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Vestfjarðastofa fagnar umræðu um byggingu hátæknisorpbrennslustöðvar enda sé bygging
hennar sé hluti af því verkefni í því að Íslendingar verði sjálfbærir í sorpmálum. Einnig er það
mat Vestfjarðastofu að verkefnið sé liður því að samræma sorpflokkun um allt land, en
umræða um vöntun á skýrri stefnu stjórnvalda í þeim málum hefur farið fram í langan tíma á
Vestfjörðum, meðal annars í ályktun 4. Haustþings Fjórðungssambands Vestfirðinga árið
2019.
Ályktun um flokkun sorps
4. haustþing Fjórðungssambands Vestfirðinga haldið á Hólmavík 2019 hvetur
stjórnvöld landsins til að koma af krafti inn í málaflokk sorps, þannig að tryggja megi
t.d. að flokkun sorps verði alstaðar sú sama á landinu.
4. haustþing leggur einnig til að farið verið í samræmda vinnu í sorpmálum innan
fjórðungsins. Vinna þarf markvisst að því að draga úr umfangi sorps og nauðsynlegt
er að komist verði út úr þeirri skammtímalausn sem felst í urðun sorps í því gríðarlega
magni sem nú er.
Nauðsynlegt er að allir landsmenn, jafnt í borg sem í sveit, komi af sömu virðingu
fram við umhverfið og leggi sitt að mörkum við að draga úr losun sorps og bæti
nýtingu á því hráefni sem sannarlega er vannýtt í sorpi.
Ljóst er að vinna þarf markvisst að því að draga úr umfangi sorps og nauðsynlegt er að
komist verði út úr þeirri skammtímalausn sem felst í urðun sorps í því gríðarlega magni sem
nú er.
Vestfjarðastofa vill að lokum benda á að við mat á forsendum á staðsetningu stöðvarinnar
verði kannaður til hlítar möguleikar á uppbyggingu hennar og eða fleiri minni stöðvar um
landið. Bera þarf saman umhverfisáhrif og kostnað á íbúa á Vestfjörðum ef flytja á
brennanlegt sorp frá Vestfjörðum, um erfiða fjallvegi er að fara og vegakerfið er að hluta ekki
undirbúið undir aukna þungaflutninga. Á Vestfjörðum er lítið um jarðhita við þéttbýlustu
byggðarlögin og ef brennslustöðin væri staðsett á slíkum „köldum svæðum“ væri hægt að
nýta þá orku sem til verður bið brunan til upphitunar
Vestfjarðastofa lýsir sig tilbúna til að koma frekar að málinu bæði hvað varðar frekari
greiningu, staðsetningu og mótun tillagna.
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