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Greinargerð vegna geislavirkra efna í borholum við Reykjanesvirkjun 

30.11.2015 

 

Inngangur 

Í fréttum RÚV 16. september 2015 var greint frá því að vart hafi orðið við staðbundna uppsöfnun 

geislavirkra efna í útfellingum við borholutoppa við Reykjanesvirkjun. Skipulagsstofnun var ókunnugt 

um málið þegar þessar fréttir komu fram en í kjölfar þeirra óskaði stofnunin eftir upplýsingum frá 

Geislavörnum ríkisins og Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja um niðurstöður geislamælinga sem gerðar 

höfðu verið á svæðinu; um magn og staðsetningu þeirra útfellinga sem hefðu verið urðaðar og 

hvernig stæði til að standa að meðhöndlun, geymslu og vöktun úrgangsins í framtíðinni. Jafnframt var 

því komið á framfæri við Geislavarnir ríkisins að mikilvægt væri að fá upplýsingar um hvort 

sambærileg geislun mælist við aðrar jarðvarmavirkjanir. 

Jarðhitanýting, förgun geislavirkra efna og lög um mat á umhverfisáhrifum 

Jarðvarmavirkjanir, 50 MW og stærri, eru háðar mati á umhverfisáhrifum á grundvelli töluliðar 3.02 í 

1. viðauka laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Breytingar á slíkum virkjunum er ýmist 

matsskyldar eða tilkynningarskyldar sbr. töluliði 13.01 og 13.02 í sama viðauka.  

Þá er förgun á geislavirkum úrgangi matsskyld framkvæmd, sbr. tölulið 3.04 í 1. viðauka laga nr. 

106/2000. 

Áformuð 100 MW Reykjanesvirkjun fór í mat á umhverfisáhrifum á árunum 2000-2002. Stækkun 

virkjunarinnar um allt að 100 MW fór síðan í mat á umhverfisáhrifum á árunum 2008-2009. Í 

umhverfismati virkjunarinnar og stækkunar hennar kom ekkert fram um að ætlað væri að við 

vinnsluna myndu falla til geislavirk efni. 

Engin málsmeðferð hefur enn farið fram vegna Reykjanesvirkjunar á grundvelli laga nr. 106/2000 eftir 

að fram komu upplýsingar um geislavirk efni og förgun þeirra.  

Óheimilt er að veita leyfi til framkvæmda sem falla undir lög nr. 106/2000 fyrr en umhverfismati 

framkvæmdar er lokið eða fyrir liggur ákvörðun um að framkvæmdin skuli ekki háð umhverfismati. 

Með leyfi til framkvæmda er átt við framkvæmdaleyfi samkvæmt skipulagslögum, byggingarleyfi 

samkvæmt lögum um mannvirki og önnur leyfi til starfsemi og framkvæmda samkvæmt sérlögum 

sem um viðkomandi framkvæmd gilda. Leyfi Geislavarna ríkisins til förgunar geislavirkra efna 

samkvæmt 7. gr. laga um geislavarnir falla því þar undir. 

Mælingar á geislavirkum efnum við Reykjanesvirkjun í júní og júlí 2015 

Mælingar í júní og júlí 2015 leiddu í ljós geislavirkni í útfellingum í borholutoppum við 

Reykjanesvirkjun, en upplýsingar um þessar niðurstöður urðu ekki opinberar fyrr en með 

áðurnefndum fréttaflutningi RÚV í september. Um er að ræða svokallaða náttúrulega geislun, þ.e.  

náttúruleg geislavirk efni sem koma fram við jarðhitavinnsluna, en ekki búin til í iðnaðarferlum.1 

                                                           
1 Kallað TENORM á ensku, eða technically enhanced naturally occuring radioactive material skv. Geislavörnum 
ríkisins. 
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Nánar tiltekið er um að ræða útfellingar sem hreinsaðar eru úr borholutoppum einu sinni á ári og 

urðaðar. Útfellingar sem hreinsaðar eru úr borholutoppum Reykjanesvirkjunar hafa verið urðaðar á 

urðunarsvæði innan iðnaðarsvæðisins við Reykjanesvirkjun. 

