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Samantekt 
 
Sorpsamlag Þingeyinga hyggst byggja og reka móttöku-, flokkunar- og förgunarstöð með 
brennslu- og orkunýtingarkerfi við Húsavík. Að rekstri Sorpsamlagsins standa 6 sveitarfélög í 
S-Þingeyjarsýslu og eru íbúar þeirra samanlagt um 4000 talsins. Margar lausnir hafa verið 
skoðaðar á förgun sorps á starfssvæði Sorpsamlags Þingeyinga. Ákvörðun um að reisa 
sorpbrennslu með þeim hætti og á þeim stað sem lýst er í matsskýrslu er niðurstaða vinsunar 
margra ólíkra valkosta á útfærslu og staðsetningu. Lagður er fram einn kostur á útfærslu og 
staðsetningu framkvæmdarinnar, þ.e. sorpbrennslustöð staðsett á iðnaðarlóðinni Víðimóar 2 
sunnan Húsavíkur.  
 
Sorpförgunarþörf á starfssvæði Sorpsamlags Þingeyinga er um 8.000 tonn á ári og er ekki 
gert ráð fyrir að breyting verði á þeirri þörf nema til komi breytingar á rekstrarumhverfi 
Sorpsamlagsins. Breytingar á rekstrarumhverfi geta m.a. falist í íbúafjölgun, tilkomu 
stóriðnaðar á svæðinu eða samningum um förgun sorps úr öðrum byggðarlögum. Hönnun 
mannvirkja við þessa framkvæmd er miðuð við 16.000 tonna sorpförgun á ári og eru 
umhverfisáhrif metin í þessari skýrslu út frá þeim forsendum. Í ljósi þessa er framkvæmdin 
kynnt í tveimur áföngum. Áfangi 1 miðast við móttöku 8.000 tonna á ári en áfangi 2 16.000 
tonna á ári. Mannvirki verða öll byggð upp strax við áfanga 1, fyrir utan stækkun á 
forbrennslurýmum sem síðari áfangi krefst.   
 
Byggðar verða tvær samtengdar byggingar, þ.e. móttöku- og förgunarstöð og geymsla, alls 
um 1800 fm. Að auki verður settur upp reykhreinsibúnaður norðan húsanna. Skorsteinn 
verður 16 m hár. Tekið verður á móti öllum úrgangi innanhúss og fer öll starfsemi fram innan 
dyra, utan þess að tveir geymslugámar fyrir brotajárn og hjólbarða verða utandyra austan 
húsanna.  
 
Brennslukerfið sem notast er við er af gerðinni Ener Waste Batch Oxidation System (B.O.S). 
Brennslukerfið uppfyllir alla staðla sem eru í gildi hér á landi. Notast verður við 
þurrhreinsibúnað sem skiptist í tvær einingar, hlutleysingarrými annars vegar og pokasíur 
hins vegar. Hönnun hreinsibúnaðar tekur mið af afköstum við áfanga 2 eða móttöku 16.000 
tonna af sorpi á ári.  
 
Fyrirhugað er að nýta varmaorku sem losnar úr læðingi við brennsluna til raforkuframleiðslu í 
orkustöð Orkuveitu Húsavíkur.  
 
Flugaska og íblöndunarefni verða losuð í forbrennslurými saman við hleðslu hvers dags. 
Óbrennanleg spilliefni, auk þeirra er ekki fæst leyfi til að brenna, verða flutt til aðila sem hafa 
starfsleyfi til förgunar þeirra. Óvirkur, óbrennanlegur úrgangur verður flokkaður, kurlaður og 
urðaður á urðunarstað með starfsleyfi fyrir slíka starfsemi. Sorpsamlag Þingeyinga hefur 
starfsleyfi fyrir tipp fyrir óvirkan úrgang í Laugardal, norðan Húsavíkur.  
 
Gert er ráð fyrir að loftmengun af völdum framkvæmdar verði langt innan löglegra 
viðmiðunarmarka. Áhrif á náttúrufar og menningarminjar eru talin lítil af framkvæmdinni. 
Nokkur sjónræn áhrif hljótast af framkvæmdinni/starfseminni. 
 
Það er niðurstaða framkvæmdaraðila að framkvæmdin og starfsemin sem henni fylgir muni í 
meginatriðum hafa afmörkuð og fremur lítil umhverfisáhrif í för með sér.  
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I Inngangur 
Matsskýrsla þessi fjallar um fyrirhugaða móttöku-, flokkunar- og förgunarstöð úrgangs á 
Húsavík. Framkvæmdaraðili er Sorpsamlag Þingeyinga ehf.  
 
Matsskýrslan er lögð fram samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. 
Skýrslan er í samræmi við matsáætlun um förgunarstöð úrgangs fyrir Sorpsamlag 
Þingeyinga ehf. Tillaga að matsáætlun var samþykkt með athugasemdum af 
Skipulagsstofnun þann 28. janúar 2005. Matsskýrslugerð annaðist Náttúrustofa 
Norðausturlands. 
 
Sorpsamlag Þingeyinga ehf. er fyrirtæki í eigu 6 þingeyskra sveitarfélaga og eru það 
Húsavíkurbær, Kelduneshreppur, Tjörneshreppur, Aðaldælahreppur, Þingeyjarsveit og 
Skútustaðahreppur. Tilgangur félagsins er söfnun, meðhöndlun og eyðing úrgangs. 
Þjónustusvæði Sorpsamlagsins miðast við mörk þeirra sveitarfélaga sem að því standa.  
 
Allt frá því brennsla var stöðvuð í gamalli sorpbrennslu á Húsavík þann 20. ágúst 2002 hefur 
staðið yfir ítarleg athugun á því hvernig best yrði staðið að framtíðarlausn sorpmála á 
starfssvæði Sorpsamlags Þingeyinga. Meðal þess sem verið hefur í athugun er urðun sorps 
sem aðallausn. Þær athuganir hafa engan árangur borið og virðist nú útséð með að sú lausn 
sé raunhæf á starfssvæði Sorpsamlagsins. Undanfarin ár hefur Sorpsamlagið safnað saman 
sorpi og flutt það baggað til urðunar á Suðvesturlandi. Þessir flutningar hafa farið fram 
sjóleiðis að mestu, en einnig landveginn eftir að sjóflutningar lögðust að mestu af á árinu 
2004. Það hefur verið ljóst frá upphafi að þetta fyrirkomulag yrði ekki viðhaft til frambúðar, 
heldur eingöngu meðan fundin er önnur leið til sorpförgunar. Það má því með sanni segja að 
sorpmál á starfssvæði Þingeyinga hafi verið í mikilli óvissu undanfarin ár og að þrýstingur á 
viðunandi framtíðarlausn sé stöðugt vaxandi. 
 
Tilgangur og markmið framkvæmdar er eftirfarandi:  

• Koma á framtíðarlausn sorpmála á starfssvæði Sorpsamlagsins. 
• Endurnýta þá orku sem losnar við brennslu úrgangs til raforkuframleiðslu. 

 
Framkvæmdin felur í sér að komið verði upp á Húsavík móttöku-, flokkunar- og förgunarstöð 
sorps með brennslu- og orkunýtingarkerfi. Byggingar verða tvær, annars vegar móttöku- og 
förgunarstöð og hins vegar geymsla. Brennslukerfi förgunarstöðvarinnar samanstendur af 
tveimur forbrennsluhólfum og einu sameiginlegu eftirbrennslurými. Fyrirhugað er að nýta 
varmaorku sem losnar úr læðingi við brennsluna til raforkuframleiðslu í orkustöð Orkuveitu 
Húsavíkur. Verður það gert með því að hita vatn sem nýtt er í raforkuframleiðslu 
Orkuveitunnar. Hreinsun útblásturs verður með þurrhreinsibúnaði.  
 
Gert er ráð fyrir að framkvæmdinni verði skipt í tvo áfanga þar sem miðað er við að stöðin 
geti tekið á móti 8.000 tonnum á ári við áfanga 1 og 16.000 tonnum á ári við áfanga 2. 
Meðalsorpmagn árin 2002-2004 var um 2.500 tonn/ári sem samanstóð af heimilissorpi, 
iðnaðar- og verslunarsorpi og garða- og timburúrgangi (tafla 1). Aukning milli áranna 2002-
2004 var um 150 tonn á ári. Með tilkomu sorpbrennslunnar verður tekið á móti fleiri 
sorpflokkum en nú er gert, alls um 2.700 tonnum á ári til viðbótar (tafla 4). Því er gert ráð fyrir 
að heildarsorpmagn á ári verði um 5.200 tonn að óbreyttu. Miðað við fyrrgreinda aukningu á 
sorpmagni milli ára við óbreyttar aðstæður var það mat Sorpsamlags Þingeyinga  að reisa 
sorpbrennslustöð sem tekið getur á móti allt að 8.000 tonnum á ári við fyrsta áfanga.  
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     Tafla 1. Sorpmagn (tonn) mismunandi sorpflokka hjá  
     Sorpsamlagi Þingeyinga árið 2004.  

Sorpflokkar Tonn 
Blandað heimilis og fyrirtækjasorp 1.608 
Garðaúrgangur 76 
Timbur 244 
Brotajárn 700 
Samtals 2.628 

 
 
Lagður er fram einn staðarvalkostur, Víðimóar 2, sem er skipulögð iðnaðarlóð sunnan 
Húsavíkur. Umhverfisrask vegna framkvæmdarinnar mun fyrst og fremst miðast við 
framkvæmdir innan lóðar og loftmengun frá stöðinni verður það lítil að áhrifasvæði 
framkvæmdarinnar miðast við lóðarmörk. 
 
Fram að þessu hefur matsvinna falist í eftirfarandi: 

• Framkvæmdin kynnt fyrir almenningi í héraðsfréttablaðinu Skarpi 17.11.2004 
• Drög að matsáætlun kynnt fyrir hagsmunaaðilum 6.12.2004 
• Tillaga að matsáætlun send Skipulagsstofnun 23.12.2004 
• Tillaga að matsáætlun samþykkt af Skipulagsstofnun með athugasemdum 28.1.2005 
• Samráðsfundur með Umhverfisstofnun 28.1.2005 
• Samráðsfundur með Umhverfisstofnun 3.3.2005 
• Samráðsfundur með Skipulagsstofnun 3.3.2005 
• Samráðsfundur með Fornleifavernd ríkisins 3.3.2005 
• Kynningarfundur fyrir almenning/opið hús vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar og 

matsskýrslugerðar 5.3.2005 
 
 
Reiknað er með að athugun matsskýrslu verði lokið í júlí og að framkvæmdir hefjist um sama 
leyti (tafla 2). Framkvæmdum á að vera lokið í desember 2005 og gert er ráð fyrir að 
starfsemi hefjist í janúar 2006. 
 
 
 
         Tafla 2. Tímaáætlun matsvinnu og framkvæmda vegna förgunarstöðvar Sorpsamlags Þingeyinga. 
 

 apr maí jún júl ágú sep okt nóv des jan 
Drög að matsskýrslu til Skipulagsstofnunar           
Athugun Skipulagsstofnunar           
Gerð starfsleyfis            
Úrskurður Skipulagsstofnunar            
Kærufrestur             
Útgáfa framkvæmdaleyfis            
Byggingaframkvæmdir                  
Starfsemi hefst            
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II Framkvæmdin 

II.1 Framsetning framkvæmdar 

II.1.1 Framlagður kostur framkvæmdaraðila 
Í tillögu að matsáætlun voru skoðaðir þrír staðarvalskostir fyrir sorpbrennslustöð (1. mynd). 
Þeir kostir eru:  

 
(A)  Víðimóar 2, Húsavík er skipulögð iðnaðarlóð norðan við lóð orkustöðvar Orkuveitu 

Húsavíkur og hefur verið úthlutuð Sorpsamlagi Þingeyinga ehf.  
 

(B) Lóð suðvestan bygginga á jörðinni Saltvík sunnan Húsavíkur.   

(C) Lóð um miðja vegu milli Saltvíkurbæjar og orkustöðvar. 
 
Að mati Sorpsamlagsins hentar staðsetning A, það er Víðimóar 2, best fyrir starfsemina.  
Samanburður á því er tengist staðsetningu sérstaklega; umhverfisrask, orkunýting, 
veituframkvæmdir, vegagerð og staða skipulagsmála, leiðir í ljós að valkostur A þykir 
vænlegastur. Því hefur verið ákveðið að leggja eingöngu fram kost A  til athugunar í 
matsskýrslu (sjá nánari umfjöllun um kosti og forsendur fyrir vali þeirra í kafla II.3).  
 

II.1.2 Áfangaskipting 
Áfangi 1. 
Við áfanga 1 verður byggð móttöku- og flokkunarstöð með birgðajöfnunaraðstöðu ásamt 
brennslu- og orkunýtingarkerfi sem samanstendur af brennsluofni, varmanýtingarkatli og 
reykhreinsibúnaði. Stöðin mun geta tekið á móti allt að 8.000 tonnum af úrgangi á ári. Gert er 
ráð fyrir að við áfanga 1 miðist starfsemi við 12-14 klst. á sólarhring, virka daga. 
 
Áfangi 2. 
Brennslukerfið sem Sorpsamlagið hyggst festa kaup á býður upp á þann möguleika að bæta 
við forbrennslurýmum og þannig lengja daglegan vinnslutíma. Þannig er hægt að auka afköst 
stöðvarinnar í 16.000 tonn á ári með hóflegum tilkostnaði. Gert er ráð fyrir að við áfanga 2 
miðist starfsemi við 24 klst. á sólarhring, virka daga. 
 

II.2 Framkvæmdalýsing 

II.2.1 Framkvæmdasvæði 
Lóðinni Víðimóar 2 á Húsavík hefur þegar verið úthlutað Sorpsamlagi Þingeyinga ehf. Lóðin 
er norðan við lóð orkustöðvar Orkuveitu Húsavíkur, austan þjóðvegarins til Húsavíkur í um 
1350 m fjarlægð frá íbúðabyggð Í drögum að nýju aðalskipulagi Húsavíkurbæjar er ekki gert 
ráð fyrir því að íbúðabyggð færist nær næstu 20 árin. (1. og 2. mynd). 
 
Lóðin er 7902 m2 og ein af tíu skipulögðum iðnaðarlóðum á svæðinu. Tvær þeirra eru þegar 
byggðar. Þessar lóðir eru sunnan Víðimóa 2 og er þar annars vegar um að ræða lóð 
Orkuveitu Húsavíkur, Hrísmóa 1 og hins vegar Hrísmóa 2 þar sem staðsettur er  aflagður 
timburþurrkklefi.  
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1. mynd. Staðarvalskostir fyrir sorpbrennslustöð á Húsavík sem lagðir voru fram í tillögu að matsáætlun. Lóð A 
(Víðimóar 2) er sá kostur sem lagður er fram í matsskýrslu. 
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2. mynd.  Afstöðumynd af framkvæmdarsvæði. 
 
 

Vestan þjóðvegar, um það bil 250 m frá lóðarmörkum, er lögbýlið Kaldbakur.  Þar er ekki 
stundaður landbúnaður en íbúðarhúsið er í notkun og hafa ábúendur byggt upp gistiþjónustu 
í smáhýsum (Kaldbakskot) í nágrenni við íbúðarhúsið. Í um það bil 750 m fjarlægð frá 
lóðamörkum er golfvöllur sem liggur á milli íbúðabyggðar bæjarins og lóðarinnar (tafla 3). 
Önnur mannvirki eru ekki í nálægð fyrirhugaðrar starfsemi nema hvað nokkru austan við 
Víðimóa 2 standa aflagðir fiskhjallar í eigu Fiskiðjusamlags Húsavíkur (3. mynd).  
 
 
 

          Tafla 3. Fjarlægð mannvirkja frá lóðamörkum Víðimóa 2  
 

 Mannvirki fjarlægð  

Núverandi íbúðabyggð 1350 m 

Skipulögð íbúðabyggð skv. drögum að nýju aðalskipulagi 1350 m 

Kaldbakskot 250 m 

Kaldbakur 300 m 

Golfvöllur 750 m 

Þjóðvegur 100 m 
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3. mynd. Afstaða helstu mannvirkja í nágrenni fyrirhugaðrar sorpbrennslu. Mannvirki sorpbrennslunnar eru 
teiknuð inn á lóðina að Víðimóum 2. 
 

II.2.2 Mannvirki 

II.2.2.1 Áfangi 1 
Byggingar verða tvær, 1.000 m2 móttöku- og förgunarstöð (25 x 40 m) og 800 m2 geymsla 
(20 x 40 m). Vegghæð húsanna verður 6 m og ris á móttökuhúsi 4 m en 3,3 m á geymslu. 
Húsin snúa stöfnum móti suðri og norðri og skarast þannig að helmingur lengdar geymslu 
stendur suður fyrir suðurstafn móttökuhúss.  Fjarlægð milli húsa verður 6 m og þau tengd 
með lyftaragengum gangi. Gólfplötur og sökklar verða steyptir og hæð sökkla frá gólfplötu 
verður 1,5 m. Klæðning verður silfurgrátt stál. 
 
Norðan við móttökustöðina verður reykhreinsibúnaður. Hann samanstendur af tveimur 15 m 
háum sívölum hlutleysingarturnum, 1,2 m í þvermál. Því næst koma tvö pokasíuhús 8 m að 
lengd, 6 m að breidd og 13 m að hæð. Klæðning verður sú sama og á aðalbyggingum og 
þakhallinn sá sami. Við austurstafn pokasíuhússins verður 16 m hár sívalur skorsteinn, 1,2 m 
í þvermál neðantil og 0,8 m í þvermál efst. Við austurhlið hússins verða staðsettir 2-3 gámar 
utan dyra. Grunnmynd mannvirkja má sjá á 4. mynd. 
 
Lóðin verður afgirt með 2 m hárri girðingu og hlið læst utan opnunartíma móttökunnar.  
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4. mynd. Grunnmynd af mannvirkjum og búnaði (sjá líka viðauka IV). 
 

