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1 Inngangur
Þann 3. september 2008 skipaði bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar starfshóp um „Endurskoðun sorpmála í Ísafjarðarbæ“.
Í starfshópinn voru skipaðir eftirtaldir:
Svanlaug Guðnadóttir, bæjarfulltrúi, formaður starfshópsins, Sigurður Mar Óskarsson og Ásthildur C. Þórðardóttir garðyrkjufræðingur.
Forstöðumaður Sorpbrennslunnar Funa starfaði með hópnum og einnig umhverfisfulltrúi bæjarins.
Bæjarstjóri og bæjartæknifræðingur höfðu seturétt á fundum hópsins.
Nágrannasveitarfélög lýstu yfir áhuga á að koma að vinnu við endurskoðun þessa málaflokks
og bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti á fundi sínum 26. febrúar 2009 að fulltrúar frá Súðavík og Bolungarvík fengju seturétt í starfshópnum.
Tillögur starfshópsins eru:
• stefna að því að mynda sorpsamlag Vestfjarða,
• halda áfram að brenna sorp í Funa,
• fækka sorphirðudögum,
• skoða stækkun á markaðssvæði Funa,
• setja upp nýjan brennsluofn,
• bæta við öðrum katli,
• hætta með gámasvæði í þeirri mynd sem nú er,
• taka upp ruslapokagjald á heimilum,
• koma upp aðstöðu í Funa til flokkunar á öllu sorpi og fá með því auknar tekjur úr
Úrvinnslusjóði,
• auka orkusölu Funa,
• urða óvirkan úrgang að Klofningi,
• fylgja markmiðum sem koma fram í drögum að svæðisáætlun.
Erindisbréf starfshópsins er í viðauka,

2 Núverandi ástand
Sorpbrennslan Funi annast, fyrir hönd Ísafjarðabæjar, sorphirðu og sorpförgun í bæjarfélaginu. Í
því skini er rekin sorpbrennslustöð í Engidal í Skutulsfirði og urðunarstaður við Klofning í
Önundarfirði. Einnig rekur Funi gámasvæði víðsvegar um sveitarfélagið þar sem sorpi er
safnað. Funi er með samning við nágrannasveitarfélögin um förgun sorps en þau annast sjálf
hirðingu þess.
Seld er orka til Orkubús Vestfjarða frá Funa.
Funi hefur samið við Gámaþjónustu Vestfjarða um hirðingu sorps frá heimilum, gámasvæðum
og urðun óbrennanlegs sorps, samningar gilda til október 2010. Nágrannasveitarfélögin hafa
einnig samning við Gámaþjónustu Vestfjarða um hirðingu sorps frá íbúum þeirra.
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2.1 Sorpbrennslan Funi
Sorpbrennslan Funi var tekin í notkun 1994 og endurbyggð eftir að snjóflóð féll á stöðina veturinn 1995. Hún er talin vera í ágætu ásigkomulagi. Nokkrar endurbætur hafa verið gerðar á
búnaði hennar í tímans rás og þá helst þær að árið 2004 var sett upp pokasía við stöðina og
steinhleðsla í brunahólfi var endurnýjuð árið 2005 og einnig skipt um ketil.
Ástand búnaðar stöðvarinnar nú er misjafnt en það sem helst þarfnast endurnýjunar/endurbóta er
brennsluofninn, pokasíur, mælibúnaður og stýribúnaður, brennsluofninn er orðinn mjög illa farinn og eingöngu tímaspursmál hvenær hann mun gefa sig, enda orðinn 15 ára gamall. Áætlaður
kostnaður við endurbætur á ofni, reykgöngum, pokasíum o.fl. er mjög óljós en von er á starfsmanni frá Envikraft til að gera úttekt á ofninum á næstu dögum, eftir þá úttekt geta kostnaðartölur legið fyrir. Einnig þarf að bæta við búnaði til innsetningar á bikarbónati og virk-um kolum
til að pokasíur geti starfað eðlilega. Kostnaður við þá aðgerð gæti verið um 15 millj. kr. og
þannig verði sjónmengun frá stöðinni úr sögunni.
Erfitt hefur verið að fá kostnaðartölur frá framleiðendum brennsluofna vegna efnahagsástandsins í landinu.

