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HEILDARMYNDIN
• Breytt viðhorf – auðlindir en ekki úrgangur sbr. 

hringrásarhagkerfið

• Gerbreytt úrgangsstjórnun á höfuðborgarsvæðinu 

• Lög, reglugerðir og innleiðing Evróputilskipunar

• Starfs- og fjárhagsáætlun og gjaldskrár sem 
endurspegla það 

• Samfélagslega- og umhverfislega ábyrg afstaða og 
aðgerðir

• Hvatar fyrir umhverfissóða til að taka til í sínum ranni

• SORPA tekur stökkið í átt að nýsköpun, miðlun 
þekkingar,  umhverfisvernd og sjálfbærni – uppfyllir 
Parísarsamkomulagið!



Samfélag og samlag á tímamótum

Urðun á lífrænum úrgangi skal hætt árið 
2021 og urðun á brennanlegum úrgangi skal 
alveg hætt eftir 2023

• Auknar kröfur um betri flokkun úrgangs 
frá fyrirtækjum

• Endurvinnsla lífræns úrgangs í GAJA 
og aukin orkuframleiðsla – ný gjaldskrá vegna 
GAJA

• Útflutningur efnis til brennslu er nauðsynlegur 
að einhverju marki og hann hefst frá og með 
2022



SORPA er þekkingarfyrirtæki, 
tilbúið til að takast á við framtíðina



Uppkeyrsla GAJA gengur vel

• Starfsleyfi er komið frá 

Umhverfisstofnun

• 1300 tonn hafa þegar 

borist GAJA

• Moltugerðarferli úr  

fyrstu lotum er langt 

komið

• Hauggas er hreinna en 

af urðunarstað og 

metan frá GAJA þegar 

komið í dreifingu



GAJA og loftslagsmál

• SORPA mun spara útblástur sem nemur um 
90 þúsund tonnum af CO2 á ári 

• Samsvarar 10% af markmiðum ríkisstjórnarinnar um 
samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030

• Jafngildir því að taka um 40 þúsund bensínbíla af 
götum höfuðborgarsvæðisins

• Metanframleiðsla GAJA dugir til að knýja 60 
strætisvagna



Hvað á að

gera við

metanið?

Staðbundin notkun Rafmagnsframleiðsla (1MW)

Iðnaður (áhugi á að skipta út propan gasi og dísil)

Núverandi notkun, tæpir 1,9 m Nm3

Orkuskipti

Flutningar/dreifing

LNG/LBG

Landflutningar

Varmaorka

Skemmtiferðaskip/ 

Sjávarútvegur

Útflutningur

Metan – svansvottað eldsneyti

Flutningar

viljayfirlýsing um sölu 

á helmingi framleiðslu 

GAJA



Ný gjaldskrá SORPU

• SORPA bs gengur í gegnum algera uppstokkun á árinu 2020 og breytist 
úr urðunarfyrirtæki í framleiðslufyrirtæki

• Lögin eru skýr og sá sem framleiðir úrgang á að greiða gjald sem 
samsvarar kostnaðinum við meðferð hans

• Þessar miklar breytingar á vinnslu- og framleiðsluferlum samlagsins 
leiða til grundvallar breytinga á kostnaði við meðferð úrgangs

• Sumir flokkar hækka, aðrir flokkar lækka



Takk fyrir


