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1 Inngangur 

Fyrirhuguð er breyting á rekstri Kratusar ehf. á Grundartanga, Hvalfjarðarsveit með 

yfirtöku vinnslu á gjalli sem Alur álvinnsla hf. hefur verið með í Helguvík. Með því eykst 

vinnsla Kratusar á gjalli og vegna annarrar framleiðsluaðferðar fellur til gjallsandur til 

viðbótar við saltköku sem fellur til við framleiðslu í dag. VSÓ Ráðgjöf, fyrir hönd Kratusar 

hf. leitar eftir ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu þessarar breytingar og er 

helstu umhverfisáhrifum sem af henni kunna að hljótast lýst hér á eftir. 

2 Tilkynningarskylda 

Samkvæmt niðurstöðu Skipulagsstofnunar í bréfi dagsettu 2. júlí 2015 er fyrirhuguð 

breyting tilkynningarskyld. Breytingin fellur undir 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum 

nr. 106/2000 sbr. tl. 13.02 í viðauka 1: Allar breytingar eða viðbætur við framkvæmdir 

samkvæmt flokki A, aðrar en tilgreindar eru í tölulið 13.01, og flokki B sem hafa þegar 

verið leyfðar, framkvæmdar eða eru í framkvæmd og kunna að hafa umtalsverð 

umhverfisáhrif. Breytingin er því tilkynningarskyld til Skipulagsstofnunar. 

3 Fyrirhuguð breyting 

3.1 Núverandi vinnsla hjá Kratusi hf. 

Í dag vinnur Kratus hf.  álhleifa úr álgjalli frá RioTinto Alcan (sjá Mynd 1) en einnig fellur til 

saltakaka sem seld er til endurvinnslu erlendis. Vinnsla  álgjalls hjá Kratusi er um 3.000 

tonn á ári í dag en heimild er í starfsleyfi til 15.000 tonna vinnslu. Bræðsla álgjallsins fer 

fram í 5 MW gaskynntum tromluofni. 

Öll vinnsla fer fram í einu húsi Kratusar hf. á iðnaðarlóð á Grundartanga (sjá Mynd 3).  

Efnasamsetning á saltkökunni, sem fellur til hjá Kratusi: 

► Natríum og kalíum klóríð (NaCl/KCl) 30 – 40% 

► Súrál 60 – 70 %  

► Ál 5-7%  

► Álnítríd 4-9%  

► Önnur efni < 5% (krýolít, álkarbíð, snefilefni ) 
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 Mynd 1 Framleiðsluferill Kratusar í dag. 

 

3.2 Breyting  

Kratus ehf. hefur keypt Al álvinnslu hf. í Helguvík, Reykjanesbæ og mun yfirtaka vinnslu á 

gjalli sem Alur álvinnsla hf. var með fyrir Norðurál. 

Sá ferill sem Alur álvinnsla hf. hefur notað verður notaður óbreyttur fyrir vinnslu gjallsins á 

Grundartanga. Búnaðurinn sem notaður var í Helguvík er allur fluttur upp á Grundartanga 

og verður núverandi ofni Kratusar skipt út fyrir ofn Als. Alur álvinnsla hefur verið að vinna 

um 2.600 tonn af álgjalli frá Norðuráli á ári. 

Við núverandi vinnslu Kratusar bætast því 2.600 t af gjalli frá Norðuráli (sjá Mynd 2). 

Vinnsluferill Als felur ekki í sér íblöndun (flúx) og því myndast ekki saltkaka heldur 

gjallsandur frá þeim ferli. Reiknað er með að um 1.500 t af gjallsandi falli til við vinnslu 

álgjalls frá Norðuráli. Gjallsandinum verður ekið jafnóðum til Helguvíkur og hann 

hlutleystur í skolgryfju líkt og gert er í dag. Áætlað er að þetta séu um 60 ferðir á ári.  

Leyfi Als álvinnslu til reksturs skolgryfjunnar frá Umhverfisstofnun liggur fyrir. 

