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1.
1.1

A
ALMENN
N ÁKVÆ
ÆÐI

Rekstra
araðili
Starfsleyfi þetta gildir fyrir fiskimjö
ölsverksmiðjuu Síldarvinnsslunnar hf., Strandarvegi
S
1‐11, Seyðissfirði.
Síldarvinnslan hf. er héér eftir nefnd
d rekstraraðiili.
Komi nýr aðili að reksstri verksmið
ðjunnar getuur hann sótt um til Umhverfisstofnu nar að starfsleyfið verðii
fært yfir á hann, án þess
þ
að gefið verði út nnýtt starfsleyyfi, sbr. 27. grein
g
reglugeerðar nr. 78
85/1999, um
m
starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem
m getur haftt í för með sér
s mengun.. Með umsóókninni skulu
u fylgja gögn
n
n hafi tekið vvið rekstrinum
m.
sem sýna fram á að reekstraraðilinn
Rekstrarað
ðila er heimilt að fela verrktaka að an nast verk fyrrir sig, enda hafi
h viðkomaandi öll tilskilin leyfi. Það
er á ábyrggð rekstrarað
ðila að fylgjasst með hvortt verktaki haffi öll tilskilin leyfi.

1.2

Umfang
g starfsem
minnar
Rekstrarað
ðila er heimilt að framleiða fiskimjöl og lýsi úr fiski, afskurði og
o öðrum fiskkúrgangi, sem
m ætlaður
er til endu
urvinnslu í veerksmiðjunni. Verksmiðjuunni er einnig heimil loðnuflokkun ogg hrognataka
a og að nýta
í framleiðsslu sína frákaast frá þeirri vinnslu. Rekkstraraðila err heimilt að framleiða
f
úr allt að 1.400
0 tonnum af
hráefni á ssólarhring. Starfsleyfi þettta gildir ekkki um aðra vinnslu fiskafu
urða eða reksstur vélaverkkstæðis.

1.3

Mengun
narvarnirr
Rekstrarað
ðila ber að uppfylla
u
gild
dandi lög og reglugerðir á starfssviði sínu. Reksttraraðili skal nota bestu
u
fáanlegu tækni (BAT) við mengunarvarnir oog nýta vell orku og vatn.
v
Þegar aðferðum er
e beitt við
ð
ð mengun fæ
ærist á milli andrúmsloffts, vatns ogg jarðvegs skkal lágmarkaa
mengunarrvarnir sem valda því að
neikvæð ááhrif á umhveerfið (samþæ
ættar menguunarvarnir).
Besta fáanlega tækni hefur verið
ð skilgreind í „BAT Bestt Available Technology
T
in the Fishing Industry,
d 1997:579 © Nordic Council
C
of M
Ministers, Cop
penhagen 1997“. Lýsinggar á mengunarvörnum
m
TemaNord
finnast eiinnig í „Besst Available Techniquess (BAT) in Nordic
N
Slaug
ghterhouses,, Bat‐reportt TemaNord
d
2001:553““ og „Reference Documeent on Best A
Available Tecchniques in the
t Slaugtheerhouses and
d Animal By‐‐
products IIndustries, May
M 2005 (IP
PPC)“. Verði breytingar á bestu fáan
nlegu tækni skulu þær taka
t
gildi ogg
innleiddarr samkvæmt ákvæðum í grein 1.7.
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1.4

Breytin
ngar á rek
kstri
Rekstrarað
ðili skal veitaa Umhverfissstofnun uppl ýsingar um fyrirhugaðar
f
breytingar á rekstri með
ð góðum
fyrirvara ááður en ráðisst verður í þæ
ær, sbr. 1. mggr. 18. grein reglugerðar nr. 785/19999. Á grundve
elli þeirra
metur stofnunin hvortt nauðsynleggt sé að gefa út nýtt starffsleyfi sbr. 2. mgr. 18. greein reglugerð
ðarinnar.

1.5

Gangsettning og stöðvun
s
rekstrar
Á ætlun um frágang veegna rekstrarstöðvunar sskal vera til staðar,
s
og fja
alla annars veegar um tíma
abundna
öðvun og hin
ns vegar um varanlega reekstrarstöðvun. Í áætlun skal gera greein fyrir hverrnig gengið
rekstrarstö
skuli frá úrgangi, efnaaafgöngum, óunnu
ó
hráefnni, afurðum, húsnæði, tæ
ækjum og rekkstrarsvæði.
Rekstrarsttöðvun skal tilkynnt
t
eftirlitsaðila meðð a.m.k. þrigggja mánaða fyrirvara.
f
Viðð lok rekstrar skal
rekstrarað
ðili tilkynna eftirlitsaðila
e
um
u aðgerðir sínar samkvvæmt áætlun
ninni innan þþriggja mánaða frá því
að þeim lýýkur.
Hvort sem
m rekstur stöð
ðvast varanlega eða vegnna tilfallandi vinnslustöðvunar skal a lltaf lágmarkka möguleg
mengunarráhrif og skal tryggja að ekki
e sé skilið eftir hráefnii eða kyrrstæ
ætt fráveituvaatn. Þar sem
m um er að
ræða árstííðabundna starfsemi skal rekstraraðiili tilkynna efftirlitsaðila hvenær vertíðð hefst og hvvenær henni
lýkur.

