
ELKEM ÍSLAND
Kolefnishlutlaus framtíð



• Staðsett á iðnaðarsvæðinu á Grundartanga

• Hóf starfsemi þar árið 1979
- fagnar 40 ára afmæli í ár

• Er hluti af sterkri alþjóðlegri heild og er í eigu 
norska fyrirtækisins Elkem ASA sem er rótgróið 
fyrirtæki með 115 ára sögu en fyrirtækið var 
stofnað árið 1904. 

• Elkem er eitt þekktasta vörumerki heims í 
framleiðslu á kísilafurðum og leggur mikla áherslu á 
- Öryggismál
- Umhverfisvæna framleiðslu og 
- Gott samstarf við 

• umhverfið
• nágranna sína
• viðskiptavini 
• birgja

Elkem Ísland
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Hvað gerum við
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Hvað getum við gert

Presenter
Presentation Notes
Þekkjum ekki lausn í dag til að vera koldíoxíðlosunar laus að svo stödduETS snýst um kolefnishlutleysi og hlýnun jarðar en ekki að sleppa við kvóta. Kerfin skipta engu máli



25.Apríl 1991
27.Júni 1998

Presenter
Presentation Notes
Þyrfti að urða með tilkostnaði og myndi auka kolefnisfótspor íslandsMeð samstarfi við okkur 25 vinna hjá sorpu
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• Hætta notkun á 
jarðefnaeldsneyti
- Ökutæki
- Bökun eldfastra efna

• Aukið hlutfall lífræns
kolefnis
- Íslenskt skógarkurl
- Endurunnið kurl
- Erlendir nytjaskógar (tímabundið)
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• Hjá Elkem Ísland eru um 110 MW af glatvarma

• Hægt er að nýta þá orku betur
- Um 70 MW af heitum vökva (vatn, sjór o.fl.)
- Um 25-30 MW af raforku

• eykur framboð af forgangsorku í íslenska 
raforkukerfinu um 50-60 MW, sé álag látið víkja  
fyrir reglunarafls þörf

• Samkvæmt Orkustofnun þarf 464 MW af nýju 
afli fram til ársins 2050
- https://orkustofnun.is/orkustofnun/frettir/raforkuspa-2018-

2050-endurreikningur-ut-fra-nyjum-gognum

https://orkustofnun.is/orkustofnun/frettir/raforkuspa-2018-2050-endurreikningur-ut-fra-nyjum-gognum
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Elkem Ísland

Skógrækt sjálfbær
atvinnugrein

á íslandi

Presenter
Presentation Notes
Við erum búin að vera í farsælu samstarfi við skógrækt ríkisins seinastliðin ár og styrkja þá til að gera skógrækt að sjálfbærri atvinnugreinNúna erum við tilbúin að taka næsta skrefErum farin af stað með samstarfsverkefni með helstu hagsmunaraðilum um gróðursetningu á grænum trefli í kringum iðnaðarsvæðið okkarVerkefnið er unnið í samstarfi við landbúnaðarháskólann sem ætlar að tryggja að skógurinn verði fallegur og náttúrulegurGræni trefillinn mun gjörbreytir ásýnd svæðisins úr öllum áttum á og mun draga út kolefnisfótspori okkar og íslandsVið viljum að skógrækt á íslandi verði sjálfbær atvinnugreinVið erum á ferðalagi Við erum með markmið og sýnVið erum með lausnirÞetta er ekkert mál, vegna þess að þetta er rétt!
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