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1.
1.1

A
ALMENN
N ÁKVÆ
ÆÐI

Rekstra
araðili
Starfsleyfi þetta gildir fyrir Vegagerðina kt. 6800269‐2899, vegna
v
bikbirg
gðastöðvar á Óseyri 2, ha
afnarsvæði
e nefnd reekstraraðili.
Reyðarfjarrðar. Vegageerðin er hér eftir
Komi nýr aaðili að reksttri bikbirgðasstöðvarinnarr getur hann sótt um að starfsleyfið
s
vverði fært yfiir á hann, án
þess að geefið verði út nýtt starfsleyfi, sbr. 27. ggr. reglugerð
ðar nr. 785/1999. Með um
msókninni skkulu fylgja
gögn sem sýna fram á að rekstrara
aðilinn hafi teekið við reksstrinum.
ðili getur faliið verktaka með
m öll tilskillin opinber le
eyfi að annasst verk fyrir ssig. Rekstraraðili
Rekstrarað
ábyrgist þó áfram að ákvæðum
á
sta
arfsleyfisins ssé framfylgt..
ðila ber að uppfylla gildandi lög og reeglugerðir á starfssviði
s
sínu og haga sstarfsemi og frágangi í
Rekstrarað
samræmi við gildandi deiliskipulagg.

1.2

Umfang
g starfsem
minnar
Í bikbirgðaastöðinni er heimilt að ta
aka á móti ogg geyma í stæ
ærsta geymi allt að 910 m 3 af biki (bittumen) eða
þau önnurr olíuefni sem
m eru ætluð til malbiks oog olíumalarfframleiðslu.
Starfsemin
n skal rekin í samræmi viið ákvæði regglugerðar nrr. 35/1994, um varnir geggn olíumengun frá
starfsemi í landi.

1.3

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. Viðbótareftirlit getur m.a. faarið fram veg
gna nýs búnaaðar, vegna kvartana
eða sérstaakra úttekta vegna áætlana sem reks traraðili hefu
ur gert um úrbætur.

1.4

Mengun
narvarnirr
Rekstrarað
ðila ber að uppfylla gildandi lög og reeglugerðir á starfssviði
s
sínu. Rekstraraaðili skal notta bestu
fáanlegu ttækni (BAT) við
v menguna
arvarnir og n ýta orku vel. Þegar aðferrðum er beittt við mengunarvarnir
sem valdaa því að menggun færist á milli andrúm
mslofts, vatnss og jarðvegss skal halda nneikvæðum
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heildaráhrrifum á umhvverfið í lágmarki (samþæ
ættar mengun
narvarnir). Besta fáanlegga tækni við geymslu
g
efna, svo ssem við geym
mslu olíubirggða, hefur veerið skilgreind í „Referencce Documennt on Best Avvailable
Techniquees on Emissio
ons from Sto
orage, July 20006“.
Verði breyytingar á besstu fáanlegu tækni skulu þær taka gild
di og innleiddar samkvæ
æmt ákvæðum
m í grein
1.7.

1.5

Breytin
ngar á rek
kstri
breytingar á atvinnurekstrinum
Rekstrarað
ðili skal veitaa Umhverfissstofnun uppl ýsingar um fyrirhugaðar
f
með góðu
um fyrirvara áður
á
en ráðist verður í þæ
ær, sbr. 1. málsgrein
m
18. gr. reglugerððar nr. 785/1999. Á
grundvelli þeirra metu
ur útgefandi hvort nauðsyynlegt sé að gefa út nýtt starfsleyfi sbbr. 2. mgr. 18. greinar
reglugerðaarinnar.

1.6

Gangsettning og stöðvun
s
rekstrar
Áætlun um
m frágang veegna rekstrarrstöðvunar s kal vera til sttaðar og fjallla skal þar annnars vegar um
u
tímabundna rekstrarsttöðvun og hiins vegar um
m varanlega rekstrarstöðv
r
vun. Í áætlunn skal gera grrein fyrir
o
hvernig geengið skuli frrá tækjum, útbúnaði, hússnæði, rekstrrarsvæði, geyymum, lögnuum, efnum og
menguðum
m jarðvegi. Í áætluninni skal alltaf geengið út frá því
þ að lágmarka mögulegg mengunará
áhrif.
Varanleg rrekstrarstöðvvun skal tilkyynnt eftirlitsaaðila með a.m.k. þriggja mánaða fyri rvara eða þe
egar
ákvörðun liggur fyrir. Við
V lok rekstrar skal reksttraraðili tilkyynna eftirlitsaðila um aðggerðir sínar samkvæmt
s
áætluninn
ni innan þrigggja mánaða frá
f því að þe im lýkur. Gera skal slökkviliði Fjarðabbyggðar viðvvart um
stöðvunina um leið ogg eftirlitsaðila
a.
ðila um notkkun stöðvarinnnar ef hafi rekstur
r
birgð
ðastöðvarinnnar legið niðrri í mánuð
Tilkynna skal eftirlitsað
eða lengur eða reksturinn verið stó
órlega skertuur.
Tilkynna skal eftirlitsað
ðila strax um
m stöðvun rekkstrar og ráð
ðstafanir þar að lútandi.
ðila um það ef notkun heefst aftur haffi starfsemin legið niðri.
Tilkynna skal eftirlitsað

