Tímabundið starfsleyfi
fyrir flutning á menguðum jarðvegi / jarðvegur með óvirkt spilliefni
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Gildir til: xx. júní 2021

1. Almenn atriði
Fyrirtækið skal hlíta ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, laga
um meðhöndlun úrgangs nr. 55/2003, reglugerðar um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum
eiginleikum úrgangs nr. 1040/2016, um reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003,
reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. Einnig
ákvæðum annarra laga og reglugerða sem um starfsemina gilda á hverjum tíma og
skilyrðum á fylgiskjali með leyfi þessu.
Framsal starfsleyfis er óheimilt. Skylt er að framvísa leyfinu hvenær sem opinber
eftirlitsaðili óskar þess.

2. Gjaldskylda
Leyfið er útgefið samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir
og reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.
Fyrirtækið skal árlega greiða eftirlitsgjald í samræmi við gildandi gjaldskrá þar um. Gjald
þetta skal standa undir kostnaði við reglubundið eftirlit Heilbrigðiseftirlits Vesturlands og
starfsleyfisvinnslu. Gjöld má innheimta með fjárnámi. Gjöld skulu tryggð með lögveðsrétti
í viðkomandi fasteign tvö ár eftir gjalddaga þegar leyfi eða þjónusta er tengd notkun
fasteignar.

Hvalfjarðarsveit, xx. maí 2021

_________________________________
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Fylgiskjal
með starfsleyfi fyrir flutning á menguðum jarðvegi
1. ALMENN ÁKVÆÐI

Heilbrigðisnefnd Vesturlands veitir fyrirtækinu Þrótti ehf kt. 420369-3879 starfsleyfi fyrir
flutningi á menguðum jarðvegi (jarðvegur með blóði úr riðusmituðu fé) frá aðstöðu Terra
Umhverfisþjónustu á Akranesi til sorpurðnarsvæðis Sorpu í Álfnesi. Forsvarsmaður
fyrirtækisins er Fannar Freyr Helgason.
2. GILDISSVIÐ STARFSLEYFIS
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MENGUNARVARNIR OG BÚNAÐUR
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4.

Rekstraraðila er skylt að sjá um að gætt sé fyllsta hreinlætis vegna starfseminnar. Við gerð
mannvirkja, tækja og við rekstur skal beita bestu fáanlegu tækni og taka fyllsta tillit til
nauðsynlegra heilnæmis- og hollustuhátta.
Flutningstæki, gámar og önnur ílát sem notuð eru til geymslu eða flutnings skulu standast
kröfur heilbrigðiseftirlitsins.
Takmarka skal hávaða frá starfseminni eftir því sem kostur er. Taka skal mið af reglugerð
nr. 724/2008 um hávaða.
Ef þvo á vélar og tæki eða hluta þeirra utandyra skal það gert á föstu vökvaheldu plani með
afrennsli um olíuskilju. Fyrirtækið skal ávalt leitast við að velja sem minnst mengandi
aðferð til vélarþvotta s.s. lokuð kerfi án leysiefna t.d. gufuþvott og háþrýstiþvott.
Loftræstingu skal þannig háttað að hún valdi ekki fólki í nærliggjandi húsakynnum
óþægindum vegna mengunar eða hávaða. Þar sem nauðsyn er á loftræstingu út úr vegg
skal ávallt sjá til þess að veggur haldist hreinn.
Takmarka skal loftmengun frá starfseminni eins og kostur er.
Eftirlit og viðhald með vélum og mengunarvarnabúnaði skal ávallt vera með þeim hætti að
ekki eigi sér stað óleyfileg útlosun.

MEÐFERÐ HÆTTULEGRA EFNA OG SPILLIEFNA
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Starfsleyfið fellur úr gildi ef skipt er um eigendur.
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands hefur eftirlit með starfsemi rekstraraðila, samkvæmt
ákvæðum laga nr. 7/1998, reglugerðar nr. 550/2018 og reglugerðar 1040/2016, sem gildir
um starfsemi fyrirtækisins eftir því sem nánar er mælt í starfsleyfi þessu.
Verði meiriháttar breyting á rekstrinum eða breyting sem gæti leitt til aukinnar mengunar
að mati Heilbrigðiseftirlits Vesturlands ber að sækja um starfsleyfi að nýju. Heimilt er að
endurskoða starfsleyfisskilyrði 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 tæki er leiða til bættra
mengunarvarna.
Starfsleyfið gildir fyrir jarðvegsflutninga sbr. 1. lið á menguðum úrgangi/jarðvegur með
óvirkt spilliefni. Yfirbreiðsla skal vera yfir jarðvegsfarmi og tryggt skal að jarðvegur falli
ekki af flutningistæki við flutninginn. Um þrif og sótthreinsun flutningstækja skal fylgja
reglum Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar.