Samkvæmt þeim mælingum sem fram fóru í júní og júlí 2015 mældist geislavirkni í útfellingum með 

gammarófsgreiningu mest 214,0 Bq/g af efninu Pólon 210 (Po-210) og 51,5 Bq/g af efninu Blý 210 

(Pb-210). Helmingunartími þessara efna er 138,3 dagar fyrir Po-210 og 22,3 ár fyrir Pb-210.2 

Útfellingarnar teljast geislavirkar ef alfageislun er meiri en 1 Bq/g eða gamma- og/eða betageislun er 

meiri en 10 Bq/g.3 

Tímabundið leyfi Geislavarna ríkisins til HS Orku 

Í svari Geislavarna ríkisins við fyrirspurn Skipulagsstofnunar sem barst 27. október 20154 kemur fram 

að Geislavarnir hafi gefið HS Orku leyfi dags. 21. ágúst 2015 til hreinsunar og geymslu á útfellingum 

með aukna náttúrulega geislavirkni. Í svari Geislavarna kemur jafnframt fram að ekki sé vitað hversu 

mikið magn hafi verið urðað af geislavirkum úrgangi frá Reykjanesvirkjun, en þegar hreinsað hafi 

verið úr borholunum í ágúst og september 2015 hafi fallið til 800 lítrar af útfellingum, en stór hluti 

þeirra sé líklegast lítið eða ekki geislavirkur.5 Þá segir að ekki sé fullrannsakað hversu mikið magn sé 

um að ræða eða hvort styrkur geislunar geti verið meiri en þegar hafði verið mælt. Geislavarnir vonist 

eftir að skýrari mynd fáist af kerfinu og ástæðum þess að þarna mælist aukin geislavirkni, áður en HS 

Orka sækir um áframhaldandi leyfi á næsta ári. 

Svör Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja 

Svör Heilbrigðiseftirlitsins við fyrirspurn Skipulagsstofnunar bárust 12. október 2015. Þar eru meðal 

annars lagðar fram upplýsingar um staðsetningu urðunarstaðar þar sem geislavirkar útfellingar hafa 

verið urðaðar. Þar kemur fram að HS Orka telji að frá árinu 2006 hafi árlega verið hreinsaðir um 3-4 

m3 úr holutoppum, lögnum og skiljum. Fram kemur að það sé mat heilbrigðiseftirlitsins að það sem 

fram hefur komið um geislavirk efni og förgun þeirra hafi ekki áhrif á starfsleyfi Reykjanesvirkjunar. 

Nýjar mæliniðurstöður frá Reykjanesvirkjun í nóvember 2015 

Samkvæmt frétt á vef Geislavarna ríkisins 13. nóvember síðastliðinn liggja nú fyrir nýjar mælingar á 

sýnum sem tekin voru við Reykjanesvirkjun í ágúst og september síðastliðnum, þar sem geislavirkni 

mælist allt að tvöfalt meiri en mælingar í júlí sýndu. Virkasta sýnið í þessum nýrri mælingum mældist 

með gammarófsgreiningu 418,4 Bq/g af efninu Po-210 og 80,3 Bq/g af efninu Pb-210.  

Geislavirkni við aðrar jarðvarmavirkjanir 

Auk Reykjanesvirkjunar eru reknar eftirtaldar jarðvarmavirkjanir hér á landi: Virkjun í Svartsengi á 

vegum HS Orku, Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun á vegum Orkuveitu Reykjavíkur og 

Kröfluvirkjun á vegum Landsvirkjunar. Auk þess er í byggingu jarðvarmavirkjun á Þeistareykjum á 

vegum Landsvirkjunar. 

Í erindi Skipulagsstofnunar til Geislavarna ríkisins í september 2015 var óskað upplýsinga um hvort 

sambærileg geislun mælist við aðrar jarðvarmavirkjanir hérlendis. 