Nauðsynlegt er að skola gjallsandinn í þar til gerðri skolgryfju áður en heimilt er að urða 

hann. Að lokinni meðhöndlun er sandurinn urðaður í flæðigryfju Norðuráls á 

Grundartanga. Unnið er að því að fá leyfi fyrir færslu skolgryfjunnar á Grundartanga, en 

meðan það leyfi liggur ekki fyrir er stefnt að því að nota flæðigryfjuna sem er með öll 

tilskilinn leyfi í Helguvík.   

Skolaður gjallsandur telst til úrgangs frá álvinnslu og hefur Norðurál heimild til að setja 

slíkan úrgang í flæðigryfju. Norðurál sem kaupandi álhleifa frá Kratusi  tekur því þennan 

hluta úrgangsins aftur til sín. Til viðmiðunar setti Norðurál tæp 6.000 t af úrgangi í 

flæðigryfju sína árið 2013 (Norðurál 2014). 

Efnasamsetning gjallsands, sem fellur til hjá Kratusi: 

► Súrál 70-95 % 

► Ál 0-3 % 

► Álnítríð 5-30 % 
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► Önnur efni < 5 % (Krýólít, álkarbíð, snerfilefni) 

Eins og sést á þessari samsetningu þá eru þetta sömu efnin og eru í saltkökunni ef frá er 

talið saltið.  

Saltferillinn verður áfram notaður við vinnslu gjalls frá RioTintoAlcan, en saltlaus ferill 

notaður í sama ofni við vinnslu gjalls frá Norðuráli.  

Viðbótarframleiðslan sem verður af þessari breytingu rúmast innan núverandi starfsleyfis 

Kratusar  en samkvæmt því er heimild fyrir fyrir 15.000 tonna vinnslu. Með breytingunni 

fer vinnslan úr um 3.000 tonnum í um 5.500-6.000 tonn. Í matsskyldufyrirspurn Kratusar 

frá árinu 2010 var einnig gert ráð fyrir 15.000 t vinnslu.  

Breytingin felst því fyrst og fremst í framleiðsluaukningu Kratusar ehf. og því að 

meðhöndlaður gjallsandur verður urðaður í flæðigryfju Norðuráls. Engar breytingar verða 

á mannvirkjum eða húsnæði. 

 

 

Mynd 2 Framleiðsluferli Kratusar eftir breytingu.  

 

4 Skipulag og landnotkun 

Breytingin á rekstri Kratusar ehf. hefur hvorki áhrif á aðal- né deiliskipulag. Breytingin 

felst í framleiðsluaukningu sem er öll innan lóðar Kratusar og engar breytingar verða 

gerðar á mannvirkjum utan þess að skipt verður um ofn. Urðun gjallsands verður í 

núverandi flæðigryfju Norðuráls með þeirra samþykki. 

5 Staðhættir 

Framkvæmdin er fyrirhuguð við á iðnaðarsvæðinu á Grundartanga í Hvalfjarðarsveit. 

Iðnaðarsvæðið stendur á láglendi við Hvalfjörð, austan Akrafjalls. Frá Grundartanga eru 

um 49 km til Reykjavíkur og 19 km til Akraness. Grundartangavegur (506) liggur um 

iðnaðarsvæðið og tengist þjóðvegi 1. Austan við framkvæmdasvæðið er verksmiðja 

Elkem og álver Norðuráls en sunnan svæðisins er hafnarsvæði Grundartanga við 

Hvalfjörð. 
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 Mynd 3 Staðsetning verksmiðju Kratusar ehf. á iðnaðarsvæðinu á Grundartanga. 

 

6 Helstu áhrif á umhverfið 

6.1 Áhrif frá flæðigryfju 

Vöktun á umhverfisþáttum hefur verið viðvarandi frá því að starfsemi hófst á 

Grundartanga árið 1979 en jafnframt var gert tölvuvert af grunnrannsóknum fyrir þann 

tíma. Rannsóknir á kræklingum hafa verið gerðar reglulega frá árinu 2000 eða u.þ.b. á 3 

ára fresti, í rannsóknunum er styrkur PAH sambanda og ólífrænna snefilefna mældur. 

Niðurstöðurnar hafa gefið til kynna að iðnaður á Grundartanga hefur lítil áhrif uppsöfnun 

mengandi efna í sjávarlífverum (Matís, 2014). 