II.2.2.2 Áfangi 2  
Ekki er gert ráð fyrir viðbótum á húsbyggingum við áfanga 2, heldur verður bætt nýting á 
þeim mannvirkjum sem fyrir eru.   
 

II.2.3 Sorpflutningur 

II.2.3.1 Áfangi 1 
Flutningur að sorpbrennslustöð. 
Verktaki kemur til með að safna blönduðum heimilis- og rekstrarúrgangi, timbri og járni. 
Heimilis- og rekstraúrgangur verður fluttur í lokuðum pressubílum og lokuðum 
króklyftigámum. Opnir króklyftigámar verða hins vegar notaðir við flutning á járni og timbri. 
Flokkaður og óflokkaður úrgangur frá fyrirtækjum og einstaklingum kemur ýmist með 
einkabílum, vörubílum eða á kerrum. Kurlaðir hjólbarðar koma í opnum 40 feta 
flutningagámum, allt að einn farmur á viku. Baggaplast er að mestu leyti flutt í lokuðum bílum 
frá söfnunaraðilum. Sóttmengaður úrgangur verður fluttur í lokuðum ílátum en tekið verður á 
móti sláturúrgangi í opnum ílátum, t.d. fiskkörum. Frá spilliefnamóttökum á starfssvæðinu 
koma spilliefni í ílátum sem uppfylla ákvæði reglugerðar um flutning spilliefna. 
 
Flutningur frá sorpbrennslustöð 
Járn verður flutt frá stöðinni í opnum 40 feta gámum en aska og annar óbrennanlegur 
úrgangur í lokuðum króklyftigámum. 
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Samkvæmt skráningum frá árunum 2001 og 2002 voru komur verktaka og söfnunaraðila að 
meðaltali 5 á dag. Komur frá fyrirtækjum og einstaklingum voru að meðaltali 15 á dag 

II.2.3.2 Áfangi 2 
Við áfanga 2 verður tekið við tvöfalt meira úrgangsmagni sem þýðir um leið tvöföldun á 
umferð vegna sorpflutninga í bílförmum. Komum almennings ætti hins vegar ekki að fjölga 
nema í hlutfalli við fjölgun íbúa á svæðinu.  
 

II.2.4 Móttaka og geymsla sorps 

II.2.4.1 Áfangi 1 
Tekið verður á móti öllum úrgangi innan húss. Öll starfsemi fer fram innan dyra með þeim 
undantekningum að einn gámur fyrir brotamálma og einn gámur með kurluðum hjólbörðum 
verða utan dyra við austurhlið móttökuhússins. Því til viðbótar verður einn gámur fyrir gróður 
utan dyra frá maí til september.  
 
Við áfanga 1 verður tekið á móti 8000 tonnum af úrgangi á ári.  
 
Heimilisúrgangur. 
Tekið verður á móti blönduðum heimilisúrgangi, í samræmi við skipulagða sorphirðu, inn á 
gólf móttökuhúss í þar til gerða stíu eftir að hann hefur verið veginn á vog stöðvarinnar. 
Móttakan á sér stað yfir daginn. Almenningur og fyrirtæki geta losað blandaðan úrgang í 
sömu stíu um lúgu á hlið hússins. Úrgangurinn bíður yfir nótt og er hlaðið inn um lúgu ofan á 
forbrennslurými brennslutækjanna með skotbómulyftara. 
 
Blandaður rekstrarúrgangur frá fyrirtækjum. 
Tekið verður á móti blönduðum rekstrarúrgangi frá fyrirtækjum inn á gólf. Þar verður flokkað 
úr honum timbur svo og járn og annað óbrennanlegt. Að lokum fer brennanlegi hluti farmsins 
saman við blandaðan heimilisúrgang, en hitt í viðeigandi farveg. 
 
Flokkaður úrgangur með úrvinnslugjaldi. 
Tekið verður við flokkuðum úrvinnslugjaldsskildum úrgangi frá fyrirtækjum, hann veginn og 
síðan komið í viðeigandi farveg. 
 
Brotamálmar. 
Tekið verður við öllum brotamálmum inn á gólf, þeir hreinsaðir af olíum, spilliefnum o.þ.h. og 
hlaðið jafnóðum í gám sem komið er fyrir við austurvegg stöðvarinnar. Þegar gámurinn er 
fullhlaðinn verður hann fluttur til Furu ehf. í Hafnarfirði sem meðhöndlar málmana frekar til 
endurvinnslu. Almenningur og fyrirtæki geta losað minni farma af brotamálmum í þar til gerða 
stíu um lúgu á hlið hússins. Í geymsluhúsi verður aðstaða til að geyma allt að 100 tonn af 
brotamálmum svo ná megi sem mestri hagkvæmni í flutningum þeirra. 
 
Timbur. 
Tekið verður við flokkuðu timbri og öðru trjákyns. Stærri förmum verður beint inn á gólf og 
smærri förmum um lúgu á hlið hússins í þar til gerða stíu. Timbrið verður kurlað og brennt 
jafnóðum eða sett í geymslu eftir birgðastöðu brennsluefnis. Í geymsluhúsi félagsins verður 
aðstaða til að geyma allt að 50 tonn af kurluðu timbri. 
 
Keramik, flísar, postulín, gler og þess háttar óbrennanlegt. 
Tekið verður við keramiki, flísum, postulíni öðru slíku óbrennanlegu  flokkuðu, það kurlað og 
urðað með botnösku. 
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Spilliefni 
Tekið verður á móti spilliefnum, þau flokkuð, skráð og geymd í geymsluhúsi samlagsins. Sá 
hluti þeirra sem félagið fær leyfi til að brenna verður brenndur sér, aðskilinn frá öðrum 
úrgangi þar sem slík brennsla krefst hærra hitastigs í eftirbrennslurými. Reiknað er með að 
úrgangsolía og önnur fljótandi spilliefni sem blandast vel olíu verði losuð í sérstakan tank 
með hitunarbúnaði og brennd í brennurum sem hita forbrennslurýmið. Auk þeirra spilliefna 
sem til falla á starfssvæði samlagsins verður tekið við forflokkuðum spilliefnum frá 
viðurkenndum spilliefnamóttökum. Spilliefni sem samlagið getur ekki brennt verða flutt til 
Endurvinnslunnar ehf. á Akureyri. Nánar verður tilgreint í starfsleyfi hvaða spilliefni og í 
hvaða magni sorpbrennslan kemur til með að brenna. 
 
Hjólbarðar 
Tekið verður á móti kurluðum og heilum hjólbörðum og þeir brenndir jafnóðum eða settir í 
geymslu eftir birgðastöðu brennsluefnis. Gert er ráð fyrir að taka við allt að 2.000 tonnum af 
hjólbörðum á ári frá öðrum svæðum en starfssvæði félagsins. Í geymsluhúsi félagsins verður 
aðstaða til að geyma allt að 200 tonn af kurluðum hjólbörðum. 
 
Baggaplast. 
Tekið verður við baggaplasti af söfnunaraðilum, það brennt jafnóðum eða sett í geymslu eftir 
birgðastöðu brennsluefnis. Í geymsluhúsi félagsins verður aðstaða til að geyma allt að 50 
tonn af lausu baggaplasti. 
 
Sláturúrgangur. 
Tekið verður við sláturúrgangi með þurrefnisinnihaldi að lágmarki 50% í opnum ílátum, t.d. 
fiskkörum eða öðrum gaffallyftaratækum umbúðum. Hann verður losaður beint í 
brennslurýmin án snertingar við annan úrgang á gólfi. Móttaka sláturúrgangs verður 
takmörkuð við kl. 06.00 til 08.00 þá daga sem brennt er. 
 
Sóttmengaður úrgangur. 
Tekið verður við sóttmenguðum úrgangi í lokuðum ílátum sem losa má beint í brennsluhólfin 
án snertingar við annan úrgang á gólfi.  
 
Trúnaðarskjöl 
Tekið verður við trúnaðarskjölum í lokuðum umbúðum og þau losuð beint í brennsluhólfin án 
meðhöndlunar líkt og gert er við sóttmengaðan úrgang. 
 

II.2.4.2 Áfangi 2 
Við áfanga 2 aukast afköstin úr 8.000 tonnum í 16.000 tonn á ári. Gert er ráð fyrir að 
samsetning sorps verði áþekk. 
 

II.2.5 Sorpbrennsla 

II.2.5.1 Áfangi 1 
Brennslukerfi sem notast verður við er af gerðinni Ener Waste Batch Oxidation System 
(B.O.S) og er framleitt af Ener Waste International Corporation, Bellingham USA 
(http://www.enerwaste.com/). Brennslukerfi og hreinsibúnaður uppfyllir alla þá staðla sem eru 
í gildi hér á landi.  
 
Brennslukerfið er hannað miðað við að geta brennt þann úrgang sem tilgreindur er í töflu 4 
og að auki sem nemur um 10% af sorpsamsetningunni til viðbótar á 240 árlegum 
rekstrardögum. Hönnunarforsendur í töflu 4 eru byggðar á 
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a) mótteknum og vigtuðum sorpflokkum frá 2002 til 2004 (heimilissorp, iðnaðar- og 
verslunarsorp, timbur- og garðaúrgangur). 

 

b) samningi við Efnamóttökuna og Furu um móttöku á kurluðum hjólbörðum. 
 

c) baggaplasti sem til fellur frá Skagafirði austur í Fjarðabyggð, gert er ráð fyrir að 
helmingur þess skili sér til Sorpsamlags Þingeyinga. 

 

d) upplýsingum frá Norðlenska um magn sláturúrgangs og úrgangs frá kjötvinnslu. 
 

e) upplýsingum um sjúkrahússorp og trúnaðarskjöl frá sorpbrennslunni sem starfrækt 
var á Húsavík í 30 ár.  

 
 
 
Tafla 4. Hönnunarforsendur, sorpmagn og –samsetning. 
 

  Árlegt magn Hitagildi Rakainnihald Öskuinnihald Samtals hitagildi Eðlisþyngd Samtals rúmtak

Sorpflokkur kg lbm kJ/kg kcal/kg Btu/lbm H2O % H2O kg Ash % Ash kg MJ MBtu kg/m3 lbm/ft3 m3 ft3 

Tættir hjólbarðar 1.750.000 3.850.000 32.000 7.619 13.787 2% 35.000 10% 175.000 56.000.000 53.081 350 22 5.000 176.678

Heimilissorp 1.100.000 2.420.000 15.000 3.571 6.463 20% 220.000 12% 132.000 16.500.000 15.640 130 8 8.462 298.994

Iðnaðar- og verslunarsorp 400.000 880.000 16.000 3.810 6.894 20% 80.000 12% 48.000 6.400.000 6.066 100 6 4.000 141.343

Frá kjötvinnslu (fita og bein) 400.000 880.000 25.000 5.952 10.771 30% 120.000 5% 20.000 10.000.000 9.479 300 19 1.333 47.114

Sláturúrgangur 200.000 440.000 8.000 1.905 3.447 60% 120.000 5% 10.000 1.600.000 1.517 700 44 286 10.096

Tættur timburúrgangur 300.000 660.000 17.000 4.048 7.324 10% 30.000 3% 9.000 5.100.000 4.834 280 17 1.071 37.860

Sjúkrahússorp og trúnaðarskjöl 50.000 110.000 20.000 4.762 8.617 10% 5.000 10% 5.000 1.000.000 948 120 7 417 14.723

Landbúnaðarplast 310.000 682.000 40.000 9.524 17.234 2% 6.200 1% 3.100 12.400.000 11.754 150 9 2.067 73.027

Samtals (meðaltal) 4.510.000 9.922.000 24.169 5.754 10.413 14% 616.200 9% 402.100 109.000.000 103.318 199 12 22.635 799.836

 
 
Dagleg afköst brennslukerfisins verða því 20.200 kg (44.680 lbm) af þeirri sorpblöndu sem 
tilgreind er í töflu 4. Brennslukerfið verður útbúið tveimur forbrennslurýmum af jafnri stærð og 
einu sameiginlegu eftirbrennslurými. Mögulegt verður að stækka brennslurýmin til að auka 
afkastagetu ef þess gerist þörf með samráði verkkaupa og verksala. Kerfið er hannað þannig 
að brennsla á fullum afköstum getur átt sér stað í báðum forbrennslurýmum samtímis. Gert 
er ráð fyrir að brennsluferlið eigi sér stað á 14 klst. tímabili, 8 klst. eru áætlaðar til 
niðurkælingar brennsluhólfa og 2 klst. til losunar ösku og hleðslu sorps að nýju í 
forbrennslurými.  
 
 
Búnaður. 

• Tvö forbrennslurými. Hvort um sig 3,20 m að hæð, 3,50 m að breidd og 5,30 m að 
lengd.  Innra rúmtak hvors brennslurýmis er 54 m3.  Rýmin verða einangruð með 
50mm einangrun og 100 mm þykkum eldmúr.   

 

• Brennsluloftskerfi og blásarar. 
 

• Viðbótarbrennarar. Til uppkveikju og til að viðhalda hitastigi við brennslu og 
niðurbrennslu eru í hvoru rými. 

 

• Vökvaknúin lúga. Staðsett ofan á hvoru rými fyrir hleðslu sorps. 
 

• Stórar hliðardyr. Á hvoru rými þar sem askan verður fjarlægð með skotbómulyftara. 
 

• Reykstokkar. Eru með eldmúrseinangrun og liggja frá forbrennslurýmum í 
eftirbrennslurýmið. 

 

• Gaslokur. Í reykstokkum svo mögulegt er að loka af hvort forbrennslurými frá 
eftirbrennslurýminu. 
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• Eftirbrennslurými.  9,1 m að lengd og 3,34 m að þvermáli. Rýmið er einangrað með 
50 mm einangrun og 100 mm þykkum eldmúr. Eftirbrennslurýmið tryggir 2 sek. 
viðverutíma útblásturslofts í samræmi við reglugerðir um brennslu úrgangs.   

 

• Blásari. Tekur við eftirbrennslulofti og getur tekið við meira en 100% 
“umframloftmagni”. 

 

• Viðbótarbrennari. Staðsettur í eftirbrennslurými til upphitunar og viðhalds á hitastigi 
við brennslu og niðurbrennslu.  Brennarinn getur viðhaldið í það minnsta 850°C í 
eftirbrennslurými miðað við að brennt sé úr báðum forbrennslurýmum í einu. 
Ef einungis er brennt úr öðru forbrennslurýminu getur brennarinn viðhaldið að 
minnst kosti 1100°C en þá er viðverutími útblásturslofts í eftirbrennslurými meiri en 
2 sek. 

 

• Neyðarskorsteinn með stjórnbúnaði. Nær 3 m upp fyrir mæni og kemur beint upp úr 
eftirbrennslurými. Verður notaður í þeim tilvikum þegar rekstrarstöðvun verður á 
hreinsibúnaði eða varmaskiptakerfi. 

 

• Reykrör milli eftirbrennslurýmis og varmanýtingarketils einangruð með eldmúr. 
 

• Brennslukerfið er tölvustýrt og stjórnað án mannafls ef frá er talin öskulosun og 
sorphleðsla. 

 

• Stýrikerfi. Í því verður útbúnaður sem sér um að skrá mælingar á hitastigi í samræmi 
við kröfur reglugerða um brennslu úrgangs. Einnig verður tölvutenging til staðar sem 
gerir tæknimönnum kleift að tengjast stjórnbúnaðinum um símalínu til eftirlits og 
ráðgjafar um stillingar á stýribúnaði. 

 

• Skorsteinn. 16 m hár. 
 
For- og eftirbrennslurými eru úr 5-7 mm þykku stáli með flatjárns- og vinkilstyrkingum þar 
sem við á til að koma í veg fyrir skaðlegan vinding. Brennslurýmin verða máluð með 
hitaþolinni málningu. 
 
Brennslan í forbrennslurými fer fram við 540°C -560°C hita en 850°C hita í eftirbrennslurými. 
Þegar spilliefni eru brennd er hitastig í eftirbrennslurými 1100°C. 
 
 
Forbrennslurými 
Úrgangur fer óflokkaður í forbrennslurýmin. Þegar forbrennslurýmum hefur verið lokað fara 
aukaeldsneytisbrennarar í gang í stutta stund eða þar til allt andrúmsloft er uppbrennt í 
rýmunum. Þegar 550°C hita er náð slokknar sjálfkrafa á brennurum. Hitastiginu er haldið 
stöðugu í rýmunum allan brennslutímann. 
 
Bruninn byrjar efst í haugnum. Hitastigið eykst í efstu lögum úrgangsins þar til hann nær 
uppgufunarstigi en það gerist við tiltölulega lágt hitastig fyrir lífrænan úrgang. Bruninn færist 
síðan hægt niður á við. 
 
Niðurbrotsferlið í forbrennslurýmunum tekur um 10-15 klst. eftir því hvaða úrgangsefni er 
verið að brenna. Ólífræn efni eins og grjót, málmar, álpappír, gler og áldósir ná ekki 
loftkenndu ástandi þar sem hitastiginu er haldið fyrir neðan bræðslumark þessara efna. 
Þungmálmamengun frá brennslunni er því í lágmarki. Þau efni sem ekki brenna eru á sínu 
upprunalega formi, það er því auðvelt að flokka þau frá öskunni til endurvinnslu. 
 
