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Tilraunaföngun og -förgun á koldíoxíði frá gashreinsistöð Sorpu á
Álfsnesi
Reykjavíkurborg
Ákvörðun um matsskyldu

1 INNGANGUR
Þann 15. apríl 2021 barst Skipulagsstofnun tilkynning frá Carbfix ohf. um fyrirhugaða
tilraunaföngun- og förgun á allt að 3.500 tonnum af CO2 á ári frá gashreinsistöð Sorpu í Álfsnesi,
Reykjavíkurborg, samkvæmt 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. lið 13.04 í 1. viðauka
laganna.
Skipulagsstofnun leitaði umsagna Reykjavíkurborgar,
Orkustofnunar, Umhverfisstofnunar og Vinnueftirlits Ríkisins.

Heilbrigðiseftirlits

Reykjavíkur,

2 GÖGN LÖGÐ FRAM
Tilkynning til Skipulagsstofnunar: Tilraunaförgun og -förgun á allt að 3.500 tonnum af CO2 á ári frá
gashreinsistöð Sorpu í Álfsnesi. Carbfix ohf.
Umsagnir um tilkynninguna bárust frá:





Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur dags. 14. maí 2021.
Orkustofnun dags. 12. maí 2021.
Umhverfisstofnun dags. 8. október 2021.
Vinnueftirliti Ríkisins dags. 4. maí 2021.

Frekari upplýsingar bárust frá framkvæmdaraðila 26. maí 2021.

3 FYRIRHUGUÐ FRAMKVÆMD

Mynd 1. Staðsetning framkvæmdarinnar á Álfsnesi. (gulur punktur innan rauða rammans sýnir áætlaða
niðurdælingarholu)

Fyrirhuguð framkvæmd felst í að fanga CO2 og láta það bindast við eldra og þéttara berg en áður
hefur verið gert í sambærilegum verkefnum. Það koldíoxíð sem verður fangað er leyst í vatni og
dælt djúpt niður í berglög þar sem það steinrennur. Áætlað er að fara í tilraunadælingu þar sem allt
að 3.500 tonnum af koldíoxíði frá gashreinsistöð Sorpu á Álfsnesi verður dælt niður. Áætlað er að
tilraunin standi í um 1 ár og samhliða henni verði rannsakaðar m.a. rennslisleiðir
niðurdælingarvökvans um berggrunninn og hraði steinmyndunar koldíoxíðs. Nauðsynlegar
breytingar á kerfi gashreinsistöðvarinnar hafa verið útlistaðar og þær breytingar sem þarf að ráðast
í eru einfaldar í framkvæmd. Í breyttu kerfi verður Carbfix-kerfi þannig að CO2 berst ekki lengur út
í andrúmsloft heldur verður það uppleyst í vatni og leitt að niðurdælingarholu. En í stað þess að
endurnýta vatn í hringrásarkerfi verður stöðugt bætt nýju vatni inn á þvottaturn. (sjá mynd 2)

Mynd 2. Kerfismynd sem sýnir breytt fyrirkomulag í gashreinsistöð Sorpu.
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Niðurdælingarhola sem notuð verður var boruð árið 1992 til að kortleggja hitastigul á svæðinu.
Holan er tæplega 300 m djúp og fóðruð niður á 200 m dýpi. Allt að 100 mm plastlögn verður leidd
á yfirborði eða plægð niður um 150 m frá gashreinsistöðinni að niðurdælingarholunni. Lögnin
verður fjarlægð að tilraun lokinni. Gert er ráð fyrir að vatnsþörf kerfisins verði um 7 l/s á meðan á
tilrauninni stendur.

Mynd 3. Lagnaleið frá gashreinsistöð að borholu.

