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S T A R F S L E Y F I S S K I L Y R Ð I 

Orka náttúrunnar v/Hellisheiðarvirkjunar 
Kolviðarhóli 

816 Ölfus 

kt. 521213 0190 

Bæjarhálsi 1 

110 Reykjavík 

 

1. ALMENN ÁKVÆÐI, MARKMIÐ OG GILDISSVIÐ 

1.1 Starfsleyfisskilyrði þessi eru gefin út af Heilbrigðiseftirlit Suðurlands í samræmi við 

ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð nr. 785/1999 

um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.  

Markmið starfsleyfisskilyrða þessara er að koma í veg fyrir mengun og stuðla að hollustu 

og hreinu umhverfi. 

Starfsleyfisskilyrðin gilda fyrir rekstur jarðvarmavirkjunar vegna 303 MW 

rafmagnsframleiðslu og 400 MW varmaframleiðslu auk reksturs lofthreinsistöðvar, 

verkstæða, spennistöðva og annarrar skyldrar starfsemi innan athafnasvæðis 

virkjunarinnar, sbr. afmörkun þess í staðfestu og gildandi Aðalskipulagi Sveitarfélagsins 

Ölfuss 2010-2022 m.s.br., skv. staðfestu og gildandi deiliskipulagi fyrir 

Hellisheiðarvirkjun m.s.br. og í samræmi við útgefið nýtingarleyfi Orkustofnunar. Nánari 

lýsingu á starfsemi fyrirtækisins er að finna í Viðauka I. 

Ef starfsleyfishafi er með annan starfsleyfisskyldan rekstur samhliða ofangreindri 

starfsemi gilda um hann viðeigandi starfsleyfisskilyrði. 

1.2 Starfsleyfið ásamt starfsleyfisskilyrðum fellur úr gildi ef skipt er um eigendur. Verði 

meiriháttar breyting á rekstrinum eða breyting sem gæti leitt til aukinnar mengunar að 

mati Heilbrigðiseftirlits Suðurlands ber starfsleyfishafa að sækja um starfsleyfi að nýju.  

1.3 Heimilt er að endurskoða starfsleyfisskilyrðin ef í ljós koma annmarkar á framkvæmd 

þeirra eða í ljós koma skaðleg áhrif á almenning, eða vegna röskunar á lífríki eða umhverfi 

sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef fram koma almennar kröfur eða ný tækni er leiða 

til bættra mengunarvarna. 

1.4 Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur eftirlit með starfsemi starfsleyfishafa samkvæmt 

ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, ákvæðum reglugerða sem 
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gilda um starfsemi fyrirtækisins og eftir því sem nánar er fyrir mælt í 

starfsleyfisskilyrðum þessum.  

1.5 Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt lögum 

nr. 46/1988 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og reglugerð nr. 

390/2009 um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum. 

1.6 Frágangur matstofa, hreinlætistækja og snyrtiherbergja starfsmanna skal vera í samræmi 

við ákvæði reglugerða um hollustuhætti og matvæli. 

2. UMHVERFI OG VÖKTUN 

2.1 Við reksturinn skal leitast við að draga úr álagi á umhverfið. Starfsleyfishafi skal setja sér 

umhverfismarkmið og starfa samkvæmt þeim, beita bestu fáanlegu tækni til að ná þeim 

markmiðum og skipuleggja orku- og efnanotkun á sem vistvænastan hátt. Starfsleyfishafi 

getur valið að vinna eftir umhverfisstjórnunarkerfi, kjósi hann það. Velja má staðlað 

umhverfisstjórnunarkerfi, t.d. ISO 14001, eða þátttöku í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, 

sbr. reglugerð nr. 344/2013 um frjálsa þátttöku fyrirtækja og stofnana í 

umhverfisstjórnunarkerfi Evrópusambandsins (EMAS). 

2.2 Starfsleyfishafi skal setja sér reglur um viðbrögð við mengunaróhöppum. Verði óhapp 

eða slys sem hefur í för með sér losun mengandi efna, hvort sem er í loft, jarðveg, 

yfirborðsvatn, grunnvatn eða fráveitu, skal tafarlaust grípa til viðeigandi aðgerða skv. 

viðbragðsáætlun til þess að fyrirbyggja frekari mengun og/eða slys og takmarka 

mögulegan skaða með hreinsun, sbr. gr. 3.13.  