 
Eftirbrennslurými 
Það loft sem myndast í forbrennslurýmunum brennur ekki að fullu vegna þeirrar 
súrefnisþurrðar sem þar ríkir. Það er því leitt í forhitað eftirbrennslurými þar sem það er 
blandað súrefni og brennt við 850°C hita í 2 sekúndur. Fast kolefni verður hins vegar eftir í 
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forbrennslurými þar sem það brennur algerlega á löngum tíma. Aukaeldsneytisbrennari í 
eftirbrennslurými sér um að viðhalda því háa hitastigi sem þarf til að eyða öllum eiturefnum. 1 
 
Rekstrarstöðvun 
Gert er ráð fyrir að brennslan fari fram í 240 daga á ári. Þannig verða 120 dagar til að sinna 
viðhaldi. Ef rekstrarstöðvun verður í 10-14 daga verður sorphirðu frestað um allt að viku og 
breytingar gerðar á geymslu sorps í móttökustöð. Verði rekstrarstöðvun lengri en 14 dagar 
verður leitað samninga við næstu urðunarstaði, á Kópaskeri eða Akureyri, um að taka 
tímabundið við blönduðum heimilis- og rekstrarúrgangi. Reynsla af sorpbrennslum hér á landi 
hefur sýnt að rekstrarstöðvun af völdum meiriháttar bilana eru fátíðar. 

II.2.5.2 Áfangi 2 
Ekki verður þörf á að bæta við mannvirkjum við áfanga 2 heldur verður rúmtak hvors 
forbrennslurýmis aukið um helming og afköst þannig aukin úr 8.000 tonnum á ári í 16.000 
tonn á ári. Brennt verður úr öðru rýminu á daginn og hinu á nóttunni. 
 
 

II.2.6 Hreinsibúnaður 

II.2.6.1 Áfangi 1 
Notast verður við þurrhreinsibúnað sem skiptist í tvær einingar, hlutleysingarrými annars 
vegar og pokasíur hins vegar. Framleiðandi hreinsibúnaðar er Dustech Engeenering Ltd.2 
 
Hiti útblásturslofts frá eftirbrennslurými verður a.m.k. 850°C. Nauðsynlegt er að kæla það 
áður en það er leitt í gegnum hreinsibúnaðinn þar sem ekki er gert ráð fyrir að pokasíur þoli 
meiri hita en 240°C. Útblástursloftið er því leitt í gegnum afgasketil sem skilar því frá sér 220° 
- 240° C heitu.  
 
Hlutleysingarrými. 
Frá afgaskatli fer útblástursloftið eftir einangruðum gaslögnum út um norðurstafn hússins í 
u.þ.b. 8 m hæð. Í lögnunum eru rafstýrðar loftlokur. Á lögnunum er 90° beygja niður á við og 
önnur 90° beygja niður við jörð. Lagnirnar liggja lárétt inn í tvo einangraða og klædda 
hlutleysingarturna þar sem virku kolefnisdufti (active carbon) og bíkarbonati eða kalkdufti er 
blásið saman við það með sérstöku mötunarkerfi. Bíkarbonat eða kalk hvarfast við sýrur  í 
útblæstrinum og hlutleysir þær þannig að ýmis sölt falla út. Virkt kolefni er notað til að hreinsa 
díoxín og fúran hreinsað en þau setjast á yfirborð virka kolefnisins.  
 
Bíkarbonati eða kalki er dælt inn í kerfið í samræmi við sýrustigsmælingar á útblæstrinum. 
Magn virks kolefnis í hlutleysingarrýminu miðast við að magn díoxíns og fúranefna í 
hreinsuðum útblæstri fari ekki yfir leyfileg mörk, sem eru 0,1 Ng/m3 í þurru gasi við 11% O2. Í 
turnunum er hringrásarkerfi fyrir duftið, frá pokasíutrektum til endurinnmötunar í turnanna. 
Dvalartími útblásturs í hlutleysingarrými verður a.m.k. 2,5 sekúndur. 
 
Pokasíur. 
Frá hlutleysingarrými berst útblástur og íblöndunarefni 220°-240° heitt í tvö klædd og 
einangruð pokasíuhús þar sem síunarflötur er um 1000 m2. Í þessum hluta eru fastar agnir 
síaðar úr útblæstrinum áður en hann fer út í andrúmsloftið. Flugaska og íblöndunarefni sem 
síast frá eru losuð í forbrennslurými saman við hleðslu hvers dags. 
 
Úr pokasíuhúsum fer útblásturinn til blásara sem stendur á platta (7 m x 19 m) í 3 m fjarlægð 
frá húsinu. Blásarinn sér um að blása útblæstrinum til skorsteins sem síðan skilar honum út í 
andrúmsloftið. 
                                                 
1 http://planetgroup.co.uk/BOS%20Narrative.pdf 
2 www.dustechengineering.com 
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Pokasíuhúsin verða keypt notuð frá Kísiliðjunni hf. þar sem þau hafa reynst vel. Búnaður 
verður allur yfirfarinn og að stórum hluta endurnýjaður áður en hann verður tekinn til notkunar 
við fyrirhugaða sorpbrennslu. Meðal þess sem verður endurnýjað eru síupokar, 
stjórnbúnaður og þéttingar á loftrörum. 
 
Reykhreinsibúnaðurinn í heild sinni verður þannig hannaður og virkni hans með þeim hætti 
að hann uppfylli kröfur stjórnvalda sem fram eru settar í reglugerð um brennslu úrgangs nr. 
739/2003. 
 

II.2.6.2 Áfangi 2 
Hönnun hreinsibúnaðar tekur mið af 16.000 tonnum/ári. Því er ekki þörf á breytingum við 
áfanga 2. 
 

II.2.7 Orkunýting 
 

II.2.7.1 Áfangi 1 
Fyrirhugað er að nýta varmaorku sem losnar úr læðingi við brennsluna til raforkuframleiðslu í 
orkustöð Orkuveitu Húsavíkur.  
 
Ferli. 
Útblástursloftið berst 850°C heitt frá eftirbrennslurými. Þaðan er það leitt í  
hringrásarafgasketil (lokað kerfi) þar sem það er kælt niður í 220-240°C. Við þetta breytist 
hringrásarvatn ketilsins í 220-240°C heita gufu sem leidd er í gegnum röravarmaskipti. Þar 
kólnar gufan og þéttist aftur í vatn og heldur áfram hringrás sinni um afgasketilinn. Í 
varmaskiptarörunum streymir hins vegar 80°C heitt vatn sem kemur úr miðlunartanki 
Orkuveitunnar. Gufan frá afgaskatlinum hitar vatnið í rörunum um 40°-80°C eftir því hversu 
gegnumstreymið er mikið. Vatnið er síðan leitt 120°-160°C heitt í orkustöð til 
rafmagnsframleiðslu. Orkuveita Húsavíkur getur með þessu móti aukið afköst sín. 
 
Það hversu mikla orku er hægt að nýta frá brennslunni fer eftir gerð úrgangs, rakainnihaldi 
hans og varmagildi. Ef miðað er við hönnunarforsendur sem tilgreindar eru í töflu 4 má gera 
ráð fyrir því að framleiðslugeta rafmagns við áfanga 1 verði um 2.600 MWh á ári miðað við 
að punktafl verði 650 kW.  
 
Varmaorku sorpbrennslunnar er einnig hægt að nota til að framleiða og afhenda heita gufu til 
iðnaðar. Miðað við hönnunarforsendur mun brennslan framleiða um 8,5 tonn/klst við áfanga 
1, sem samsvarar 24.500 tonnum á ári.  
 

II.2.7.2 Áfangi 2 
Við stækkun stöðvarinnar í 16.000 tonn er gert ráð fyrir svipaðri samsetningu úrgangs og því 
svipuðu orkuinnihaldi. Stöðin kemur því til með að skila sömu orku á tímaeiningu í 24 klst. í 
stað 12 klst. Við áfanga 2 ætti framleiðslugeta raf- og varmaorku því að tvöfaldast miðað við 
sömu forsendur og í áfanga 1. 
 
Gert er ráð fyrir því að ekki þurfi að grípa til stækkunar nema íbúum á svæðinu fjölgi, gerist 
það eykst raforkuþörf til almennings í réttu hlutfalli við aukið sorpmagn. Ef um umframorku 
verður að ræða hefur stöðin jafnframt getu til að afhenda yfirhitað vatn eða gufu til iðnaðar 
sem annars þyrfti að framleiða  í rafskauta- eða olíukatli. 
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II.2.8 Óbrennanlegur úrgangur og aska 
 

II.2.8.1 Áfangi 1 
Óvirkur, óbrennanlegur úrgangur 
Gler, flísar og keramik verður flokkað, kurlað og urðað á urðunarstað með starfsleyfi fyrir 
slíka starfsemi. Samkvæmt starfsleyfi útgefnu 18. desember 2002 hefur Sorpsamlag 
Þingeyinga heimild til að starfrækja geymslusvæði fyrir brotajárn, úrgangstimbur og hjólbarða 
í Laugardal, norðan Húsavíkur, ásamt tipp fyrir óvirkan úrgang. Gert er ráð fyrir að loka 
geymslusvæðinu þegar starfræksla hefst í nýrri móttöku- og brennslustöð. Áfram verður 
starfræktur þar tippur fyrir óvirkan úrgang, svo sem múrbrot, jarðveg, gler, keramik, postulín 
o.þ.h. auk botnösku, verði staðfest að hún flokkist sem óvirkur úrgangur. Bæjarstjórn 
Húsavíkurbæjar hefur hins vegar gefið til kynna að Laugardalur verði ekki notaður fyrir 
óvirkan úrgang til framtíðar. Samkomulag er þó um að óvirkum úrgangi verði komið þar fyrir 
þar til annar staður hefur fengið starfsleyfi fyrir óvirkan úrgang. Rými fyrir óvirkan úrgang í 
Laugardal er a.m.k. 200.000 m3.  Árið 2004 voru 97.900 kg af úrgangi urðuð í Laugardalnum. 
Með tilkomu brennslunnar er gert ráð fyrir að u.þ.b. 50 tonn af óbrennanlegum óvirkum 
úrgangi verði urðuð í Laugardalnum á ári sem jafngildir um 30 m3 /ári. Við það bætast um 400 
tonn af botnösku sem jafngildir um 630 m3 /ári. Alls verða því um 660 m3 urðaðir á ári. 
Samkvæmt þessu ætti urðunarsvæðið að duga næstu 300 árin. 
  
Spilliefni sem félagið getur ekki brennt verða flutt til Endurvinnslunnar ehf. á Akureyri og 
brotamálmar verða sendir til Furu ehf. í Hafnarfirði. 
 
Botnaska 
Botnaska frá brennslustöðvum er ekki talin til spilliefna skv. reglugerð nr. 184/2002 um skrá 
yfir spilliefni og annan úrgang. Því er gert ráð fyrir að aska frá sorpbrennslunni sé óvirkur 
úrgangur og hún því urðuð á urðunarstaðnum í Laugardal með öðrum óvirkum úrgangi. Komi 
hins vegar í ljós með rannsóknum að askan er ekki óvirkur úrgangur, verða gerðar 
ráðstafanir til að gera hana óvirka, til dæmis með íblöndun sements eða malbiks. Einnig 
kemur til greina að urða hana á urðunarstað með starfsleyfi fyrir mengaðan úrgang.  
 
Við áfanga 1 er áætlað að um 400 tonn af botnösku myndist á ári, sem eru um 9% af því 
heildarsorpmagni sem fer í gegnum brennsluna (tafla 4).  
 
Öskulosun fer fram um opnanlegan hluta á framhlið forbrennslurýmanna með sérsmíðaðri 
skúffu með loki á skotbómulyftara. Askan verður sett í króklyftugám með loki sem staðsettur 
verður í norðausturhorni stöðvarhússins. Askan verður urðuð í Laugardal ásamt öðrum 
óbrennanlegum óvirkum úrgangi. 
 

Flugaska. 
Flugaska er fínkornótt efni sem samanstendur af ösku og sóti, blandað annað hvort kalki eða 
virku kolefni frá hreinsibúnaði. Hún inniheldur mikið af alkalímálmum auk þess sem hún 
inniheldur lífræn efni eins og díoxín í mjög litlum mæli.  
 
Samkvæmt uppgefnum upplýsingum frá framleiðanda brennslutækjanna er mælt magn 
flugösku frá samskonar brennslutækjum 25 mg í 1 Nm3  gasi. Meðalgasflæði er 23.000 
Nm3/klst. Leyfilegt ryk í útblæstri er 10 mg/m3. Ef gert er ráð fyrir hámarks leyfilegu rykmagni í 
útblæstri í 14 klst. á dag í 240 daga er magn flugösku 1159 kg/ári eða um 5 kg/dag. Þetta 
samsvarar um 0,02% af brenndum úrgangi.  
 

Flugaska og íblöndunarefni verða losuð í forbrennslurými saman við hleðslu hvers dags. 
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II.2.8.2 Áfangi 2 
Meðferð óbrennanlegs úrgangs og ösku verður sú sama og við áfanga 1. Þar sem stækkun 
úr áfanga 1 í áfanga 2 felst fyrst og fremst í lengingu brennslutíma, úr 12-14 klst. í 24 klst. á 
sólarhring, gilda sömu tölur um myndun botn- og flugösku á hverri klst. Við annan áfanga er 
því gert ráð fyrir að magn botn og flugösku á ári tvöfaldist.  

II.2.9 Ferli sorpbrennslu 

 
 

5. mynd. Flæðirit fyrir ferli móttöku-, flokkunar- og förgunarstöð sorps á Húsavík. 
 

II.3 Aðrir kostir til samanburðar 

II.3.1 Núllkostur 
Núverandi sorpmeðhöndlun Sorpsamlags Þingeyinga felst í megin dráttum í eftirfarandi: 
 

• Söfnun úrgangs á starfssvæðinu með verksamningi við verktaka. 

• Móttaka úrgangs í móttökustöð á Húsavík og á urðunarstað í Laugardal.  Þar er hann 
grófflokkaður. Megin vinnsluleiðin er böggun og flutningur með landflutningum til 
urðunar á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi. 

• Urðun grófs úrgangs sem ekki er mögulegt að bagga á urðunarstað í Laugardal, 
norðan Húsavíkur. 

• Söfnun brotamálma á geymslusvæði í Laugardal.  Þar er hann grófflokkaður, 
pressaður og skipað út til útflutnings og endurvinnslu. 
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• Móttaka spilliefna á þremur stöðum á starfssvæðinu; í Skútustaðahreppi, 
Þingeyjarsveit og á Húsavík.  Þar er þeim safnað í sérútbúin ílát og flutt til 
viðurkennds endurvinnsluaðila.  

 
Íslenskum sveitarfélögum er ætlað að annast sorphirðu og sorpeyðingu frá íbúum og 
fyrirtækjum, samkvæmt sveitarstjórnarlögum (nr. 45/1998) og lögum um hollustuhætti og 
mengunarvarnir (nr. 7/1998). Starfsemi Sorpsamlags Þingeyinga hefur verið rekin í samræmi 
við starfsleyfi sem gefið var út af Hollustuvernd Ríkisins 18. desember 2002. Með 
stefnumörkun stjórnvalda er fram kemur m.a. í Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2004-
2016, eru þær skyldur einnig lagðar á sveitarfélögin að auka endurvinnslu úrgangs.   
 
Nokkrar ástæður eru fyrir því að núverandi ástand, (núllkostur) þykir ekki vænlegt til 
frambúðar fyrir Sorpsamlag Þingeyinga: 
 

• Kostnaður félagsins vegna núverandi reksturs er mikill og hefur aukist eftir að 
strandflutningar voru lagðir af.  Eðli málsins samkvæmt er óhagkvæmt að flytja sorp 
með þessum hætti langar leiðir eins og hér um ræðir. 

 

• Rekstraröryggi félagsins er ekki viðunandi með núverandi fyrirkomulagi þar sem bæði 
flutningasamningar og urðunarsamningur eru uppsegjanlegir með 6 mánaða fyrirvara.  

 

• Jákvæð samfélagsleg áhrif af starfseminni í atvinnulegu tilliti, bein og óbein, verða 
ekki eins mikil á starfssvæði Sorpsamlagsins heldur á öðrum stöðum. 

 

• Takmarkaðir möguleikar á aukinni endurnýtingu og endurvinnslu úrgangs eru með 
núverandi fyrirkomulagi   

   

II.3.2 Aðrir staðarvalskostir 

II.3.2.1 Almennt 
Eins og áður hefur komið fram er fyrirhugað að nýta varmaorku sem losnar úr læðingi við 
brennsluna til raforkuframleiðslu í orkustöð Orkuveitu Húsavíkur. Við val á 
staðsetningarkostum fyrir sorpbrennslustöð var því frá upphafi horft til nálægðar aðveituæðar 
hitaveituvatns til Húsavíkur.  Aðveituæðin liggur frá Hveravöllum í suðurhluta sveitarfélagsins 
norður til Húsavíkur að mestu samsíða þjóðveginum.  Af þessum ástæðum var fljótlega 
horfið frá því að staðsetja sorpbrennsluna á öðrum stöðum en sunnan Húsavíkur. Þar með 
talinn var eldri sorpbrennslustaður norðan Húsavíkur, sem notaður hefur verið til 
sorpflokkunar og -böggunar undanfarin ár eftir að starfsleyfi eldri sorpbrennslu rann út. Í ljósi 
þessa voru á fyrri stigum matsvinnunnar kannaðir sérstaklega þrír kostir fyrir staðsetningu 
stöðvarinnar og kynntir í tillögu að matsáætlun.   
 
Þessir kostir voru eftirfarandi: 

 
(A) Víðimóar 2, Húsavík (framlagður kostur framkvæmdaraðila)  

(B) Lóð suðvestan Saltvíkurhúsa 
(C) Lóð um miðja vegu milli Saltvíkurhúsa og orkustöðvar 
 

Kostur (A) er eingöngu lagður fram til athugunar í þessari matsskýrslu.  

II.3.2.2 Kostur B (suðvestan Saltvíkurhúsa) 
Lóð kosts B er suðvestan húsbygginga á jörðinni Saltvík, rúma 3 km sunnan orkustöðvar 
Orkuveitu Húsavíkur, um 1 km frá aðveituæðinni frá Hveravöllum og 150 m austan 
þjóðvegar.  Ekki er þörf á mikilli vegagerð vegna þessa kosts þar sem vegur er við 
lóðarmörkin sem liggur frá þjóðvegi að hesthúsi við Saltvík. Landið er óraskað mólendi.  
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Svæðið er óskipulagt, en gildandi aðalskipulag Húsavíkur náði ekki til þessa svæðis þar sem 
það tilheyrði áður Reykjahreppi, sem nú hefur sameinast þéttbýlinu á Húsavík í eitt 
sveitarfélag. Jarðvegsdýpt er 60-100 cm.  
 