4 UMHVERFISÁHRIF
Hér er fjallað um umhverfisáhrif framkvæmdarinnar eins og þeim er lýst í framlögðum
gögnum Carbfix ohf. og umsögnum umsagnaraðila.
Vatnsgæði
Fram kemur í greinargerð framkvæmdaraðila að koldíoxíð verði leyst upp í köldu neysluvatni. Magn
vatns sem þarf er um 7 l/s og verður því dælt niður í jarðlög undir efri grunnvatnslögum. Fram
kemur að niðurdælingin muni ekki hafa áhrif á grunnvatnskerfi á svæðinu. Framkvæmdaraðili telur
að áhrif framkvæmdarinnar verði óverulega neikvæð á vatnsgæði.
Í umsögn Orkustofnunar er bent á að ekki liggi fyrir hvar eigi að sækja vatn til niðurdælingarinnar.
Einnig kemur fram að ekki sé greint hvernig þau 2% af snefilgasi sem fylgi með í niðurdælingu séu
samsett og hver áhrif þeirra séu. Jafnframt vanti upplýsingar um hvernig áætlað sé að rannsaka
rennslisleiðir vökva og hvernig sýnum verði safnað. Orkustofnun vísar einnig til þess að eitt einkenni
Carbfix á Hellisheiði sé að sýra vatnið sem dælt er niður en það eigi ekki við um fyrirhugaða dælingu.
Ef nýta eigi neysluvatn frá Veitum þá sé pH gildi um og yfir 9. Stofnunin telur að lýsa þurfi betur
efnaástandi vatnsins sem nýta á í tilrauninni og hvort að áform séu um frekari sýringu
niðurdælingarvatns í tilrauninni eða hvort að kolsýring dugi til.
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Í svari Carbfix kemur fram að niðurdælingarvatn komi beint úr ferli gashreinsistöðvarinnar sem sótt
er í dreifikerfi Veitna á Álfsnesi. Varðandi samsetningu á snefilgösum þá er fyrst og fremst um að
ræða nitur sem leysist illa í vatni og leysist ekki í niðurdælingarvatni í gashreinsistöðinni. Ef súrefni
mælist í vatninu þá slekkur kerfið á sér sjálfkrafa. Brennisteinsvetni getur mælst í snefilmagni
>100ppm.
Til að rannsaka rennslisleiðir vökvans verður gerð ferilefnapróf í niðurdælingarholunni og verður
sótt sérstaklega um leyfi til þess hjá Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Sýnum
verður safnað í nærliggjandi holum og einnig verður framkvæmt próf í niðurdælingarholunni til að
kanna hvarfhraða koldíoxíðs í basaltberggrunninum á Álfsnesi.
Varðandi sýringu vatns þá kemur fram að ekki stendur til að sýra vatn sérstaklega umfram
kolsýringu. Lítið af uppleystum efnum í vatninu geri það að verkum að lítið þarf til að lækka pH gildi.
Loft
Fram kemur í greinargerð framkvæmdaraðila að einu áhrif framkvæmdarinnar á loftgæði eru að
það koldíoxíð sem nú er losað út í andrúmsloftið verði fangað og því dælt niður til förgunar.
Framkvæmdaraðili telur að framkvæmdin komi til með að hafa jákvæð áhrif á loftslag og óveruleg
áhrif á loftgæði.
Jarðskjálftavirkni
Fram kemur að ekki sé talin hætta á skjálftavirkni vegna niðurdælingarinnar vegna þess að dælt er
niður á minna dýpi en forsendur fyrir frummati á skjálftahættu kveða á um auk þess að um
tímabundna losun verði að ræða. Mikil þekking er á skjálftavirkni á svæðinu vegna rannsókna sem
fóru fram árið 2019. Var það í tengslum við verkefni sem snéri að jarðhitanýtingu. Var þá allt að 100
l/s dælt í djúpa borholu á Geldinganesi og víðtækri skjálftavöktun beitt til að vakta
jarðskoruhreyfingar. Framkvæmdaraðili telur að niðurdælingin muni hafa óverulega neikvæð áhrif
á skjálftavirkni.
Í umsögn Umhverfisstofnunar kemur fram að stofnunin telji hag í því að skjálftavirkni á svæðinu sé
vöktuð meðan á tilrauninni stendur.
Í umsögn Orkustofnunar kemur fram að stofnunin hafi sett reglur um viðbúnað og viðbrögð við
jarðskjálftavá vegna losunar vökva í jörð um borholur. Reglurnar miða að því að veita upplýsingar
fyrir umsækjendur um þær kröfur sem Orkustofnun horfir til við útgáfu leyfa.
Ásýnd, landslag, jarðmyndanir og gróður
Fram kemur að áhrif á ofantalda þætti verði óverulega neikvæð, ekki er stefnt á að byggja ný
mannvirki á svæðinu að undanskilinni tímabundinni plastlögn sem mun flytja vatnið frá
gashreinsistöðinni að niðurdælingarholunni. Lögnin mun liggja á yfirborði eða vera plægð niður.

