðina. Þetta er t.d. gert í Finnlandi. 

 

Mikilvægt er fyrir rekstraraðila urðunarstaða að hafa einhver viðmið á því hversu mikið 

hauggas megi losna frá urðunarstaðnum til þess að hægt sé að krefjast söfnunar. Því 

gæti verið mikilvægt fyrir stjórnvöld að setja urðunarstöðum viðmið sem urðunarstaðir 

þyrftu að fylgja, frekar en almenn reglugerðarákvæði sem setja sömu kröfur á flesta 

urðunarstaði, stóra sem smáa. 
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Þar sem hauggassöfnun er líklega aðeins fjárhagslega og tæknilega fýsileg á fáum 

stöðum á landinu virðist almenn söfnunarskylda ekki eiga heima í reglugerð. Í staðinn 

fyrri söfnun hauggass má hugsanlega nota oxunaraðferðina sem talin er vænleg leið til 

þess að eyða metani. Þessi leið yrði væntanlega mun hagkvæmari fyrir þau sveitarfélög 

sem annars þyrftu að koma sér upp óhagkvæmri söfnun hauggass. 

Þá er mikilvægt að rannsóknum verði haldið áfram og fylgst verði með urðun 

sveitarfélaga og hauggasi sem myndast á urðunarstöðunum með mælingum á a.m.k. 

tveggja ára fresti.  

Í kjölfar þessarar rannsóknar gæti verið áhugavert að skoða sambandið á milli 

yfirborðsþekju urðunarstaða og metanmyndunar, sérstaklega í grynnri urðunarstöðum 

rannsóknarinnar. Þá gæti Fíflholt verið áhugaverður urðunarstaður m.t.t. 

hauggassöfnunar en þarfnast frekari rannsókna til staðfestingar á magni þess hauggass 

sem myndast í urðunarstaðnum.   
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Viðauki A: Staða urðunarstaðanna 

gagnvart kröfum reglugerðar 

738/2003 um meðhöndlun úrgangs 

um yfirborðs- og botnþéttingu og 

sigvatnshreinsun. 

Urðunarstaður Yfirborðsþétting Botnþétting Sigvatnshreinsun 

Fíflholt 

Jarðvegur og 

timburkurl, u.þ.b. 1 

meter að þykkt. 

Nægjanleg skv. 

nýjustu reglum. Grafið 

niður á fast.  

Það er leitt í 

jarðvegssíu og leitt 

þannig frá 

urðunarreinum í læki 

sem renna frá staðnum 

til sjávar. 

Hvammstangi 

Kurlað timbur og 

malarkennt efni fer yfir 

sláturúrganginn og 

malarkennt efni yfir 

heimilisúrganginn. 

Engin sérstök 

botnþétting.  
Fer um malarsíu. 

Blönduós 
Kurlað timbur og 

möl/leir 
Leir/möl/sandur Engin. 

Skagaströnd 
Jarðvegur, möl og 

mold. 

Berggrunnur á um 2 m 

dýpi. 
Rennur í mýrarjarðveg. 

Skagafjörður Leirborið malarefni. 
Botninn er mjög þétt 

leirlag. 
Engin. 

Akureyri 

Múrbrotsmulningur, 

sandur, mold, 

timburkurl. Hér áður 

var mest notað af 

timburkurli en nú fer 

það mest til jarðgerðar. 

Undir þeim hluta 

urðunarstaðarins þar 

sem rannsóknir hafa 

verið gerðar liggur 

jökulruðningur með 

lekt minni en 10
-8

 

m/sek. Í botn 

urðunarstaðarins er svo 

siturlag úr möl og úr 

því liggur siturlögn 

sem veitir sigvatni sem 

safnast burtu.  

Sigvatnið sem safnast 

er veitt út í 

sandmyndun norðan 

við urðunarstaðinn. 

Vopnafjörður 
Jarðvegur, möl og 

mold.  

Engin sérstök 

botnþétting.  

Sigvatn rennur til 

sjávar. Mælingar 

gerðar á vegum 

HAUST. 
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Urðunarstaður Yfirborðsþétting Botnþétting Sigvatnshreinsun 

Fjarðabyggð 

Haugurinn er 

lagskiptur (2-2,5 m) og 

eru þau öll hulinn með 

mold og uppgreftir úr 

urðunarstaðnum. 

