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Efni: Umsögn Landverndar um matsáætlun vegna CODA terminal 

Stjórn Landverndar hefur kynnt sér ofangreinda matsáætlun.  Verkefnið er áhugavert og 

þarft framlag til að draga úr uppsöfnun gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu sem eins og 

alkunna er er að valda afar hættulegum breytingum á loftslagi jarðar. Reynslan af verkefni 

sem þessu er takmörkuð. Því þarf að vanda sérstaklega vel til verka, greina vel frá 

valkostum, skoða öll hugsanleg áhrif á umhverfi og samfélag og draga fram áhrif verkefnisins 

hjá þeim aðilum sem fanga efnið og flytja það til Íslands. Með þetta að leiðarljósi vill stjórn 

Landverndar koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri. 

Aðaltilgangur mats á umhverfisáhrifum er að varpa ljósi á raunveruleg áhrif framkvæmda á 

umhverfið svo almenningur og opinberir leyfisveitendur og umsagnaraðilar hafi góðar 

forsendur til að meta áhrif framkvæmdar og starfsemi á samfélag, náttúru og umhverfi til 

bæði skemmri og lengri tíma.  

Að mati stjórnar Landverndar þarf að huga vel að raunverulegri þörf fyrir svæði til að farga 

90 milljón tonnum af CO2. Svo virðist sem stærð þess svæðis sem er undir í matslýsingu sé 

margfalt viðameira en þörf er fyrir. Að takmarka svæðið við nú þegar raskað hraun yrðir til 

mikillar bóta. 

Að mati stjórnar Landverndar má af framlagðri matsáætlun ráða að framkvæmdaðili ætli sér 

að láta hjá líða að greina mikilvæga þætti í mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. 

Ekki virðist eiga að greina áhrifin á svæði sem njóta verndar vegna gróðurfars, fuglalífs, 

útivistar og ferðaþjónustu.  Þá virðist framkvæmdaaðili ekki ætla að leggja fram 

raunverulega valkosti heldur eingöngu núllkost og smávægilegar útfærslur á aðalvalkosti.  

Stjórn Landverndar telur að ekki fáist raunverulegt mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmdarinnar ef ekki verður gerð greinargóð úttekt á hugsanlegum áhrifum 

framkvæmdar á framangreinda þætti.  

Framkvæmdin sem er til skoðunar bæði óvenjuleg og nýstárleg.  Hún virðist ekki falla að lögum nr. 

111/2021 um umhverfismat framkvæmda og lögum nr. 57/1998 um rannsóknir og eiganarhald á 

auðlindum í jörðu. Carbfix-aðferðin við förgun CO2 er auðlindanýting sem fer fram neðanjarðar þó 

svo að ekki sé um námuvinnslu að ræða. Það koldíoxið sem ætlunin er að farga hlýtur í flestum 

tilfellum að teljast úrgangur. Coda Terminal er því fyrst og fremst risastór förgunarstöð þar sem til 

stendur að eyða úrgangi þannig að hann er meðhöndlaður með efnum þ.e. málmjónum í basalti. 

Þetta skapar ákveða óvissu um réttarstöðu framkvæmda sem gæti þurft að láta reyna á fyrir 

dómsstólum. 
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Loftslagsáhrif 

Ljóst er að ef halda á hlýnun jarðar innan við 1.5°C þarf að fjarlægja gróðurhúsalofttegundir 

úr andrúmslofti eins og fyrirhugað er að gera með CODA terminal.  Binding koltvísýrings í 

berg er ein af fjölmörgum lausnum sem grípa þarf til til að bregðast við loftslagskrísunni.  

Hins vegar er ekki sama hvernig það er gert og alveg ljóst verður að vera að um 

raunverulegan loftslagsávinning sé að ræða.   

Í lögum um umhverfismat áætlana og framkvæmda kemur skýrt fram að einnig þarf að meta 

áhrif yfir landamæri.  Því er nauðsynlegt að losun gróðurhúsalofttegunda sem orsakast af því 

að fanga, geyma og flytja koltvísýringinn og breyta honum úr gasi í fljótandi form sé einnig 

metin í matskýrslu framkvæmdaaðila, sem og umfang leka gróðurhúsalofttegunda í öllu 

ferlinu.  Það sama gildir um framkvæmdir erlendis sem tengjast beint þessu verkefni.  