5 SKIPULAG OG LEYFI
Framkvæmd er í samræmi við Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030.
Skipulagsstofnun telur að ef ákvörðun verði tekin um að halda áfram niðurdælingu koldíoxíðs að
lokinni tilraunaföngun og förgun þá þurfi að breyta útmörkun deiliskipulags fyrir urðunarsvæðið
þannig að borhola og lögn falli innan marka þess ásamt því að setja viðeigandi skilmála.
Framkvæmdin er háð framkvæmdaleyfi Reykjavíkurborgar samkvæmt skipulagslögum og reglugerð
um framkvæmdaleyfi. Einnig starfsleyfi Umhverfisstofnunar samkvæmt lögum um hollustuhætti
og mengunarvarnir.
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6 NIÐURSTAÐA
Um er að ræða tilraunaföngun og -förgun á koltvísýringi á Álfsnesi, leggja þarf 150 m langa lögn og
dæla á um 3.500 tonnum af koltvísýringi niður á einu ári. Framkvæmdin er tilkynningarskyld til
ákvörðunar um matsskyldu samkvæmt 6. gr. og lið 13.04 í 1. viðauka í lögum um mat á
umhverfisáhrifum.
Eðli og staðsetning framkvæmdar
Við mat á því hvort tilkynningarskyld framkvæmd skuli háð umhverfismati skal taka mið af eðli
framkvæmdar, svo sem stærð og umfangi framkvæmdar, samlegðar með öðrum framkvæmdum,
nýtingar náttúruauðlinda, mengun, sem og staðsetningu framkvæmdar og hversu viðkvæm þau
svæði eru sem líklegt er að framkvæmd hafi áhrif á, svo sem með tilliti til verndarákvæða, sbr. 1.
og 2. tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000.
Mannvirki sem þarf til starfseminnar eru að mestu leyti nú þegar til staðar. Leggja þarf lögn til að
veita vatni frá gashreinsistöðinni að niðurdælingarholu á þegar röskuðu svæði. Framkvæmdin hefur
það í för með sér að minna mun berast af koltvísýringi til andrúmslofts. Framkvæmdasvæðið er að
mestu iðnaðarsvæði sem nýtt er til sorpförgunar fyrir utan lítinn hluta lagnarinnar sem þarf að
leggja. Skipulagsstofnun telur ólíklegt að skjálftavirkni eigi eftir að aukast með framkvæmdinni en
tekur undir með Umhverfisstofnun að það væri hagur í því að fylgjast með skjálftavirkni á meðan
niðurdæling stendur yfir.
Eiginleikar hugsanlegra áhrifa framkvæmdar
Áhrif framkvæmdar ber að skoða í ljósi eiginleika hugsanlegra áhrifa einkum með tilliti til stærðar
og fjölbreytileika áhrifa, hverjar líkur séu á áhrifum, tímalengdar, tíðni og afturkræfni áhrifa sbr. 3.
tl. 2. viðauka laga nr. 106/2000.
Sem fyrr segir er framkvæmdin lítil að umfangi, á röskuðu svæði og búnaður sem þarf er þess eðlis
að hægt er að fjarlægja hann að loknum rannsóknartíma. Áhrif vegna framkvæmdarinnar eru því
afturkræf. Um er að ræða tilraunaverkefni til eins árs og líklegt að áhrif vegna hennar verði óveruleg
á yfirborði, en gæti haft jákvæð áhrif ef það tekst að auka bindingu koldíoxíðs.
Ákvörðunarorð
Á grundvelli fyrirliggjandi gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að fyrirhuguð framkvæmd sé
ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif, sbr. þau viðmið sem tilgreind eru í 2.
viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Því skal framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Samkvæmt 14. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum má kæra ákvörðunina til úrskurðarnefndar
umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er til 2. ágúst 2021.
Reykjavík, 24. júní 2021

Egill Þórarinsson

Jón Þórir Þorvaldsson
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