Moldin og 

uppgröfturinn er síðan 

notaður sem 

yfirborðsþekja ca.1m. 

Náttúrulega þétt lag til 

staðar í botni 

svæðisins. Grafið niður 

á leirlag og/eða klöpp.  

Sigvatn er leitt í 

gegnum sýnatökubrunn 

og fer í lokaðri lögn út í 

sjó. Útrás í sjó er með 

sökkum. 

Breiðdalsvík 
Malarefni það sem 

kemur úr uppmokstri.  

Engin sérstök 

botnþétting. Aldrei 

komið niður á 

grunnvatn, jarðvegur 

mjög þéttur.  

Engar 

mengunarmælingar 

framkvæmdar Í 

starfsleyfi segir: 

Fullnægjandi aðstaða 

til sýnatöku og 

mælinga eftir því sem 

við á í yfirborðsvatni, 

grunnvatni, frárennsli 

og sigvatni skal vera 

fyrir hendi. 

Hornafjörður 
Efni á staðnum og 

nætur til bráðabirgða. 

Aurinn, jarðefni sem 

var á staðnum. 

Rennur í gegnum 

hreinsivirki og 

siturlagnir ( stendur til 

að laga ). 
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Viðauki B: Almennar upplýsingar um 

staðsetningu, rekstaraðila og 

þjónustusvæði urðunarstaða 

Urðunarstaður Heiti staðar Sorpsamlag/sveitarfélag 
Þjónustusvæði 

urðunarstaðar 

Fíflholt Fíflholt SORPUrðun Vesturlands 
Öll sveitarfélög 

Vesturlands 

Blönduós Draugagil 
Sveitarfélagið 

Blönduósbær 

Sveitarfélögin 

Blönduósbær og 

Húnavatnshreppur 

Hvammstangi 
Syðri-

Kárastaðir 

Sveitarfélagið Húnaþing 

vestra 
Húnaþing vestra 

Skagaströnd 
Neðri 

Harrastaðir 

Sveitarfélagið 

Skagaströnd 

Sveitarfélögin 

Skagaströnd og 

Skagabyggð 

Skagafjörður 
Reykjaströnd - 

Skarð 

Sveitarfélagið 

Skagafjörður 

Sveitarfélöum í 

Skagafirði og Akrahreppi 

Akureyri Glerárdalur Eyjafjörður ehf. 

Sveitarfélögin 

Grýtubakkahreppur, 

Svalbarðastrandarhreppur, 

Eyjafjarðasveit, Akureyri, 

Hörgárbyggð, 

Arnaneshreppur, 

Dalvíkurbyggð og 

Ólafsfjörður 

Vopnafjörður Búðaröxl 
Sveitarfélagið 

Vopnafjörður 

Sveitarfélagið 

Vopnafjörður 

Þernunes 
Þernunes – 

Mýrdalur 

Sveitarfélagið 

Fjarðabyggð 

Sveitarfélagið 

Fjarðabyggð 

Breiðdalsvík Heydalamelar 
Sveitarfélagið 

Breiðdalshreppur 

Sveitarfélagið 

Breiðdalshreppur 

tímabundið frá 

Fljótsdalshéraði og 

Seyðisfirði 

Hornafjörður 
Syðri Fjörðu í 

Lóni 

Sveitarfélagið 

Hornafjörður 

Hornafjörður og 

Djúpavogshreppur 
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Viðauki C: Rörasamsetning niðursettra 