Elkem, Norðurál, GMR og Kratus standa fyrir sameiginlegri umhverfisvöktunaráætlun á 

Grundartanga sem ætlað er að mæla áhrif iðnaðarsvæðisins á tiltekna umhverfisþætti.  

Árið 2012 var vöktunaráætlunin endurskoðuð og vöktun flæðigryfja á svæðinu tók gildi. 

Vöktun flæðigryfja felur í sér vöktun á lífríki sjávar og sjávarsets og vöktun sjávar við 

flæðigryfju.  

Vöktun undanfarin ár hefur leitt í ljós að framangreind meðhöndlun hlutleysir óæskileg 

efni í úrganginum og gerir þau óskaðleg. Mældur styrkur málma utan flæðigryfju er í 

öllum tilvikum innan umhverfismarka I og II samkvæmt reglugerð nr. 796/1999 um varnir 

gegn mengun vatns. Ef styrkur er undir þessum mörkum er gert ráð fyrir að áhrif séu lítil 

eða engin af völdum viðkomandi efna. Ekki talið að gjallsandurinn frá Kratusi ehf. muni 

hafa veruleg áhrif á niðurstöður vöktunar (Elkem og Norðurál, 2013).  

Gjallsandur eftir meðhöndlun í skolgryfju telst til úrgangs frá álvinnslu og er því 

samsvarandi þeim efnum sem sett eru í flæðigryfju frá iðnaði á Grundartanga (sjá kafla 

3.2) og áhrif á umhverfi því óveruleg.  

Kratus 

Elkem 

Norðurál 



 
Breyting á rekstri Kratusar ehf.  
Matsskyldufyrirspurn 
 

 

7

6.2 Áhrif frá skolgryfju 

Gerðar hafa verið mengunarmælingar til þess að ganga úr skugga um hvort skolgryfja í 

Helguvík hafi neikvæð áhrif á umhverfið. Mannvit annaðist sýnatöku úr sjó og jarðvegi að 

beiðni Als álvinnslu og í samráði við fulltrúa Umhverfisstofnunar árið 2014. Niðurstöður 

efnagreininga sýndu að styrkur áls (Al), flúors (F), nítrats (NO3-N) og niturs (N-tot) í sjó 

voru vel innan skilgreindra viðmiðunarmarka. Styrkur heildarflúors (F), vatnsleysanlegs 

flúors (F) og sýrustig í jarðvegi voru einnig innan viðmiðunarmarka (Mannvit 2014, sjá 

fylgiskjal 1). 

6.3 Afgas og afsogsryk 

Ryk sem myndast í vinnslunni mun aukast frá því sem nú er en verður þó innan þeirra 

marka sem gert var ráð fyrir í matsskyldufyrirspurn Kratusar um endurvinnslu á álgjalli 

árið 2010 (sjá bls. 6-7 í Endurvinnsla á Álgjalli, Grundartanga í Hvalfjarðarsveit, fyrirspurn 

um matsskyldu. VSÓ Ráðgjöf 2010). 

Afsogsryk sem myndast einkum við bræðslu álgjallsins samanstendur að mestu af 

kalsíum- og áloxíðum en einnig getur verið talsvert salt í rykinu. Málmar sem bindast 

rykögnum verða að mestu eftir í rykhreinsibúnaði. 

6.4 Flutningar 

Gjallsandur verður fluttur á bílum frá Grundartanga til Helguvíkur þar sem hann verður 

meðhöndlaður í skolgryfju. Eftir meðhöndlun er honum ekið aftur til Grundartanga þar 

sem hann er urðaður í flæðigryfju. Farið verður eftir kröfum ADR reglna um flutning á 

hættulegum farmi þar sem gjallsandur flokkast sem slíkur. Áætlað magn er um 1.500 

tonn á ári og fer það eftir stærð bíla hversu margar ferðir fara þarf með sandinn. Áhrif 

þessara flutninga á umhverfið eru óveruleg. 

7 Mengunarvarnir og vöktun 

Ekki þarf að gera ráðstafanir til að auka mengunarvarnir í verksmiðju Kratusar frá því nú 

er. 

Núverandi fyrirkomulag vöktunar umhverfisþátta á Grundartanga nær til vöktunar áhrifa 

af flæðigryfjum. Aukin urðun í flæðigryfju Norðuráls fellur undir það vöktunarfyrirkomulag. 