Helsti ókostur þessarar staðsetningar er fjarlægð frá aðveituæð og öðrum 
iðnaðarmannvirkjum sem veldur þörf á auknu jarðraski og auknum kostnaði við tengingu 
aðveituæðarinnar frá Hveravöllum og nauðsynlegra stoðveitna. Staðsetning kosts B m.t.t. 
fornleifa er síst þessara þriggja kosta þar sem skammt sunnan og suðaustan við lóðina eru 
þrjár þyrpingar fornra skálatófta auk leifa af heiðnum kumlum. Þá er um 100 m sunnan 
lóðarinnar annars vegar vatnsból sem notað er fyrir íbúðar- og útihús í Saltvík og hins vegar 
rjúpnatalningasvæði sem Náttúrufræðistofnun Íslands hefur árlega talið á síðan 1981.   

II.3.2.3 Kostur C (milli Saltvíkurhúsa og orkustöðvar) 
Lóð kosts C er um miðja vegu milli húsbygginga í Saltvík og orkustöðvar Orkuveitu 
Húsavíkur. Lóðin er í 1,4 km fjarlægð frá orkustöðinni, rétt við aðveituæðina frá Hveravöllum 
og um 400 m austan þjóðvegar.  Á lóðinni er gróið óraskað mólendi og þar er gott berjaland.  
Þá er ekkert skipulag í gildi á svæðinu fremur en á lóð kosts B. Jarðvegsdýpt er 60-100 cm. 
 
Helsti ókostur þessarar staðsetningar er fjarlægð frá annarri byggð sem veldur þörf á 
nokkurri vegagerð og framkvæmdum við stoðveitur. Líkur eru á því að mestur skaði yrði af 
gróður- og jarðraski með kosti C af þessum þremur kostum. Ekki er vitað um fornleifar á 
lóðinni sjálfri en hins vegar er hún staðsett í krika á milli fornlegra garðlaga sem liggja fast 
upp að henni bæði að austan- og sunnanverðu.  
 
Helsti kostur þessarar staðsetningar er lítil sjónræn áhrif af mannvirkjum sorpbrennslunnar, 
þar sem byggingar lægju lágt í landi og yrðu í nokkurri fjarlægð frá þjóðvegi.   
 

II.3.3 Aðrir kostir á sorpförgun 
Urðun sorps í Þingeyjarsýslum 
Meðal þess sem kannað hefur verið til förgunar sorps í Þingeyjarsýslum er urðun sorps sem 
aðallausn. Reynt hefur verið að finna hentugan urðunarstað á starfssvæðinu en ekki náðist 
sátt um staðsetningu meðal sveitarfélaga og báru þær tilraunir því ekki árangur. Auk þess 
hefur það svo orðið ljóst með árunum að sívaxandi hluta þess úrgangs sem til fellur er eða 
verður óheimilt að urða samkvæmt löggjöf í málaflokknum. 
 
Samstarf við önnur héruð um sorpförgun 
Undanfarin ár hefur Sorpsamlag Þingeyinga ehf. safnað sorpi saman og flutt það baggað til 
urðunar á Suðvesturlandi. Þessir flutningar hafa að mestu farið fram sjóleiðis en einnig 
landveginn eftir að sjóflutningar lögðust að mestu af á árinu 2004. Það hefur verið ljóst frá 
upphafi að þetta fyrirkomulag yrði ekki viðhaft til frambúðar heldur eingöngu meðan fundin er 
önnur leið til sorpförgunar.   
 
Einnig hefur verið leitað eftir samstarfi við Eyfirðinga um sorpförgunarmál, þ.e. sameiginlegan 
urðunarstað eða sameiginlega brennslu. Þessar umleitanir hafa ekki borið árangur.  Vonir 
standa þó til um að samstarf geti tekist með Sorpsamlagi Þingeyinga og Sorpeyðingu 
Eyjafjarðar ef brennsla verður rekin á Húsavík og urðun í Eyjafirði.  
 

II.3.4 Val framkvæmdaraðila 
Eins og fram hefur komið hafa verið metin umhverfisáhrif af einum þessara kosta og hann 
lagður fram í þessari matsskýrslu til athugunar, þ.e. kostur A. Ítarlega umfjöllun um þann kost 
og umhverfisáhrif hans er að finna í matsskýrslunni. Aðrir kostir eru eingöngu kynntir hér til 
samanburðar og upplýsingar en þeir eru ekki lagðir fram til athugunar.  Helstu ástæður fyrir 
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því að framkvæmdaraðili hefur kosið að leggja eingöngu fram þann kost sem varð fyrir 
valinu, staðarvalskost A og sorpbrennslu með þeim hætti sem lýst er í skýrslunni (BOS 
brennslukerfi), má sjá í eftirfarandi töflum: 

 
Tafla 5. Staðarvalskostur (A) í stað (B) eða (C) – helstu röksemdir 
 
 

Gróður og dýralíf 
 

Minni líkur á að verðmætar gróðurtegundir eða lífríki raskist með kosti 
A. Lúpína ráðandi tegund á kosti (A) en óraskað mólendi á kostum B 
og C.  Lágmarksrask á gróðri og jarðvegi af völdum framkvæmda við 
stoðveitur og lóðarfrágang. Engin þörf er á vegagerð. 

Fornleifar 
 

Með kosti A verður minnst jarðrask þar sem engin þörf er á vegagerð 
og lágmarksrasks af völdum annarra framkvæmda. Skv. áliti Forn-
leifastofnunar Íslands er kostur A mun vænlegri kostur en B eða C 
m.t.t. fornleifa.  

Hagkvæmni  
 

Með kosti A er enginn kostnaður við vegaframkvæmdir, minni 
kostnaður við frágang lóðar og stoðveitur vegna nálægðar við 
iðnaðarstarfsemi. A er því hagkvæmari kostur en B eða C. 
 

Skipulag 
 

Kostur A er á svæði sem mótuð hefur verið stefna um í gildandi 
skipulagsáætlunum að nota sem iðnaðarsvæði.  Mannvirki 
sorpbrennslu falla að starfsemi sem fyrir er á svæðinu. Ekki er gert 
ráð fyrir neinni sambærilegri starfsemi nálægt kostum B og C  
 

Orkunýting 
 

Kostur A er rétt við orkustöð, kostir B og C eru í töluverðri fjarlægð frá 
stöðinni. Með kosti A eru skilyrði því betri til að nýta orku sem 
brennslustöð myndar í orkustöð.  

 
 

Tafla 6. Sorpbrennsla í stað annarra kosta á förgun – helstu röksemdir 
 
 

Umhverfissjónarmið 
 

Nútímaleg sorpbrennsla eins og BOS-kerfið hefur að mörgu leyti kosti 
fram yfir urðun sorps sé horft til vatns- og jarðvegsmengunar og áhrifa 
á lífríki, fornleifar og jarðmyndanir.  Síminnkandi hluti sorps er hæfur 
til urðunar og líklegt að þróun löggjafar verði áfram í þá áttina. 

Hagkvæmni 
 

Þrátt fyrir mikinn stofnkostnað er sorpbrennsla hagkvæm til lengri 
tíma litið. Sorpflutningar um langar leiðir milli landshluta eru 
óhagkvæm lausn. Sorpurðun krefst mikils og sífellt aukins 
landsvæðis.  

Samkomulag um 
framkvæmd 
 

Um sorpbrennslu reyndist auðveldara að ná sátt milli sveitarfélaga 
sem standa að Sorpsamlagi Þingeyinga en aðrar leiðir.  Um urðun 
sorps innan eða utan héraðs náðist ekki sátt þrátt fyrir umleitanir. 
 

 
 

Tafla 7. BOS brennslukerfi  í stað annarra brennslukerfa – helstu röksemdir3 
 
 

Bruni við fremur lágt 
hitastigí forbrennslurými 
 

Léttir málmar, s.s. ál, brenna ekki. Möguleiki á endurvinnslu þeirra. 
Dregur úr útblástursmengun af völdum bræðslu málma, sem getur 
fylgt bruna við hærri hita. 

Nákvæm hitastýring 
 

Hægur bruni. Litlar líkur á hitarokum og flökti sem valdið geta NOx 
myndun. 
 

Hiti lengi á sorpi í 
forbrennsluhólfi 
 

Nálægt 100% bruni næst. Botnaska óvirkt efni. 
 

Ekki hreyft við sorpi í 
brennsluferlinu 
 

Dregur stórlega úr myndun flugösku. Minni díoxín-vandamál. 
 

Vinnuaflsþörf Mjög lítil vinnuaflsþörf. Sorp þarf lágmarksmeðhöndlun fyrir brennslu 
og sjálfvirkni brennslutækja er mikil. Hleðsla og öskulosun er ekki 
sjálfvirk. 
 

 
                                                 
3 http://planetgroup.co.uk/Emissions%20Control.htm 
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III Mat á umhverfisáhrifum 

III.1 Loftmengun 

III.1.1 Grunnástand 
Enginn útblástur er frá þeirri starfsemi sem fyrir er á svæðinu. Þjóðvegur liggur skammt 
vestan lóðarinnar og líklegt að frá honum sé einhver loftmengun þó ekki séu til á því neinar 
mælingar. 

III.1.2 Mat á áhrifum 
Forsendur loftdreifingarspár 
Gerð hefur verið loftdreifingarspá fyrir brennslustöðina til að ganga úr skugga um að 
loftmengun frá henni verði innan þeirra marka sem reglugerð 251/2002 kveður á um. 
Verkfræðistofan Vatnaskil sá um útreikninga fyrir öll þau efni sem tilgreind eru í reglugerðum 
um umhverfismörk í andrúmslofti og brennslu spilliefna. Í spánni er miðað við 
meðalloftmagn/klst. í 24 tíma á sólarhring og miðast því við áfanga 2 eða 16.000 tonna 
ársbrennslu. 8000 tonna brennsla skilar sama meðalloftmagni í 12 klst. á sólarhring. 
Heildarmagn mengunarefna við áfanga 1 er því helmingi minni en fram kemur í skýrslunni en 
dreifingin er sú sama. 
 
Notast var við veðurfarsgögn frá Gvendarbási, sunnan Húsavíkur, ásamt hitatölum frá 
Húsavíkurfjalli. Gögnin eru frá tímabilinu 1. september 2002 til 1. janúar 2005.4 Mældur var 
vindhraði ásamt vindstefnu, hita og hitastigli. Mælingar á vindhraða og vindstefnu komu frá 
mælistöðinni við Gvendarbás en hitastigull fékkst með mismun á hitastigi við Gvendarbás og 
í mælistöð á Húsavíkurfjalli sem er í 194 m hæð.  
 
Útblástur frá stöðinni var áætlaður sem hámarks leyfilegur útblástur í samræmi við 
brennslutilskipun  Evrópusambandsins  2000/76EC og reglugerð nr. 807/1999 um brennslu 
spilliefna. Aðrar tæknilegar upplýsingar sem notaðar voru eru eftirfarandi: 
 

• Fjöldi reykháfa: 1 
• Hæð reykháfs: 15 m 
• Þvermál reykháfs: 0,62 m 
• Loftmagn í reykháfi: 6,1 m3/s 
• Útblásturshiti frá reykháfi: 180°C 

 
Veðurgögn og útblástursgögn sem lýst er hér að framan voru notuð til að reikna 
dreifingarspá. Reiknilíkanið sem notað var til útreikninga á loftmengun er svokallað 
Gausslíkan sem er hliðstætt reiknilíkaninu BLP (Boyant line and point source dispersion 
model), sem útgefið er af Umhverfisstofnun Bandaríkjanna (EPA, 1980). Niðurstöður eru 
bornar saman við viðmiðunarmörk fyrir leyfilegan hámarksstyrk mengunarefna (reglugerð 
251/2002) (tafla 8). 5 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
4 Flosi Hrafn Sigurðsson o.fl. 2003. Hreinn Hjartarson og Torfi Karl Antonsson 2004 
5 Verkfræðistofan Vatnaskil, 2005: Loftdreifingarspá fyrir sorpbrennslustöð við Húsavík. Skýrsla unnin fyrir Sorpsamlag Þingeyinga ehf. 
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Tafla 8. Umhverfis- og útblástursmörk fyrir hámarksmengun í andrúmslofti 
 

Efni  Viðmiðunartímabil  Umhverfismörk 
mg/m3 

Hluti af tíma sem mengun 
skal vera undir 

viðmiðunarmörkum 

Styrkur í 
útblæstri 

mg/m3 

Brennisteinsdíoxíð, (SO2) 1 klst. 350 99,7 50 

Brennisteinsdíoxíð, (SO2) 24 klst. 125 99,2 50 
Brennisteinsdíoxíð, (SO2) 24 klst. 50 98 50 

Brennisteinsdíoxíð, (SO2) Vetur (1.okt-31.mars) 20   50 

Brennisteinsdíoxíð, (SO2) Almanaksár 20   50 

Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) 1 klst. 200 99,8 200 

Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) 1 klst. 110 98 200 

Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) 24 klst. 75 98 200 
Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) Vetur (1.okt-31.mars) 30   200 

Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) Almanaksár 30   200 

Svifagnir (PM10) 24 klst. 50 98 10 

Svifagnir (PM10) Almanaksár 20   10 

Blý Almanaksár 0,4   0,5 

Kolmónoxíð (CO) 1 klst. 20 98 100 
Kolmónoxíð (CO) 8 klst. 6 98 100 

Vetnisflúoríð (HF) Sumar (1.apríl-30.sept) 0,3   1 

Lífrænt kolefni 1 klst. —   10 

Vetnisklóríð (HCl) 1 klst. —   10 

Kvikasilfur (Hg) Almanaksár —   0,05 

Díoxín Almanaksár —   10-7 

 
 
Niðurstöður loftdreifingarspár 
Niðurstöður loftdreifingarspár fyrir brennisteinsdíoxíð (SO2), köfnunarefnisdíoxíð (NO2), 
svifryk, kolmónoxíð (CO), blý (Pb), vetnisflúríð (HF), lífrænt kolefni, vetnisklóríð (HCl) og 
kvikasilfur (Hg) eru sýndar á 6. – 10. mynd. 
 
Helstu niðurstöður eru að styrkur í andrúmslofti við jörð reiknast langt undir mörkum sem 
gefin eru í mengunarvarnareglugerð.  
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6. mynd.  Loftdreifingarspá fyrir brennisteinsdíoxíð (SO2). Iðnaðarsvæði er sýnt gult. Reiknaður styrkur (µg/m3 ) er 
sýndur með rauðum línum. A. Reiknað klukkustundarmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO2 B. Reiknað 
sólarhringsmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO2 C. Reiknað sólarhringsmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO2 D. 
Reiknað vetrarmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO2.      Sjá viðmið í töflu 7.  
 



NÁTTÚRUSTOFA NORÐAUSTURLANDS 2005  Sorpbrennsla á Húsavík 

 

 
 
22

 
 

7. mynd.  Loftdreifingarspá fyrir brennisteinsdíoxíð (SO2) og köfnunarefnisdíoxíð (NO2). Iðnaðarsvæði er sýnt 
gult. Reiknaður styrkur (µg/m3 ) er sýndur með rauðum línum. A. Reiknað ársmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO2. 
B. Reiknað klukkustundarmeðaltal köfnunarefnisdíoxíðs, NO2. Utan jafnstyrktarlínunnar er styrkur minni en 20 
µg/m3 í 99,8% tilfella eða meira. C. Reiknað klukkustundarmeðaltal köfnunarefnisdíoxíðs, NO2. Utan 
jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en sýnt gildi í 98% tilfella eða meira. D. Reiknað sólarhringsmeðaltal 
köfnunarefnisdíoxíðs, NO2. Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en sýnt gildi í 98% tilfella eða meira. Sjá 
viðmið efna í töflu 7. 
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8. mynd. Loftdreifingarspá fyrir köfnunarefnisdíoxíð (NO2) og svifryk. Iðnaðarsvæði er sýnt gult. Reiknaður styrkur 
(µg/m3 ) er sýndur með rauðum línum. A. Reiknað vetrarmeðaltal köfnunarefnisdíoxíðs, NO2. B. Reiknað 
ársmeðaltal köfnunarefnisdíoxíðs, NO2. C. Reiknað sólarhringsmeðaltal svifryks. Utan jafnstyrktarlínanna er 
styrkur minni en sýnt gildi í 98% tilfella eða meira. D. Reiknað ársmeðaltal svifryks. Sjá viðmið efna í töflu 7. 
 
 
 
 



NÁTTÚRUSTOFA NORÐAUSTURLANDS 2005  Sorpbrennsla á Húsavík 

 

 
 
24

 
 

9. mynd.  Loftdreifingarspá fyrir blý (Pb), kolmónoxíð (CO) og vetnisflúoríðs (HF). Iðnaðarsvæði er sýnt gult. 
Reiknaður styrkur (µg/m3 ) er sýndur með rauðum línum. A. Reiknað ársmeðaltal blýs, Pb. B. Reiknað 
klukkustundarmeðaltal kolmónoxíðs, CO. Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en sýnt gildi í 98% tilfella eða 
meira. C. Reiknað átta klukkustundameðaltal kolmónoxíðs, CO. D. Reiknað sumarmeðaltal vetnisflúóríðs, HF. 
Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en sýnt gildi í 98% tilfella eða meira. Sjá viðmið efna í töflu 7. 
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10. mynd. Loftdreifingarspá fyrir lífrænt kolefni, vetnisklóríð (HCl), kvikasilfur (Hg) og díoxín. Iðnaðarsvæði er sýnt 
gult. Reiknaður styrkur (µg/m3 ) er sýndur með rauðum línum. A. Reiknað klukkustundarmeðaltal lífræns kolefnis. 
Utan jafnstyrktarlínunnar er styrkur minni en 0,5 µg/m3 í 98% tilfella eða meira. B. Reiknað klukkustundarmeðaltal 
vetnisklóríðs, HCl. Utan jafnstyrktarlínunnar er styrkur minni en 0,5 µg/m3 í 98% tilfella eða meira. C. Reiknað 
ársmeðaltal kvikasilfurs, Hg. D. Reiknað ársmeðaltal díoxíns. Sjá viðmið efna í töflu 7. 
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III.1.3 Mótvægisaðgerðir og vöktun 
Stöðin kemur til með að nota þurrhreinsibúnað sem samanstendur af tveimur einingum, 
hlutleysingarrými annars vegar og pokasíum hins vegar. Nánari lýsing á hreinsibúnaði og 
virkni er í kafla II.2.6.  
 