mæliröra 

Urðunarstaður 
Dýpt 

holu 

Aldur 

úrgangs 

Botnrör Millirör Topprör 

2,5 m 

gatað 

2,0 

m 

heilt 

2,0 m 

gatað 

1,5 

m      

heilt 

1,5 m 

gatað 

0,5 

m 

heilt 

1,0  

m 

heilt 

Rör sett niður í samstarfi við EFLU 

Hvammstangi 

H1 4,2 6 X 
  

X 
  

X 

H2 3,7 3 X 
  

X 
  

X 

Blönduós 

Bl1 6 3 X X 
  

X X 
 

Bl2 5,7 7 X X 
  

X X 
 

Bl3 6 14 X 
 

X X 
 

X 
 

Skagafjörður 

Sa1 6,8 2 X 
 

X X X 
 

X 

Sa2 4,8 9 X 
  

X 
  

X 

Sa3 5,5 13 X 
  

X X 
 

X 

Akureyri 

A1 7,15 3 X 
 

X X X X 
 

Þernunes 

Þ1 6 12 X X X 
  

X 
 

Þ2 5,6 6 X 
 

X X 
 

X 
 

Þ3 4,4 3 X X 
   

X 
 

Breiðdalsvík 

Bv3 5,8 3 7 m lang PHE plast rör sett niður 
 

X 

Rör sett niður af starfsmönnum sveitarfélaga 

Vopnafjörður 

V1 4 6 5 m lant rör sett niður 

V2 4 2 5 m langt rör sett niður 

Hornafjörður 

Hf5 5 3 6 m langt rör sett niður 

Hf6 4 3 5 m langt rör sett niður 
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Viðauki D: Niðurstöður gasmælinga – 

meðaltal mældra gilda 

Hola CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm) Dýpi (m) Aldur úrgangs (ár) 

A3 62 38 0 1 15 10 

A4 61 39 0 1 15 11 

F2 61 39 0 6 5 6 

A1 59 41 0 1 7,15 3 

A2 59 41 0 0 15 12 

F3 59 41 0 21 5 6 

V3 54 24 2 2 4 8 

H3 53 29 0 0 4 13 

H1 51 34 0 0 4 15 

H4 49 33 0 2 4 13 

Sa1 46 54 0 4 6,8 2 

Hv2 45 42 1 0 3,7 3 

H2 42 23 2 0 4 16 

V2 39 21 5 0 4 2 

Þ3 39 39 0 46 4,4 3 

Þ1 37 37 0 7 6 12 

V1 32 20 0 0 4 6 

H5 32 34 0 0 5 3 

Sa2 32 68 0 40 4,8 9 

Hv1 32 31 0 0 4,2 6 

F1 25 24 5 66 5 4 

Þ2 24 26 6 42 5,6 6 

Bl1 16 36 1 0 6 3 

Sa3 13 18 0 0 5,5 13 

Bl3 10 21 0 0 6 14 

H6 8 13 8 12 4 3 

Hv3 2 1 19 0 2 8 

Bl2 0 11 10 0 5,7 7 

Ss1 0 7 12 0 2 8 

Ss2 0 8 12 0 2 13 

Ss3 0 4 16 0 2 20 

Bv1 0 5 15 0 2 9 

Bv2 0 2 18 0 2 22 

Bv3 0 9 8 0 5,8 3 
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V Vopnafjörður 

Þ Þernunes 

Bv Breiðdalsvík 

H Hornafjörður 
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Viðauki E: Úrgangsmagn 

frumathugunar með LandGem 
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Úrgangsmagn (t/ári) 

Ár Fíflholt Hvammstangi Blönduós* Skagaströnd* Skagafjörður* Akureyri* Vopnafjörður Þernunes Breiðdalsvík Hornafjörður 

