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Skrifleg fyrirspurn E 9/2021 Anders Kronborg (S) til Norrænu 
ráðherranefndarinnar um endurvinnslu trefjaglerefnis á Norðurlöndum  
Anders Kronborg (S), þingmaður Norðurlandaráðs, beindi hinn 16. mars 2021 eftir-

farandi fyrirspurn til Norrænu ráðherranefndarinnar: 

 

Fyrirspurnin er svohljóðandi: 
Í ljósi áður framlagðra spurninga frá fyrirspyrjanda og svara við þeim hefur norræna 
sjálfbærninefndin unnið og samþykkt tillögu um endurnýtingu á vindmylluspöðum, 
sem í dag eru ekki endurnýttir. Vandamálið eykst í takti við græn umskipti og nú er ljóst 
að við þurfum ekki aðeins að geta endurnýtt vindmylluspaða heldur trefjaglerefni 
almennt.  

Rétt eins og þegar um endurnýtingu á plasti er að ræða gera ólíkir framleiðendur 
mismunandi kröfur um aflfræðilega eiginleika trefjaglerefnisins. Öllum framleiðendum 
væri hagur af því að efni þeirra væri endurnýtt. Þótt ekki sé hægt að endurnýta 
vindmylluspaða í nýja vindmylluspaða vegna aflfræðilegs álags sem spaðarnir verða 
fyrir gætu aðrir framleiðendur trefjaglervöru nýtt trefjaglerið úr vindmylluspöðum í 
sinni framleiðslu.  

Fyrirspurn Norðurlandaráðs til Norrænu ráðherranefndarinnar 

• Hyggst Norræna ráðherranefndin taka saman yfirlit yfir framleiðendur vara úr 
glertrefjaefnum á Norðurlöndum ásamt magni glertrefjaefnis eftir uppruna í 
tengslum við tillöguna um samnorræna stefnu um endurvinnslu á úrgangi frá 
vindmylluiðnaði?  

• Hyggst Norræna ráðherranefndin setja á laggirnar starfshóp um endurnýtingu 
á glertrefjaefni sem helstu framleiðendum glertrefjaefnis, viðeigandi 
rannsóknarstofnunum og endurvinnslufyrirtækjum sem endurvinna glertrefja-
efni verður boðið sæti í, í því skyni að þróa og stuðla að endurnýtingu á vörum 
úr glertrefjaefni?  
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Svar: 

Almennt 

Ábyrg nýting er áherslusvið Norrænu ráðherranefndarinnar og endurspeglast í 

Framtíðarsýn okkar fyrir 2030 en nokkur hinna tólf markmiða hennar taka einmitt á 

henni. Eitt markmiðanna fjallar gagngert um að greiða fyrir sjálfbæru hringrásar-

hagkerfi, sjálfbærri og samkeppnishæfri framleiðslu, sjálfbærum matvælakerfum og 

auðlindanýtnum og eiturefnalausum hringrásum á Norðurlöndum. Allt snertir þetta 

umrædda áskorun. 

Starfshópur á samstafssviði umhverfis- og loftslagsmála fæst eingöngu við hring-

rásarhagkerfi. Ýmis verkefni hópsins varða vindmylluiðnaðinn og hvernig hægt er að 

endurnýta þau efni sem eru notuð innan hans. Þar má nefna verkefnið „Möguleikar 

og hindranir hringrásarhagkerfis á Norðurlöndum“, „Hringrásarhagkerfi á Norður-

löndum: Möguleikar og nauðsynlegar ráðstafanir“ og sértækt verkefni um bygginga- 

og mannvirkjageirann. 

Engin verkefni á vegum ráðherranefndarinnar fjalla um endurnýtingu efnis úr 

vindmylluspöðum. Við sáum ekki fyrir að endurnýting trefjaglers gæti orðið viðfangs-

efni. 

Þá er vísað í fyrra svar við skriflegri fyrirspurn E12/2019 Anders Kronborg (S) um 

endurnýtingu í sambandi við vindmyllur. 

Varðandi fyrri spurningu 

Endurnýtingarmöguleikar munu ráðast af fjölda þeirra vindmylla sem risið hafa á 

Norðurlöndum en komið er að því að endurnýja. Yfirleitt er gert ráð fyrir að 

vindmyllur endist í 25-30 ár. Aðrar heimildir segja þær ekki endast nema í 20 ár. 