1.6

Endursk
koðun sta
arfsleyfis
Endurskoð
ða skal starffsleyfið að ja
afnaði á fjöggurra ára fresti sbr. 20. grein
g
reglug erðar nr. 78
85/1999. Við
ð
endurskoð
ðun starfsleyfisins skal tekið tillit ttil þess að kröfur í sta
arfsleyfum ffiskimjölsverksmiðja séu
u
samræmd
dar eins og aðstæður gefa tilefni til og jafn
nræðis gættt. Ef nauðsyynlegt reynist að matii
stofnunarinnar skal reekstraraðili sæ
ækja um nýttt starfsleyfi.
Við endurrskoðun skal rekstraraðilii leggja fram
m til Umhverffisstofnunar skýrslu um áárangur við að
a nýta orku
u
vel sbr. grein 1.3.

1.7

Breytta
ar forsend
dur
Ef eftirfaraandi aðstæður skapast;
 m
mengun af völdum
v
starfsseminnar er meiri en gerrt var ráð fyriir við gerð sttarfsleyfisins,
 ffram koma nýjar
n
reglur um
u mengunaarvarnir,
 b
breytingar veerða á bestu fáanlegu tæ
ækni,
getur útgeefandi starfslleyfis krafist endurskoðuunar starfsleyyfisins sbr. 21
1. grein regluugerðar nr. 785/1999.
7

1.8

Valdsvið og þvin
ngunarúrrræði
Fylgi reksttraraðili ekki ákvæðum sttarfsleyfis, laaga og regluggerða á starfssviði sínu, eeða fyrirmælum
eftirlitsaðiila um úrbættur, getur efttirlitsaðili beeitt ákvæðum
m VI. kafla lag
ga nr. 7/19988, um hollustuhætti og
mengunarrvarnir, til að
ð knýja fram úrbætur.
Eftirlitsaðiila er þannig m.a. heimiltt að veita tilhhlýðilega fressti til úrbóta og veita ám inningu sbr. 1. og 2. tl.
1. mgr. 266. gr. lagannaa.
Sinni reksttraraðili ekkii fyrirmælum
m um úrbætuur innan tilteksins frests er
e eftirlitsaðiila heimilt sb
br. 1. mgr.
27. gr. laganna að ákveða rekstraraðila dagsekktir eða að láta vinna verkk á kostnað rrekstraraðila
a.
ðila heimilt sbr. 3. tl. 1.m gr. 26. gr. lagganna, ef um
m alvarleg tilvvik eða ítrekuð brot er
Jafnframt er eftirlitsað
að ræða, eeða sinni rekkstraraðili ekki fyrirmælu m um úrbættur innan tiltteksins frestss, að stöðva eða
takmarka starfsemi rekstraraðila, eða
e afturkalllað starfsleyffi reksturs.
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Telji Umhvverfisstofnun
n að um alva
arlega hættu sé að ræða, og aðgerð þoli
þ enga bið,, er stofnuninni heimilt
að stöðva rekstur til bráðabirgða þegar
þ
í stað oog tilkynna það
þ heilbrigðisnefnd svæ ðisins sbr. 29
9. gr.
laganna.

1.9

Upplýsiingaréttur almennings
Almenninggur á rétt á aðgengi
a
að upplýsingum um starfsleyyfi og starfsle
eyfisumsókn í samræmi við
v ákvæði
XI. kafla reeglugerðar nr. 785/1999,, og upplýsinngum um me
engunareftirlit í samræm i við VI. kafla
a
reglugerðaar nr. 786/19
999, um men
ngunarvarnaaeftirlit.
Umhverfissstofnun birttir eftirlitsnið
ðurstöður oppinberlega skkv. grein 4.7. Birtingin er á vefsíðu
stofnunarinnar eða með öðrum að
ðgengilegum
m hætti.

2.

V
VARNIR
R GEGN MENGU
UN YTR
RA UMH
HVERF
FIS
HRÁEEFNI OG ELD
DSNEYTI

2.1

Löndun
n
Löndunarb
búnaður skaal vera þéttu
ur. Allt lönduunarvatn og vatn frá gró
ófskolun lestta skal tekið til vinnslu í
verksmiðju eða meðhö
öndlað í hreiinsibúnaði í ssamræmi við
ð ákvæði greinar 2.16.

2.2

Uppsjáv
varfiskur
Magn reikkulla basa í hráefni (TVN‐‐gildi), sem teekið er til vin
nnslu í verksmiðju skal ekkki fara upp fyrir 100 mgg
N/100 g (ssjá fylgiskjal). Ef TVN gildi fer yfir 1000 mg N/100 g,
g gilda ákvæði í 2. mgr. ggr. 2.9.
Rekstrarað
ðili skal geraa kröfur um að afli sem kemur til vinnslu sé ísa
aður, kældurr eða rotvariinn, eftir þvíí
sem unnt er, til að trygggja ferskt hráefni. Sé ekkki hægt að koma
k
því við skal rotverjaa eða ísa afla
a við löndun..
m afla á vetra
arvertíð sem unnin er inn
nan þriggja só
ólarhringa frrá veiðum.
Þetta gildiir þó ekki um

2.3

Afskurð
ður og ann
nar fiskúrrgangur
Afskurðurr og annar fiskúrgangur
f
r skal tekinnn til vinnslu svo fljótt sem
s
kostur er. Afskurðu
ur og annarr
fiskúrganggur skal rotvaarinn, ísaðurr eða kældur í eftirfarand
di tilfellum:
 Eff hann er flutttur frá fiskviinnslustöð þ egar meira en
e sólarhring
gur er liðinn ffrá því að
haann fellur til..
 Eff líkur eru á að
a vinnsla aflans í verksm
miðju dragist meira en þrjjá sólarhringga.
Afskurð ogg annan fiskú
úrgang skal vinna
v
jafnóð um og hann berst ef vinn
nsla á bræðsslufiski er í ga
angi.
Verksmiðjjan skal bræð
ða allan afskurð og anna n fiskúrgang innan sjö da
aga frá móttööku sé þess nokkur
n
kostur.