2000 12.829 513 3.336 385 3.977 20.527 898 3.849 128 1.283 

2001 12.829 513 3.336 385 3.977 20.527 898 3.849 128 1.283 

2002 12.829 513 3.336 385 3.977 20.527 898 3.849 128 1.283 

2003 13.217 529 3.436 397 3.977 21.147 925 3.965 132 1.322 

2004 13.217 529 3.436 397 4.097 21.147 925 3.965 132 1.322 

2005 13.372 535 3.477 401 4.097 21.395 936 4.012 134 1.337 

2006 11.899 476 3.094 357 4.145 19.039 833 3.570 119 1.190 

2007 9.341 374 2.429 280 3.689 14.946 654 2.802 93 934 

2008 10.000 400 2.600 300 2.896 16.000 700 3.000 100 1.000 

2009 10.000 400 2.600 300 3.100 16.000 700 3.000 100 1.000 

2010 8.000 400 2.600 300 3.100 16.000 700 3.000 100 1.000 

2011 8.000 400 650 75 775 4.000 700 3.000 100 1.000 

2012 8.000 400 
    

700 3.000 100 1.000 

2013 8.000 400 
    

700 3.000 100 1.000 

2014 8.000 400 
    

700 3.000 100 1.000 

2015 8.000 400 
    

700 3.000 100 1.000 

2016 8.000 400 
    

700 3.000 100 1.000 

2017 8.000 400 
    

700 3.000 100 1.000 

2018 8.000 400 
    

700 3.000 100 1.000 

2019 8.000 400 
    

700 3.000 100 1.000 

2020 8.000 400 
    

700 3.000 100 1.000 

Alls 207.534 9.181 34.329 3.961 41.808 211.256 16.067 68.860 2.295 22.953 
* Urðun úrgangs hætt á Blönduósi, Skagaströnd, Akureyri og í Skagafirði, færð til Stekkjavíkur, fyrri hluta árs 2011.  

**Úrgangur urðaður til ársins 2020, óbreytt úrgangsmagn til urðunar frá 2011, sbr. kaflar 2.6 og 5.6.1.
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Viðauki F: Nákvæmara úrgangsmagn í 

LandGem 

Úrgangsmagn (t/ári) 

Ár Akureyri* Fíflholt** Þernunes* 

1995 16.324 
  

1996 16.657 
  

1997 17.190 
 

2.588 

1998 18.922 
 

2.906 

1999 20.921 388 2.920 

2000 22.054 7.081 2.532 

2001 19.960 8.632 2.675 

2002 21.538 9.345 2.783 

2003 19.699 8.735 3.102 

2004 17.509 9.754 3.368 

2005 16.614 11.016 3.649 

2006 18.906 12.898 4.040 

2007 17.684 11.267 2.969 

2008 14.977 10.411 2.997 

2009 10.403 9.157 4.533 

2010 9.785 10.379 2.000 

2011 Lokað - 2.500 10.379 2.000 

2012 
 

10.100 2.000 

2013 
 

10.379 2.000 

2014 
 

10.379 2.000 

2015 
 

10.379 2.000 

2016 
 

10.379 2.000 

2017 
 

10.379 2.000 

2018 
 

10.379 2.000 

2019 
 

10.379 2.000 

2020 
 

10.379 2.000 

Alls 281.643 206.772 63.062 

* Urðun úrgangs hætt á Akureyri, færð til Stekkjavíkur, fyrri hluta árs 2011.  
**Úrgangur urðaður til ársins 2020, óbreytt úrgangsmagn til urðunar frá 2011, sbr. kaflar 2.6 og 5.6.1 
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Viðauki G: Námkvæmara úrgangsmagn 

í IPCC  

Úrgangsmagn (t/ári) 

Ár Akureyri* Akureyri** Fíflholt** Þernunes** 

1995 16.324 16.324 
  

1996 16.657 16.657 
  

1997 17.190 17.190 
 

2.588 

1998 18.922 18.922 
 

2.906 

1999 20.921 20.921 388 2.920 

2000 22.054 22.054 7.081 2.532 

2001 19.960 19.960 8.632 2.675 

2002 21.538 21.538 9.345 2.783 

2003 19.699 19.699 8.735 3.102 

2004 17.509 17.509 9.754 3.368 

2005 16.614 16.614 11.016 3.649 

2006 18.906 18.906 12.898 4.040 

2007 17.684 17.684 11.267 2.969 

2008 14.977 14.977 10.411 2.997 

2009 10.403 10.403 9.157 4.533 

2010 9.785 9.785 10.379 2.000 

2011  9.785 10.379 2.000 

2012  9.785 10.100 2.000 

2013  9.785 10.379 2.000 

2014  9.785 10.379 2.000 

2015  9.785 10.379 2.000 

2016  9.785 10.379 2.000 

2017  9.785 10.379 2.000 

2018  9.785 10.379 2.000 

2019  9.785 10.379 2.000 

2020  9.785 10.379 2.000 

      9.785 10.379 2.000 

2075  9.785 10.379 2.000 

Alls  281.643 206.772 63.062 

*Urðun úrgangs hætt á Akureyri, færð til Stekkjavíkur, fyrri hluta árs 2011.  