2.2 Sorphirðing og flokkun
Eins og áður er að vikið hefur Gámþjónusta Vestfjarða samning við Funa um hirðingu sorps í
bæjarfélaginu. Sorp er hirt vikulega frá heimilum og óreglulega, eftir þörfum, á gámsvæðum en
þau eru við Funa, á Flateyri, Suðureyri, Þingeyri, Gemlufalli og Holti.
Gámaplanið við Funa er afgirt og starfsmaður fylgist með því að sorpið sé flokkað rétt. Á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri eru gámasvæðin ekki afgirt og enginn starfsmaður starfandi á gámasvæðunum, enda hefur flokkun ekki verið góð. Funi annast ekki sorphirðu frá rekstraraðilum.

2.3 Sorpeyðing
Sorp er flokkað í brennanlegt, óbrennanlegt, timbur, brotajárn og spilliefni, hjólbarðar eru einnig
flokkaðir sér. Flokkun er frekar slæm og mikið af lífrænu sorpi er urðað þess vegna. Óbrennanlegu sorpi er ekið að Klofningi í Önundarfirði og urðað þar. Öðru sorpi er brennt í Funa.
Spilliefnum er eytt í Reykjavík, brotajárn fer til endurvinnslu.

3 Framtíðarsýn
3.1 Ísafjarðarbær
3.1.1

Framtíð Funa

Starfshópurinn kannaði hvort hagkvæmt væri að loka Funa og koma upp flokkunarstöð og
sorpið yrði þá flokkað og flutt til eyðingar á suðvesturhorninu. Rekstraratekjur Funa fyrri árið
2008 voru áætlaðar 102 mkr. auk rekstaraframlags frá Ísafjarðarbæ að upphæð 23,5 mkr. eða
alls 125,5 mkr. Heildarrekstrargjöld voru áætluð 121 mkr.
Miðað við að brennanlegt sorpmagn í Ísafjarðarbæ á árinu 2008 hafi verið 1.500 tonn, timbur
440 tonn, óbrennanlegt sorp um 900 tonn, brotajárn um 470 tonn og garðaúrgangur um 70 tonn
er áætlaður kostnaður við flutning og eyðingu sorps á suðvesturhorni landsins um 100 millj. kr.
þessu til viðbótarþarf að reikna meðafskriftum á núverandi húsi og búnaði sem og kostnaði við‘
pökkun og flokkun. Ef flutnings- og förgunarkostnaður er skoðaður fyrir sveitarfélögin sem nýta
sér þjónustu Funa má gera ráð fyrir að kostnaður allra sveitarfélagann verði um 150-160 mill.
kr. Áætlaður kostnaður við sorpböggun, rekstur gámaplans og flokkunarstöðvar verði um og
yfir 200 millj. kr. á ári. Gera má ráð fyrir að kostnaður við nýjan ofn í Funa og endurbætur á
núverandi búnaði verði á bilinu 2-300 millj. kr. og er þá miðað við álíka búnað og er í Leirvík á
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Hjaltlandseyjum, það á þó eftir að skoða þetta nánar. Eftir samtal við framleiðandur brennsluofna af þessari gerð er mögulegt að þeir geti komið til landsins á haustmánuðum.
Auk þessa eru breytingar í vændum hjá öllum sveitarfélögum landsins í þessum málaflokki sem
munu væntanlega leiða til hækkunar á gjaldskrám. Því er gert ráð fyrir að kostnaður við málaflokkinn muni hækka umtalsvert á komandi árum.