Einnig þarf að koma fram í matsáætlun hvort starfsemi CODA terminal hefur áhrif á 

alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í loftslagsmálum, bæði innan ETS kerfisins og innan 

skuldbindinga á beinni ábyrgð stjórnvalda.  Ef stjórnvöldum tekst með einhverjum hætti að 

nýta sér starfsemi CODA terminal til frádráttar sínum skuldbindingum mun stöðin óbeint 

hafa mjög neikvæð áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda frá Íslandi.  Hætta er á að binding í 

bergi yrði notuð sem bókhaldsbrella eins og stóriðjufyrirtækin á Íslandi virðast gera, til að 

mynd þegar þau eru ekki tilbúin til að greiða fyrir uurunavottun á því að raforkan sem þau 

kaupa sé framleidd með endurnýjanlegum orkugjöfum en telja sér það samt til tekna í 

útreikningum sínum á kolefnisspori afurða sinna.  Þessa hættu verður að meta með 

einhverjum hætti og taka afstöðu til þess hvort ekki megi takmarka bindingu í CODA 

terminal við ETS kerfið.  

Á bls. 32 þar sem fjallað er um loftslagsáhrif segir „Umfang föngunar og bindingar CO2 á 

heimsvísu er mun minna en það þyrfti að vera til að stöðva hnattræna hlýnun við 1,5°C eða 

2,0°C samkvæmt sviðsmyndum IPCC.“ Þessa setningu má skilja sem svo að Efla fyrir hönd 

framkvæmdaaðila telji að hægt sé að stöðva hnattræna hlýnun með föngun og bindingu CO2 

eingöngu.  Þetta er víðs fjarri því sem IPCC hefur sagt um föngun og förgun koltvíildis. Megin 

aðgerðin er að draga úr losun enförgun og föngun er í aukahlutverki.  Þetta verður að koma 

skýrt fram til að fyrirbyggja hættulega misskilning.  

Látið er að því liggja að innlend stóriðja geti nýtt þá innviði sem vænta má að CODA terminal  

komi upp.  Ef það er raunverulega hægt, þá væri rétt að stefna að því fyrst og fremst. 

Talsmenn Carbfix, Climworks og stóriðjunni hafa allir sagt að straumar frá álverum á Íslandi 

henti ekki til föngunar kolefnis með þeirri tækniþekkingu sem er fyrir hendi. Gera þarf betur 

grein fyrir þessari fullyrðingu og grandskoða hvort hún stenst.  

Umhverfisréttur og efnaförgun 

CODA terminal mun nýta auðlindir í jörðu, basalt, til að farga úrgangi frá iðnaði í Evrópu.  

Skoða verður starfsemina út frá umhverfisrétti.  Með verksmiðjunni munu Íslendingar sjá um 

að farga úrgangi frá öðrum löndum.  Almenna reglan í umhverfisrétti er að hvert og eitt ríki 

beri ábyrgð á sínum úrgangi sem og endurnýtingu eða förgun hans. Fjalla þarf um þessa 

mótsögn í matsskýrslunni og hvers vegna vikið er frá meginreglunni. Viðtakinn, basalt, 



 

 

breytist einnig varanlega og óafturkræft og má því líta á það þannig að verksmiðjan nýti 

auðlindir í jörðu og Landvernd beinir því þeirri spurningu til skipulagsstofunar hvort 

framkvæmdin eigi að fara eftir lögum nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. 

Valkostir, vöktun og mótvægisaðgerðir 

Í kafla 4.2. í drögum að matsáætlun eru afar fátæklegir valkostir gefnir upp sem í raun 

tengjast tæknilegri útfærslu CODA terminal en ekki raunverulegum kostum til þess að vega 

mismunandi umhverfisáhrif.  Stjórn Landverndar spyr því Skipulagsstofnun hvort það sé í 

samræmi við lög um umhverfismat áætlana og framkvæmda að valkostir séu svo rýrir. 

Skynsamlegt væri að skoða minna umfang og aðra staðsetningu til samanburðar. 