Stöðugar mælingar verða á SO2, CO, O2, CO2. HCl, FH og ryki í útblæstri eins og kveðið er á 
um í reglugerð 739/2003 um brennslu úrgangs. Mæligildin koma fram á fastmælum í 
vaktherbergi en auk þess verða mæligögn skráð í tölvuskrár. Nánar verður greint frá 
vöktunarferli vegna sorpbrennslunnar í starfsleyfi. 
 

III.2 Sjónræn áhrif 

III.2.1 Grunnástand 
Eins og fram hefur komið eru nú þegar nokkur mannvirki í nágrenni fyrirhugaðrar 
sorpbrennslu að Víðimóum 2 (sjá 3. mynd). Sunnan lóðar er aflagður timburþurrkklefi og hús 
Orkuveitu Húsavíkur austan lóðarinnar stendur vatnstankur sem notaður er til miðlunar vatns 
á vegum Orkuveitunnar. Þessi mannvirki eiga það öll sammerkt að vera silfurgrá að lit. 
Svæðið sést vel frá þjóðvegi 85 sem liggur til Húsavíkur. Svæðið er skipulagt iðnaðarsvæði 
og má því reikna með að fleiri byggingar muni rísa þar í framtíðinni.  
 

III.2.2 Mat á áhrifum 
Þau mannvirki sem reist verða í tengslum við fyrirhugaða sorpbrennslu munu fyrst og fremst 
sjást vel frá þjóðvegi 85 og Kaldbaki. Tvennt spilar inn í hversu lítið byggingarnar munu sjást 
frá Húsavík. Annars vegar er það fjarlægðin og hins vegar lega lóðarinnar í landi. Svæðið er 
staðsett sunnarlega á mishæðóttu landi sem rís milli Húsavíkurlægðarinnar og 
Saltvíkurlægðarinnar (11. mynd). 
 

 
11. mynd. Séð frá suðurenda þéttbýlisins á Húsavík. Aðeins sést í efsta hluta vatnstanksins sem stendur austan 
við Víðimóa 2. Vatnstankurinn stendur 16 m ofar en lóðin að Víðimóum 6 en það nemur hæð skorsteinsins. Ekkert 
ætti því að sjást til sorpbrennslunnar þaðan sem þessi mynd er tekin. 
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12. mynd. Núverandi ástand séð frá þjóðvegi norðan lóðar. 
 
 

 
13. mynd. Tölvuteiknuð mynd af fyrirhugaðri sorpbrennslu, séð frá þjóðvegi norðan lóðar. 
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14. mynd. Núverandi ástand séð frá þjóðvegi vestan lóðar, við gatnamót. 
 
 
 
 

 
15. mynd. Tölvuteiknuð ljósmynd af fyrirhugaðri sorpbrennslu, séð frá þjóðvegi vestan lóðar. 
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16. mynd. Núverandi ástand séð ofan og austan frá vatnstanki Orkuveitunnar. 
 
 
 

 
17. mynd. Tölvuteiknuð ljósmynd af fyrirhugaðri sorpbrennslu, séð ofan og austan frá vatnstanki Orkuveitunnar. 
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18. mynd. Núverandi ástand séð frá Kaldbaki (heimreið). 
 
 
 

 
19. mynd. Tölvuteiknuð mynd af fyrirhugaðri sorpbrennslu, séð frá Kaldbaki (heimreið). 
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20. mynd. Tölvuteiknuð mynd sem sýnir afstöðu fyrirhugaðrar sorpbrennslu. 
 
 
Eins og sjá má af tölvuteiknuðum ljósmyndum hér að framan er gert ráð fyrir að hús verði 
með silfurgrárri klæðningu í samræmi við þær byggingar sem fyrir eru á svæðinu. Reynslan 
sýnir að liturinn er látlaus í umhverfinu. Sérstaklega ber lítið á þessum lit þegar snjór hylur 
jörð eins og svo algengt er á þessum slóðum. 
 
Fyrirhuguð sorpbrennsla er hönnuð með það að leiðarljósi að ekkert rusl verði sjáanlegt 
utandyra. Sjónmengandi áhrif af lausu sorpi ættu því ekki að vera fyrir hendi. 
 
Reiknað er með að ekki verði sjónmengun af reyk frá fyrirhugaðri sorpbrennslu. Þeir staðlar 
og kröfur sem gerðar eru  til brennslu- og hreinsunartækja sorpbrennslunnar ættu að sjá til 
þess.   
 
Á heildina litið verða nokkur sjónræn áhrif af tilkomu mannvirkjanna. Áhrif verða þó nær 
eingöngu af húsunum en þau verða nokkuð áberandi frá þjóðvegi. Þau munu sjást frá 
Kaldbaki en misvel frá smáhýsunum Kaldbakskotum vegna hæðarmismunar og uppbyggðs 
þjóðvegar í landslaginu milli smáhýsanna og sorpbrennslunnar. Mannvirkin munu verða lítt 
áberandi frá þéttbýlinu á Húsavík vegna fjarlægðar og legu lóðar í landi.  

III.2.3 Mótvægisaðgerðir 
Gert er ráð fyrir að planta trjám/runnum á lóðarmörkum þannig að ekki beri eins á starfsemi 
fyrirhugaðrar sorpbrennslu. 
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III.3 Hávaði 

III.3.1 Grunnástand 
Að Víðimóum 2 má aðallega heyra tvennskonar hljóð sem flokka má sem hávaða eða 
hljóðmengun. Annars vegar er um að ræða hávaða vegna umferðar um þjóðveg og hins 
vegar hávaða sem kemur frá starfsemi Orkuveitu Húsavíkur. Ekki hefur verið mælt hversu 
mikill þessi hávaði er. 

III.3.2 Mat á áhrifum 
Talið er að hávaðamengun frá starfseminni að Víðimóum 2 muni felast að mestu leyti í 
hávaða tengdum aukinni umferð og einnig hávaða frá blásara við reykháf fyrirhugaðrar 
sorpbrennslu. 
 
Verkfræðistofa Norðurlands hefur áætlað hávaða frá aðal blásara við reykháf fyrirhugaðrar 
sorpbrennslu, annars vegar við lóðarmörk og hinsvegar við þjóðveg.6 Í útreikningum voru 
fjarlægðir að lóðamörkum áætlaðar um 9 m til norðurs og 30 m vesturs. Reiknað var með 
135 m fjarlægð frá blásara að þjóðvegi. 
 
Útreikningar byggja á upplýsingum um blásarann sem komnar eru frá fyrirtækinu Standard & 
Pochin Ltd. Þar er áætlaður hljóðstyrkur 86 dBA í 1 m fjarlægð. Í upplýsingunum er ekki tekið 
tillit til hávaða frá mótor, drifi o.þ.h. og var gildi því hækkað í 88 dBA. Til skýringar þá er dBA 
tala vegið gildi fundið út frá hljóðstyrk í einstökum oktavböndum. 
 
 
Lækkun hljóðstyrks með fjarlægð miðað við óhindraða útbreiðslu í fríu svæði var áætluð: 
 
 

Lóðarmörk  9 m  88 – 9    =  79 dBA 
Lóðarmörk  30 m  88 – 29  =  59 dBA 
  
Þjóðvegur  130 m  88 – 42  =  46 dBA 
  

III.3.3 Mótvægisaðgerðir 
Gert er ráð fyrir því við hönnun mannvirkja að hægt verði að skerma af blásarann til þess að 
draga úr hljóði, reynist hávaði frá honum valda óþægindum. 
 

III.4 Gróður 

III.4.1 Grunnástand 
Náttúrustofa Norðausturlands kannaði gróðurfar á lóðinni að Víðimóum 2 af loftmynd sem 
tekin var að sumri til og síðan af jörðu þann 16. febrúar 2005 þegar jörð var að mestu auð. 
Við mat á tegundasamsetningu plantna var stuðst við eldri úttekt á gróðurfari þess svæðis 
sem lóðin er á.  

                                                 
6 Viðauki II. bréf frá Verkfræðistofu Norðurlands 
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21. mynd. Gróðurfar á og í næsta nágrenni við lóðina að Víðimóum 2. Byggingar fyrirhugaðrar sorpbrennslu eru 
teiknaðar inn á lóðina þeim stað sem gert er ráð fyrir að þær rísi. Lúpínubreiða er afmörkuð með hvítri brotalínu. 
Lóðarmörk eru táknuð með rauðri línu. 
 
 
 
Gróðurfar á lóðinni að Víðimóum 2 og næsta nágrenni einkennist að miklu leyti af því að þar 
er land töluvert raskað. Raskið tengist m.a. lagningu háspennustrengs, kaldavatnslagna til 
Orkuveitu, vegagerðar að nærliggjandi lóðum, lagningu ljósleiðara og lagningu reiðvegs. 
Gróðurfari á lóðinni má skipta í þrjá flokka; lúpínu, mólendi og graslendi (sjá 21. og 22. 
mynd). Lúpína er mjög áberandi á lóðinni og þekur hún nú stóran hluta hennar, mest um 
miðja lóð þar sem hús fyrirhugaðrar sorpbrennslu munu rísa. Líklega hefur henni fyrst verið 
sáð í rof sem orðið hefur í mólendið en einnig teygir hún sig inn á núverandi mólendi. 
Mólendi hefur að öllum líkindum áður verið mest áberandi gróðurlendi á þessu svæði eins og 
sjá má í nágrenni lóðarinnar. Í dag er mólendi frekar slitrótt á lóðinni vegna rasks í seinni tíð. 
Í jöðrum lóðarinnar að sunnan- og vestanverðu hefur jörð verið raskað í tengslum við 
veglagningu og veituframkvæmdir og er þar nú gras. Einnig eru grös innan um lúpínuna. 
 
Árið 1983 könnuðu Helgi Hallgrímsson og Þórir Haraldsson gróðurfar í nágrenni Húsavíkur. 
Við kortlagningu háplantna var rannsóknasvæðinu, sem náði frá Laxárósum norður að 
Köldukvísl, skipt upp í 13 flórureiti og var tegundaskrá gerð fyrir hvern reit. Í þeim reit sem 
lóðin að Víðimóum stendur voru alls skráðar 92 tegundir háplantna og reyndist það næst 
minnsta tegundafjölbreytnin miðað við reitaskiptingu. Allar tegundirnar sem skráðar voru í 
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reitnum var að finna í öðrum reitum á rannsóknarsvæðinu og engin þeirra hefur hátt 
verndargildi. 7 
 
 
 

 
 

22. mynd. Gróðurfar á lóðinni að Víðimóum 2, séð norður yfir lóðina. Blá ör sýnir lúpínu, græn ör sýnir gras innan 
um lúpínu og appelsínugul ör sýnir mólendi. Gular örvar gefa til kynna staðsetningar á holum sem grafnar hafa 
verið til að mæla jarðvegsdýpt. Á því svæði munu byggingar rísa. 
 

III.4.2 Mat á áhrifum 
Áhrif framkvæmda á lóðinni að Víðimóum 2 verða þau að núverandi gróðri verður raskað að 
mestu leyti á lóðinni, alls á um 7900 m2. 
 
Ekki er talið að framkvæmdin hafi í för með sér umtalsverð áhrif á gróðurfar. Landið sem 
verður fyrir áhrifum er mjög lítið að flatarmáli og gróðurlendið þar ekki líklegt til að hýsa 
neinar sjaldgæfar tegundir háplantna. 

III.4.3 Mótvægisaðgerðir 
Reiknað er með að sár sem myndast í landið vegna framkvæmdanna og ekki munu fara 
undir starfssvæði sorpbrennslunnar verði grædd upp með því að sá grasfræjum í þau. 
Reiknað er með að gróðursett verði tré og runnar á lóðarmörkum. 
 
 

                                                 
7 Þóroddur F. Þóroddsson (ritstj.) o.fl. 1984, bls. 72-90 
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III.5 Dýralíf 

III.5.1 Grunnástand 
Ekki voru gerðar beinar athuganir á dýralífi á fyrirhugaðri lóð að Víðimóum 2 né í næsta 
nágrenni hennar. Gerð var úttekt á dýralífi á svæðinu frá ósum Laxár að Köldukvísl árið 1984 
í tengslum við staðarval fyrir iðnrekstur.8 Í þeirri könnun var stuðst við beinar athuganir sem 
og heimildir. Þær upplýsingar sem þar er að finna um smádýralíf á þurrlendi byggja á 
tegundalistum sem taka til alls athugunarsvæðisins og jafnvel víðar. Þær upplýsingar nýtast 
því ekki til að gera grein fyrir smádýralífi að Víðimóum 2 og næsta nágrenni. Fuglalífi var 
hinsvegar lýst m.a. eftir búsvæðum og þær upplýsingar geta því gefið vísbendingu um hvað 
sé líklega að finna á framkvæmdasvæði lóðarinnar að Víðimóum 2.  
 
Fuglalíf hefur líka verið kannað í nágrenni fyrirhugaðs iðnaðarsvæðis við Héðinsvík, norðan 
Húsavíkur.9 Þar var fuglalífi lýst í mismunandi búsvæðum og þær upplýsingar verður því 
einnig stuðst við til að sýna fram á hvað líklegast sé að finna á lóðinni að Víðimóum 2 og 
næsta nágrenni. 
 
Eins og kemur fram í gróðurfarslýsingu lóðarinnar hér á undan hefur landsvæði það sem 
lóðin stendur á upphaflega verið mólendi. Því hefur verið raskað og nú þekur lúpína og gras 
nokkurn hluta lóðarinnar. Mólendi er ríkjandi gróðurlendi í nágrenni Húsavíkur og 
einkennisfuglar þessa búsvæðis eru rjúpa, heiðlóa, þúfutittlingur, spói, stelkur, hrossagaukur 
og lóuþræll. Ekki eru heimildir um varpfugla sem háðir eru vernd í þessu búsvæði í nágrenni 
Húsavíkur. Um fuglalíf í lúpínu í nágrenni Húsavíkur er ekki vitað. 

III.5.2 Mat á áhrifum 
Aukin umferð og rask á búsvæði mun að öllum líkindum hafa einhver staðbundin áhrif á 
varpfugla á og í nágrenni við lóðina að Víðimóum 2. Á móti skal hafa í huga að 
framkvæmdasvæðið er lítið og á skipulögðu iðnaðarsvæði. Einnig er nú þegar önnur 
starfsemi á svæðinu og í framtíðinni líklegt að starfsemi muni aukast þar þegar byggt verður 
á fleiri lóðum. 
 
Þar sem allar líkur eru á að ekki séu neinar sjaldgæfar tegundir varpfugla á svæðinu ættu 
fyrirhugaðar framkvæmdir og starfsemi ekki að hafa mikil áhrif á varpstofna þeirra tegunda 
sem kunna að vera á svæðinu. 

III.5.3 Mótvægisaðgerðir 
Ekki er gert ráð fyrir sérstökum mótvægisaðgerðum vegna áhrifa framkvæmdarinnar á 
dýralíf. 

III.6 Jarðmyndanir 

III.6.1 Grunnástand 
Engar sérstakar jarðfræðiminjar eru skráðar á lóðinni eða í nágrenni hennar. Næstu skráðu 
jarðfræðiminjar eru Gvendarbás-Þorvaldsstaðaá (sjávarklettar og sker) og Þorvaldsstaðagil. 
Gilið er hluti af kerfi vatnsfarvega frá lokum ísaldar og í botni þess er sérstæð lind.10 

 
Sunnan Húsavíkur, suður undir Laxá og Mýrarkvísl eru jarðlög með tvennum hætti. Annars 
vegar er um að ræða hraunlög frá svokallaðri Grjóthálsdyngju en hinsvegar er um að ræða 
skálagað bólstrabrotaberg (móberg). Ekki hefur verið skorið úr um uppruna 
bólstrabrotabergsins en Lovísa Birgisdóttir taldi að það tilheyrði Grjóthálsdyngjunni þegar hún 

                                                 
8 Þóroddur F. Þóroddsson (ritstj.) o.fl. 1984, bls. 99-127 
9 Kristbjörn Egilsson o.fl. 2004 
10 Þóroddur F. Þóroddsson (ritstj.) o.fl. 1984, bls. 19-53 
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kortlagði jarðlög sunnan Húsavíkur árið 1981. 11 Af jarðlagakortlagningu að dæma má ætla 
að lóðin að Víðimóum 2 standi ofan á hrauninu frá Grjóthálsdyngju. 
 
Sunnan Húsavíkur eru merki höggunar ekki augljós. Ein mjög áberandi sprunga er norðan 
Kaldbaksnefs en talið er að ekki hafi orðið um hana misgengi. Mikið misgengi liggur í NV 
stefnu suður frá Botnsvatni, meðfram Húsavíkurfjalli og út í sjó norðan við Húsavíkurhöfða. 
Þetta misgengi er kallað Húsavíkurmisgengið og er enn virkt.12 
 
Ofan á hrauninu frá Grjóthálsdyngjunni er þunnur jökulruðningur. Jökulruðningurinn er þakinn 
jarðvegi sem víðast er talinn vera á bilinu 0,5 – 1 m á þykkt í mólendinu í kringum Húsavík. 
Jarðvegurinn er að mestu gerður úr foki og eldfjallaösku og telst setfræðilega til molabergs.13 
Jarðvegsdýpt á lóðinni á Víðimóum 2 hefur verið mæld 1 m. 
 