2.4

Flutning
gstæki og
g hráefnissmóttaka
Rekstrarað
ðili, eða verrktaki á han
ns vegum, s kal annast flutninga
f
á hráefni frá fiskvinnslusttöðvum þ.e..
afskurð ogg öðrum fiskkúrgangi. Þó er heimilt aðð taka á mótti afskurði og
g öðrum fiskkúrgangi frá fisksölum
f
ogg
fiskvinnslu
um sem stað
ðsettar eru nálægt
n
verksm
miðju, enda uppfylli hráe
efnið mörk ffyrir TVN gild
di. Tæki sem
m
notuð eru til flutnings á hráefni til verksmiðju skulu vera vökvaheld og yfirbyggð eðða með yfirb
breiðslum ogg
nd af heilbriggðiseftirliti viðkomandi
v
sveitarfélagss. Gámar og
g ker sem nootuð eru til geymslu ogg
viðurkenn
flutnings á afskurði ogg öðrum fiskú
úrgangi skuluu vera lokuð og þétt.
Hráefnism
móttaka og flutningstæki skulu vandleega þrifin strax að notkun
n lokinni og sskal vera aðsstaða til
þess á lóð verksmiðjun
nnar. Frárennsli frá þvotttaaðstöðu skkal hreinsað með hreinsibbúnaði t.d. safn‐ og
fitugildru.
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2.5

Hráefniisgeymslu
ur
Allt hráeffni skal geym
mt í yfirbygggðum geym slum eða lo
okuðum geymum. Hráeffnisgeymslurr skulu veraa
óðvatn og an
nnar vökvi frrá hráefni te
ekinn til vinn
nslu í verksm
miðju eða meðhöndlað í
þéttar og skal allt bló
hreinsibún
naði í samræ
æmi við ákvæ
æði í grein 2.116. Þetta á einnig
e
við um
m vatn frá fyrrstu skolun og
o skal haldaa
því í lágmaarki t.d. með
ð háþrýstidæ
ælum.
Tæming hráefnisgeym
msla skal vera
a sjálfvirk eft ir því sem fre
ekast verðurr við komið. SStrax og
hráefnisgeeymsla hefurr verið tæmd
d skal skola hhana með köldu vatni. Re
eynist nauðsyynlegt að no
ota
mokstursttæki, skal þríífa þau vel að
ð verki loknuu. Akstur á óþ
þrifnum mokksturstækjum
m utan
geymslusvvæðisins er óheimill.
ó

2.6

Blóðvattnsgeyma
ar
Til staðar skulu vera geeymar sem rúma
r
allan vöökva sem til fellur við lön
ndun, hreinsuun lesta og
hráefnisgeeymsla. Geraa skal ráðstaffanir til að vöökvi úr yfirfö
öllum geyma fari í gegnum
m sérstakan
hreinsibún
nað eða í geggnum fitugild
dru áður en hhann berst til sjávar.

2.7

Rot‐ og þráavörn
n
Rot‐ og þrráavarnarefn
ni skulu vera jafndreifð
j
ogg leitast skal við að nota sjálfvirkan skkömmtunarb
búnað.

2.8

Olíugey
ymar
Meðferð o
olíu skal veraa í samræmi við ákvæði rreglugerðar nr.
n 35/1994, um varnir geegn olíumen
ngun frá
starfsemi í landi.

LOFT

2.9

Loftmen
ngun
Halda skal loftmengun í lágmarki með því aðð vinna ferskt hráefni og með búnaaði sem eyðir mengandii
efnum úr útblæstri.
Uppfylli h
hráefnið ekkii kröfur sem
m gerðar eruu til TVN gild
dis í grein 2.2
2 skal reksstraraðili meta veðurfar,,
u og forðaast vinnslu þegar vind
dátt er að byggð. Tilkynna skall
sérstaklegga vindstyrkk og stefnu
Umhverfissstofnun um slík tilvik ein
ns fljótt og m
mögulegt er.
Losun frá olíubrennuru
um:
Fyrir losun
n í útblæstri frá olíubrenn
nara gilda efftirfarandi mörk.
Efnisþááttur

Losunarm
mörk mg/Nm3*

Tímabil meððaltals

Ryk

100

1 sólarhringgur

*Gildir fyrirr 3% súrefnisinnihald (O2) af
a rúmmáli.

2.10 Loftræssting frá tæ
ækjum og
g húsnæð i
Afsog skaal vera frá öllum tækju
um í blautviinnslu svo sem
s
sjóðuru
um, pressum
m, sniglum, tönkum ogg
skilvindum
m. Loftræstaa skal frá tæ
ækjum í mjöölvinnslu svo
o sem mjölkkvörn og mjjölkæli og lo
oftið tekið í
gegnum h
hreinsibúnað. Loftræstinggu frá tækjum
m skal hanna á þann háttt, að sem m
minnst af ómenguðu loftii
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sé dregið með, þó þannig að þa
að sé undirþþrýstingur á húsinu. Leitta skal markkvisst leiða til að haldaa
m undirþrýstingi á húsinu við vinnslu. Ræstiloftið skal flutt til lyktareyðinggar. Loft sem
m notað er till
stöðugum
kælingar á mjöli skaal rykhreinsa
að. Afsog frrá öðrum tækjum
t
til meðhöndlun
m
nar á mjöli skal einnigg
rykhreinsaað.