Tilkynna skal eftirlitsaðila um óhöpp og slys sem geta valdið mengun svo fljótt sem auðið 

er, sbr. 4.2. 

2.3 Starfsleyfishafa er skylt að sjá um að á athafnasvæði fyrirtækisins sé gætt fyllsta 

hreinlætis og halda skal húsnæði og lóð snyrtilegu og í samræmi við kröfur 

heilbrigðiseftirlits. Allar vélar og tæki, hráefni og annað það er starfseminni tilheyrir skal 

vistað á lóð fyrirtækisins og þannig frá því gengið að ekki valdi óþrifum eða óþægindum 

fyrir umhverfi og nágranna og eftir atvikum byrgja innsýn á svæðið, t.d. með 

skjólgirðingu, jarðvegs- eða gróðurmön. 

2.4 Allri vinnu með og við vélar og búnað sem tilheyrir rekstrinum á athafnasvæði 

virkjunarinnar, þ.m.t. mengunarvarnarbúnað, síur og skiljur, skal ávallt haga þannig að 

ekki eigi sér stað óleyfileg losun mengandi efna í umhverfið. Ef vélar og búnaður eða 

hlutar þeirra eru þvegin utandyra, skal það gert á föstu vökvaheldu plani með afrennsli 

um olíuskilju. Fyrirtækið skal ávallt leitast við að velja sem minnst mengandi aðferð til 

vélaþvotta, t.a.m. með notkun umhverfisvottaðra hreinsiefna. 

2.5 Starfsleyfishafi skal eftir mætti draga úr myndun úrgangs og spilliefna með endurnýtingu 

eða endurhæfingu efna. Um meðferð úrgangs og spilliefna fer skv. gr. 3.8 – 3.12. 

2.6 Um meðferð og frágang olíu- og gastanka og tengds búnaðar fer samkvæmt reglugerð nr. 

35/1994 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi. Einnig skal fara að ákvæðum 
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reglugerðar um fljótandi eldsneyti nr. 560/2007 og reglugerðar um olíuúrgang nr. 

809/1999. Mengist jarðvegur af olíu vegna starfseminnar er starfsleyfishafi ábyrgur fyrir 

því að hann sé meðhöndlaður í samræmi við leiðbeiningar Umhverfisstofnunar nr. 8 frá 

1998 um meðferð á olíumenguðum jarðvegi. 

2.7 Starfsleyfishafi skal sjá um að við frágang vegna framkvæmda á athafnasvæði 

virkjunarinnar, s.s. borteiga, lagna, vega o.þ.h., verði framkvæmdasvæði löguð að 

umhverfinu að svo miklu leyti sem unnt er til að minnka sjónræn áhrif framkvæmdanna. 

2.8 Jarðhitavatn, skilju- og/eða þéttivatn frá virkjuninni skal losað um niðurdælingarholur í 

samræmi við nýtingarleyfi Orkustofnunar. Losun jarðhitavökva á yfirborð er óheimil 

nema þegar um er að ræða prófanir á holum til skemmri tíma, vegna stórfelldra bilana í 

búnaði virkjunar eða vegna annarra atvika, fyrirsjáanlegra og ófyrirsjáanlegra, sem gera 

það að verkum að niðurdælingarholur taka tímabundið við minna magni en venjulegt er. 

Tímabundin losun jarðhitavökva á yfirborð skal ávallt vera síðasti kostur og skal 

starfsleyfishafi sjá um að slík losun valdi sem minnstum áhrifum á umhverfi og lífríki og 

myndi ekki varanlegar tjarnir eða læki á yfirborði. Starfsleyfishafi skal lagfæra þær 

skemmdir á gróðri og umhverfi sem verða við losunina. 

Í öllum tilvikum skal tilkynna eftirlitsaðila um losun á yfirborð, sbr. gr. 4.3 

Vöktun vegna brennisteinsvetnismengunar 

2.9 Starfsleyfishafi skal  sjá um rekstur a.m.k. þriggja loftgæðamælistöðva til að vakta magn 

brennisteinsvetnis í andrúmslofti sem rekja má til starfsemi Hellisheiðarvirkjunar. Skal 

ein loftgæðamælistöð vera staðsett við virkjunina sjálfa, önnur í Hveragerði og þriðja 

á/eða við höfuðborgarsvæðið. Skulu mælistöðvar við virkjun og í Hveragerði staðsettar í 

samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands en staðsetning mælistöðvar við 

höfuðborgarsvæðið skal vera í samráði við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Við 

mælistöðvarnar skulu vera veðurstöðvar til frekari úrvinnslu mælinganna.  