3.1.2

Starfsleyfi

Samkvæmt lögum þurfa brennslan og urðunarstaðurinn starfsleyfi. Starfsleyfi Funa, móttaka,
flokkun og brennsla, gildir til 01.10.2018 og til urðunar að Klofningi til 10.07.2009. Nýtt
starfsleyfi fyrir Klofning er í undirbúningi og gert ráð fyrir endurnýjun 01.07.2009.

3.1.3

Sorpflokkun

Starfshópurinn hefur nokkuð rætt það að auka flokkun heimilissorps frá því sem nú er. Ef farið
yrði út í hana er miðað er við að hún verði samkvæmt vörutegundum Úrvinnslusjóðs til þess að
hægt sé að gera ráð fyrir meiri greiðslum frá honum. Sorpið yrði eftir sem áður brennt í Funa.
Aðstaða í Funa til móttöku og flokkunar sorps verði bætt þar sem allt sorp frá gámastöðvum,
fyrirtækjum og einstaklingum færi þar í gegn þar sem það væri flokkað og skráð áður en því
væri fargað. Stofna þarf félag um flokkunarstöð sem þyrfti að vera sá aðili sem innheimtir
greiðslur frá Úrvinnslusjóði, en Funi má skv. lögum ekki vera sá aðili þar sem hann er sá aðili
sem tekur við sorpinu til eyðingar.
Þetta verði gert með því að komið verði upp grenndargámum við stóru verslunarmiðstöðvarnar í
bænum og hugsanlega víðar. Einnig verði komið upp grenndargámum á Þingeyri, Flateyri og
Suðureyri. Íbúar komi endurvinnanlegu heimilissorpi í þessa gáma. Með þessu minnkar annað
sorp sem færi í sorppoka við hvert heimili. Við þessa breytingu verði hætt að afhenda sorppoka
við hverja sorptunnu, heldur yrði neytandinn að kaupa pokana og honum yrði í sjálfsvald sett
hversu marga poka hann þyrfti. Starfshópurinn telur að með því að selja sorppoka til íbúa,
myndist hvati til þess að íbúar flokki sorp sitt betur og geti því sparað sorppokakaupin.
Útlit er fyrir að magn úrgangs minnki talsvert með betri flokkun.
Í aðalatriðum verður sorp flokkað í brennanlegt og óbrennanlegt sorp. Starfshópurinn telur
moltugerð ekki raunhæfa, sérstaklega vegna þess að ekki er fyrirsjáanlegt að hægt verði að selja
afurðirnar en það er talið nauðsynlegt þar sem binda þyrfti mannskap yfir verkuninni og
moltugerð myndi því tæplega stuðla að lækkun kostnaðar fyrir gjaldendur. Búnaður til
moltugerðar er einnig mjög dýr.
Allt sorp sem berst til móttökustöðvar í Funa hefur verið vegið og svo verður áfram.

3.1.4

Sorphirðing

Með aukinni flokkun eru taldar líkur á að tíðni hirðinga á heimilissorpi mundi fara úr vikulegri
hirðingu í hirðingu á 14 daga fresti. Hirðing yrði að öðru leyti með sama hætti og nú. Rætt hefur
verið að fólk komi sjálft með sorpið að lóðamörkum en það þarf að ræða nánar. Með þessu
mundi nást umtalsverður sparnaður. Grenndargámar yrðu hirtir eftir hendinni.
Einu sinni til tvisvar í mánuði yfir sumartímann, en sjaldnar á veturna, er gert ráð fyrir að komið yrði með gáma fyrir grófara sorp til Þingeyrar, Flateyrar og Suðureyrar. Þeir yrðu staðsettir
miðsvæðis í þéttbýlisstöðunum yfir dagpart þannig að bæjarbúar gætu losað sig við uppsafnað
sorp. Fyrirtæki mundu sjálf koma sér upp gámum fyrir sitt sorp.
Samningur við Gámaþjónustu Vestfjarða ehf um sorphirðu, gámalosanir og urðun rennur út í
október 2010. Ná þarf samkomulagi um breytingu á þeim samningi vegna breyttra aðstæðna.
Athuga þarf hagkvæmni þess að bjóða þessa þætti út á nýjan leik áður en samningur rennur út
og athuga hvort meira hagræði væri fólgið í því að Funi/flokkunarstöð/sorpsamlag mundi hafa
þessi verk á sinni hendi.
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3.1.5