Um meðferð og flokkun spilliefna fer samkvæmt reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni og
reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang.
Ísogsbúnað og / eða –efni skal hafa til taks og nota ef hættuleg efni eða spilliefni leka niður.
Ef spilliefni eða önnur hættuleg efni komast í frárennsli skal loka fyrir það þegar í stað og
leita síðan bestu leiða til að ná þeim upp aftur. Tilkynna ber lögreglu og eftir atvikum
slökkviliði ef hættuleg efni berast í fráveitu.
Hættuleg efni skulu meðhöndluð af varúð og þess vandlega gætt að þau hvorki berist í
niðurföll né geti á annan hátt valdið umhverfisskaða eða heilsutjóni almennings.

EIGIÐ EFTIRLIT

5.1 Fyrirtækið skal halda dagbók þar sem jafnóðum er skráð:
a) Magn og gerð spilliefna sem flutt eru til endurvinnslu eða eyðingar.
b) Atvik er varða mengun og mengunarvarnir fyrirtækisins s.s. bilanir á búnaði eða slys.

c) Upplýsingar þessar skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðila hvenær sem er. Tilkynna skal
eftirlitsaðila um öll meiriháttar frávik er geta varðað almannaheill.
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Ýmis skilyrði
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Skylt er að tilkynna öll mengunaróhöpp til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands.
Fyrirtækis skal leitast við að flokka sorp í samræmi við ákvarðanir stjórnvalda.
Heilbrigðisnefndum, heilbrigðisfulltrúum og starfsmönnum Umhverfisstofnunar skal
heimill aðgangur að fyrirtækinu til skoðunar og eftirlits. Forsvarsmönnum fyrirtækisins er
skylt að veita þessum aðilum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna eftirlitsins svo
og að afhenda sýni endurgjaldslaust.
Um aðgang að upplýsingum fer samkvæmt lögum um upplýsingarétt um umhverfismál nr.
23/2006, upplýsingalögum nr. 140/2012, lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir og einstökum reglugerðum sem við eiga hverju sinni.

Hvalfjarðarsveit, xx. maí 2021
_________________________________
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Greinargerð með starfsleyfi.
Þróttur ehf, kt. 420369-3879 sótti um, þann 6. apríl s.l, leyfi til „ að flytja mengaðan jarðveg
frá Terra á Höfðaseli á Akranesi í Sorpurðunarstöðina í Álfsnesi í Reykjavík. Jarðvegurinn er
mengaður með blóði úr riðuveiku fé. „
Fannar Freyr Helgason sækir um fyrir hönd fyrirtækisins.
Ástæða umsóknar um leyfi er óhapp sem varð við flutning á riðusmituðum sauðfé (hræjum)
frá Norðurlandi áleiðis til brennslustöðvar Kölku á Suðurnesjum þann 18. mars 2021.
Sjá frétt af heimasíðu Matvælastofnunar, www.mast.is :
“Óhapp við flutning hræja til brennslu vegna riðu

Frétt - 19.03.2021
Í gær kom upp atvik við flutning á riðusmituðum úrgangi sem flytja átti til brennslu í Kölku á
Suðurnesjum. Mikill þrýstingur af völdum gasmyndunar úr úrganginum myndaðist í einum gámnum á
meðan á flutningi stóð. Þetta varð til þess að hleri á ofanverðum gámnum gaf sig og uppgötvaðist
atvikið áður en komið var að Hvalfjarðargöngum.

Stöðvað var tvisvar á leiðinni áður en atvikið átti sér stað til að kanna ástand gáma sem var í lagi. Ekki
var meira magn af hræjum í gámnum en tíðkast við flutning á riðusmituðum úrgangi.

Atvikið var strax tilkynnt til Matvælastofnunar sem ákvað að stöðva flutning. Í kjölfarið var ástand
gámanna kannað á gámaþjónustusvæði á Akranesi og hluta farmsins umhlaðið í annan gám áður en
flutningur hófst að nýju. Við umhleðslu heltist niður blóð og annar vökvi úr farminum.

Þrif og sótthreinsun svæðisins á Akranesi þar sem umhleðsla átti sér stað er lokið. Jarðvegsskipti
munu fara fram í þeim tilgangi að fjarlægja smitefnið eins og kostur er. Svæðið verður í framhaldinu
girt af í varúðarskyni til að fyrirbyggja smit í sauðfé.

Matvælastofnun
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands “

