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Engin frávik frá starfsleyfi fundust í eftirlitinu. Ein athugasemd var gerð.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 8.6.2016 Gottskálk Friðgeirsson

Fyrirtæki Sorpsamlag Strandasýslu

Flokkur

Staðsetning 377099,262 581129,16

Samkvæmt útsendri dagskrá skyldi efirlitið felast í eftirfarandi:
 1. Fundur
    a. Staða á urðunarstaðnum- framkvæmdir
    b. Yfirferð yfir kröfur í starfsleyfi
 2. Skoðun á urðunarstaðnum, myndir teknar og samantekt.
Sest var yfir skoðun gagna á skrifstofu Sorpsamlags Strandasýslu á Hólmavík. Magn og gerð úrgangs sem tekið er
við er sambærilegt á milli ára og er um 350 tonn/ári. Fram kom að Bæjarhreppur notar ekki urðunarstaðinn í Skeljavík
lengur og hefur flutt sig til urðunarstaðar byggðasamlagsins Norðurá í Stekkjarvík.

Grafin hefur verið skurður til hliðar við og ofan núverandi urðunarstaðar sem á að hleypa vatnsaga undan hlíðinni
framhjá urðunarstaðnum. Framkvæmdin mun ekki hafa áhrif á staðsetningu sýnatökustaða neðan urðunarstaðarins.
Starfssemin er í góðum farvegi, og vöktunarskýrsla sem barst í september sl. bendir til að áhrif urðunarstaðsins séu
lítil á nánasta umhverfi sitt. Í Húsadalsá sem rennur skammt undan mælist lítíl breyting á efnasamsetningu vatnssýna
milli sýna sem tekin voru úr ánni ofan og neðan neðan við urðunarstaðinn. Fyrirhugað er að bæta við sýnatökuholu
ofan urðunarstaðarins svo betur megi meta áhrif hans á umhverfi sitt. Sammælst var um að staðsetning nýrrar
sýnatökuholu yrði ákveðin í samráði við Umhverfisstofnun.

Mikil uppsöfnun á timbri hefur átt sér stað á urðunarstaðnum á umliðnum árum. Starfsleyfið heimilar 500 tonna
umfang (urðun, úrvinnsla og geymsla) en hætt er við að með öllu talið sé rekstraraðili kominn fram úr leyfilegu
umfangi. Gerð er athugasemd við þetta.

Urðunarstaðurinn er í afskekktri byggð og hefur undanþágu frá botnþéttingu og jarðfræðilegum tálma. Vinna við að
lækka grunnvatnsstöðu á urðunarstaðnum er enn í gangi.
Undanþága er frá söfnun sigvatns og frá söfnun hauggass. Einnig er undanþága frá kröfum um starfsleyfistryggingu.

Samið hefur verið við Norðurá bs. um að taka við úrgangi af svæði Sorpsamlags Strandasýslu í neyðartilvikum
(neyðaráætlun) en áður var það Húnaþing vestra sem hefur lokað urðunarstað sínum við Syðri-Kárastaði.

Engar kvartanir vegna starfseminnar hafa borist. Fylgt er verklagsreglum um móttöku úrgangs gagnvart vindi.
Verktakar sjá um vorhreinsun á fokefnum.

Rætt var um aðrar kröfur starfsleyfisins s.s. umhverfismarkmið, umhverfi urðunarstaðarins og þjálfun starfsmanna.
Bent er á ákvæði í grein 5.4 í starfsleyfi um skýrsluskil.

Nú hófst skoðun eftirlitsaðila og var gengið um vinnuaðstöðuna með Einari Indriðasyni stöðvarstjóra. Skoðaðar voru
urðunarreinar og önnur aðstaða á staðnum. Hafin er gerð jarðvegsmana í útjaðri urðunarstaðarins sem mun bæta
ásýnd og veita skjól, þannig draga úr foki úrgangsefna. Er það hið besta mál.

UMFANG EFTIRLITS

Tegund eftirlits ReglubundiðHeimili Skeiði 3

Kennitala 470786-1329

Athugasemd er gerð við mikla uppsöfnun á timbri á athafnarsvæði rekstraraðila. Heildarumfang alls almenns úrgangs
samkvæmt grein 1.2 í starfsleyfi (urðun, úrvinnsla og geymsla) er 500 tonn á ári.

ÍSAT nr. 38.21.00

Úrgangur og efnamóttaka

13.07.2016
1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í
starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu
heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík,

Fulltrúi fyrirtækis Einar Indriðason

Fulltrúi fyrirtækis
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