Akuureyri, 14. jan
núar 2015

GREIINARGE
ERÐ ME
EÐ ÚTGÁ
ÁFU ST
TARFSLEYFIS F
FYRIR
MATORKU EHF.
E
GR
RINDAV
VÍK
INNGA
ANGUR
Matorkka ehf. hefurr verið veitt starfsleyfi ffyrir framleeiðslu á allt að 3.000 toonnum á ári,, af
bleikju og borra till manneldis.. Leyfið gilddir ekki til slátrunar.
s
Sttarfsleyfið ggildir til 14.. janúar
2031.
Umhverrfisstofnun auglýsti opinberlega tiillögu að staarfsleyfi á tíímabilinu 288. ágúst til 28.
októberr 2014.
Tillagann var auk oppinberrar au
uglýsingar, sérstaklega send til um
msagnar hjá Grindavíku
urbæ,
Skipulaagsstofnun, Matvælasto
ofnun, Fiskiistofu, Heilb
brigðisnefnd
d Suðurnesjja, Golfklúb
bbi
Grindavvíkur, Íslanddsbleikju Grindavík,
G
D
Dýrfiski hf., Hafrannsók
knarstofnunn, Fiskistofu
u,
Orkustoofnun, Slökkkviliði Grin
ndavíkur og Matorku eh
hf.

ATHU
UGASEMD
DIR UMSA
AGNARAÐ
ÐILA OG VIÐBRÖGÐ
UMHV
VERFISST
TOFNUNA
AR
Umsagnnir og athuggasemdir ko
omu frá þrem
mur aðilum
m á auglýsing
gatímanum.. Eftirfarand
di kom
fram:


Skipulagssttofnun gerirr ekki athuggasemd við tillögu að sttarfsleyfi M
Matorku ehf.,
Grindavíkuurbæ.



Hafrannsókknarstofnun
n gerir ekki aathugasemd
d við tillögu
u að starfsleyyfi Matorku
u ehf.,
Grindavíkuurbæ.



ur gerir ekkii athugasem
md við tillögu
u að starfsleeyfi Matork
ku ehf.,
Slökkvilið Grindavíku
Grindavíkuurbæ.



Heilbrigðissnefnd Suðu
urnesja benddir á að geraa mætti betu
ur skil á staððsetningu
fyrirtækisinns og staðseetningu á fráárennslisopii til sjávar. Aðrar
A
athuggasemdir vo
oru ekki
gerðar.
o Um
mhverfisstofn
nun bendir á að þar sem
m svæðið err enn óbygggt þá eru ekk
ki til
nánnari útskýrin
ngar á staðseetningu lóðaarinnar en koma
k
fram á deiliskipulagi
Grinndavíkurbæ
æjar fyrir svæ
æðið, en þar er það merkt sem iðnnaðarsvæði I5.
I
Varrðandi fráren
nnsli þá er ttalað um í umsókninni
u
að skólpið verði leitt í rotþró
á lóóðinni í samræmi við giildandi reglu
ugerðir en frárennsli
f
frrá fiskeldisk
kerunum
verðði leitt til sjáávar í Arfaddalsvík, um eins metra svert rör. E
Endi þess veerður í
steyyptum stokk
ki í fjörunni og verður reynt
r
að látaa hann fallaa sem best að

1

umhhverfinu. Só
ótt hefur verrið um undaanþágu til Heilbrigðisn
H
nefndar Suðurnesja
vegna gr. 9.2 í reglugerð nnr. 798/1999
9 um fráveittur og skólpp, með vísan
n í gr.
9.7 sömu reglu
ugerðar og vvar hún veittt þann 9. jaanúar sl.

AÐRA
AR BREYT
TINGAR SEM
S
UMH
HVERFISS
STOFNUN
N GERÐI FRÁ
AUGL ÝSTRI TIILLÖGU

o Að ósk umssækjanda heefur Umhveerfisstofnun
n breytt nafn
ni fyrirtækissins úr IceA
Aq ehf,
yfir í Matorrku ehf.
o Umhverfissstofnun bættti við starfssleyfið frá auglýstri tillö
ögu, kafla uum
umhverfisáábyrgð sem hljóðar svoo: Rekstrarað
ðili ber ábyrrgð á umhvverfistjóni eð
ða
yfirvofandii hættu á slík
ku tjóni af vvöldum atviinnustarfsem
mi sbr. lög nnr. 55/2012, um
umhverfisáábyrgð, og skal
s koma í veg fyrir tjó
ón eða bætaa úr tjóni ef það hefur orðið
o
og
bera kostnaað af ráðstöffunum sem af því leiðir.
o Breyting vaar gerð á gr 1.1 þar sem
m setningunni: Rekstrarraðila ber aðð uppfylla gildandi
g
lög og regluugerðir á staarfssviði sínnu og frágan
ngur og starrfsemi skal vvera í samræmi við
gildandi deeiliskipulag var bætt viðð síðustu málsgreinina..
o Umhverfissstofnun gerð
ði smávægi legar breytiingar á gr. 1.2.
1 Þar var bætt við orð
ðinu
Grindavíkuurbæjar í þrriðju línu fyyrstu málsgrreinar.
o Í gr. 1.6 varr bætt við teextanum: Í ááætluninni skal
s alltaf gengið
g
út fráá því að lágm
marka
möguleg mengunaráhr
m
rif og skal trryggja að ek
kki sé skilið
ð eftir hráefn
fni. Einnig skal
s vera
ákvæði um næstu endu
urskoðun heennar. Og brott fellur: Áætluninni
Á
skal skila eigi
e
síðar en 31. desember 2014. Í hennni skal veraa ákvæði um
m reglulega endurskoðu
un.
Hvort sem rekstur stöð
ðvast varanllega eða veg
gna tilfallan
ndi vinnslusstöðvunar sk
kal alltaf
lágmarka möguleg
m
mengunaráhriff og skal try
yggja að ekk
ki sé skilið eeftir hráefnii eða
kyrrstætt frráveituvatn.
o Í gr. 4.5 varr felldur bro
ott textinn: S
Skila skal drögum
d
að neyðaráætlu
n
un fyrir 15. janúar
j
2015. Í áættluninni skal vera ákvæ
æði um reglu
ulega endurskoðun hennnar. Í stað hans
h
var
sett inn setnningin: og skal
s endurskkoðuð reglu
ulega.
o Innsláttarviillur og orðaalag lagað á stöku stað.
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