Sorpeyðing

Starfshópurinn leggur til hafin verði endurnýjun á búnaði Funa, þe. pokasíum og brennsluofni.
Helst þyrfti að bæta við katli þannig að afhendingaröryggi orku frá stöðinni aukist. Gjald fyrir
selda orku er tengt við gjald Landsvirkjunar á ótryggri orku. Einnig verði stýring á innmötun,
brunaferli og orkuflæði bætt með fullkomnari búnaði. Með því að tryggja að orkusala sé stöðug
allt árið væri hugsanlega hægt að hækka gjaldskrá Funa.
Orkusala frá stöðinni er mæld á svipaðan hátt og OV hagar mælingum á seldri orku til orkukaupenda sinna. Mælirinn er hinsvegar í eigu OV og álitamál hvort Funi eigi ekki að eiga
mælinn sjálfur og hafa meira yfir þessu að segja en nú er, hvað varðar stýringu, framleiðslu og
afhendingu orkunnar.
Með betri flokkun á sorpi er hægt að auka tekjur Funa af greiðslum úr Úrvinnlsusjóði. Einnig
myndi betri flokkun leiða til þess að minna yrði urðað af lífrænum úrgangi, meira kæmi til
brennslu og meira færi til endurvinnslu brotajárns.
Starfshópurinn telur urðun brennanlegs sorps ekki koma til greina vegna laga nr. 55/2003 og
reglugerðar nr. 738/2003.
Starfshópurinn telur æskilegt að Ísafjarðarbær skoði hvort raunhæft sé að Funi sjái um brennslu
sorps frá Grænlandi. á fundi sem haldinn var í júli árið 2004 kom fram hjá samgönguráðherra
Grænlands að hluti af sorpi Grænlendinga er flutt til Danmerkur og mætti hugsa sér að það gæti
orðið hagkvæmara að flytja það hingað. Þetta þyrfti að skoða með raunhæfum hætti. Orka úr
sorpi sem brennt er í Funa er talin vera um 1 MW og fer öll til Orkubúsins. Með hugsanlega
aukinni brennslu í Funa má reikna með andstöðu íbúa í Skutulsfirði vegna loftmengunar.
Núverandi pokasíur anna brennslumagni eins og það er nú en ef magnið eykst verulega þarf að
stækka þann búnað. Núverandi pokasíur uppfylla kröfur ESB.
Urðun verði með sama hætti, að Klofningi í Önundarfirði en flokkun bætt með flokkunarstöð.
Einnig þarf að leggja áherslu á að ganga frá fyrsta áfanga urðunarstaðarins með sáningu og
gróðursetningu trjáa.
Varðandi garðaúrgang gerir starfshópurinn ráð fyrir að komið verði upp aðstöðu í hverjum
byggðakjarna þar sem íbúar geta losað sig við hann.

3.1.6

Gjaldskrá

Núverandi staða á gjaldtöku fyrir sorpeyðingu er fast gjald fyrir allt heimilissorp og sorp frá
lögaðilum í Ísafjarðarbæ. Aðilar annarstaðar frá greiða eftir einingarverðum. Starfshópurinn
fjallaði um gjaldskrármálin og komst að þeirri niðurstöðu að halda óbreyttu fyrirkomulagi á
fyrirtækin en pokagjald verði tekið upp á heimilin til viðbótar við fasta gjaldið sem yrði lækkað.
Stefnt verði að því að gjaldskrá verði tekin til athugunar og endurskoðunar þegar reynsla af
vigtun sorps frá hinum ýmsu aðilum liggur fyrir, eftir tvö til þrjú ár.
Það er skoðun starfshópsins að með meiri og betri flokkun muni greiðslur frá Úrvinnslusjóði
hækka. Starfshópurinn telur að með þeim hugmyndum sem hafa verið reifaðar hér á undan,
(meiri flokkun og minni tíðni hirðingar) muni sorpgjald geta lækkað. Nú er sorpgjald 37.800 kr.
og eru upp væntingar um að það geti orðið lægra er fram líða stundir. Tillaga starfshópsins er
að tekið verði upp slíkt gjald sem reiknað er með að geti verið á bilinu 100-300 kr./stk, eftir
stærð poka. Það mun því að einhverju leyti koma á móti lækkun sorpgjalds en gjaldendur munu
geta haft áhrif á sinn kostnað við sorppokakaup, aðallega með betri flokkun sorps. Sorppokar
verði af 2-3 stærðum, 10-35 l og lokanlegir.

