
  
 

Úrgangsmál á Íslandi, samantekt úr skýrslu ReSource International ehf fyrir Íslenska Gámafélagið á urðun og 
brennslu úrgangs til orkunýtingar á Íslandi og Danmörku 

Íslenska Gámafélagið og Samskip stofnuðu undirskriftalista til að skora á stjórnvöld að stöðva urðun á 
Íslandi. Ástæður þess að draga úr urðun úrgangs eru aðallega þrjár: Eiturefni, sigvatn og losun 
gróðurhúsalofttegunda. Þegar lífrænn úrgangur er urðaður í loftlausu umhverfi verður til metan sem 
er 25 sinnum áhrifameiri gróðurhúsalofttegund en koltvísýringur. Árið 2017 voru u.þ.b. 220.000 tonn 
af úrgangi urðuð á Íslandi. Í lögum um meðhöndlun úrgangs þarf að draga verulega úr urðun úrgangs 
á komandi árum og hætta að urða lífrænan úrgang. Ríkisstjórnin hefur einnig lagt til hækkunar skatta 
á urðun úrgangs lagt er til að taki gildi á næsta ári. 

Ef hætta á urðun úrgangs þá þurfa að vera til önnur úrræði. Best er að sjálfsögðu að draga úr 
úrgangsmyndun með því að auka endurnotkun og endurvinnslu efna. Ein áhrifaríkasta leiðin þar er að 
ná út lífrænum úrgangi og nýta hann t.d. í moltugerð. Engu að síður mun áfram vera til staðar úrgangur 
sem þarf að farga á einhvern hátt og þar þarf að finna önnur úrræði en urðun. Ein slík lausn sem álitin 
er vænleg er brennsla á úrgangi.  

Rætt hefur verið að setja upp nýja brennslustöð hér á landi til orkunýtingar en einnig hefur verið rætt 
um að flytja allan úrgang erlendis til orkunýtingar. Nefnt hefur verið að mögulega sé umhverfisvænna 
að flytja úrganginn út til orkunýtingar frekar en að brenna hann hér á landi. Brennslustöðvar sem 
framleiða orku eru flokkaðar sem endurnýting, annars eru þær förgunarstöðvar/eyðingarstöðvar 
úrgangs. Framleiðsla orku með brennslu á úrgangi dregur úr þörf á annarri orkuframleiðslu t.a.m. með 
brennslu kola sem leysir hvað mest af gróðurhúsaloftegundum út í andrúmsloftið.  

Þegar skoðuð er losun koltvísýrings ígilda (CO2-eq) sem myndast við urðun úrgangs og sú losun borin 
saman við losun sem verður við brennslu á úrgangi til orkunýtingar á sama magni í Evrópu þá er verið 
að draga úr losun sem nemur um 875 kg af CO2 eq/tonn. Þar er mesti sparnaðurinn fólginn í því að 
hætta myndun á metangasi frá urðunarstöðum og orkuframleiðsla kemur þá frá brennslu úrgangs í 
stað kola. Sem dæmi má nefna að ef 220.000 tonn af úrgangi sem ættu að fara í urðun færu frekar í 
brennslu til orkunýtingar í Evrópu þá væri heildarsparnaður upp á 192.500 tonn af CO2 eq. 
Sparnaðurinn í koltvísýrings losun er þá á við að taka 107 þúsund fólksbifreiðar úr umferð miðað við 
15 þúsund km árskeyrsla að meðaltali. Á Íslandi eru um það bil 168 þúsund bensíndrifnir bílar á 
götunum. 

Ef byggð yrði brennslustöð fyrir úrgang á Íslandi til orkuframleiðslu kæmi sú orka í staðinn fyrir 
vatnsaflsorku, sem er talin ein af umhverfisvænustu orkugjöfum sem völ er á. Ef notuð er brennslustöð 
sem ekki framleiðir orku flokkast sú meðhöndlun sem förgun sem er versti kosturinn miðað við 
forgangsröðun um meðhöndlun úrgangs. 

Samanburður milli orkuframleiðslu með kolum og annara lausna er oftast notaður til að segja til um 
minni losun eða sparnað á koltvísýringi við orkuframleiðslu í Evrópu. Sem dæmi, ef framleiða á 1 MWh 
af orku með kolum þá er losunin um 1020 kg CO2-eq (koltvísýrings ígildi). Ef framleiða á sömu orku 
með brennslu úrgangs þá er losunin um 330 kg CO2-eq, en þar skiptir mestu um innihald úrgansins. Í 
þessu tilfelli fæst sparnaður upp á 690 kg CO2/MWst með brennslu á úrgangi í staðinn fyrir að brenna 
kol. Meðaltalslosun á koltvísýringi við orkuframleiðslu á Íslandi er 6 kg CO2-eq/MWst til samanburðar.  