**Úrgangsmagn óbreytt frá árinu 2010, sbr. kafla 2.6 og 5.6.1. Samsetning úrgangs breytist þannig að 

markmiðum landsáætlunar um minnkun á urðun lífræns úrgangs til ársins 2020 verði náð, sbr. kafla 5.7.  
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Viðauki H: Niðurstöður frumathugunar 

með LandGem 
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Viðauki I: Niðurstöður IPCC og 

LandGem fyrir Fíflholt og Þernunes 
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Viðauki J: Útreikningur vegna 

valkostagreiningar í kafla 9.4 
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Urðunarstaður 

Rekstrarkostnaður ári vegna söfnunar og meðhöndlunar til 

eldsneytisnotkunar (kr.) 
Sala metans (kr.) Hagkvæmni (kr.) 

Stofnkostnaður  Holukostnaður  
Rekstur og 

viðhald  
Alls Árið 2012 Árið 2020 Árið 2012 Árið  2020 

Akureyri 10.000.000 6.400.000 1.640.000 18.040.000 19.360.415 14.213.914 1.320.415 -3.826.086 

Fíflholt 10.000.000 4.266.667 1.426.667 15.693.333 4.269.286 4.145.734 -11.424.047 -11.547.599 

Þernunes 10.000.000 800.000 1.080.000 11.880.000 1.150.850 1.010.095 -10.729.150 -10.869.905 

Skagafjörður 10.000.000 3.200.000 1.320.000 14.520.000 1.054.970 766.066 -13.465.030 -13.753.934 

Hornafjörður 10.000.000 2.400.000 1.240.000 13.640.000 534.987 452.561 -13.105.013 -13.187.439 

Vopnafjörður 10.000.000 1.200.000 1.120.000 12.320.000 332.444 288.046 -11.987.556 -12.031.954 

Blönduós 10.000.000 3.200.000 1.320.000 14.520.000 182.870 132.791 -14.337.130 -14.387.209 

Hvammstangi 10.000.000 800.000 1.080.000 11.880.000 180.707 152.865 -11.699.293 -11.727.135 

Skagaströnd 
        

Breiðdalsvík 
        

 

Urðunarstaður 
Áætlaður 

holufjöldi 

Rekstrakostnaður á ári vegna brennslu hauggass Losunargjald Spöruð losun 

Stofnkostnaður Holukostnaður 
Rekstur og 

viðhald 
Alls Árið 2012 Árið 2020 Árið 2012 Árið 2020 

Akureyri 96 222.222 6.400.000 662.222 7.284.444 26.033.085 19.112.815 7.809.926 5.733.844 

Fíflholt 64 222.222 4.266.667 448.889 4.937.778 5.788.627 5.621.105 1.736.588 1.686.332 

Þernunes 12 222.222 800.000 102.222 1.124.444 1.622.121 1.423.727 486.636 427.118 

Skagafjörður 48 222.222 3.200.000 342.222 3.764.444 1.565.279 1.136.626 469.584 340.988 

Hornafjörður 36 222.222 2.400.000 262.222 2.884.444 729.807 617.365 218.942 185.210 

Vopnafjörður 18 222.222 1.200.000 142.222 1.564.444 280.980 204.033 84.294 61.210 

Blönduós 48 222.222 3.200.000 342.222 3.764.444 252.384 213.499 75.715 64.050 

Hvammstangi 12 222.222 800.000 102.222 1.124.444 438.493 379.933 131.548 113.980 

Skagaströnd 0 
        

Breiðdalsvík 0 
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Viðauki K: Fjárhagsleg og 

umhverfisleg hagkvæmni árið 2020. 

 

 

 

  

-25.000.000 kr.

-20.000.000 kr.

-15.000.000 kr.

-10.000.000 kr.

-5.000.000 kr.

 -   kr.

Fjárhagsleg hagkvæmni árið 2020 

Losunarskattur

Söfnun - eldsneyti

Söfnun - brennsla

-25.000.000 kr.

-20.000.000 kr.

-15.000.000 kr.

-10.000.000 kr.

-5.000.000 kr.

 -   kr.

 5.000.000 kr.

Umhverfis- og fjárhagsleg hagkvæmni árið 2020 

Losunarskattur

Söfnun - eldsneyti

Söfnun - brennsla
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Viðauki L: Gagnagrunnur vegna 

úttektarferðar og hauggasmælinga í 

tengslum við rannsóknina 

Fylgir skýrslunni á geisladisk en er einnig hægt að nálgast á vef Sambands íslenskra 

sveitarfélaga.  

 