Vindmyllur eru teknar niður af ýmsum ástæðum – ekki alltaf vegna slits heldur þarf 

stundum að bæta afkastagetu þeirra. Nokkrir vindmylluspaðar eru teknir af og 

nútímavæddir áður en þeir eru settir í notkun annars staðar, t.a.m. á Ítalíu eða í 

Skotlandi. Í þeim tilvikum eru þeir endurnýttir í stað þess að vera fargað.  

Á næstu fimm árum mun þurfa að endurnýta um 36 þúsund hverfilblöð í Evrópu 1 og 

árið 2025 er gert ráð fyrir 66 þús. tonnum af trefjablönduúrgangi úr vindmyllum2. Í 

Svíþjóð eingöngu er búist við að eitt þúsund vindmylluspaðar verði teknir úr notkun á 

árunum 2020–20253, eða um 6.800 tonn af efnum. 

Engar tölur liggja fyrir um hve mikið trefjagler er framleitt í löndunum. Unnið er að 

því að þróa ýmsar leiðir til að endurnýta trefjablöndur úr vindmylluspöðunum. Gerður 

er greinarmunur á niðurbroti efnisins ýmist með hita, efnum, aflfræði eða með 

háspennu annars vegar og hins vegar að endurnýta efnið. Endurnýting efnisins getur 

                                                                                                                                                                                        
1 https://www.energi.se/artiklar/sa-kan-vindkraftsbladen-fa-nytt-liv/ 

2 https://etipwind.eu/files/reports/ETIPWind-How-wind-is-going-circular-blade-recycling.pdf 

3 https://www.ri.se/sv/press/sverige-behover-ett-system-for-atervinning-av-vindturbinblad 

https://www.energi.se/artiklar/sa-kan-vindkraftsbladen-fa-nytt-liv/
https://etipwind.eu/files/reports/ETIPWind-How-wind-is-going-circular-blade-recycling.pdf
https://www.ri.se/sv/press/sverige-behover-ett-system-for-atervinning-av-vindturbinblad
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falist í beinni endurnýtingu í aðrar vindmyllur, en einnig í t.a.m. byggingar, leiksvæði, 

bekki og brýr. 

Vindmylluspaðar eru gerðir úr trefjablöndu en létt og löng blöðin geta aukið afköstin. 

Í dag eru 2,5 milljón tonna af trefjablöndu í notkun í vindorkuiðnaði. 

Endurnýtingarhlutfall vindmyllna er nú 85-90%. Hægt er að endurnýta flesta hluti 

vindmyllunnar og meðhöndla sem slíka; grunninn, turninn, hluti gírkassans og 

rafalsins. Vindmylluspaðarnir eru sérlega vandasamir vegna þess að þeir eru 

framleiddir úr efnum með margslungna eiginleika. Önnur áskorun er að endurnýta 

trefjablöndu spaðanna á hagkvæman hátt. Áætlað er að í heiminum séu 2,5 milljón 

tonna af trefjablöndu í notkun í vindorkuiðnaði.  

 

Mynd 1 Efnisnotkun fyrir 2 MW vindmyllu með 80 m nafarhæð (Gerð: V90-2.0 
MW, Vestas). Alls 250 tonn efnis. 

Vindorkuiðnaður framleiðir mun minni samsettan úrgang en annar iðnaður, t.a.m. 

byggingar, rafeindatækni, samgöngur og siglingar. Engu að síður er mikilvægt að 

vindorkuframleiðslan tryggi að sjálfbær endurnýting sé í boði fyrir öll efni sem notuð 

eru í vindmylluhverfla. Vindorkuiðnaðurinn vex og ábyrgðin eykst að sama skapi.  

DANMÖRK: 

Í janúar 2021 voru alls 6.206 vindmyllur á landi og 558 hafvindmyllur. Í Danmörku 

hefur verið ráðist í ýmis verkefni sem fjalla um endurnýtingu vindmylluspaða.  

Árið 2013 veitti áætlun dönsku umhverfisstofnunarinnar (Miljøstyrelsen), Miljø-

teknologisk Udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP), fé í stórt verkefni. Í 

skýrslu verkefnisins frá 2018 sem unnin var af ECTR A/S er bent á að með endur-

nýtingu 15 þús. tonna af trefjaglerúrgangi (sama magn og ætlað var árið 2015 að 

Danir förguðu árlega) mætti draga úr kolefnislosun Danmerkur sem næmi um allt að 

30 þús. tonnum á ári eingöngu með þessu endurnýtingarferli.  