                                                           
2 Þorgeir Sigurðsson, 2015. TENORM in geothermal applications in Iceland. 
3 Geislavarnir ríkisins. Jarðvarmavirkjanir. Upplýsingar um geislavirkni. 26.10.2015. 
4 Geislavarnir ríkisins. Jarðvarmavirkjanir. Upplýsingar um geislavirkni. 26.10.2015. 
5 Geislavarnir ríkisins. Jarðvarmavirkjanir. Upplýsingar um geislavirkni. 26.10.2015. 
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Í svari Geislavarna ríkisins sem barst 27. október 2015 kemur fram að Geislavarnir telji mjög ólíklegt 

að aukin geislavirkni finnist annarsstaðar á landinu. Engu að síður hafi stofnunin farið í 

vettvangsskoðun og tekið sýni við Nesjavallavirkjun og fyrirhugi vettvangsskoðun við 

Hellisheiðarvirkjun. Jafnframt hafi stofnunin fengið send sýni frá Landsvirkjun sem tekin hafi verið við 

Kröfluvirkjun og Þeistareykjavirkjun. Engin mæling hafi gefið til kynna aukna geislavirkni. 

Á fundi sem fulltrúar Skipulagsstofnunar áttu með fulltrúum Geislavarna ríkisins 3. nóvember 

upplýstu fulltrúar Geislavarna að nýjar mælingar við Hellisheiðarvirkjun sýni gildi örlítið yfir 

bakgrunni. Fjallað er um þetta í frétt á vef Geislavarna dags. 30. október 2015, en þar kemur m.a. 

fram að farið hafi verið í vettvangskannanir í jarðvarmavirkjanir á Hellisheiði, Nesjavöllum og í 

Svartsengi. Jafnframt hafi Geislavörnum borist sýni frá jarðvarmavirkjunum við Kröflu og Þeistareyki 

frá Landsvirkjun. Af þeim hafi sýni frá Hellisheiðarvirkjun sýnt aukna geislavirkni. Í fréttinni kemur 

fram að mælingar haldi áfram og afla þurfi frekari sýna frá virkjununum. Í frétt á vef Geislavarna 13. 

nóvember er áréttað að stofnunin haldi áfram athugun á geislavirkni við aðrar jarðvarmavirkjanir. 

Niðurstaða  

Reykjanesvirkjun  

Eins og lýst er að framan hefur komið í ljós að við vinnslu í Reykjanesvirkjun koma fram geislavirk efni 

sem þarf að meðhöndla og farga með viðeigandi hætti. 

Eins og fram kemur að framan er förgun geislavirks úrgangs matsskyld framkvæmd samkvæmt lögum 

nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum (tölulið 3.04 í 1. viðauka laganna). 

Því þarf HS Orka að leggja fram tillögu að matsáætlun um þær breytingar á Reykjanesvirkjun sem 

felast í meðferð og förgun geislavirkra efna, sbr. 8. gr. laga nr. 106/2000. Í mati á umhverfisáhrifum 

framkvæmdarinnar þarf að taka á þeim þáttum sem tilgreindir eru í leyfisbréfi Geislavarna ríkisins til 

HS Orku dags. 21.8.2015 ásamt því að lýsa áformuðu framtíðarfyrirkomulagi meðhöndlunar, geymslu 

og förgunar útfellinga úr borholutoppum, leggja mat á hættu á mengun vegna geislavirkni og lýsa 

áformaðri vöktun. 

Ekki er heimilt að veita leyfi til geymslu og förgunar efnanna fyrr en mati á umhverfisáhrifum 

framkvæmdarinnar er lokið, hvort heldur er leyfi Geislavarna ríkisins skv. 7. gr. laga um geislavarnir 

eða breytingar á starfsleyfi virkjunarinnar frá Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja. 

Aðrar jarðvarmavirkjanir 

Forsvarsaðilar annarra jarðvarmavirkjana en Reykjanesvirkjunar þurfa, að mati Skipulagsstofnunar, að 

sýna fram á að ekki sé um að ræða meðhöndlun geislavirkra efna við þeirra vinnslu. Þetta þurfa 

rekstraraðilar að gera í samráði við Geislavarnir ríkisins, en að mati Skipulagsstofnunar ætti það að 

fela í sér sýnatöku og mælingar við næsta reglubundna viðhaldsstopp sem verði gert samkvæmt 

fyrirmælum og undir eftirliti Geislavarna ríkisins. Niðurstöðum þessara rannsókna þarf að miðla til 

Skipulagsstofnunar. 

Skipulagsstofnun mun jafnframt framvegis fara fram á að í mati á umhverfisáhrifum 

jarðvarmavirkjana sé gerð grein fyrir líkum á útfellingum  geislavirkra efna og, eftir því sem við á, 

viðbrögðum við því. 