2.10 Um úrvinnslu gagna úr loftgæðamælistöðvum sem mæla brennisteinsvetni skal farið skv. 

sameiginlegri verklagsreglu Umhverfisstofnunar, Orku Náttúrunnar, Landsvirkjunar og 

HS orku; VLO-105-01. 

2.11 Mælingar úr loftgæðamælistöðvum fyrirtækisins skulu vera aðgengilegar almenningi í 

því sem næst rauntíma á vefsíðunni www.loftgaedi.is. 

Um upplýsingagjöf til almennings vegna brennisteinsvetnismengunar fer að öðru leyti 

skv. I. viðauka við reglugerð nr. 514/2010 um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti 

m.s.br. 

Vöktun grunnvatns vegna niðurdælingar jarðhitavökva 

2.12 Starfsleyfishafi skal fylgjast með áhrifum niðurdælingar jarðhitavökva á grunnvatn á 

þeim niðurdælingarsvæðum þar sem jarðhitavökva er ekki dælt niður í jarðhitageyminn 

sjálfan. Starfsleyfishafi skal leggja fram vöktunaráætlun þar sem fram kemur staðsetning 

og dýpi rannsóknar-/vöktunarhola, tíðni sýnatöku og hvaða efni skal greina. 

  

http://www.loftgaedi.is/
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3. MENGUNARVARNIR 

Fráveitur 

3.1 Fráveita skal vera í samræmi við reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp m.s.br.. 

Um fyrirkomulag og staðsetningu hreinsivirkja fráveitu skal fara samkvæmt fyrirmælum 

bygginganefndar og heilbrigðiseftirlits. Mengun í viðtaka fráveitu skal vera innan þeirra 

umhverfismarka sem ákvæði í fylgiskjölum 1 og 2 með ofangreindri reglugerð segja til 

um. Ristar eða síur og körfur skulu vera á öllum niðurföllum. Fráveitur vélaverkstæða og 

olíumannvirkja skal leiða um viðurkenndar olíugildrur. Rotþró skal vera á fráveitu 

starfsmannaaðstöðu vinnustöðva, sem ekki eru tengdar fráveitu sveitarfélags. Tæma skal 

seyru úr rotþróm reglulega. Seyru úr rotþró skal flytja á viðurkenndan förgunarstað og 

meðhöndla í samræmi við reglur. Yfirborðsvatn af þökum og nærsvæðum skal leiða 

framhjá hreinsivirki og í siturlögn eða malarsvelg. 

Rafspennar 

3.2 Spennar skulu vera þannig frágengnir að ekki sé hætta á mengun jarðvegs, grunnvatns 

eða yfirborðsvatns umhverfis þá. Spennar sem standa utandyra skulu staðsettir í olíuheldri 

þró sem tekur að minnsta kosti við rúmmáli þess spennis sem geymir mesta olíu. Allar 

tengingar við spenna skulu lagðar yfir ystu þróarveggi og skal svæðið afgirt traustri 

girðingu. Spennar sem eru innanhúss skulu vera í rými þar sem olíumengun getur ekki 

borist í fráveitu. Ef vatn í spennaþró inniheldur yfir 15 ppm af olíu getur það valdið 

mengun. Heilbrigðisnefnd gefur nánari fyrirmæli um hvernig standa skal að tæmingu 

spennaþróa. 

3.3 Ef PCB, PCT eða önnur umhverfisskaðleg staðgengilsefni þeirra eru eða hafa verið í 

notkun sem kælimiðlar í rafspennum skal fara að ákvæðum reglugerðar 739/2009 um 

hreinsun og förgun PCB og staðgengilsefna þess. Þegar þörf er á viðgerð aflspennis skal 

taka sýni af spennaolíu til greiningar á PCB og umhverfisskaðlegum staðgengilsefnum 

þeirra, sé innihald olíunnar ekki þekkt eða ef ekki liggur fyrir eldri greining á 

spennaolíunni, sbr. ákvæði ofangreindrar reglugerðar. 