Á bls. 10 í drögum að matsáætlun segir að framkvæmdasvæði liggi ekki fyrir. Áður en 

matskýrsla er gefin út verður að liggja fyrir hvar fyrirhugaðir borteigar munu liggja svo hægt 

sé að meta raunveruleg umhverfisáhrif á til dæmis verndarsvæði, hraun sem njóta verndar 

61. gr. náttúruverndarlaga og á útivist og hafa raunverulega útfærslu á valkostum. 

Athugunarsvæði á áhrifum þarf því að stækka í samræmi við staðsetningu borteiga.  Verði 

borteigar staðsettir á lítt röskuðu hrauni sem nýtur verndar náttúruverndarlaga hefur það 

áhrif út fyrir skyggða svæðið á mynd 1.1. 

Svæðið  sem skilgreint er fyrir umhverfismatið um mun umfangsmeira, allt að 8 sinnum, en 

þarf til þess að binda 3 milljón tonn af CO2/ári í 30 ár. Framkvæmdaaðili virðist vera að leita 

á mun stærra svæði en þörf yrði fyrir til að farga 90 milljón tonnum af CO 2.  Sníða ber stærð 

svæðisins eftir væntri þörf miðað við þá þekkingu sem er fyrirliggjandi um berggrunninn á 

svæðinu og af reynslunni af afkastagetu berggrunnsins á Hellisheiði. Heppilegast er að 

miðað við það svæði sem nú þegar er raskað, þ.e. iðnaðarsvæði á Kapelluhrauni.   

Ekki er fjallað um mögulegar mótvægisaðgerðir í matsáætlun og því verður að ganga út frá 

því að um þá verði ekki fjallað í matsskýrslu.  Stjórn Landverndar spyr einnig að því hvort 

þetta sé í samræmi við lög og reglugerðir um matsskýrslu.  

Að mati Landverndar verður að koma skýrar fram í matsáætlun að skoða hvers konar vöktun 

er nauðsynleg og á byggingar- og rekstrartíma verksmiðjunnar. 

Tengdar framkvæmdir 

Stjórn Landverndar spyr Skipulagsstofnun að því hvar mörk tengdra framkvæmda liggi.  Ljóst 

er að stækkuð höfn og flutningur CO2 til Íslands er skilyrðislaust tengd framkvæmd og því 

þarf að fjalla vel um hana í matsskýrslu en velta þarf upp hvort aðrar framkvæmdir eins og 

föngun, þjöppun og flutningur CO2 erlendis eigi einnig að meta samhliða.  Í kafla 4.2. þarf 

því einnig að telja upp hafnargerð og skipasiglingar. 

Þá vill Landvernd einnig spyrja að því hvort eðlilegt sé að reisa rannsóknarborholur án 

umhverfismats en í matsáætlun kemur fram að CODA terminal hefur þegar fengið 

framkvæmdaleyfi til þess. 

Umhverfisþættir sem meta á 



 

 

Að mati stjórnar Landverndar er óásættanlegt að ekki eigi að meta áhrif á fuglalíf, birkiskóga, 

útivist og aðra atvinnustarfsemi eins og ferðaþjónustu. Röksemdir sem færðar eru fyrir 

þessu í kafla 4.4.6 og 4.4.11 varða eingöngu að um þegar röskuð svæði sé að ræða.  Þau rök 

gilda ekki hér nema á því svæði sem þegar hefur verið raskað, þ.e. Kapelluhraunið.  Áhrif 

framkvæmdarinnar vegna lagningu vega og fjölmörgum borteigum geta orðið umtalsverð. 

Lega vega og stærð og form borteiga getur einni haft áhrif og um það þarf að fjalla í 

skýrslunni.  

Orðalag í kafla 4.4.6 þar sem segir „Vistgerðum sem búa yfir háu verndargildi verður veitt 

sérstök athygli.“ gefur vísbendingar um að ekki eigi að fara að lögum um náttúruvernd.  

Auðvita ætti að standa að vistgerðum sem búa yfir háu verndargildi verði ekki raskað.  Það 

er gríðarlega mikilvægt fyrir CODA terminal að sýna að hægt sé að reka starfsemina með 

þeim hætti að hún hafi ekki neikvæð áhrif á vistgerðir með hátt verndargildi og því ættu 

svæði þar sem þær er að finna ekki að koma til skoðunar.  

