
Starfsleyfi  
fyrir kyndistöð Orkuveitu Reykjavíkur  

Bæjarhálsi, Reykjavík  
Kt. 551298- 3029 

 
Gefið út af Umhverfisstofnun í samræmi við ákvæði laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og 
mengunarvarnir, og reglugerðar nr. 785/1999, um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur 
haft í för með sér mengun,.  

1. ALMENN ÁKVÆÐI 

1.1. Rekstraraðili 
Starfsleyfi þetta gildir fyrir Orkuveitu Reykjavíkur, kt. 551298- 3029, til reksturs kyndistöðvar 
við Bæjarháls 1 í Reykjavík.  Komi nýr aðili að rekstri stöðvarinnar getur hann sótt um að 
starfsleyfið verði fært yfir á hann, án þess að gefið verði út nýtt starfsleyfi, sbr. 27. gr. 
reglugerðar nr. 785/1999.  
Orkuveita Reykjavíkur er hér eftir nefnd rekstraraðili. 
1.2. Umfang starfseminnar 
Heimilt er að reka kyndistöð með allt að 100 MW varmaafli, sem varaafl fyrir fjarvarmaveitu. 
1.3. Breytingar á rekstri 
Rekstraraðili skal veita Umhverfisstofnun upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á rekstrinum 
með góðum fyrirvara áður en ráðist verður í þær. 
1.4. Stöðvun rekstrar 
Verði rekstri hætt varanlega skal gera ráðstafanir til þess að úrgangi sé fargað á viðurkenndan 
hátt. Ganga skal frá húsnæði, tækjum og efnum í samræmi við fyrirfram gerða áætlun. Tilkynna 
skal eftirlitsaðila innan mánaðar um stöðvun rekstrar og ráðstafanir þar að lútandi.  
1.5. Gangsetning stöðvar 
Tilkynna skal eftirlitsaðila þegar kyndistöðin er tekin í notkun til annarra nota en uppkeyrslu eða 
prófunar. 
1.6. Endurskoðun starfsleyfis 
Endurskoða skal starfsleyfið að jafnaði á fjögurra ára fresti sbr. 20. gr. reglugerðar nr. 785/1999.  
Ef mengun af völdum starfseminnar er meiri en gert var ráð fyrir við gerð starfsleyfisins, fram 
koma nýjar reglur um mengunarvarnir eða ef breytingar verða á bestu fáanlegu tækni, skal 
rekstraraðili, í samráði við Umhverfisstofnun, hrinda í framkvæmd tímasettri áætlun um að 
draga úr mengun. Ef áætlunin skilar ekki tilætluðum árangri getur Umhverfisstofnun krafist 
frekari aðgerða til úrbóta og endurskoðunar starfsleyfisins sbr. 21. gr. reglugerðarinnar. 
Rekstraraðili skal sækja um nýtt starfsleyfi ef nauðsyn krefur að mati Umhverfisstofnunar. 

2. VARNIR GEGN MENGUN YTRA UMHVERFIS 

2.1. Geymsla eldsneytis 
Fljótandi eldsneyti skal geymt í tönkum með lekavörn sem uppfyllir ákvæði reglugerðar nr. 
35/1994, um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi. 
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2.2. Úrgangur 
Allan úrgang skal flokka og skrá.  Úrgangi skal koma til endurvinnslu þar sem þess er kostur. 
Spilliefnum skal skilað til viðurkenndrar spillaefnamóttöku. 
2.3. Olíuskilja 
Frárennsli sem getur innihaldið olíu eða önnur spilliefni skal leitt í olíuskilju í samræmi við 
ákvæði reglugerðar nr. 35/1994. Aðstaða skal vera til að taka sýni af fráveituvatni þar sem það 
kemur úr olíuskiljum.  
2.4. Hreinsun á leka 
Búnaður og efni til hreinsunar olíu, sem kann að leka út eða misfarast, skal jafnan vera til reiðu, 
t.d. ídræg efni (uppþurrkunarefni). 
2.5. Gæði eldsneytis 
Nota skal gas eða gasolíu þegar kyndistöðin er keyrð upp til að prófa virkni hennar.  Ef keyra 
þarf kyndistöðin samfellt til framleiðslu á varmaafli skal upplýsa eftirlitsaðila um gæði þess 
eldsneytis sem áætlað er að nota. 
2.6. Hávaði 
Rekstraraðili skal leitast við að draga úr hávaða frá kyndistöðinni og skal hávaði vera í samræmi 
við þau mörk sem fram koma í reglugerð um hávaða. 