Stål och järn 83,7

Aluminium 1,7

Koppar 0,7

Plaster 4,3

Glasfibermaterial
7,8

Elektronik 1 Övrigt 0,8

Stål och järn Aluminium Koppar Plaster

Glasfibermaterial Elektronik Övrigt

https://ecoinnovation.dk/tilskud/soeger-du-tilskud-under-mudp/tidligere-opslag/mudp-opslag-2013-groen-teknologi/ordinraer-ansoegningsrunde-2013/ressourcer-og-affald/pgt2013-vindmoellevinger/
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/07/978-87-93710-55-9.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/07/978-87-93710-55-9.pdf
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Uppfinning hefur gert það kleift að endurnýta trefjagler úr vindmyllum til framleiðslu 

á hljóðmönum sem notaðar eru sem hljóðvörn við hraðbrautir. Þá er trefjaglerið úr 

vindspöðunum mulið í korn sem síðan eru notuð í framleiðslu með allt að 60% minni 

kolefnislosun en ef um ál og steinull væri að ræða. Þá er orkuþörfin 40% minni en 

þegar um er að ræða framleiðslu á hefðbundnum hljóðmönum.4 

Tíu danskir samstarfsaðilar verkefnisins hlutu nýverið styrk úr Grand Solutions-

áætlun nýsköpunarsjóðsins til hlutafjármögnunar á rannsóknar- og þróunar-

verkefninu DecomBlades. Verkefnið er til þriggja ára og felst í að skapa grundvöll fyrir 

viðskiptahugmynd sem felst í sjálfbærri endurnýtingu vindmylluspaða. Aðilarnir sem 

standa að DecomBlades eru Ørsted, LM Wind Power – a GE Renewable Energy 

business, Vestas, Siemens Gamesa, FLSmidth, Makeen Power, HJHansen Genvind-

ingsindustri, Energy Cluster Denmark, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske 

Universitet. 

SVÍÞJÓÐ: 

Niðurstöður forkönnunarskýrslu orkumálayfirvalda um nýjar kynslóðir vindorku frá 

árinu 2016 „Återbruk och återvinning av vindkraftverk“ voru svohljóðandi: Í sjálfbærri 

uppbyggingu vindorkuiðnaðar er áhugavert að beina rannsóknum að vistferils-

greiningum sem á gagnsæjan hátt ná yfir lokaskeið vindorkuverka og möguleika á 

endurnýtingu. Þegar farið verður að taka niður vindmyllur í Svíþjóð og víðar um heim 

verða fleiri tiltæk dæmi sem hægt verður að nýta í rannsóknum í framtíðinni. 

Tengingin við kalt loftslag er áhugaverð þar sem hún endurspeglar sænskar aðstæður 

og möguleikann á að lengja endinguna áður en kemur að kynslóðaskiptum. Mikil 

tækifæri eru til að endurnýta vindorkuver og þróa áhrifamiklar aðferðir til að endur-

vinna hluti úr vindmyllunum. Í framtíðinni er spáð markaði fyrir endursölu á eldri 

vindmyllum og að markaður sé í fæðingu fyrir rekstrar- og viðhaldsfyrirtæki sem 

þjónusta jafnt nýjar og gamlar vindmyllur. Ýmis verkefni mætti reka í samstarfi 

sænsku orkustofnunarinnar við aðra aðila í þeim tilgangi að þróa og skapa markað í 

Svíþjóð. 

Niðurstöður skýrslu orkumálastofnunar frá 2020 um vistferilsnálgun og nýtingu 

vindorkuauðlinda Vindkraftens resursanvändning eru svohljóðandi: Flestar nýjar 

vindmyllur eru að mestu samsettar úr stáli og járni sem samsvarar 80–90% af þyngd 

þeirra. 

 Málmana er hægt að endurvinna ef þeir eru ekki endurnýttir þegar vindmyllan er 

tekin niður. Meiri óvissa ríkir um endurnýtingu snúðblaða ef þau eru gerð úr trefja-

blöndu vegna þess að lágt verð á nýju efni dregur úr hvata til endurnýtingar. Að vísu 

eru til ýmsar leiðir til endurnýtingar, til dæmis að slípa og blanda saman fylliefni í 

byggingarvörur og aðrar trefjablöndur. Unnið er að því að þróa efnafræðilega endur-

nýtingarferla og hafin eru verkefni um endurnýtingu á heilum snúðblöðum til ýmissa 

nota. 