Birkiskógurinn og birkikjarrið sem hugsanlega verður raskað skv. matsáætlun er einstakt á 

Reykjanesi.  Stjórn Landverndar telur það vera brot á náttúruverndarlögum að raska 

einstöku vistkerfi eins og birkikjarrinu á athugunarsvæðinu og því verður að meta áhrif á 

það.  

Þá þarf skilyrðislaust að meta áhrif á verndarsvæði og svæði á náttúruminjaskrá og í raun 

óskiljanlegt að Efla telji að hægt sé að komast hjá því. Kafla 4.4.11 (Umhverfisþættir sem 

ekki verður fjallað um í umhverfismatsskýrslu) ætti því að taka út úr skýrslunni. 

Það er hagur framkvæmdaaðila að öll áhrif af framkvæmdinni á umhverfið séu vel upplýst 

áður en framkvæmdir hefjast.  Stjórn Landverndar biður því Skipulagsstofnun að setja sem 

skilyrði að meta þurfi áhrif á gróður eins og birkiskóga, fuglalíf, verndarsvæði og útivist í áliti 

sínu á matsáætlun.   

Landvernd bendir á að eftir að lögum um umhverfismat framkvæmda var breytt árið 2021 

þarf Skipulagsstofnun ekki að samþykkja matsáætlunina heldur eingöngu gefa út álit.  Þetta 

býður hættunni heim um að framkvæmdaaðilar reyni að leggja fram ófullnægjandi 

matsáætlanir eins og framlög ma tsáætlun er dæmi um.   

Áhrif á jarðmyndanir 

Auk þess sem að ofan er rakið telur stjórn Landverndar að Efla fyrir hönd framkvæmdaraðila vanmeti 

stórlega vænt áhrif framkvæmdarinnar á jarðmyndanir. Á bls. 41-43 í drögum að matsáætlun segir 

m.a.  

„Áhrif framkvæmdarinnar á verndargildi hrauna eru [...] talin óveruleg“  

„Stór hluti þess svæðis sem er til athugunar sem geymslusvæði Coda Terminal er í nálægð við 

umferðarþunga vegi og iðnaðarsvæði sem hefur nú þegar verið raskað“.  

Þetta er ekki rétt því svokallað athugunarsvæðið tiltölulega lítið raskað og eru hraunin þar frá nútíma 

og njóta því verndar 61. gr náttúruverndarlaga. Gera má ráð fyrir því að um tveir þriðju 

athugunarsvæðisins séu lítt raskaðir.  Því standast ofangreindar fullyrðingar úr matsáætlun ekki, 

enda segir í skýrslu Náttúrufræðistofnunar frá 2018 sem vitnað er til í matsáætlun.  



 

 

„Verndargildi í Almenningi er hæst af athugunarsvæðunum fjórum hvað jarðminjar varðar. 

Hraun eru fjölbreytt og að mestu vel varðveitt, svæðið býr yfir mörgum mjög góðum dæmum 

um ýmsar myndanir í helluhraunum og er bæði vel aðgengilegt og nálægt 

höfuðborgarsvæðinu. Það hefur því mjög hátt vísinda- og fræðslugildi, auk þess að hafa hátt 

gildi fyrir landslag (ásýnd hraunmyndana) og útivist. Verndargildi Hrútagjárdyngju má telja 

mjög hátt og hæst þeirra hrauna sem hér er fjallað um. Hraunið er líklega besta dæmið um 

helluhraun í nágrenni höfuðborgarsvæðisins og hefur sem slíkt hátt fræðslu- og vísindagildi. 

[........] Önnur hraun á athugunarsvæðinu, Geldingahraun, Taglahraun og Selhraun 1-4 eru 

lítt röskuð og hafa einfaldlega hátt verndargild.“ 

 

Lokaorð 

Stjórn Landverndar hvetur framkvæmdaaðila til þess að standa vel að umhverfismati við 

þessa stóru framkvæmd með því að setja fram raunverulega valkosti og meta alla 

umhverfisþætti sem verða fyrir áhrifum.  Allmikill meðbyr er í samfélaginu við verkefni 

Carbfix og óþarft er að spilla því með vafasömu umhverfismati. 

Með vinsemd og virðingu,  

fh. stjórnar Landverndar 

Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri 

 

 

 

 

 

 
 