3.4 Tilkynna skal til eftirlitsaðila ef spennaolía hefur borist út í umhverfið eins fljótt og kostur 

er frá því að leki uppgötvast, sbr. gr. 4.2. 

Loftmengun 

3.5 Takmarka skal loftmengun frá starfseminni eins og kostur er. Loftræstingu verkstæða skal 

þannig háttað að hún valdi ekki óþægindum vegna mengunar, ryks, lyktar eða hávaða. 

Afsog frá lyktar- og efnauppsprettum skal kælt, síað og leitt upp fyrir þakbrún. Þar sem 

nauðsyn er á loftræstingu út úr vegg skal ávallt sjá til þess að veggur haldist hreinn. 

3.6 Mengun í andrúmslofti vegna brennisteinsvetnis frá starfsemi Hellisheiðarvirkjunar skal 

ekki fara yfir umhverfismörk sem skilgreind eru í I. viðauka reglugerðar nr. 514/2010 um 

styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti m.s.br. 
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Hávaði 

3.7 Takmarka skal hávaða frá starfseminni eins og kostur er og þess gætt að hann valdi ekki 

óþægindum í nærliggjandi umhverfi. Hávaði við lóðarmörk skal ekki fara yfir 

viðmiðunarmörk fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi skv. reglugerð um hávaða nr. 

724/2008. 

Úrgangur og spilliefni 

3.8 Fara skal að ákvæðum reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs m.s.br., 

reglugerðar nr. 1078/2015 um endurnýtingu úrgangs og reglugerðar nr. 806/1999 um 

spilliefni eftir því sem við á. Stefnt skal að fullnýtingu hráefna og með hreinni 

framleiðslutækni skal stuðla að endurnýtingu og endurvinnslu úrgangs eins og kostur er. 

3.9 Úrgang skal flokka eftir því sem tök eru á til endurvinnslu og flytja reglulega til vinnslu, 

förgunar eða eyðingar hjá viðurkenndum móttökuaðilum sem hafa til þess tilskilin 

starfsleyfi. Öll söfnun, urðun, brennsla eða önnur meðferð úrgangs á athafnasvæði 

fyrirtækisins er óheimil. 

3.10 Á gámum fyrir flokkaðan úrgang skulu vera skýrar merkingar um hvað megi fara í 

viðkomandi gám. Rekstraraðila er skylt að halda gámum, flokkunarbúnaði og lóð 

snyrtilegu og í samræmi við kröfur heilbrigðiseftirlits. Sorphirslur og ílát til flutnings 

úrgangs skulu jafnframt standast kröfur heilbrigðiseftirlitsins. 

3.11 Óheimilt er að blanda saman mismunandi flokkum spilliefna, blanda spilliefnum við 

annan úrgang og losa spilliefni í fráveitu. Spilliefni skal ekki geyma til langframa á 

umráðasvæði fyrirtækisins heldur skal þeim skilað reglulega til aðila með leyfi til móttöku 

eða flutnings á viðkomandi spilliefnum. Þetta gildir m.a. fyrir eftirtalin efni; 

klórflúorkolefni, ammóníak, klór, lút, sýru, sápur, hreinsiefni, olíur, málningu, lökk, lím 

og lífræn leysiefni. Þegar spilliefnum er skilað til móttökustöðva skal kvittun fyrir 

skilunum fengin frá flutningsaðila eða móttökustöð. Á kvittuninni skal koma fram nafn 

beggja aðila, magn og gerð spilliefnanna ásamt dagsetningu móttöku þeirra. 

3.12 Hindra skal aðgang meindýra, vargfugls og annarra dýra að gámum og 

úrgangsgeymslum. 

Meðferð hættulegra efna 

3.13 Hættuleg efni skulu meðhöndluð af varúð og skal þess vandlega gætt að þau hvorki berist 

í niðurföll né geti á annan hátt valdið umhverfisskaða eða heilsutjóni almennings. 