3.2 Vestfirðir, svæðisáætlun
3.2.1

Inngangur

Komið hefur til tals að sveitarfélög á Vestfjörðum vinni saman að rekstri þessa málaflokks.
Samkvæmt lögum nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs, er sveitarfélögum skylt að semja
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svæðisáætlun til 12 ára um meðhöndlun úrgangs. Svæðisáætlun er stefna til að stýra
úrgangsstraumum þannig að óæskileg áhrif af nauðsynlegri meðhöndlun úrgangs á umhverfið
verði í lágmarki, að meðhöndlun úrgangs verði sjálfbær og að fjárfestingar í úrgangsmálum
nýtist sem best, ekki síst fjárhagslega.
Sveitarfélögin á Vestfjörðum hafa farið mismunandi leiðir við framkvæmd sorpmála. Samband
íslenskra sveitarfélaga hefur gert drög að svæðisáætlun 2009-2020 fyrir Vestfirði, fyrir
sveitarfélögin. Sjá Viðauka 2.
Hér á eftir verður lítillega fjallað um helstu atriði hennar.

3.2.2

Sorpflokkun

Ef farið verður út í sameiginlegan rekstur sorpmála sveitarfélaganna (td. í sorpsamlagi) verður
nauðsynlegt að flokka sorpið meira en nú er gert.
Með meiri flokkun vinnst ýmislegt, s.s. minni kostnaður við sorpið, t.d. með lægri hirðingartíðni, meiri endurnýtingu sem gefa meiri tekjur fyrir endurnýtanleg efni o.s.frv.
Flokkun mætti hugsa sér þannig að komið yrði upp flokkunarstöðvum á öllum móttökustöðvum
sorps og sorpið flokkað í t.d. 3 grenndargáma þar sem plast færi í einn gáminn, allur pappi í
annan og dósir og krukkur í þann þriðja.
Annað heimilissorp s.s matarleifar o.þ.h. mundi verða sett í 10-35 l lokanlega poka á heimilunum.
Galli við flokkun er sá að fólk er ekki vant því að flokka sorp en aftur á móti yrði það hvati til
að lækka kostnað við sorppokakaup.

3.2.3

Sorphirðing

Hirðing frá heimilum færi þannig fram að hún yrði framkvæmd með sama hætti og nú, bara með
lægri tíðni, á 14 daga fresti. Hirðing grenndargáma yrði eftir hendinni. Skipulagðir yrðu
hreinsunardagar þar sem íbúar gætu losað sig við grófgerðara sorp en gengur að koma fyrir í
grenndargámum.

3.2.4

Sorpeyðing

Brenna ætti eins miklu brennanlegu sorpi og mögulegt er og búa til orku. Óbrennanlegt sorp
færi að Klofningi.