Rekovind - Efnaendurvinnsla á trefjablöndu úr vindmylluspöðum var verkefni í 

Svíþjóð 2019-2020. Í Svíþjóð er endurnýting trefjablöndu úr vindmylluspöðum 

                                                                                                                                                                                        
4 https://www.energy-supply.dk/article/view/672387/vindmollevinger_bliver_til_stojdaempende_skaerme  

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-vindkraft/aterbruk-och-atervinning-av-vindkraftverk_webb-final.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/energi/vindkraft/Vindkraftens-resursanvandning-slutversion-20201012.pdf
https://www.ri.se/sv/press/sverige-behover-ett-system-for-atervinning-av-vindturbinblad
https://www.energy-supply.dk/article/view/672387/vindmollevinger_bliver_til_stojdaempende_skaerme
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vaxandi vandamál en ekkert sjálfbært endurvinnsluferli er til að svo stöddu. Verkefnið 

fólst í að kanna hringrásarhagkerfislausnir fyrir verðmætaskapandi hringrás þar sem 

endurnýtt efni úr vindmylluspöðum eru látin hverfast í HTL-ferli. 

ReComp – Hringrásarstraumar úr trefjablöndu er sænskt verkefni (2019-2021) undir 

stjórn RISE þar sem ýmsir aðilar úr iðnaði athuga áskoranir í sambandi við trefja-

blönduúrgang. Markmiðið með verkefninu er að skoða vandann út frá stærra 

samfélagslegu sjónarhorni: Teknar eru notaðar trefjablöndur úr vindorku-, báta-, 

ökutækja- og byggingargeira sem ella myndu fara í urðun eða brennslu og síðan eru 

þær endurunnar í HTL-ferli og mynda nýja hringrásarstrauma efnisins. Samstarfs-

aðilar í verkefninu eru RISE, Nimbus både, MTC, LTU, SMTF, Volvo Cars, Renova, 

PodComp, BladeSolutions. 

 

FINNLAND 

Í Finnlandi eru fyrirtæki sem formeðhöndla vindmylluspaða en þeir virðast ekki vera 

endurnýttir. Fyrirtækið Corenor vinnur verkefni styrkt af ESB þar sem túrbínuspaðar 

eru notaðir í samsett efni fyrir byggingariðnaðinn. Krista Mikkonen, umhverfis- og 

loftslagsráðherra, hefur hvatt fyrirtæki til að þróa vinnslutækni til endurnýtingar á 

vindmyllum. Auk þess hafa verið gerðar prófanir á endurnýtingu segulefna úr 

vindmyllum í Circwaste verkefninu. 

Umhverfisráðuneytið fjármagnar þróunarverkefni á árunum 2020 og 2021 þar sem 

kannaðir eru möguleikar á notkun trefjablöndu, meðal annars snúðblaða úr 

vindmyllum. Efnið er hægt að nota sem hráefni í sementframleiðslu en með tíð og 

tíma gætu bætast við nýjar lausnir. Að verkefninu koma ýmsir aðilar úr plastiðnaði en 

það kannar einnig flutningafræðileg vandamál varðandi framtíðarkerfi til að safna 

trefjablöndu. 

Hjá HELCOM er unnið að því að stuðla að endurnýtingu björgunarbáta eftir að þeir 

eru teknir úr notkun. 

Varðandi seinni spurningu 

Eins og hér hefur komið fram er hringrásarhagkerfið og ábyrg auðlindanotkun afar 

mikilvægur málaflokkur hjá Norrænu ráðherranefndinni. Norrænn vinnuhópur um 

hringrásarhagkerfið fæst við þennan málaflokk, meðal annars með aðgerðum sem 

hér hafa verið nefndar.  
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Vindmylluspaðar sem á að taka úr notkun í Svíþjóð.

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/recomp-cirkulara-strommar-fran-glasfiberkomposit
https://materiaalitkiertoon.fi/en-US
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Norræna ráðherranefndin telur ekki þörf á að stofna nýjan vinnuhóp um endur-

nýtingu á trefjagleri enda séu fyrir vinnuhópar (t.a.m. norræni vinnuhópurinn um 

hringrásarhagkerfi, NCE) sem sinna þessum málum. 

Með hliðsjón af fyrri og yfirstandandi verkefnum á umræddu sviði telur ráðherra-

nefndin að fyrirspurninni hafi verið svarað að fullu. 

 