III.6.2 Mat á áhrifum 
Heimildir benda til þess að jarðfræði lóðarinnar að Víðimóum 2 sé sú sama og á stóru 
landsvæði sunnan Húsavíkur og engar sérstakar jarðfræðiminjar sé að finna á eða í næsta 
nágrenni lóðarinnar.  
 
Ekki er talið að það takmarkaða framkvæmdasvæði sem hér um ræðir feli í sér það sérstæða 
jarðfræði að ástæða þyki til sérstakra aðgerða vegna hennar.  
 

III.6.3 Mótvægisaðgerðir 
Ekki er gert ráð fyrir sérstökum mótvægisaðgerðum vegna áhrifa framkvæmdarinnar á 
jarðmyndanir. 
 

III.7 Samfélag/fólk 

III.7.1 Grunnástand 
Í Þingeyjarsýslum eru alls 12 sveitarfélög og eru íbúar þeirra alls um 6000 talsins. Að 
Sorpsamlagi Þingeyinga ehf. standa 6 þessara sveitarfélaga og eru það Húsavíkurbær, 
Kelduneshreppur, Tjörneshreppur, Aðaldælahreppur, Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppur. 
Þann 1.12.2004 bjuggu alls 3993 manns í þessum sveitarfélögum.14  
 
Sveitarfélagið Húsavíkurbær varð til árið 2002 við sameiningu Húsavíkurkaupstaðar og 
Reykjahrepps og er fjölmennasta sveitarfélagið sem aðili er að Sorpsamlagi Þingeyinga ehf. 
Alls bjuggu 2426 manns í sveitarfélaginu þann 1.12.2004.  
 
Aðalatvinnuvegir í Húsavíkurbæ eru sjósókn, fiskverkun, ýmis opinber þjónusta, margskonar 
þjónustuiðnaður, landbúnaður og þjónusta við ferðamenn. Aðalatvinnuvegir annarra 
sveitarfélaga á þjónustusvæði Sorpsamlagsins eru landbúnaður og ferðaþjónusta. Af stórum 
vinnustöðum á þjónustusvæðinu má nefna Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Fiskverkun GPG, 
Fiskiðjusamlag Húsavíkur, Rækjuverksmiðju Íshafs, Norðlenska, Borgarhólsskóla á Húsavík, 
Framhaldsskólann á Húsavík, Hafralækjarskóla, Framhaldsskólann á Laugum, 
Stórutjarnarskóla og Grunnskóla Skútustaðahrepps. 
 

                                                 
11 Lovísa Birgisdóttir 1982. 
12 Þóroddur F. Þóroddsson (ritstj.) o.fl. 1984, bls. 27-30 
13 Þóroddur F. Þóroddsson (ritstj.) o.fl. 1984, bls. 48 
14 Hagstofa Íslands 2004. www.hagstofa.is 
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Þróun íbúafjölda í Þingeyjarsýslum hefur verið á þá leið að íbúum hefur fækkað.15 Af 
íbúaþróun Húsvíkurbæjar 1990-2004 má sjá að fólksfækkun hefst að mestu upp úr miðjum 
tíunda áratugnum og hefur íbúum á svæðinu fækkað um tæplega 200 síðan þá (Tafla 9).  
 

     Tafla 9. Íbúafjöldi Húsavíkurbæjar 1990-2003. 
 

Ár Húsavík Reykjahr. Samtals
1990 2503 110 2613 
1991 2478 110 2588 
1992 2471 112 2583 
1993 2509 105 2614 
1994 2513 105 2618 
1995 2484 107 2591 
1996 2514 107 2621 
1997 2495 106 2601 
1998 2480 99 2579 
1999 2432 111 2543 
2000 2428 107 2535 
2001 2413 100 2513 
2002*   2484 
2003*   2453 
2004*   2426 

        *Árið 2002 sameinuðust sveitarfélögin í sveitarfélagið Húsavíkurbæ 

 
Í aðalskipulagi fyrir Húsavíkurbæ 2005-2025, sem nú er í vinnslu, eru notaðar tvær nálganir 
til þess að reyna spá fyrir um íbúaþróun. Önnur nálgunin gerir ráð fyrir að í íbúafjöldi haldist 
að mestu óbreyttur eða vaxi örlítið. Tekur hún mið af núverandi aðstæðum í efnahagslífi og 
byggðaþróun. Hin nálgunin miðast við mikið breyttar aðstæður, þ.e. uppbyggingu “orkufreks 
iðnaðar”. Þá er gert ráð fyrir að íbúafjöldi Húsavíkurbæjar geti vaxið um allt að 700 manns á 
skipulagstímabilinu.16 

III.7.2 Mat á áhrifum 
Ný móttöku- og flokkunarstöð úrgangs með brennslu- og orkunýtingarkerfi á Húsavík mun 
leysa þann vanda sem verið hefur á þjónustusvæði Sorpsamlags Þingeyinga við förgun 
úrgangs. Samfélagið sem byggir svæðið hefur mátt búa við óvissu um þessi mál í nokkurn 
tíma en nú hyllir undir varanlega lausn.  
 
Stofnanir og fyrirtæki á þjónustusvæði Sorpsamlags Þingeyinga hafa sum hver átt í 
vandræðum með förgun úrgangs. Í því sambandi ber helst að nefna kjötvinnslufyrirtækið 
Norðlenska sem hefur fram að þessu ekki getað eytt úrgangi frá sinni starfsemi á viðunandi 
hátt. Hingað til hefur sláturúrgangur verið urðaður í Saltvíkurlandi, sunnan Húsavíkur, og í 
kringum það skapast margvísleg vandamál, sérstaklega á álagstímum. Með tilkomu 
sorpbrennslunnar skapast möguleiki fyrir Norðlenska að brenna sláturúrgangi sem verður að 
teljast mikil og jákvæð breyting frá núvarandi ástandi.  
 
Orkunýtingarkerfi sorpbrennslunnar mun leiða til aukinnar rafmagnsframleiðslu á vegum 
Orkuveitu Húsavíkur. Það mun auka nýtingu Orkuveitunnar og koma fram í aukinni 
hagkvæmni í rekstri hennar. Þar sem Orkuveitan er í eigu Húsvíkurbæjar er reiknað með að 
aukin hagkvæmni í rekstri hennar skili sér beint og óbeint til samfélagsins á Húsavík.  
 
Miklar kröfur um sorpbrennslu eru til þess gerðar að starfsemin hafi ekki skaðleg áhrif á 
umhverfi sitt. Allur aðbúnaður s.s. byggingar móttökustöðvarinnar eru einnig hannaðar með 
það í huga að draga úr neikvæðum áhrifum gagnvart samfélaginu t.d. sjónrænum.  

                                                 
15 Hagstofa Íslands 2004. www.hagstofa.is 
16 Tækniþing ehf.  Aðalskipulag Húsavíkurbæjar 2005-2025. Drög í vinnslu.  
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Talið er að heildaráhrif framkvæmdarinnar gagnvart samfélaginu ættu að vera jákvæð. 
Bygging sorpbrennslu á svæðinu er varanleg lausn sem beðið hefur verið eftir í nokkur ár. 
 

III.7.3 Mótvægisaðgerðir 
Ekki er gert ráð fyrir sérstökum mótvægisaðgerðum vegna áhrifa framkvæmdarinnar á 
samfélag. 
 

III.8 Menningarminjar 

III.8.1 Grunnástand 
Í febrúarmánuði 2005 skoðaði Sigurður Bergsteinsson, minjavörður Norðurlands eystra 
lóðina að Víðimóum 2. Við þá athugun kom í ljós að uppgrónar reiðgötur liggja um lóðina að 
hluta og stefna hér um bil SSA-NNV, í átt til Húsavíkur. Reiðgöturnar hafa legið þar sem lóð 
Orkuveitunnar er nú og hafa því verið slitnar í sundur þar. Á lóðinni að Víðimóum 2 sjást 
þessar reiðgötur í SA-hluta lóðarinnar en hverfa svo þegar kemur lengra inn á (23. mynd). 
Þar hefur mólendið rofnað á nokkuð stóru svæði og er þar nú lúpínubreiða. Reiðgöturnar 
sjást svo aftur norðan við lóðina á smá kafla þar sem þær stefna í áttina að núverandi 
þjóðvegi og hverfa.  
 
 

 
 

23. mynd. Reiðgötur í SA hluta lóðarinnar að Víðimóum 2, séð úr suðri. Göturnar liggja í SSA-NNV stefnu og 
sjást aðeins á smá búti, eins og sjá má á myndinni. Þær hverfa þegar kemur inn á lóðina þar sem mólendið 
rofnar.  
 
Reiðgöturnar eru líklega hluti af miklum reiðgötum sem voru skráðar í fornleifaskráningu 
sumarið 2003 og hafa legið innan úr sveitum til Húsavíkur. Almennt má segja að svæðið sem 
lóðin er á og næsta nágrenni sé nokkuð mikið raskað fyrir eins og getið er í kafla um 
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gróðurfar. Til merkis um raskið má nefna að þegar kemur suður úr lóðinni að Víðmóum 2 
sjást engar reiðgötur. Þar hverfa þær inn í lóð Orkuveitu Húsavíkur (24. mynd).  
 
 

 
 

24. mynd. Sunnan lóðar að Víðimóum 2 hverfa reiðgöturnar inn í lóð Orkuveitu Húsavíkur. Horft til SSA. 
 
Skammt sunnan Orkuveituhússins og þurrkklefans, nokkru sunnan við framkvæmdasvæðið 
að Víðimóum 2, liggur fornlegur garður sem skráður var í fornleifaskráningu fyrir 
Húsavíkurland haustið 2001.17 Hann liggur í stefnu NV-SA frá þjóðvegi upp í heiðarbrún og 
tengist miklu garðakerfi sem rekja má utan frá Tjörnesi langt suður um sveitir S-
Þingeyjarsýslu.  
 
Fornleifastofnun Íslands skráði allar fornminjar í nágrenni þeirra valkosta sem settir voru fram 
í matsáætlun auk þess að leggja mat á áhrif fyrirhugaðrar framkvæmdar á fornleifar.18 Var 
það mat stofnunarinnar að framkvæmdir á lóðinni að Víðimóum 2 hefðu minnst áhrif á 
þekktar fornleifar á svæðinu þar sem aðeins væri vitað um eina fornleif þar; gamlar reiðgötur 
(25. mynd). 

                                                 
17 Elín Ósk Hreiðarsdóttir 2002. Fornleifaskráning á Húsavík (FS166-01171). Fornleifastofnun Íslands. 
18 Viðauki III: Bréf frá Fornleifastofnun Íslands dags. 22. febrúar 2005. 
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25. mynd. Skráðar fornleifar í nágrenni valkosta (lóðir A-C) sem kynntir voru í tillögu að matsáætlun.  
Valkostur framkvæmdaraðila merktur A.  
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III.8.2 Mat á áhrifum 
Bygging sorpbrennslu að Víðimóum 2 mun raska gömlum reiðgötum sem hafa legið um 
lóðina en þær eru einu fornleifarnar sem vitað er um á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Eins 
og getið er um hér að ofan er lóðin og nágrenni hennar nú þegar það raskað að aðeins má 
sjá merki reiðgatnanna á smá bútum innan lóðarinnar.  
 
Talið er að verndargildi þeirra fornleifa sem finnast á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði að 
Víðmóum 2 sé ekki það mikið að ástæða sé til að sérstakra aðgerða vegna þeirra, enda hafa 
þær þegar verið skráðar. 

III.8.3 Mótvægisaðgerðir 
Ekki er gert ráð fyrir sérstökum mótvægisaðgerðum vegna áhrifa framkvæmdarinnar á 
menningarminjar. 
 

III.9 Vatnafar 

III.9.1 Grunnástand 
Um 350 m sunnan lóðarinnar að Víðimóum 2 er votlendi sem liggur ofan í Kaldbakslægðinni. 
Þjóðvegur 85 liggur yfir þetta votlendi að hluta. Vestan þjóðvegar eru merki mótekju fyrri tíma 
í mýrinni. Heitt vatn frá Orkuveitu Húsavíkur myndar tvær manngerðar tjarnir austan og 
vestan þjóðvegar í þessu votlendi.  
 
Í um 300-400 m fjarlægð norðvestan fyrirhugaðs framkvæmdasvæðis eru upptök lækjar sem 
heitir Haukamýrarlækur. Hann rennur til sjávar í stefnu NNV ofan í litlu gildragi. Á 
vesturbakka lækjarins stendur fiskeldisstöð. Frárennsli frá fiskeldisstöðinni er leitt til sjávar 
um lækinn. 
 
Engar byggingar eru á fyrirhuguðum byggingarreit í dag og því engar lagnir þar enn sem 
komið er. Á svæðinu er hins vegar 110 mm plastlögn sem liggur frá Orkuveitu Húsavíkur og 
til sjávar við Haukamýralæk.  
 

III.9.2 Mat á áhrifum 
Frárennsli frá neysluvatni og hreinlætisaðstöðu fer í rotþró þar til hið skipulagða svæði verður 
tengt fráveitukerfi bæjarins. Gengið verður frá affalli rotþróar eftir fyrirmælum 
Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. Affall frá gólfum og plönum fer í setþró inni í húsi, áður 
en það er leitt út í safnbrunn þar sem komið verður fyrir olíugildru. Þaðan verður það leitt í 
frárennslislögn sem liggur til sjávar við Haukamýrarlæk. Affalli frá bræðilögnum verður skilað 
inn í affall frá orkustöð.  
 
Affallsvatn er áætlað að meðaltali 0,02 l/sek án bræðilagnavatns en 12 l/sek með 
bræðilagnavatni.  
 
Talið er að með ofangreindum aðgerðum muni frárennsli frá fyrirhugaðri starfsemi verða í því 
horfi sem krafist er af heilbrigðisyfirvöldum og umhverfisáhrif því takmörkuð að því leyti sem 
raunhæft þykir. 

III.9.3 Mótvægisaðgerðir og vöktun 
Setþró verður inni í húsi þar sem affall frá gólfum verður látið setjast til. Þar verður það 
grófasta tekið úr affallinu. Olíugildrum verður komið fyrir í safnbrunni þar sem affalli frá 
gólfum, plönum og bræðilögnum verður safnað áður en það verður leitt í frárennslislögn sem 
liggur til sjávar. 
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IV Skipulag, lagaumhverfi og leyfi  

IV.1 Skipulagsáætlanir 
Á áhrifasvæði framkvæmdarinnar eru eftirfarandi skipulagsáætlanir í gildi: 
 

• Aðalskipulag Húsavíkur 1985-2005 
• Deiliskipulag af iðnaðarsvæði í suðurbæ. 

 
Framkvæmdasvæðið er á skilgreindu iðnaðarsvæði í báðum skipulagsáætlununum að ofan. 
Við gerð deiliskipulags af iðnaðarsvæði í suðurbæ Húsavíkur var Aðalskipulagi Húsavíkur 
1985-2005 breytt til samræmis áformum sem fram komu í deiliskipulaginu.  Lóðin Víðimóar 2, 
þar sem öll mannvirki fyrirhugaðrar sorpbrennslu eru fyrirhuguð, er þannig skipulögð sem 
iðnaðarlóð í gildandi skipulagsáætlunum.  Að höfðu samráði við skipulagsfulltrúa 
Húsavíkurbæjar er ekki talin þörf á neinum breytingum á ofangreindum skipulagsáætlunum 
vegna framkvæmdarinnar.     
 
Vinna við nýtt aðalskipulag fyrir Húsavíkurbæ stendur nú yfir og er gert ráð fyrir starfsemi 
sorpbrennslunnar með þeim hætti sem lýst er í þessari matsskýrslu við þá vinnu.   
 

IV.2 Lög og reglugerðir 
 
Eftirfarandi reglugerðir gilda um starfsemina: 
 
Reglugerð um brennslu úrgangs 739/2003 
Reglugerð um loftmengun 251/2002 
Reglugerð um loftgæði 787/1999 
Reglugerð um spilliefni 806/1999 
Reglugerð um brennslu spilliefna 807/1999 
Reglugerð um meðhöndlun úrgangs 737/2003 
Reglugerð um sorpbrennslustöðvar 808/1999 
Reglugerð um urðun úrgangs 738/2003 
Reglugerð um skrá yfir spilliefni og annan úrgang 184/2002 
Reglugerð um starfsleyfi 785/1999 
Skipulagsreglugerð 400/1998 
 
Um sorpbrennslustöðina gilda skipulags- og byggingalög og lög um náttúruvernd. Um 
framkvæmdina gilda einnig lög og reglugerð nr.671/2000 um mat á umhverfisáhrifum og 
reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér 
mengun. Allar byggingar verða í samræmi við íslenska byggingastaðla og reglugerðir. 
 

IV.3 Leyfi 
 
Þau leyfi sem þarf vegna framkvæmdarinnar eru: 
 

• Starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. 
• Framkvæmdaleyfi frá Húsavíkurbæ. 
• Byggingarleyfi frá Húsavíkurbæ. 
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V Hætta 
 

V.1 Hætta af völdum framkvæmdar? 
Helstu hættur af völdum fyrirhugaðrar sorpbrennslu eru eld- og sprengihætta. Eldhætta er 
fyrir hendi í geymsluhúsi þar sem gert er ráð fyrir að geyma megi allt að 300 tonn af eldsmat. 
Eldhætta getur skapast í móttökuhúsinu þegar vinnsla er í gangi, einkum þegar unnið er við 
sundurhlutun brotajárns með logskurðartækjum. 
 
Til mótvægis við hugsanlega eldhættu verða húsin hönnuð í samræmi við 
brunavarnareglugerðir. Gert er ráð fyrir sprinklerkerfi í öllu geymsluhúsinu og í hluta 
móttökuhússins. Vatnsþörf kerfisins er áætluð 100 l/sek.  
 