2.11 Útblástu
ursloft þu
urrkara
Loft frá gu
ufuþurrkurum
m skal endurrnýta t.d. meeð því að leið
ða það í gegnum glatvarm
matæki, og eyyða í því
lykt. Loft ffrá loftþurrku
urum skal leiiða í gegnum
m rykhreinsib
búnað t.d. sýkklóna og síðaan til lyktareyðingar.

un útblástturslofts
2.12 Hreinsu
Hreinsa skkal allt útbláástursloft frá
á gufuþurrkaara og afsoggsloft frá vin
nnsluferlum. Kæla skal loftið vel, till
dæmis meeð sjó í sjótu
urni og eyða
a lykt í efnatturni með klórefnum eða
a með anna rri jafn virkrri aðferð svo
o
sem brenn
nslu í brunah
hólfi við 800°°C í a.m.k. 1//3sek.

einn
2.13 Skorste
Að lokinnii eyðingu lykktar skal leið
ða útblásturssloft út í geggnum skorste
ein sem er eekki lægri en
n ein og hálff
húshæð m
miðað við gó
ólfflöt verksm
miðjuhúss ogg nærliggjand
di húsa og í nægilegri hæ
æð til að ekkki sé stuðlað
ð
að niðurdrætti. Hraði útblásturslofts skal ekki vera minni en
e 20 m/s till þess að kom
ma í veg fyrir niðurdrátt..
æð og hönnuun skorsteinss. Í því tilvikii
Umhverfissstofnun gettur samþykktt lægri lofthrraða, með hliðsjón af hæ
þarf rekstraraðili að leeita til fagaðila til að reikkna út mögu
ulegt loftdreifilíkan og röökstyðja með
ð þeim hættii
mhverfisáhrif..
að minni lofthraði í strrompi hafi ekkki aukin um

VATN

4 Soðeim
mingartæk
ki
2.14
Soðeiminggartæki skulu
u útbúin fullkkomnum droopagildrum og
o skal ekki ofhlaða
o
þau. Allt soðvatn
n skal nýta.

2.15 Hreinsiivökvi
Þegar nottuð eru ætaandi efni, svvo sem vítisssódi og saltpéturssýra,, til hreinsuunar á tækja
abúnaði t.d..
soðkjarnatækjum og skilvindum,
s
skal
s hreinsivöökvanum dæ
ælt í geymi og
g hann enduurnýttur eins oft og hægtt
honum er veeitt til sjávar, skal sýrustiggið (pH) veraa innan þeirra marka sem
m fráveitan er gerð fyrir.
er. Þegar h

2.16
6 Hreinsu
un frárenn
nslis frá vinnslu
v
Frárennsli frá löndunaarbúnaði, hrá
áefnisgeymsllum og vinnsslu skal meðh
höndla í hreiinsibúnaði áð
ður en því err
veitt til sjáávar. Búnaðu
urinn skal ve
era sjálfhreinnsandi og skaal endurvinna fitu og fösst efni. Eftir uppsetningu
u
hreinsibún
naðar skal mæla
m
fitu, sviffefni og COD
D í frárennsli hans til að sttaðfesta virkknina.
Annað frárennsli verkssmiðjunnar sem
s
ekki er leitt í hreinssibúnað skal leiða i fitugiildru áður en
n því er veittt
m, plönum og
o frá þrifum
m. Fitugildru skal hreinsa
a eins oft ogg
til sjávar. Þetta á við um frárennssli frá gólfum
nauðsyn kkrefur.
Frárennsli skal uppfylla skilyrðin se
em fram kom
ma í grein 2.1
17. Ef losun er
e yfir þeim m
mörkum sem
m fram komaa
þar getur Umhverfissttofnun krafist frekari hreiinsunar á fráárennsli.
pfylla ákvæðii
Stærð og gerð hreinsibúnaðar er háð samþykkki Umhverfissstofnunar. Fráveitulagnnir skulu upp
9. grein reeglugerðar nrr. 798/1999, um fráveituur og skólp.
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2.17 Losunarrmörk á frárennsli
f
i
Eftirfarand
di losunarmö
örk og tímam
mörk gilda fyrrir frárennsliisvatn:
Efnisþááttur

Losunarm
mörk

Tímabil meððaltals

Fita (oil & grease)

100 mg/l

1 sólarhringgur

Svifefnii

300 g/t hrráefnis*

1 sólarhringgur

COD(effnafræðileg
súrefnisþörf)

1,5 kg/t hrráefnis*

1 sólarhringgur

* Miðað viið heildarlosuun frá verksmiðjunni, en heeimilt er að draga frá magn þessara efnna í sjó sem tekinn er inn í
fráveitu.

2.18
8 Annað ffrárennsli
Frárennsli frá snyrtingum skal le
eiða í almennningsfráveittu. Þar sem það er ekkki framkvæm
manlegt skall
hreinsa fráárennsli í hreeinsunarbúnaði í samræm
mi við regluggerð nr. 798//1999 um frááveitur og skólp.

ÚRGANGU
UR

2.19 Almenn
nt
Stuðlað skkal að endurn
nýtingu og draga skipule ga úr myndu
un úrgangs. Úrgangi
Ú
skal komið til endurnýtingar
eða skipullagðrar förgu
unar.