8 Leyfi sem breytingin er háð 

Öll starfsleyfi eru fyrir hendi. 

9 Niðurstaða 

Breytingin á rekstri Kratusar sem hér hefur verið kynnt er ekki til þess fallin að valda 

verulegum umhverfisáhrifum í skilningi laga nr. 106/2000 og ætti því ekki að vera háð 

mati á umhverfisáhrifum. 
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11 Fylgiskjal 1. 

 
Grensásvegur 1｜108 Reykjavík｜Sími: 422 3000｜@: mannvit@mannvit.is｜www.mannvit.is  

 

Minnisblað  
Tilv.: 2.150.257 7.11.2014  
Alur, álvinnsla hf.  
Halldór Jónsson  
Efni: Niðurstöður efnagreininga á jarðvegs- og sjávarsýnum úr Helguvík frá 13. október 
2014  
Að beiðni Als álvinnslu hf., annaðist Mannvit sýnatöku úr sjó og jarðvegi þann 13. 
október 2014. Tekin voru sjósýni í Helguvík, Selvík og við Réttarholt og jarðvegssýni við 
Hellunef og Réttarholt. Sýnatakan var gerð samkvæmt vöktunaráætlun Als álvinnslu, 
dags. 13. desember 2012 og vegna sérstakrar skoðunar á hugsanlegri mengun í Selvík. 
Mælinga frá Réttarholti, um 5 km NNV af Helguvík, eru álitnar sýna náttúrulegan styrk 
við sambærilegar jarðfræðilegar aðstæður og eru í og við Helguvík. Umsjón með 
efnagreiningum hafði Helga Dögg Flosadóttir hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands.  
Sjósýni voru tekin af báti, fyrir hádegi skömmu eftir háflæði. Sjósýni í Helguvík voru tekin 
við skolgryfju sunnanvert í víkinni og við bryggju norðanvert í víkinni. Í Selvík var sjósýni 
tekið undan stórgrýttri fyllingu, norðarlega í víkinni. Sjósýni við Réttarholt var tekið 
undan klettóttri fjöru.  
Jarðvegssýni voru tekin á um 0,2 m dýpi úr mold milli klappa og steina.  
Viðmiðunar- og greiningarmörk voru ákvörðuð af Umhverfisstofnun sbr. 
tölvupóstssamskipti Mannvits og UST/Höllu Einarsdóttur frá 27. júní og 14. júlí 2014. 
Það er skilningur Mannvits að þau séu eins og tilgreint er í töflu 1.  
 
Tafla 1. Viðmiðunar- og greiningarmörk fyrir einstaka efnisþætti í sjó- og jarðvegssýnum 
 
Tegund  Efnisþáttur  Viðmiðunarmörk  Greiningarmörk  
Sjór  Flúor (F)  4 mg/L, meðaltal 1,3 

mg/L  
1,3 mg/L  

Sjór  Ál (Al)    
Sjór  Nítrat (NO3)  50 mg/L (11,3 mg/L 

NO3-N)  
<50 mg/L (<11,3 mg/L 
NO3-N)  

Jarðvegur  Uppleysanl.flúor  10 mg/kg (L/S=10 l/kg)  ekki skilgreind  

 
Viðmiðunarmörk fyrir efnisþætti í sjó eru skv. reglugerð 536/2001 um neysluvatn og 
norsk viðmið frá 1997. Viðmiðunarmörk fyrir flúorstyrk í jarðvegi eru skv. töflu 2.1.2.1 í 
reglugerð nr. 738/2003, um urðun úrgangs.  
 

Niðurstöður sýnatöku þann 13. október 2014  
Niðurstöður efnagreininga á sjósýnum eru í töflu 2 á næstu síðu og niðurstöður 
efnagreininga á jarðvegssýnum í töflu 3. Miðað við þær eru allir efnisþættir, sem áskilið 
er að greina, vel eða langt innan skilgreindra viðmiðunarmarka. Ekki eru forsendur til 
þess að meta meðalstyrk flúors í sjó.  
 
Virðingarfyllst,  
Sverrir Óskar Elefsen 
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