Ísogsbúnað eða ísogsefni skal hafa til taks og nota ef hættuleg efni leka niður. Ef stærra 

mengunaróhapp verður, s.s. ef olíur eða önnur spilliefni leka út í umhverfið eða í fráveitu, 

skulu tafarlaust gerðar ráðstafanir til að stöðva lekann og hreinsa upp efnið sem hefur 

lekið niður. Fari niður meiri olía eða önnur hættuleg efni en svo að starfsmenn ráða við 

að fjarlægja, skal gera slökkviliði viðvart um neyðarsíma 112. Jafnframt skal hafa samráð 

við heilbrigðiseftirlitið, lögreglu, vinnueftirlit og aðra eftirlitsaðila eftir því sem við á. 
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3.14 Umbúðir hættulegra efna skulu merktar með viðeigandi varnaðarmerkjum og hættu- og 

varnaðarsetningum sbr. ákvæði reglugerðar nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og 

umbúðir efna og efnablandna. Geyma skal öll hættuleg efni, efnasambönd og efnaúrgang 

á öruggan hátt og í samræmi við fyrirmæli Vinnueftirlits ríkisins. 

3.15 Starfsfólk skal hafa fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem 

það vinnur með og skulu upplýsingar þar að lútandi ávallt vera tiltækar á vinnustaðnum. 

Öryggisblöð hættulegra efna skulu vera á íslensku. 

4. INNRA EFTIRLIT, SKRÁNINGAR OG TILKYNNINGASKYLDA 

4.1 Starfsleyfishafi skal koma á skráningum og innra eftirliti í samræmi við reglugerðir, 

umhverfisstefnu og gæðamarkmið fyrirtækisins. M.a. skal halda skrá yfir og geyma 

upplýsingar og athugasemdir starfsmanna og eftirlitsaðila um; 

a. Fyrirkomulag, staðsetningu og atvik er varða mengun og mengunarvarnir 

fyrirtækisins, s.s. bilanir á búnaði eða önnur frávik eða slys, hreinsun og viðgerðir 

búnaðar, magn og dagsetningu á tæmingu og losun, þ.m.t. úr rotþróm og olíugildrum. 

b. Innra eftirlit spennistöðva, þar sem fram kemur m.a. fjöldi rafspenna, tegund og magn 

einangrunarolíu og rýrnun, fjöldi háspennurofa og tegund og magn 

gróðurhúsalofttegunda/ósóneyðandi efna og rýrnun. Setja skal reglur um viðbrögð 

við mengunaróhöppum við rafspenna, viðhald þeirra og notkun kælimiðla. 

c. Öryggisupplýsingar og leiðbeiningar um meðferð og notkun efna sem notuð eru á 

vinnustaðnum. 

d. Magn, gerð og förgun úrgangs sem og magn og gerð spilliefna sem skilað hefur verið 

til móttökustöðvar eða flutningsaðila og förgunar í samræmi við reglugerð um 

spilliefni nr. 810/1999. 

Ofangreindar upplýsingar skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðila hvenær sem er. 

4.2 Starfsleyfishafi skal tilkynna Heilbrigðiseftirliti Suðurlands um öll atvik þar sem mengun 

verður og varðar almannaheill, röskun lífríkis og/eða umhverfis svo fljótt sem auðið er 

frá því að atvik verður. Í tilkynningunni skal koma fram hvaða efni olli menguninni, 

áætlað magn þess sem lak út, lýsing á aðstæðum og viðbrögð við menguninni.  

4.3 Starfsleyfishafi skal tilkynna Heilbrigðiseftirliti Suðurlands um alla losun jarðhitavökva, 

skilju- og/eða þéttivatns á yfirborð og tilgreina tímamörk losunar, magn þess vökva sem 

losaður er og eftir atvikum, fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir vegna áhrifa á umhverfi 

og/eða lífríki. 

4.4 Starfsleyfishafi skal, í samráði við Heilbrigðiseftirlit Suðurlands, koma á framfæri 

tilkynningum til almennings fari styrkur brennisteinsvetnis í lofti yfir skilgreind 

tilkynningarmörk skv. I. Viðauka við reglugerð nr. 514/2010 um styrk brennisteinsvetnis 

í andrúmslofti m.s.br. Í slíkum tilkynningunum skal koma fram: 
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a) Dagsetning, tími og staðsetning atburðar og ástæður atburðar, þar sem þær eru 

þekktar. 

b) Spár um breytingar á styrk ásamt ástæðum fyrir þeim breytingum, það landsvæði sem 

verður fyrir áhrifum og tímalengd atburðar. 

c) Hópa einstaklinga sem eru mögulega viðkvæmir fyrir atburðinum. 

d) Varúðarráðstafanir sem viðkvæmt fólk getur gripið til. 