ANNAÐ

2.20 Hávaði
Rekstrarað
ðili skal dragga úr hávaða frá verksmiððjunni eins og
o kostur er og
o tryggja aðð hávaði frá starfseminni
s
sé í samræ
æmi við töflu
u III og önnurr ákvæði regllugerðar nr. 724/2008, um hávaða. H
Hávaði við hú
úsvegg utan
vinnusvæð
ðis rekstraraðila skal ekkki fara yfir 700 dB(A)LAeq á iðnaðarsvæ
æði og 55 dBB(A)LAeq í íbú
úðabyggð.

2.21 Lýsisgeymar og lekavarna
l
aþró
Lýsisgeym
mar skulu verra í lýsisheldri þró. Rúmttak lekavarnaar skal vera sem hér seggir: Fyrir einn
n geymi skall
rúmtak leekavarnar veera meira en
n sem nemuur 90% af rýýmd geymis. Ef fleiri en einn geymiir er í sömu
u
lekavörn sskal rúmtak lekavarnar vera
v
meira e n sem nemu
ur 90% af rým
md stærsta ggeymis í leka
avörninni að
ð
viðbættri rýmd annarrra geyma í hæð lekavaarnar. Hafi rekstraraðili
r
aðgang að olíuflotgirðin
ngu, sem err
l
til að hefta útbreiððslu lýsis sem
m fer í sjó, err heimilt að m
minnka rýmd
d lekavarna í
a.m.k. 1300 metrar að lengd,
60%. Reksstraraðili skal skila inn til Umhverfiss tofnunar staaðfestingu á því að notkuun flotgirðinggar sé æfð á
a.m.k. 5 ára fresti.
narbúnaður af viðurkenn
ndri gerð og
g hann þannnig staðsettur að ekki séé
Á frárennsli þróar skaal vera lokun
hætta á þvví að hann veerði fyrir hnjaski. Lokinn skal standa lokaður nem
ma þegar þró in er tæmd.

2.22 Athafna
asvæði
Rekstrarað
ðili skal halda athafnasvæ
æði sínu snyrrtilegu. Ekki skal geyma vélarhluta
v
eðða annað lau
uslegt dreift
um rekstraarsvæðið og fiskúrgang skal
s fjarlægjaa af lóð þegar í stað. Allar akstursleið ir við verksm
miðju og
plön við veerksmiðjudyyr skulu lagða
ar bundnu ollíu‐ og fituþo
olnu slitlagi.
Síða 6 af 112

Tillaga að starfsleyfi
Síldarvinnslan hf.

2.23 Hreinlæ
ætisáætlun fyrir gó
ólf verksm
miðjuhúss og önnurr svæði
Gólfi í verkksmiðjuhúsi og öðrum svvæðum sem geta lyktað, skal haldið hreinum.
h
Ge ra skal hreinlætisáætlun
til að sporrna gegn lyktt í verksmiðju
uhúsum og uutan þeirra.

4 Efnanottkun, öryg
ggisblöð og
o skiptirreglan
2.24
Rekstrarað
ðili skal vinna samkvæmtt efnalögum nr. 61/2013
3 og reglugerð nr. 750/20008 um skrán
ningu, mat,
leyfisveitin
ngu og takmarkanir að því er varðar eefni (REACH)) sem og öðrrum reglugerrðum sem gilda um efni
og efnablö
öndur. Við allla efnameðfferð skal gætta þess að örryggisblöð sé
éu aðgengilegg og uppfærð.
Sé þess ko
ostur skal skipta út efnum
m eða efnabllöndum sem eru talin getta haft í för m
með sér óæsskileg áhrif á
heilsu man
ðað umhverffið. Við geym
mslu og meðh
höndlun efna
a skal takma rka aðgengi og
nna eða skað
mengunarrhættu eins og
o kostur er.. Við mengunnaróhöpp skkal fylgja viðb
bragðsáætlunn skv. grein 4.4.
4

3.
3.1

IN
NNRA EFTIRL
E
LIT REK
KSTRAR
RAÐILA
A

Skránin
ngar
Rekstrarað
ðili skal hafa reglulegt eftirlit með rekkstrarþáttum
m sem geta haft
h í för meðð sér mengun eða losun
efna út í u
umhverfið. Reekstraraðili skal
s skrá uppplýsingar um eftirfarandi atriði og skuulu skráninga
ar vera
aðgengileggar eftirlitsaðila:








3.2

Viiðhald, eftirliit og bilanir í mengunarvvarnabúnaði þ.e. lyktareyyðingarbúnaðði,
fittugildru og öðrum
ö
hreinssibúnaði fyrirr frárennsli.
Tæ
æmingu fituggildru ásamt staðfestinguu flutningsað
ðila eða mótttökustöðvar..
Alllan úrgang sem
s
til fellur við framleiððsluna, sbr. ákvæði reglug
gerðar nr. 1884/2002,
um
m skrá yfir sp
pilliefni og an
nnan úrgangg.
No
otkun efna sbr.
s gr. 2.24, þar með taliin rotvarnare
efni og efni notuð
n
í efnatturni.
M
Magn og gerð spilliefna se
em skilað er ttil móttökusttöðvar ásamt staðfestinggu
flu
utningsaðila og/eða móttökustöðvarr.
M
Mengunaróhö
öpp og viðbrö
ögð við þeim
m.
Frramkvæmd hreinlætisáæ
h
ætlana skv. grrein 2.23.