3. INNRA EFTIRLIT FYRIRTÆKISINS  

3.1. Grænt bókhald 
Rekstraraðili skal færa grænt bókhald. Skila skal árlega niðurstöðum bókhaldsins til 
Umhverfisstofnunar í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 851/2002, um grænt bókhald.  
Jafnframt skal færa útstreymisbókhald í samræmi við reglugerð nr. 322/2002, um 
útstreymisbókhald. 

4. EFTIRLIT, STARFSHÆTTIR OG UMHVERFISMARKMIÐ 

4.1. Starfshættir 
Rekstraraðili skal kappkosta að dregið verði sem mest úr því álagi á umhverfið sem starfsemi 
verksmiðjan veldur, þ.m.t. starfshættir, hávaði, öll meðferð úrgangs og förgun. Rekstraraðili 
skal stuðla að góðri nýtingu efna og því að losun mengunarefna frá verksmiðjunni verði eins lítil 
og kostur er. 
4.2. Markmið 
Rekstraraðili skal setja sér umhverfismarkmið og starfa samkvæmt þeim. Velja má staðlað 
umhverfisstjórnunarkerfi, t.d. ÍST EN ISO 14001:1996 eða þátttöku í umhverfismálakerfi ESB 
sbr. reglugerð nr. 321/1996, um frjálsa þátttöku iðnfyrirtækja í umhverfismálakerfi ESB, eða 
starfa samkvæmt eigin kerfi. 
4.3. Viðbragðsáætlanir 
Rekstraraðili skal áður en starfssemi hefst útbúa viðbragðsáætlanir til þess að taka á hugsanlegri 
hættu vegna bráðamengunar. Tryggja skal að starfsfólk hafa fullnægjandi þekkingu á 
eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem það vinnur með og skulu upplýsingar þar að 
lútandi ávallt vera tiltækar.  Viðbragðsáætlunin skal vera aðgengileg eftirlitsaðila. 
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4.4. Tilkynning vegna mengunarslysa 
Verði óhapp eða slys sem hefur í för með sér losun mengandi efna í umhverfið skal þegar í stað 
grípa til aðgerða skv. viðbragðsáætlun sbr. gr. 4.3, til þess að fyrirbyggja að mengun valdi skaða 
á umhverfi. Verði bilun í mengunarvarnabúnaði skulu þegar í stað hafnar nauðsynlegar 
lagfæringar. Slík atvik skal tilkynna til eftirlitsaðila sem metur hvort þörf sé frekari aðgerða. 
Tilkynna skal Umhverfisstofnun um tilfelli þar sem hætta er á bráðamengun. 
4.5. Umhverfi 
Rekstraraðili skal halda athafnasvæði sínu snyrtilegu og skal starfrækja kyndistöðina þannig að 
hún valdi ekki ónæði eða óþrifnaði. 
4.6. Eftirlit   
Umhverfisstofnun hefur eftirlit með starfsemi rekstraraðila. Eftirlit fer fram þegar gangsetning 
hefur verið tilkynnt skv. gr. 1.5. Verði gert samkomulag um yfirtöku eftirlits samkvæmt 9. grein 
reglugerðar nr. 786/1999, um mengunarvarnaeftirlit, flyst það til viðkomandi aðila undir 
yfirumsjón Umhverfisstofnunar.  

5. GJALDSKYLDA 

Starfsemi þessi er flokkuð í 1 flokk skv. viðauka 1 í reglugerð nr. 785/1999, um starfsleyfi fyrir 
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.  Rekstraraðili greiðir Umhverfisstofnun 
gjald vegna útgáfu og kynningar starfsleyfisins og greiðir eftirlitsaðila gjald vegna reglubundins 
eftirlits skv. gjaldskrá eftirlitsaðila. Gjald vegna viðbótareftirlits, svo sem vegna vanefnda eða 
rökstuddra kvartana, greiðist sérstaklega samkvæmt gjaldskrá. 

6. GILDISTAKA. 

Starfsleyfi þetta, sem er veitt samkvæmt reglugerð nr. 785/1999, um starfsleyfi fyrir 
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, sbr. lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og 
mengunarvarnir, öðlast gildi þegar gildi. Starfleyfið gildir til 1. nóvember 2020.  
 

 
Reykjavík 16. febrúar 2005 

Umhverfisstofnun  
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