Sprengihætta skapast ef gaskútar o.þ.h. lenda í brennsluhólf. Mönnum í húsinu stafar ekki 
hætta af því en skemmdir geta orðið á brennslubúnaðinum. Afleiðingar af sprengingu 15 l. 
gaskúts yrðu yfirþrýstingur í brennslu- og reykhreinsikerfinu. Áður en þrýstingurinn nær þeim 
mörkum að stokkakerfi eða lokubúnaður á brennsluhólfunum gefur sig opnast lokubúnaður 
fyrir neyðarskorstein og þrýstifall verður í kerfinu. Ólíklegt verður að telja að stórir gaskútar 
komist óséðir í gegn um mötunarkerfið. 
 
 
 

V.2 Náttúruvá 
Norðan Húsavíkur gengur í sjó fram mikil misgengissprunga sem kölluð hefur verið 
Húsavíkurmisgengið. Þetta misgengi tengist að öllum líkindum virka gosbeltinu því það er 
enn virkt. Jarðskjálftar hafa átt upptök sín á Húsvíkurmisgenginu og eru dæmi um mikil tjón 
af þeirra völdum. Árið 1872 hreyfðist sprungan harkalega í skjálfta sem var 6-7 stig á 
Richterskvarða og einhver hreyfing varð einnig samfara skjálftum árið 1942.19 
 
Ekki er talið að önnur náttúruvá en jarðskjálftar steðji að fyrirhugaðri starfsemi að Víðimóum 
2 á Húsavík. 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Þóroddur F. Þóroddsson o.fl. 1984, bls. 36-41 
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VI Samráð 

VI.1 Kynning og samráðsferli 
 
Alls hafa verið haldnir sex samráðsfundir í matsferlinu, auk blaðagreinar þar sem 
framkvæmdin var kynnt fyrir almenningi: 
 

• 17. nóvember 2004. Framkvæmdin kynnt fyrir almenningi í blaðagrein í Skarpi 
(héraðsfréttablað). 

 
• 6. desember 2004. Samráðsfundur á Húsavík þar sem boðaðir voru hagsmunaaðilar 

auk umsagnaraðila.  

Eftirtalir aðilar voru boðaðir: Aðaldælahreppur, Húsavíkurbær, Kelduneshreppur, 
Skútustaðahreppur, Tjörneshreppur, Þingeyjarsveit, Heilbrigðiseftirlit Norðurlands 
eystra, Fornleifavernd Ríkisins, Orkuveita Húsavíkur, Golfklúbbur Húsavíkur, 
Norðlenska, Loftsalir ehf., ábúendur í Kaldbak, Hestaleigan í Saltvík, Íslenskir 
sjávarréttir, Hestamannafélagið Grani, Fiskeldið Haukamýri og Náttúrustofa 
Norðausturlands. 

Kynnt var matsáætlun vegna fyrirhugaðrar sorpbrennslu og í kjölfarið var opin 
umræða um framkvæmdina. Ekki var skrifuð fundargerð en umræður fólust fyrst og 
fremst í fyrirspurnum um hugsanlega loftmengun og möguleikum brennslunnar á því 
að taka við sláturúrgangi. Engar athugasemdir voru lagðar fram. Fundarmenn voru 
sammála um að íhuga vel aðflutning sorps frá stöðum utan starfssvæðis 
sorpbrennslunnar. Var það vegna hugsanlegrar hættu á því að flytja rottur til 
Húsavíkur, en þar er rottulaust eins og annarsstaðar milli Skjálfandafljóts og Jökulsár 
á Fjöllum. 

 
• 28. janúar 2005. Samráðsfundur með Umhverfisstofnun. Fundarmenn: Sigurður 

Rúnar Ragnarsson (f.h. Sorpsamlags Þingeyinga), Helgi Jensson, Sigurrós 
Friðriksdóttir og Cornelis A. Meyles, Þór Tómasson, Heiðrún Guðmundsdóttir (f.h. 
Umhverfisstofnunar). Farið var yfir athugasemdir UST við tillögu að matsáætlun. 

 
• 3. mars 2005. Samráðsfundur með Umhverfisstofnun (UST). Fundarmenn: Þorkell 

Lindberg Þórarinsson, Óli Halldórsson (f.h. Náttúrustofu Norðausturlands) og Þór 
Tómasson (f.h. UST). Farið var yfir athugasemdir UST vegna matsáætlunar og þær 
ræddar í tengslum við gerð matsskýrslu. Sérstaklega var rædd sú ákvörðun 
framkvæmdaraðila að leggja aðeins fram einn kost í matsskýrslu.  

 
• 3. mars 2005. Samráðsfundur með Skipulagsstofnun. Fundarmenn: Þorkell Lindberg 

Þórarinsson, Óli Halldórsson (f.h. Náttúrustofu Norðausturlands) og Þórólfur F. 
Þóroddsson (f.h. Skipulagsstofnunar). Greint var frá gerð matsskýrslu. Sérstaklega 
var rædd sú ákvörðun framkvæmdaraðila að leggja aðeins fram einn kost í 
matsskýrslu.  

 
• 3. mars 2005. Samráðsfundur með Fornleifavernd ríkisins. Fundarmenn: Þorkell 

Lindberg Þórarinsson, Óli Halldórsson (f.h. Náttúrustofu Norðausturlands) og Kristinn 
Magnússon (f.h. Fornleifaverndar). Farið var yfir þann þátt matsskýrslunnar sem snýr 
að menningarminjum.  

 
• 5. mars 2005. Kynningarfundur/opið hús vegna fyrirhugaðrar sorpbrennslu á Húsavík. 

Auglýstur í Skránni 9. tbl. þann 3. mars 2005 og vefmiðlinum www.skarpur.is. 
Fundurinn var öllum opinn en alls mættu 7 manns. Farið var yfir fyrirhugaða 
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framkvæmd og aðdraganda hennar auk þess sem matsskýrslugerðin var kynnt. 
Óskað var eftir athugasemdum en engar bárust. 

 
Engar athugasemdir bárust frá almenningi eða hagsmunaaðilum við kynningu 
framkvæmdarinnar á matsskýrslustigi. 
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VII Niðurstaða 
Helstu niðurstöður mats á áhrifum hvers umhverfisþáttar má sjá í töflu 10: 
 
Tafla 10. Samantekt umhverfisáhrifa framkvæmdar 
 

Umhverfisþáttur Áhrif - niðurstaða Mótvægis- og 
vöktunaraðgerðir 

Loftmengun Styrkur allra mengandi efna í andrúmslofti við jörð 
reiknast langt undir mörkum sem gefin eru í 
mengunarvarnareglugerð 
 

Þurrhreinsibúnaður 
m/hlutleysingarrými og 
pokasíum. 
Stöðugar mælingar á styrk 
útblástursefna skv. reglugerð 
739/2003 og starfsleyfi 

Sjónræn áhrif Mannvirki verða nokkuð áberandi frá þjóðvegi. Þau 
munu sjást vel frá Kaldbaki en lítið mun bera á þeim frá 
þéttbýlinu á Húsavík. Ekkert sorp verður sjáanlegt 
utandyra. Ekki er gert ráð fyrir sjónmengun af reyk. 

Trjám/runnum plantað á 
lóðarmörkum þannig að ekki 
beri eins á sorpbrennslu. Húsum 
valinn látlaus litur sem fellur að 
umhverfi og öðrum húsum.  

Hávaði Áhrif aðallega af völdum hávaða frá blásara við reykháf 
og hávaða tengdum aukinni umferð. Hávaði við 
lóðarmörk áætlaður 79 dBA til norðurs og 59 dBA til 
vesturs en 46 dBA við þjóðveg. Innan löglegra marka í 
öllum tilvikum.  

Blásaramannvirki hannað 
þannig að hægt verði að skerma 
hann af til þess að draga úr 
hljóði, reynist hávaði frá honum 
valda óþægindum eða nálgast 
mörk. 

Gróður Ekki er talið að framkvæmdin hafi í för með sér 
umtalsverð áhrif á gróðurfar. Landið sem raskast er 
mjög lítið (um 0,08 ha) og gróðurlendið þar ekki líklegt 
til að hýsa neinar sjaldgæfar tegundir háplantna. 
Lúpína er áberandi á lóðinni.  

Engar utan sjálfsögð vinnubrögð 
við frágang lóðar, þ.e. 
uppgræðslu sára sem kunna að 
myndast í landið vegna 
framkvæmdanna. Gróðursetning 
trjáa og runna á lóðarmörkum. 

Dýralíf Aukin umferð og rask á byggingarlóð mun að öllum 
líkindum hafa einhver staðbundin áhrif á varpfugla á og 
í nágrenni við lóðina. Fyrirhugaðar framkvæmdir og 
starfsemi ætti þó ekki að hafa mikil áhrif á varpstofna 
þeirra tegunda sem kunna að vera á svæðinu. Mjög 
litlar líkur eru á að sjaldgæfar tegundir varpfugla séu á 
svæðinu. 

Engar 

Jarðmyndanir Jarðfræði lóðarinnar að Víðimóum 2 áþekk og á stóru 
landsvæði sunnan Húsavíkur. Engar sérstakar 
jarðfræðiminjar að finna á eða í næsta nágrenni 
lóðarinnar. Ekki er talið að það takmarkaða 
framkvæmdasvæði sem hér um ræðir feli í sér 
sérstæða jarðfræði sem hamla kunni framkvæmdum.  

Engar 

Samfélag/fólk Heildaráhrif framkvæmdarinnar gagnvart samfélaginu 
ættu að vera jákvæð. Sorpbrennslan leysir úr miklum 
vanda sveitarfélaganna á þjónustusvæði 
Sorpsamlagsins í sorpförgun.  Orkunýting við 
brennsluna skapar verðmæti til samfélagsins.  

Engar 

Menningarminjar Einu fornleifar sem raskast við framkvæmdina eru 
gamlar reiðgötur sem liggja um iðnaðarlóðina.  Þeim 
hefur þegar verið raskað á iðnaðarsvæðinu. 
Verndargildi þeirra er ekki talið það mikið að ástæða sé 
til sérstakra aðgerða vegna þeirra. 

Engar 

Vatnafar Frárennsli frá fyrirhugaðri starfsemi verður í því horfi 
sem krafist er af heilbrigðisyfirvöldum og umhverfisáhrif 
því takmörkuð að því leyti sem rúmast innan laga og 
reglugerða. 

Setþró inni í húsi fyrir affall frá 
gólfum. Olíugildrur í safnbrunni 
þar sem affalli verður safnað 
áður en það verður leitt í 
frárennslislögn. 

 
 
Heildaráhrif framkvæmdarinnar einkennast af því að um mjög afmarkaða framkvæmd er að 
ræða og ákveðinn og skýr lagarammi er utan um starfsemina. Um er að ræða nútímalega 
sorpbrennslu sem smíðuð er og uppsett samkvæmt ströngustu viðmiðum gildandi laga og 
reglugerða. Starfseminni er valinn staður á iðnaðarlóð í nokkurri fjarlægð frá þéttbýlinu á 
Húsavík eftir vinsun allmargra valkosta á útfærslu og staðsetningu sorpförgunar (kafli II.3)  
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Eins og lofdreifingarspá sýnir verður styrkur allra efna sem reiknað var út frá langt innan 
löglegra viðmiðunarmarka strax við lóðarmörk iðnaðarlóðarinnar. Áhrif á náttúrufar eru talin 
hverfandi af framkvæmdinni þar sem um er að ræða mjög afmarkað svæði sem enga 
sérstöðu hefur í náttúrufari og hefur að auki verið raskað að miklu leyti. Þá eru áhrif á 
menningarminjar talin mjög takmörkuð þar sem engar fornleifar raskast við framkvæmdina, 
utan lítils hluta reiðgatna sem liggur um lóðina. Helstu áhrif framkvæmdarinnar verða að 
líkindum sjónræn áhrif en mannvirkin munu sjást vel frá þjóðvegi og eins verða þau nokkuð 
vel sýnileg frá Kaldbaki. Mannvirkin verða hins vegar ekki áberandi séð frá þéttbýlinu á 
Húsavík.  
 
Það er því niðurstaða framkvæmdaraðila að framkvæmdin og starfsemin sem henni fylgir 
muni í meginatriðum hafa afmörkuð og fremur lítil umhverfisáhrif í för með sér.  
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TAFLA 1.  Umhverfis- og útblástursmörk fyrir hámarksmengun í andrúmslofti. 
 

Efni Viðmiðunartímabil Umhverfismörk 
mg/m3

Hluti af tíma sem mengun 
skal vera undir 

viðmiðunarmörkum

Styrkur í útblæstri  
mg/m3

Brennisteinsdíoxíð, (SO2) 1 klst. 350 99,7 50
Brennisteinsdíoxíð, (SO2) 24 klst. 125 99,2 50
Brennisteinsdíoxíð, (SO2) 24 klst. 50 98 50
Brennisteinsdíoxíð, (SO2) Vetur (1.okt-31.mars) 20 50
Brennisteinsdíoxíð, (SO2) Almanaksár 20 50

Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) 1 klst. 200 99,8 200
Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) 1 klst. 110 98 200
Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) 24 klst. 75 98 200
Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) Vetur (1.okt-31.mars) 30 200
Köfnunarefnisdíoxíð, (NO2) Almanaksár 30 200

Svifagnir (PM10) 24 klst. 50 98 10
Svifagnir (PM10) Almanaksár 20 10

Blý Almanaksár 0,4 0,5
Kolmónoxíð (CO) 1 klst. 20 mg/m3 98 100
Kolmónoxíð (CO) 8 klst. 6 mg/m3 98 100
Vetnisflúoríð (HF) Sumar (1.apríl-30.sept) 0,3 1

Lífrænt kolefni 1 klst. — 10
Vetnisklóríð (HCl) 1 klst. — 10
Kvikasilfur (Hg) Almanaksár — 0,05

Díoxín Almanaksár — 10-7
 

1. INNGANGUR 
 
 Í skýrslu þessari eru birtar niðurstöður um dreifingu mengunarefna í lofti vegna Sorpsamlags 
Þingeyinga ehf..  Staðsetningu stöðvarinnar má sjá á mynd 1.  Mengunarspá er gerð fyrir öll efni 
samkvæmt reglugerðum um umhverfismörk í andrúmslofti og brennslu spilliefna. 
 

2. VIÐMIÐUNARMÖRK FYRIR MENGUN. 
 
 Í reglugerð 251/2002 (Umhverfisráðuneytið, 2002) eru gefin umhverfismörk í andrúmslofti fyrir 
brennisteinsdíoxíðs, köfnunarefnisdíoxíð, köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, svifryk, og blý.  Í 
reglugerð nr. 807 um brennslu spilliefna (Umhverfisráðuneytið, 1999) og í tilskipun 
Evrópusambandsins nr. 2001/76/EC (Official Journal of the European Communities, 2000) eru gefin 
útblástursmörk fyrir öll þessi efni sem taka ber tillit til vegna sorpeyðingar.  Þessi umhverfis- og 
útblástursmörk eru gefin í töflu 1. 
 

Fyrir hámarksstyrk vetnisflúoríðs eru notuð viðmiðunarmörk sem byggjast á norskum 
viðmiðunarreglum.  Í reglugerðum eru engin viðmiðunarmörk gefin fyrir lífrænt kolefni, vetnisklóríð, 
kvikasilfur (þung málma) og díoxín.  Samkvæmt mengunarvarnareglugerð skal styrkur í andrúmslofti 
vera undir viðmiðunarmörkum utan þynningarsvæðis, en það er svæði sem þynning mengunar á sér 
stað og þar sem eftirlitsaðilar með reglugerðinni samþykkja að mengun megi vera yfir mörkum. 
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Tafla 2.  Dreifistuðlar 
 
Stöðugleikaflokkur a b p q
Óstöðugt 0,36 0,33 0,86 0,86
Hlutlaust 0,32 0,22 0,78 0,78
Nokkuð stöðugt 0,31 0,16 0,74 0,74
Stöðugt 0,31 0,06 0,71 0,71  

3. MÆLIGÖGN 

3.1 Veðurgögn 
 

Fjárfestingastofa - orkusvið hefur kostað veðurmælingar í nágrenni Húsavíkur.  Við 
Bakkahöfða, Gvendarbás og Húsavík hefur verið mældur vindhraði og vindstefna ásamt hita.  Í 194 
metra hæð í Húsavíkurfjalli var mældur hiti.  Mælingar hófust í september 2002.  Andrés 
Svanbjörnsson hjá Iðnaðarráðuneyti veitti okkur góðfúslega leyfi til að nýta mælingarnar til 
eftirfarandi loftdreifingarreikninga.  Gögn frá 1. september 2002 til 1. janúar 2005 voru notuð við 
útreikningana.  Mælistöðin við Gvendarbás er staðsett næst fyrirhugaðri sorpbrennslustöð og voru 
því vindhraði og vindstefna notuð úr þeirri stöð.  Hitastigull fékkst með mismun á hita við 
Gvendarbás og í Húsavíkurfjalli.  Úrvinnsla veðurgagna ásamt vindrósum frá öllum ofangreindum 
veðurstöðvum er birt í skýrslum frá Veðurstofu Íslands, sjá Veðurstofa Íslands (2003, 2004) 

 

3.2 Útblástursmagn 
 

Upplýsingar um hámarksstyrk í útblæstri eru gefnar í töflu 1 en aðrar tæknilegar upplýsingar 
sem notaðar voru eru eftirfarandi: 

 
Fjöldi reykháfa   1 
Hæð reykháfs   15 m 
Þvermál reykháfs  0,62 m 
Loftmagn í reykháfi  6,1 m3/s 
Útblásturshiti frá reykháfi 180°C 

 

4. REIKNILÍKAN 
 
 Reiknilíkanið sem hér er notað til útreikninga á loftmengun er svokallað Gausslíkan og hliðstætt 
reiknilíkaninu BLP (Boyant line and point source dispersion model), sem útgefið er af 
Umhverfisstofnun Bandaríkjanna (EPA, 1980).  Reiknilíkanið notar dreifistuðla sem eru annað hvort 
fastir eða hægt er að breyta þeim í samræmi við mælingar.  Dreifistuðlar eru skrifaðir á eftirfarandi 
formi. 