Eftirlitssmælingarr
Gera skal eftirfarandi mælingar þe
egar verksmiððjan er í fullrri vinnslu og skulu niðursstöður vera aðgengilegar
a
r
og sendar eftirlitsaðilaa:
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Ásstand landað
ðs hráefnis t.d. hitastig ogg TVN gildi.
TV
VN‐gildi og hitastig
h
hráeffnis sem tekiðð er til vinnsslu skal mæla
a að lágmarkki einu sinni á dag, á
fö
östum fyrirfraam ákveðnum tímum, t.dd. í byrjun vaakta og alltaff þegar skipt er um hráeffnisgeymslu
eð
ða farm. Taka skal fleiri mælingar
m
sam
ma dag ef TV
VN gildið fer yfir
y 100 mg N
N/100 g. Alla
ar mælingar
á TVN skulu að
ðgengilegar fyrir
f
eftirlitsaaðila.
 Fittu, svifefni og
o COD í fráre
ennsli verksm
miðjunnar skkal mæla árle
ega í samræm
mi við leiðbe
einingar
Umhverfisstoffnunar og skila niðurstöððum til Umhvverfisstofnun
nar fyrir 1.maaí ár hvert. Mælt
M
skal í
f
og öðrum hreinnsibúnaði ogg skal mæling
gin ná yfir einnn sólarhringg
fráárennsli frá fitugildru
(m
meðalsýni) meðan
m
vinnsla
a er í gangi oog skal viðeiggandi aðstaða fyrir sýnatööku vera til staðar.
s
Einnig er heim
milt að mæla fitu, svifefni og COD í sjó
ó sem tekinn er inn í frávveitu og fá þa
annig út
lo
osun sbr. losu
unarmörk í grein 2.17.
 Frramkvæma skal
s rennslism
mælingar í frrárennsli á saama tíma og sýnataka ferr fram.
 Efftirlitsaðili geetur jafnfram
mt farið fram á mælingar á sýrustigi viið losun sýruu og vítissóda
a í frárennsli
teelji hann ástæ
æðu til.
 M
Mælingar á úttblásturshrað
ða í skorsteinni. Mæla skal útblástursh
hraða einu si nni á starfsle
eyfistíma,
fyyrir 1. janúar 2016. Sé útb
blásturshrað i nægjanlegu
ur þarf ekki að
a endurtakaa mælinguna
aá
starfsleyfistím
manum, nema
a gerðar verrði breytingar sem ætla má
m að geti vaaldið breyttu
um
ða.
úttblásturshrað
 Reekstraraðili getur
g
látið mæla BOD í sttað COD, kjósi hann svo, og skal þá skkila útreiknuðu COD‐
gildi til eftirlitssaðlila auk hins mælda giildis.
m hvernig staaðið er að sýn
natöku
Umhverfissstofnun getur sett nánari skilyrði um

3.3

Grænt b
bókhald og
o útstrey
ymisbókha
ald
Rekstrarað
ðili skal færaa grænt bókh
hald í samræ mi við ákvæði reglugerðar nr. 851/20002, um græ
ænt bókhald.
Eftirlitsmæ
ælingum í greein 3.2 skal skilað
s
með grrænu bókhaldi. Rekstrarraðili skal einnnig færa
útstreymissbókhald í saamræmi við reglugerð nrr. 990/2008, um útstreym
misbókhald. SSkila skal nið
ðurstöðum
græns bókkhalds og útsstreymisbókh
halds fyrir 1.. maí ár hvert.

3.4

Hávaði
Eigi síðar een í árslok 2015
2
skal mæ
æla hávaða ffrá verksmiðjjunni. Mælin
ngin skal gerðð þegar verkksmiðjan er í
fullri starfsemi og miðast við það hvort
h
fylgt séé kröfum í grein 2.20.

4.

EFTIR
RLIT, ST
TARFSH
HÆTTIIR OG UMHVE
U
RFISMA
ARKMIIÐ

4.1

Starfshæ
ættir
Rekstrarað
ðili skal trygggja gæði hráe
efnis eins ogg best verðurr á kosið með
ð markvissum
m vinnubrögðum sem
miða að því að halda mengun
m
loftss og lagar í láágmarki. Viðh
hald á mengunarvarnabúúnaði skal ve
era
fyrirbyggjaandi.
Rekstrarað
ðili skal setjaa sér umhverrfismarkmið og starfa sam
mkvæmt þeim.

4.2

Samskip
pti
Sérstakur fulltrúi reksstraraðila skkal vera tenggiliður við eftirlitsaðila
e
m
og ber hannn ábyrgð á samskiptum
rekstrarað
ðila vegna efftirlits með mengunarvöörnum og framkvæmd viðbragðsáæ
v
ætlana. Eftirlitsaðili geturr
haft samb
band við fulltrúann utan hefðbundins
h
s starfstíma ef
e þörf krefur.
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4.3

Umhverrfisstjórn
nunarkerffi
Rekstrarað
ðili getur valið að vinna eftir um
mhverfisstjórn
nunarkerfi. Velja má
m
staðlað
ð
umhverfissstjórnunarkeerfi, t.d. ÍST
T EN ISO 114001:2004 eða þátttökku í umhveerfismálakerffi ESB sbr..
reglugerð nr. 334/2
2013, um frjálsa
f
þáttttöku fyrirtæ
ækja og stofnana í uumhverfisstjó
órnunarkerfii
bandalagssins (EMAS), eða starfað samkvæmt eeigin kerfi.
Velji reksttraraðili að reeka innra efttirlit sem upppfyllir staðlaðar kröfur err eftirlitsaðilaa heimilt skvv. grein 12.6
6
í reglugerð
ð nr. 786/19
999, að dragga úr eftirliti og lækkar þá
þ eftirlitsgja
ald sem því nemur. Þá er
e heimilt að
ð
draga úr rreglubundnu
u mengunarvvarnaeftirliti hjá atvinnurrekstri sem er
e með innraa eftirlit með
ð ákveðnum
m
eftirlitsþátttum sem efttirlitsaðili he
efur samþykkkt.