Rannsókn sem Umhverfisráðuneytið í Danmörku lét framkvæma á úrgangsbrennslustöðvunum þar í 
landi sýndi fram á töluverðan sparnað á losun koltvísýrings með því að framleiða orku með brennslu á 
úrgangi samanborið við kol. Sparnaðurinn (mismunurinn) á orkunýtingu við brennslu á úrgangi 
samanborið við orkuframleiðslu með kolum er á bilinu -250 til -500 kg CO2/tonn og ræður þar að mestu 
gerð brennsluofna. Í þessari rannsókn var tekið til greina bein og óbein losun frá 
úrgangsbrennslustöðvunum.  

Heildar koltvísýringslosun frá skipaflutningum á 220.000 tonnum af úrgangi frá Íslandi til Danmerkur 
er u.þ.b. 5000 tonn CO2 (World Shipping Council). Ef áætlað er að úrgangurinn sem fer frá Íslandi sé 
svipaður og úrganginn sem brenndur er í Danmörk og fer í hátækni úrgangsbrennslustöð til 



  
 

orkunýtingar þá er áætlaður sparnaður í koltvísýringslosun um 105 þúsund tonn CO2, losun frá 
skipaflutningunum meðtalið. Þetta jafngildir því að fjarlægja um 58 þúsund fólksbifreiðar af götunum. 
Tafla 1 sýnir samantekt á þessum útreikningum.  

Ef brenna á 220.000 tonn af úrgangi (sirka magnið sem urðað var árið 2017) má áætla að hægt sé að 
ná sirka 220 GWst úr orkuframleiðslunni. Tafla 2 sýnir samanburð á því að brenna 220.000 tonn af 
úrgangi til orkunýtingar á Íslandi eða í Danmörku.  

Tafla 2 hér að neðan sýnir að sparnaður verður á losun koltvísýrings með því að flytja úrgang til 
orkunýtingar í Danmörku í stað þess að brenna úrganginn hérlendis þrátt fyrir skipaflutninga. 
Meginástæða þess er að brennslan á úrganginum kemur í staðinn fyrir brennslu á kolum í Danmörku 
en hérlendis kæmi hún í staðinn fyrir orku frá vatnsaflsvirkjunum. 

Út frá þessum útreikningum og þeim forsendum sem notast er við í þessa rannsókn þá er, út frá 
umhverfislegum sjónarmiðum, hægt að skoða útflutning á úrgangi til orkunýtingar sem raunhæfan 
kost við framtíðarskipulag í úrgangsmálum á Íslandi. Þó þyrfti ávalt að skoða nánar innihald úrgangsins 
nánar. 

Tafla 1: Áætlaður CO2 sparnaður með því að brenna úrgang til orkunýtingar í Danmörku miðað við 
sömu orkuframleiðslu frá kolum. (Danish ministry of the environment) 

Úrgangur fluttur frá Íslandi til Danmerkur til 
orkunýtingar 

Minni orkunýtni  Meiri orkunýtni 

Kg CO2/tonn sparnaður af úrgangi brennt til 
orkuframleiðslu samanborið við orkuframleiðslu með 
kolum 

- 250 - 500 

Magn úrgangs (tonn) 220.000 220.000 

Heildarsparnaður miðað við 220.000 tonn - 55,000,000.00  - 110,000,000.00  

Koltvísýringslosun við að sigla efninu frá Íslandi til 
Danmerkur  (kg CO2/tonn km) 

           5,016,000                
5,016,000  

Heildarsparnaður í kg CO2/tonn - 49,984,000  - 104,984,000  

Jafngildi bíla sem teknir væru af götunum - 27,769  - 58,324  

 

Tafla 2: Samanburður á því að brenna 220.000 tonn af úrgangi til orkunýtingar á Íslandi og í Danmörku. 
Ekki er tekið til greina hér óbein losun koltvísýrings. 

 
Brennsla á úrgangi í DK 

til orkuframleiðslu. 
Staðgengill fyrir kol. 

Brennsla á úrgangi á ÍSL til 
orkuframleiðslu. Staðgengill fyrir 
meðaltals losun per MWst á ÍSL. 

Heildar kg CO2 losun við 
brennslu á úrgangi og 
framleiðslu á 220 GWst af orku  

72.600.000 72.600.000 

Losun CO2 við að sigla til 
Danmerkur 

5.016.000 0 

Kg  CO2 sem framleiðsla orku 
með brennslu á úrgangi kemur í 
stað fyrir  

Kol    -224.400.000 Meðaltal Ísland     -1.320.000 

Mismunur á koltvísýrings losun 
fyrir framleiðslu á 220 GWSt   

-146.784.000 71.280.000 

Jafngildi í bílum -81.547 39.600 

 

 