σ y  =  axp  
fyrir lárétta dreifistuðla og  

σ z  =  bx p  
 

fyrir lóðrétta dreifistuðla. 
 

Stuðlarnir a,b,p og q eru gefnir í töflu 2.  Stöðugleikaflokkar eru skilgreindir í töflu 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tafla 3.  Stöðugleikaflokkar 
 
Flokkur Hitastigull
1. Óstöðugt minni en -1 °C/100 m
2. Hlutlaust milli -1 og 0 °C/100 
3. Nokkuð stöðugt milli 0 og 1 °C/100 m
4. Stöðugt meiri en 1 °C/100 m  
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Tafla 4.  Hraðastuðull 
Stöðugleiki Hraðastuðull, m

Óstöðugt 0,20
Hlutlaust 0,28
Nokkkuð stöðugt 0,36
Stöðugt 0,42  

 
Vindhraða er breytt með hæð yfir jörðu samkvæmt eftirfarandi líkingu: 

u u z
zo
o

m= ( )  

þar sem uo er vindhraði í hæð zo og u er vindhraði í hæð z, og veldisvísirinn m er gefinn í töflu 4. 
 

 

5. MENGUNARREIKNINGAR 
 
 Veðurgögn og útblástursgögn sem lýst er hér að framan 
eru notuð til að reikna dreifingarspá.  Niðurstöður eru sýndar 
á myndum 1 - 20.  Niðurstöður eru bornar saman við 
viðmiðunarmörk fyrir leyfilegan hámarksstyrk mengunarefna, 

sem gefin eru í töflu 1.  Niðurstöður útreikninga fyrir kvikasilfur gilda einnig fyrir cadmíum og 
thalíum og niðurstöður fyrir blý fyrir alla aðra þungmálma.  Styrkur efna í andrúmslofti við jörð er 
allsstaðar undir mörkum sem gefin eru í töflu 1. 

6. NIÐURSTÖÐUR 
 
Hér á undan hefur verið gerð dreifingarspá fyrir sorpbrennslustöð við Húsavík. 
 
Helstu niðurstöður eru að styrkur í andrúmslofti við jörð reiknast langt undir mörkum sem gefin eru í 
mengunarvarnareglugerð. 
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MYNDIR 
 



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 1

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

4

8

Reiknað klukkustundarmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en
sýnt gildi í 99,7% tilfella eða meira.

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður klukkustundarmeðaltal 
brennisteinsdíoxíðs að vera minna en 350 míkróg/m3 í 99,7% tilfella 
utan skilgreinds þynningarsvæðis.

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 2

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað sólarhringsmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en
sýnt gildi í 99,2% tilfella eða meira.

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður sólarhringsmeðaltal 
brennisteinsdíoxíðs að vera minna en 125 míkróg/m3 í 99,2% tilfella 
utan skilgreinds þynningarsvæðis.

1

3

Sorpeyðingarstöð
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Mynd 3

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað sólarhringsmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en
sýnt gildi í 98% tilfella eða meira.

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður sólarhringsmeðaltal 
brennisteinsdíoxíðs að vera minna en 50 míkróg/m3 í 98% tilfella 
utan skilgreinds þynningarsvæðis.

1

3

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 4

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað vetrarmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður vetrarmeðaltal 
brennisteinsdíoxíðs að vera minna en 20 míkróg/m3 utan 
skilgreinds þynningarsvæðis.

0,2

0,5
Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 5

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað ársmeðaltal brennisteinsdíoxíðs, SO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður ársmeðaltal 
brennisteinsdíoxíðs að vera minna en 20 míkróg/m3 utan 
skilgreinds þynningarsvæðis.

0,2

0,5

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 6

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað klukkustundarmeðaltal köfnunarefnisdíoxíðs, NO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínunnar er styrkur minni en 
20 míkróg/m3 í 99,8% tilfella eða meira.

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður klukkustundarmeðaltal 
köfnunarefnisdíoxíðs að vera minna en 200 míkróg/m3 í 99,8% tilfella 
utan skilgreinds þynningarsvæðis.

20

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 7

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað klukkustundarmeðaltal köfnunarefnisdíoxíðs, NO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en 
sýnt gildi í 98% tilfella eða meira..

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður klukkustundarmeðaltal 
köfnunarefnisdíoxíðs að vera minna en 110 míkróg/m3 í 98% tilfella 
utan skilgreinds þynningarsvæðis.

10

20

Sorpeyðingarstöð
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                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 8

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað sólarhringsmeðaltal köfnunarefnisdíoxíðs, NO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en 
sýnt gildi í 98% tilfella eða meira.

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður sólarhringsmeðaltal 
köfnunarefnisdíoxíðs að vera minna en 75 míkróg/m3 í 98% tilfella 
utan skilgreinds þynningarsvæðis.

5

10

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 9

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað vetrarmeðaltal köfnunarefnisdíoxíðs, NO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður vetrarmeðaltal 
köfnunarefnisdíoxíðs að vera minna en 30 míkróg/m3 utan 
skilgreinds þynningarsvæðis.

1

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 10

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað ársmeðaltal köfnunarefnisdíoxíðs, NO
2 

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður ársmeðaltal 
köfnunarefnisdíoxíðs að vera minna en 30 míkróg/m3 utan 
skilgreinds þynningarsvæðis.

1

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 11

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað sólarhringsmeðaltal svifryks

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en 
sýnt gildi í 98% tilfella eða meira.

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður sólarhringsmeðaltal 
svifryks að vera minna en 50 míkróg/m3 í 98% tilfella utan 
skilgreinds þynningarsvæðis.

0,5

0,2

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 12

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað ársmeðaltal svifryks

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður ársmeðaltal svifryks 
að vera minna en 20 míkróg/m3 utan skilgreinds þynningarsvæðis.

0,04

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 13

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað ársmeðaltal blýs, Pb

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður ársmeðaltal blýs að
vera minna en 0,4 míkróg/m3 utan skilgreinds þynningarsvæðis.

0,002

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 14

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað klukkustundarmeðaltal kolmónoxíðs, CO

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (mg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en 
sýnt gildi í 98% tilfella eða meira.

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður klukkustundarmeðaltal 
kolmónoxíðs að vera minna en 20 mg/m3 í 98% tilfella utan 
skilgreinds þynningarsvæðis.

0,007

0,003

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 15

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað átta klukkustundameðaltal kolmónoxíðs, CO

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (mg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínanna er styrkur minni en 
sýnt gildi í 98% tilfella eða meira.

Samkvæmt mengunarvarnareglugerð verður átta klukkustundameðaltal 
kolmónoxíðs að vera minna en 6 mg/m3 í 98% tilfella utan 
skilgreinds þynningarsvæðis.

0,007

0,003

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 16

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað sumarmeðaltal vetnisflúóríðs, HF

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  

Samkvæmt norskum viðmiðunarreglum verður sumarmeðaltal 
vetnisflúóríðs að vera minna en 0,3 míkróg/m3 utan skilgreinds 
þynningarsvæðis.

0,008

0,004

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 17

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað klukkustundarmeðaltal lífræns kolefnis

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínunnar er styrkur minni en 
0,5 míkróg/m3 í 98% tilfella eða meira.

0,5

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 18

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað klukkustundarmeðaltal vetnisklóríðs, HCl

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  Utan jafnstyrktarlínunnar er styrkur minni en 
0,5 míkróg/m3 í 98% tilfella eða meira.

0,5

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 19

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað ársmeðaltal kvikasilfurs, Hg

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (míkróg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  

0,0002

Sorpeyðingarstöð



VATNASKIL                                    HÚSAVÍK                              SORPSAMLAG 
                                                                                                        ÞINGEYINGA

Mynd 20

0 0,5 1 km

Mkv. 1:30.000

Reiknað ársmeðaltal díoxíns

Iðnaðarsvæði er sýnt gult.  Reiknaður styrkur (nanóg/m3 ) er sýndur
með rauðum línum.  

3e-7 

Sorpeyðingarstöð



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viðauki II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Verkfræðistofa Norðurlands  ehf.   Hofsbót 4,   602 Akureyri                Sími: 460 9700     Fax: 460 9701   --
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akureyri, 08/03/05 
Víðimóar 2, flokkunar og brennslustöð sorps 
 
Sigurður Rúnar Ragnarsson 
 
 
 
 
Mat á sennilegum hávaða frá blásara við reykháf sorpbrennslustöðvarinnar 
 
 
Að beiðni þinni hef ég athugað áætlaðan hávaða frá aðal blásara við reykháf stöðvarinnar annars 
vegar við lóðarmörk og hinsvegar við þjóðveg. Áætlaðar fjarlægðir að lóðamörkum eru um 9 m til 
norðurs, 30 m vesturs og 135 m að þjóðvegi. 
 
Útreikningar byggjast á upplýsingum um blásarann sem komnar eru frá fyrirtækinu Standard and 
Pochin Ltd. Þar er áætlaður hljóðstyrkur 86 dBA@ 1m.  
Í upplýsingunum er ekki tekið tillit til hávaða frá mótor, drifi og þh. þykir rétt að hækka gildi í ca. 
88dBA. 
Til skýringar þá er dBA tala vegið gildi fundið út frá hljóðstyrk í einstökum oktavböndum. 
Lækkun hljóðstyrks með fjarlægð miðað við óhindraða útbreiðslu í fríu svæði áætlast þá: 
 
Lóðarmörk  9 m  88 – 9 =  79 dBA 
Lóðarmörk  30 m  88 – 29 = 59 dBA 
  
Þjóðvegur  130 m  88 – 42 =  46 dBA 
  
 
Þessar tölur eru ekki nákvæmur útreikningur og ekki er tekið tillit til annara hljóðgjafa í stöðinni né 
áhrifa bygginganna á hljóðdreifingu til umhverfisins. 
 
 
 
 
Með kveðju, 

f.h. Verkfræðistofu Norðurlands ehf. 
 

___________________________ 
Gretar Grímsson. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viðauki III 
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Sorpsamlag Þingeyinga 

b.t. Sigurðar Rúnars Ragnarssonar 

Ketilsbraut 9 

640 Húsavík 

 

 

22. febrúar 2005 

 

Kæri Sigurður Rúnar. 

 

Nýlega fór Þorkell Lindberg Þórarinsson, forstöðumaður Náttúrustofu Norðausturlands, 

þess á leit að Fornleifastofnun Íslands gerði grein fyrir skráðum fornleifum í námunda 

við fyrirhugaða sorpmóttöku og –flokkunarstöð skammt sunnan Húsavíkur.  Upphaflega 

komu þrjár lóðir til greina fyrir stöðina og voru í matsskýrslu nefndar A, B og C.  Allar 

eru þær sýndar á meðfylgjandi korti hér að aftan.  Lóð A, Víðimóar 2, þykir nú helst 

koma til greina sem byggingarlóð.  Engu að síður verður hér einnig gerð grein fyrir 

helstu fornleifum sem þekktar eru í námunda við hinar lóðirnar. 

 Fornleifar á suðurhluta svæðisins, í Saltvíkurlandi, voru skráðar sumarið 2002 

sem hluti af fornleifaskráningu í Reykjahverfi.1  Fornleifar á norðurpartinum, Kaldbaks- 

og Húsavíkurland, voru hins vegar skráðar haustið 2001.2  Rétt er að geta þess að 

svæðið allt, austan frá Tjörnesi og suður um Reykjahverfi er óvenju ríkt af fornminjum.  

Er þar skemmst að minnast fornra skálarústa sem fundust við vettvangsathugun sumarið 

2002 skammt sunnan við Saltvíkurbæinn í námunda við lóð C.  Að auki er mikið af 

fornlegum garðlögum á svæðinu – þau sem hafa verið könnuð með uppgrefti hafa verið 

aflögð löngu fyrir árið 1477, enda liggur gjóska frá því ári yfir þeim.  Garðlögin eru um 

þessar mundir viðfangsefni umfangsmikils rannsóknarverkefnis sem er styrkt af Rannís. 

                                                 
1 Birna Lárusdóttir og Elín Ósk Hreiðarsdóttir.  2003.  Fornleifaskráning í Reykjahreppi.  Fyrri hluti 
(FS195-02201).  Fornleifastofnun Íslands. 
2 Elín Ósk Hreiðarsdóttir.  2002.  Fornleifaskráning á Húsavík (FS166-01171).  Fornleifastofnun Íslands. 
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Lóðirnar sem um ræðir eru eftirfarandi:  

1) Lóð A, Víðimóar 2, er austan 

þjóðvegar, beint austur af 

bænum Kaldbak en norðan 

við hús Orkuveitu Húsavíkur.  

Lóðinni hefur mikið verið 

raskað svo að lítið er eftir af 

upprunalegum gróðri.  Lúpína 

er ráðandi á svæðinu nú.  

Ekki var vitað um neinar 

fornleifar inni á reitnum 

þegar fornleifaskráning fór fram og því ekki gengið sérstaklega um hann.  Hins 

vegar eru fornleg garðlög skammt suður af reitnum; liggur annað hér um bil frá 

austri til vesturs skammt sunnan við hús Orkuveitunnar en hitt liggur þvert frá 

því í suðurátt.  Garðlögin hafa bæði verið kortlögð af loftmyndum og einnig 

verið skoðuð á jörðu niðri í tengslum við áðurnefnt rannsóknarverkefni.  

Sigurður Bergsteinsson, minjavörður Norðurlands eystra, gekk um lóðina í 

febrúarmánuði.  Kom hann auga á uppgrónar reiðgötur sem liggja um hana og 

stefna hér um bil SSA-NNV, í átt til Húsavíkur.  Líklega er hér um að ræða 

framhald af miklum 

götum sem voru 

skráðar sumarið 

2003.  Þær lágu úr 

ýmsum áttum, t.d. frá 

ferjustað yfir Laxá í 

Aðaldal hjá Núpum 

og einnig austan úr 

Laxárdal og Reykja-

hverfi, að tún-

garðinum í Saltvík.  

Lóð A er vestan við reiðstíginn sem sést sem ljós rák 

skammt neðan við miðja mynd. Horft í norðvestur.  

Ljósmynd:  Þorkell Lindberg Þórarinsson. 

Reiðgötur inni á lóð A, horft í norðaustur.  Ljósmynd:  

Þorkell Lindberg Þórarinsson 
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Þar sameinuðust þær og héldu áfram norður til Húsavíkur.  Göturnar hafa 

væntanlega verið fjölfarnar, enda eru margir samhliða paldrar sjáanlegir.  

 

2) Lóð B er í þýfðum móa sunnan við nýlegan afleggjara að reiðskemmu og 

hesthúsum Saltvíkinga.  Þetta svæði var nokkuð vel kannað við 

fornleifaskráningu sumarið 2003, enda merkar minjar skammt sunnan og 

suðaustan við það: nefnilega þrjár þyrpingar fornra skálatófta auk leifa af 

heiðnum kumlum (sjá kort).  Prufuuppgröftur í tóftirnar hefur sýnt að þær eru 

mjög gamlar, jafnvel frá 10.-11. öld og verða að teljast til mjög merkra 

minjastaða, enda ekki vitað um svo margar skálatóftir í þyrpingu annarsstaðar á 

landinu, alls í það minnsta 5-6 talsins.  Engar sjáanlegar tóftir eru inni á sjálfri 

lóðinni en þar liggja þó gríðarmiklar reiðgötur í gegn, líklega þær sömu og áður 

var getið á lóð A.  Í skýrslu Fornleifastofnunar hafa tóftaþyrpingarnar númerin 

SÞ-318:014, SÞ-318:022 og SÞ-318:028.  

 

3) Lóð C er 7-800 m norður af Saltvíkurbænum og er ræktað tún milli hennar og 

þjóðvegar.  Ekki er vitað um fornleifar inni á lóðinni en á hinn bóginn er hún í 

krika milli fornlegra garðlaga sem eru fast við hana bæði að austan- og 

sunnanverðu. 

 

Af öllu ofangreindu má vera ljóst að lóð A, sú sem helst kemur til greina nú sem 

byggingarlóð, virðist hafa minnst áhrif á þekktar fornleifar á svæðinu og þar er aðeins 

vitað um eina fornleif: gamlar reiðgötur.  Hinar lóðirnar báðar eru hins vegar mjög 

nálægt merkum minjum, sérstaklega þó lóð B.  Fornleifavernd ríkisins veitir endanlegt 

leyfi til framkvæmda á svæðum þar sem fornleifar koma til með að raskast.  Þá ber að 

hafa í huga að fornleifar geta leynst undir sverði þótt þær sjáist ekki á yfirborði.  Um 

slík tilvik segir í 13. gr. þjóðminjalaga: 

Nú finnast fornleifar sem áður voru ókunnar og skal finnandi þá skýra 

Fornleifavernd ríkisins frá fundinum svo fljótt sem unnt er. Sama skylda hvílir á 

landeiganda og ábúanda er þeir fá vitneskju um fundinn. Ef fornleifar finnast við 

framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd uns fengin er 

ákvörðun Fornleifaverndar ríkisins um hvort verki megi fram halda og með hvaða 
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skilmálum (Lög nr. 107/2001).   

 

 

 

Með kveðju, 

 

 

_________________________________ 

Birna Lárusdóttir 

Fornleifastofnun Íslands. 

 

 

 

 

(afrit sent Fornleifavernd ríkisins og Náttúrustofu Norðausturlands) 
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Kort sem sýnir minjastaði í námunda við lóðir A, B og C 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viðauki IV 
 



Kurlaðir hjólbarðar 200 tonn
Baggaplast 80 tonn
Kurlað timbur 50 tonn
Spilliefni
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