4.4

Áhættumat og viiðbragðsá
áætlun
Rekstrarað
ðili skal vera með viðbraggðsáætlun seem unnin er á grundvelli áhættumatss sem að lággmarki felur í
sér skilyrð
ði í viðauka I.B. í lögum nrr. 33/2004, uum varnir gegn mengun hafs
h og strannda. Þar skal taka á
hugsanleggri hættu á bráðamengun
n og hvenær tilkynna sku
uli um mengu
unaróhöpp tiil Umhverfisstofnunar.
Tryggja skkal að starfsfó
ólk hafi fullnægjandi þekkkingu á eitru
unarhættu og
g eiginleikum
m þeirra efna
a sem það
vinnur meeð og skulu upplýsingar
u
þar
þ að lútanddi ávallt vera tiltækar. Við
ðunandi viðbbragðsáætlun
n skal
fullnægja skilyrðum í lögum nr. 33/2004 og ve ra aðgengile
eg fyrir eftirlittsaðila.

4.5

Tilkynn
ning vegna
a mengun
naróhapp
pa
Verði óhapp eða slys sem
s
hefur í för með sér loosun mengandi efna í um
mhverfið ska l þegar í stað
ð gripið til
aðgerða skv. viðbragðsáætlun sbr.. grein 4.4, tiil þess að fyrirbyggja að mengun
m
valddi skaða á um
mhverfi.
Verði bilun
ði skulu hafnnar nauðsynlegar lagfæringar. Tilkynnna skal um slík tilvik,
n í mengunarvarnabúnað
önnur óhö
öpp eða slys í samræmi við
v viðbragðssáætlun sbr. grein 4.4. Einnig skal rekkstraraðili fara yfir
atvikið og gera ráðstaffanir sem miði að því að hindra að saambærilegt atvik
a
endurtaaki sig. Eftirlittsaðili skal
upplýstur um slíkar ráðstafanir.

4.6

Tryggin
ngar vegna bráðam
mengunar
Rekstrarað
ðili skal taaka ábyrgð
ðartryggingu eða legggja fram aðra fullnæ
ægjandi trygggingu sem
m
Umhverfissstofnun mettur gilda, alltt að 1 milljónn SDR, sbr. ákvæði 16. grein laga nr. 333/2004.

4.7

Eftirlit
Umhverfissstofnun heffur eftirlit me
eð starfsemi rekstraraðilaa í samræmi við ákvæði rreglugerðar nr.
786/1999,, um mengun
narvarnaeftirlit. Umhverrfisstofnun ge
etur falið öðrum framkvæ
æmd hluta eftirlits
e
í
samræmi við ákvæði greina
g
7.4 ogg 9.1 í reglugeerðinni.
ubundinni skkoðun á vettvvangi, móttö
öku athugase
emda, fyrirsppurna og yfirferð gagna
Eftirlit felsst m.a. í reglu
sem rekstraraðila ber að skila. Eftirlitsskyldum aðilum er skkylt að veita allar upplýsiingar sem na
auðsynlegar
eru vegna eftirlits með
ð framkvæmd laganna ogg ber þeim endurgjaldsla
e
aust að afhennda sýni sem
m talin eru
nauðsynleeg vegna eftirlits samkvæ
æmt 3. mgr. 28. gr. laga nr.
n 7/1998 um hollustuhæ
ætti og menggunarvarnir.
Viðbótareeftirlit getur farið
f
fram m.a. vegna nýss búnaðar, vegna
v
kvartan
na eða sérstaakra úttekta vegna
áætlana seem rekstraraaðili hefur ge
ert um úrbættur.

4.8

Breytin
ngar á mæ
ælingum
Eftirlitsaðiili getur, telji hann ástæ
æðu til, fariðð fram á tíð
ðari mengun
narmælingarr eða efnagrreiningar en
n
starfsleyfið gerir ráð fyyrir eða heim
milað að dreggið verði úr tíðni
t
mælinga
a eftir því se m við á.
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5.

Umhv
verfisvö
öktun

5.1

Vöktunarmæling
gar
Rekstrarað
ðili skal takaa þátt í vöktun á helstu umhverfisþááttum í nágrrenni verksm
miðjunnar í samræmi við
ð
umfang lo
osunar fyrirttækisins og vöktunarkrröfur vegna alþjóðlegra samninga ssem Ísland á aðild að..
Umhverfissstofnun mu
un meta þörrf á sérstakrri vöktunaráætlun hverju sinni eða þátttöku re
ekstraraðila í
sameiginleegum vöktun
naráætlunum
m.