3.2.5

Svæðisáætlun

Markmið með svæðisáætlun, sjá lið 3.2.1, eru þessi helst:
• Draga úr myndun sorps.
• Auðlindir í úrgangingum verði nýttar sem best.
• Tryggja örugga förgun þess úrgangs sem nýtist ekki.
• Lágmarka umhverfisáhrif af völdum úrgangs.
• Auka þekkingu almennings og rekstraraðila á úrgangsstjórnun sveitarfélaganna.
• Aðgerðir sveitarfélaganna verði metnar út frá hagkvæmni, þjónustu og umhverfisáhrifum.
Gert er ráð fyrir í þeim drögum að áætlun sem fyrir liggur, að eftirtalin sveitarfélög á Vestfjörðum komi að henni og taki þátt í sameiginlegri meðhöndlun úrgangs á öllu starfssvæðinu:
Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, Bolungavíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur. Einnig er fjallað um möguleika á að önnur sveitarfélög á Vestfjörðum komi að þessari
áætlun.
Þessi drög eru nú til umfjöllunar hjá sveitarfélögunum.
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3.2.6

Framkvæmd svæðisáætlunar

Það sem gera þarf til að hrinda áætluninni í framkvæmd er í stórum dráttum eftirfarandi:
• Taka ákvörðun um flokkun úrgangs, bæði á heimilum og hjá rekstraraðilum.
• Athuga hvað hægt er að endurnota, þ.e. bjóða upp á aðstöðu til að koma með notaðar
vörur.
• Yfirfara gjaldskrár og taka ákvörðun um að hve miklu leyti gjöld eiga að lenda hjá
neytendum.
• Taka saman upplýsingar um hvernig eintaklingar og fyrirtæki geti dregið ú myndun
úrgangs.
• Gera úttekt á hugsanlegum urðunarstöðum á svæðinu.
• Taka þarf ákvörðun um áframhaldandi rekstur Funa og kanna hvort hann stenst kröfur
ESB um úrgang til að brennsla úrgangs gæti flokkast sem endurnýting. Ef Funi stenst
ekki þessar kröfur þarf að taka ákvörðun um nýja brennslustöð sem uppfyllir nýtnikröfur
ESB eða að meðhöndla úrgang eftir öðrum leiðum. ESB kröfurnar ganag út á 60%
varmaendurheimt.
• Kanna hagkvæmni jarðgerðarstöðva á svæðinu. Það er þá aðallega á þeim stöðum sem
fjærst væru brennslustöðinni.
• Sveitarfélög ræði samvinnu og láti vinna hagkvæmnimat á samvinnu.
Magn úrgangs er aðallega háð tveimur breytum, þ.e. fólksfjölda og gerð atvinnulífs. Erfitt er að
segja til um hver þróun verður á þessum þáttum á áætlunartímabilinu. Ljóst er að fólksfækkun
hefur verið mikil á svæðinu eða 15% á tímabilinu 1997-2007 svo dæmi sé tekið. Í áætlunardrögunum er gert ráð fyrir að fólksfjölgun verði 1% á ári út áætlunartímabilið.
Atvinnulífið hefur einnig tekið nokkrum breytingum. Í áætlunardrögunum er ekki gert ráð fyrir
breytingum á rekstrarumhverfi atvinnulífsins og þar af leiðandi ekki vexti í magni úrgangs frá
rekstraraðilum.
Áætlað er að magn sorps af starfssvæði Funa árið 2008 hafi verið um 4.000 tonn og er þá allt
talið með.

____________________________________________
Svanlaug Guðnadóttir form.
___________________________________ __________________________________
Vernharður Jósefsson
Sigurður Mar Óskarsson
__________________________________
Ásthildur Cesil Þórðardóttir

___________________________________
Jóhann Birkir Helgason

__________________________________
Ralf Trylla
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4 Viðaukar
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Viðauki 3- Skýrsla um skoðunarferð starfshópsins
Viðauki 4- Funi, skýrsla Mifo ehf
Viðauki 5- Funi, ástandsskýrsla forstöðumanns
Viðauki 6- Lög um meðhöndlun úrgangs

Viðauki 7- Reglugerð um urðun úrgangs
Viðauki 8- Sorpbrennslan Funi, aðgerðaáætlun
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Viðauki 2 – Drög að svæðisáætlun fyrir Vestfirði 2009-2020
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