5. ÝMIS ÁKVÆÐI, GILDISTAKA OG GJALDSKYLDA 

5.1 Forráðamaður fyrirtækisins ber ábyrgð á að það starfi í samræmi við skilyrði í starfsleyfi 

þessu og skal kynna sér þau lög og reglur sem viðkoma starfseminni. Á hverri vinnuvakt 

skal starfa vaktstjóri, sem hefur góða þekkingu á búnaði og starfsreglum þessum sem og 

öðrum reglum fyrirtækisins. 

5.2 Eintak af starfsleyfi skal ávallt tiltækt á vinnustað. Starfsleyfið er veitt til tólf ára í 

samræmi við 6. grein laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og ákvæði 

reglugerðar nr. 785/1999 og öðlast gildi við birtingu. 

5.3 Ofangreind starfsemi er flokkuð í ISAT 40.10.0.6 – Virkjanir og orkuveitur > 50 MW, 

með verkstæðis- og starfsmannaaðstöðu, og greiðir rekstraraðili árlegt eftirlitsgjald 

samkvæmt gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Suðurlands eins og hún er hverju sinni. 

 

Selfossi, xx. xxx 20xx 

F.h. Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, 

________________________ 

xxx, 

heilbrigðisfulltrúi 
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VIÐAUKI I 

 

1. Lýsing á framleiðslu virkjunarinnar: 

Til rafmagns- og varmaframleiðslu nýtir Hellisheiðarvirkjun annars vegar jarðhitavökva úr 

borholum á nýtingarsvæði virkjunarinnar og hinsvegar kalt vatn sem fengið er úr borholum við 

Engidalskvísl skv. nýtingarleyfum á jarðhita og köldu vatni útgefnum af Orkustofnun.  

Rafmagn er framleitt í sex gufuhverflum sem hver um sig er 45 MWe, þ.e. samtals 270MWe 

auk 33 MWe lágþrýstivélar (skiljuvatnsvirkjun). Rafstöð virkjunarinnar tengist inn á tengivirki 

Landsnets við Kolviðarhól. 

Við vinnslu er jarðgufan skilin frá vatnsfasanum (skiljuvatninu) í gufuskiljum. Þaðan er gufan 

leidd um rakaskiljur til stöðvarhúss, þar sem hún snýr hverflum til raforkuframleiðslu. Við það 

þéttist gufan og myndar þéttivatn ásamt óþéttanlegum jarðhitalofttegundum. Um 0,4% af 

gufunni eru óþéttanlegar jarðhitalofttegundir. Þær eru koltvísýringur (um 75%), 

brennisteinsvetni (um 24%), vetni og metan (samanlagt < 1%). Streymi þeirra er breytilegt eftir 

árum tæp 60.000 tonn á ári miðað við 303 MWe. Hluta af gasinu er hleypt út í andrúmsloftið en 

hluta þess er veitt í gegnum lofthreinsistöð þaðan sem því er dælt niður í berggrunninn um 

borholur. 

Heita vatnið frá Hellisheiðarvirkjun er að uppruna kalt grunnvatn sem forhitað er í eimsvölum 

vélanna, en endanleg upphitun fer fram í varmaskiptum. Eftir varmaskipti fer upphitaða vatnið 

í afloftara. Eftir afloftara er örlítilli jarðhitagufu bætt við vatnið til þess að koma í veg fyrir 

tæringu af völdum súrefnis. 

Kalda vatnið er sótt í borholur við Engidalskvísl. Vatnsþörfin er um 2000 l/s þegar virkjunin er 

á fullum afköstum miðað við stærð í starfleyfisskilyrðum þessum. Rannsóknir á vatninu þurfa 

að staðfesta gæði og að vatnið uppfylli ákvæði reglugerðar nr. 536/2001 um neysluvatn. 

Allt skiljuvatn, hluti þéttivatns og hluti jarðhitalofttegunda (H2S og CO2) fer um 

niðurrennslisveitu, sem er dreifð niðurdæling innan nýtingarsvæðis virkjunarinnar. 