5.2

Mæling
gar á fráre
ennsli
Rekstrarað
ðili skal láta framkvæma
a heildarútteekt á losun mengandi
m
effna í samráðði við Umhve
erfisstofnun..
Mælingar skal gera á fitu,
f
svifefni og
o COD og/eeða BOD í sýn
num sem tekkin eru samhhliða rennslissmælingum.
elstu tegunddum bræðslu
ufisks sem tekinn er til vi nnslu í verkssmiðjunni ogg
Úttektin skal taka fyrirr vinnslu á he
ði grein fyrirr vetrarvinnslu og sum arvinnslu. Gera
G
skal rennslismælinggar í fráren
nnslislögnum
m
gera bæð
verksmiðjunnar annarrs vegar mið
ðað við venj ulega vinnslu og hins ve
egar við lönddun. Mælinggarnar skulu
u
e og gera skaal grein fyrir mæliaðferðum og atriðuum sem geta
a haft áhrif á
vera eins ááreiðanlegarr og kostur er
túlkun nið
ðurstaðna og ráðstöfunum til að b regðast við skekkjuvöldum í mælinngum, svo se
em seltu ogg
aðstæðum
m við rennsliismælingar. Gæta skal aað því að mæ
æliraðir séu nógu langarr til að forða
ast tilfallandii
skekkjur o
og óvissu. Á grundvelli mælingann a skal metaa heildarlosu
un lífrænna efna frá ve
erksmiðjunnii
þannig að
ð áhrif á umhverfið og hugsanlegt
h
veerðmætatap
p liggi fyrir. Við
V úttektinaa er heimilt að samnýtaa
mælingar skv. grein 3.2.
ðili skal skila til Umhve
erfisstofnunaar niðurstöðum þessarar úttektar fyyrir 1. maí 2016 ásamtt
Rekstrarað
upplýsingu
um um heild
darmagn unn
nins hráefnis þann tíma sem könnunin nær yfir.

6.

GJALD
DSKYLD
DA
Starfsemi þessi er flokkkuð í 2. eftirlitsflokk skvv. lið 1a í fylggiskjali 1 í re
eglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfii
fyrir atvin
nnurekstur seem getur ha
aft í för meðð sér mengu
un. Rekstraraðili greiðir Umhverfissttofnun gjald
d
vegna útggáfu og kynn
ningar starfssleyfisins og greiðir eftirlitsaðila gja
ald vegna reeglubundins eftirlits skv..
gjaldskrá Umhverfissttofnunar. Gjjald vegna viðbótareftirlits, svo se
em vegna vvanefnda eð
ða kvartana,,
greiðist séérstaklega samkvæmt gja
aldskrá.
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7.

GILDIISTAKA
A
Starfsleyfi þetta, sem er veitt sam
mkvæmt reg lugerð nr. 785/1999 um
m starfsleyfi ffyrir atvinnurekstur sem
m
s mengun, sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhættti og menguunarvarnir, öðlast
ö
þegarr
getur haftt í för með sér
gildi og ggildir til xx. xxxx 2030
0. Með gilddistöku þesssa starfsleyffis fellur úrr gildi eldra
a starfsleyfii
verksmiðjunnar frá 23
3. septemberr 2003 sem úútgefið var aff Hollustuverrnd ríkisins.

Reykjaavík dd.m
mm.áááá

Um hverfissto
ofnun
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Viðau
uki
Yfirlit y
yfir skilad
daga:
Í eftirfaran
ndi greinum starfsleyfisin
ns eru skiladaagar tilgreind
dir:








M
Mæla skal útb
blásturshraða
a einu sinni á starfsleyfisttíma, fyrir 1. janúar 20166, skv.
grrein 3.2.
Frramkvæma skal
s mælingar á ryki í útb læstri allra olíubrennara
o
fyrir árslok 22014 skv.
grrein 3.2.
Fittu, svifefni og
o COD í fráre
ennsli verksm
miðjunnar skkal mæla árle
ega samkvæm
mt grein
3.2 og skila nið
ðurstöðum til Umhverfissstofnunar fyyrir 1.maí ár hvert
h
b
og útstreymisbó
ú
ókhalds
Í ggrein 3.3 segir að skila skuli niðurstöððum græns bókhalds
árrlega í samræ
æmi við ákvæ
æði reglugerðða nr. 851/20
002 og 990/2
2008. Skiladaagar eru
fyyrir 1. maí ár hvert.
Eigi síðar en í árslok
á
2015 skal
s mæla háávaða frá verksmiðjunni skv. grein 3.44
s skila til Umhverfissto
U
ofnunar niðurstöðum úttektar á fráreennsli fyrir
Reekstraraðili skal
1. maí 2016, skv. grein 5.2
2.
v
nar og skulu þau liggja
Viinna skal að umhverfismarkmiðum fyyrir rekstur verksmiðjunn
fyyrir eigi síðar en 1. júní 20
015. Markmiiðin skulu endurskoðast á 4 ára frestii.

mi á milli þesssa viðauka og
o megintextta starfsleyfisins gildir me
egintextinn.
Sé misræm

Fylgisskjal
Ákvörðu
un losunarm
marka:
i.

ii.
iii.
iv.

v.

M
Mörk í grein 2.2
2 fyrir reiku
ula basa í hrááefni eru ákvvörðuð út frá
á því að brennnisteinsvetn
ni byrjar að
myndast í fiskkhráefni við TVN
T gildi 50 ‐ 100 mg N//100 g (Reference Docum
ment on Besst Available
Teechniques in
n the Slaugtherhouses aand Animal By‐products Industries, May 2005 (IPPC), bls.
3221).
Lo
osunarmörk á ryki í grein 2.9 eru seett 100 mg/N
Nm3, sem erru þau mörkk sem að olíu
ubrennari í
við
ðunnandi ástandi ætti að
ð geta náð.
Lo
osunarmörk á fitu (oil & grease) í greein 2.17 eru þau sömu og í sambærillegum norskkum leyfum
(h
http://www.n
norskeutslipp
p.no/no/Div erse/Virksom
mhet/?Comp
panyID=53366).
osunarmörk á svifefni í grein 2.177 eru þau sömu og í sambærileggum norsku
um leyfum
Lo
(h
http://www.n
norskeutslipp
p.no/no/Div erse/Virksom
mhet/?Comp
panyID=53366).
Lo
osunarmörk á COD í grein
n 2.17 eru ei ns og í samb
bærilegum leyfum.
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