2. Áhættuþættir sem valdið geta mengun við rekstur virkjunarinnar: 

 Fráveita skólps. 

 Notkun spennaolíu, gangráðaolíu og gírolíu. 

 Notkun leysiefna, einkum málningar, smurefni ýmiss konar og viðhaldsefni. 

 Fastur úrgangur sem fellur til vegna viðhalds og reksturs, þ.m.t spilliefni. 

 Skiljuvatn og þéttivatn. 

 Brennisteinsvetni (Jarðhitalofttegundir). 
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3. Mótvægisaðgerðir vegna áhættuþátta: 

Við hönnun virkjunarinnar er beitt mögulegum mótvægisaðgerðum til þess að koma í veg fyrir 

mengun eða draga úr áhrifum hennar eins og kostur er. 

Fráveita: Frárennsli frá salernisaðstöðu, vöskum og böðum er leitt í rotþrær. Sand- og 

olíugildrur eru á fráveitu frá bifreiðastæði virkjunarhúsa, við áhaldahús og við starfsmannahús. 

Olíur og önnur efni: Spennar í stöðvarhúsi eru kældir með spennaolíu. Olíumagn á spennum 

hverrar vélasamstæðu er um 32.000 l. Heildarolíumagn á spennum fyrir sex 45 MW vélar ásamt 

33 MW lágþrýstivél er þá áætlað um 225.000 l. Olíugryfjur geta tekið við allri olíunni ef hún 

lekur niður, þannig að hún á ekki að geta komist út í jarðveg. Spennar eru staðsettir innandyra. 

Smurolíumagn á vélasamstæðum er um 7.000 l á hverja samstæðu. Olíugildrur eru fyrir olíu á 

vélasamstæðum og dísilvélum en olíugryfja er undir smurolíugeymslu. Öll niðurföll sem 

tengjast svæðum þar sem hugsanlega getur lekið niður olía eru tengd olíuskiljum. 

Spennar í dælustöð við Engidalskvísl eru þurrspennar og innihalda enga olíu. Rofabúnaður í 

tengivirki Landsnets er einangraður með SF6 einangrunargasi og staðsettur innandyra. 

Fastur úrgangur er flokkaður í samræmi við flokkunarkerfi OR og dótturfélaga og honum eytt 

á viðurkenndan hátt. Öll spilliefni eru einnig flokkuð og þeim komið til eyðingar hjá aðilum 

sem hafa gild starfsleyfi til slíkrar starfsemi. 

Skiljuvatn og þéttivatn: Losun sem tengist rekstri virkjunarinnar í grunnvatn er losun 

skiljuvatns og þéttivatns. Öllu skiljuvatni og allt að 30% þéttivatns skal dæla niður á a.m.k. 800 

m dýpi skv. nýtingarleyfi. Grunnvatnið er vaktað sérstaklega. Með þessu er talið að komast 

megi hjá mengun grunnvatnsins.  

Jarðhitalofttegundir: Í jarðhitavökvanum eru óþéttanlegar jarðhitalofttegundir. Hluta þeirra 

er hleypt út í andrúmsloftið en hluta þeirra er veitt í gegnum lofthreinsistöð þar sem H2S og 

CO2 er skilið frá öðrum jarðhitalofttegundum sem ekki leysast upp í vatni. Þaðan er blöndu af 

uppleystu H2S og CO2 og skiljuvatni dælt niður um borholur á um 800 m dýpi þar sem H2S 

binst í berginu sem pýrít og CO2 sem kalsít. U.þ.b. 50% af H2S er hreinsað úr útblæstri 

virkjunarinnar með þessum hætti. 

4. Eftirlit og vöktun: 

Fylgst er reglulega með öllum helstu þáttum varðandi umhverfisáhrif rekstrar Orku náttúrunnar. 

Niðurstaða eftirlitsins er tekin saman árlega og er aðgengileg eftirlitsaðila. Fylgst er með allri 

losun út í umhverfið. Magn spilliefna og sorps er skráð reglulega, í samræmi við reglur þar um 

og rekstrarhandbók Orkuveitunnar og Orku náttúrunnar. Öll óhöpp sem verða í 

umhverfismálum svo og viðbrögð við þeim skal skrá. 