1.7

Endursk
koðun sta
arfsleyfis
Endurskoð
ða skal starfssleyfið að jafnaði á fjögurrra ára fresti sbr. 20. gr. reglugerðar
r
nr. 785/1999
9.
Einnig er sskylt að endu
urskoða starffsleyfið ef foorsendur reksstrarins breyytast með efttirfarandi hæ
ætti, sbr. 21.
gr. reglugeerðar nr. 785
5/1999:







Eff rekstraraðili breytir reksstrinum meðð þeim hætti að tilkynningaskylt er sbbr. gr. 1.5
Eff öryggi við reekstur krefstt þess að önnnur tækni sé notuð en up
pphaflega va r miðað
við
ð í starfsleyfinu
Eff mengun af völdum
v
rekstrarins er meeiri en búastt mátti við þe
egar starfsleyyfið var
geefið út eða eff vart verðurr mengunar ssem ekki var gert ráð fyriir við útgáfu leyfisins
Eff breytingar verða
v
á bestu
u fáanlegu tæ
ækni sem ge
era það kleift að draga um
mtalsvert
úrr losun menggunarefna. Ef
E breytingarr verða á viðm
miði um besttu fáanlegu ttækni skal
reekstraraðili seenda útgefan
nda starfsleyyfis, skv. beið
ðni útgefandans, tímasett
tta áætlun
seem fjallar um
m með hvaða hætti hann hyggist taka upp hina nýýju tækni en rökstyðji
an
nnars að hon
num sé það ekki
e möguleggt
m snertir
Eff breytingar verða
v
á lögum
m eða reglum
m um mengu
unarvarnir eð
ða annað sem
reeksturinn. Reekstraraðila er
e þó ætíð skkylt að fara að
a gildandi lö
ögum og regllugerðum,
sb
br. gr. 1.1 og 1.4, jafnvel þótt starfsleyyfi hafi ekki verið
v
endursskoðað.
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Við endurskoðun starffsleyfisins skal tekið tillit til þess að kröfur í starfsleyfum fyrir séu samræm
mdar eins og
t og jafnræð
ðis gætt. Ef nnauðsynlegt reynist að mati
m eftirlitsaððila getur útgefandi
aðstæður gefa tilefni til
starfsleyfis krafist endurskoðunar starfsleyfisinns sbr. 21. grr. reglugerðar nr. 785/19999.

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.
n að um alva
arlega hættu sé að ræða, og aðgerð þoli
þ enga bið,, er stofnuninni heimilt
Telji Umhvverfisstofnun
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 skvv. grein 1.3 og
o 1.8 opinbe
erlega. Birtinngin er á vefssíðu
stofnunarinnar eða með öðrum að
ðgengilegum
m hætti.

1.10 Umhverrfisábyrgð
ð
Rekstrarað
ðili ber ábyrggð á umhverrfistjóni eða yyfirvofandi hættu
h
á slíku tjóni af völddum atvinnusstarfsemi
sbr. lög nrr. 55/2012, um
u umhverfissábyrgð, og sskal koma í veg
v fyrir tjón eða bæta ú r tjóni ef það
ð hefur
orðið og b
bera kostnað af ráðstöfun
num sem af því leiðir.

1.11 Annað
Eintak af sstarfsleyfi þeessu skal ávallt vera tiltæ kt á vinnustaað ásamt afstöðumynd aaf birgðastöð
ð, flæðiriti af
stöðinni m
með merkingum geyma og
o lagna, viðbbragðsáætlun og rekstrarhandbók.

2.
2.1

V
VARNIR
R GEGN MENGU
UN YTR
RA UMH
HVERF
FIS

Frágang
gur birgðageyma
Olíugeymaar skulu veraa í olíuheldri lekavörn, t.dd. olíuheldri þró. Rúmtakk lekavarnar sskal vera sem
m hér segir:
Fyrir einn geymi skal rúmtak lekavvarnar vera m
meira en sem
m nemur 90%
% af rýmd geyymis. Ef fleiri en einn
mtak lekavarrnar vera meira en sem nemur 90% a f rýmd stærssta geymis í
geymir er í sömu lekavvörn skal rúm
lekavörnin
nni að viðbæ
ættri rýmd annarra geymaa í hæð lekavvarnar. Umhvverfisstofnunn getur þó heimilað að
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rýmd lekavarnar sé 60
0% af rýmd sttærsta geym
mis ef tiltæk er
e aðgengileg
g flotgirðing.. Lokunarbún
naður skal
ðurkenndri gerð
g
og þannig staðsetturr að ekki sé hætta
h
á því að
a hann verðði fyrir hnjaskki.
vera af við

2.2

Áfylling
g flutningssgeyma
Áfylling flu
utningsgeym
ma skal fara frram á olíuheeldu áfyllingaarplani með niðurfall
n
í læ
ægsta punkti sem
s tengt
er olíuskiljju.

2.3

Löndun
n olíu og önnur
ö
áfyllling á geyyma
Setja skal upp og fylgjaa verklagslaggsreglum um
m löndun olíu þar sem fram kemur hvvernig öllum tengingum
t
háttað og tryyggt að olía smitist
s
ekki úút í umhverfið.
skal vera h
Koma skall í veg fyrir að geymar yfirfyllist, t.d. m
með viðeigan
ndi tækjabún
naði og/eða vverklagsreglum.
A.m.k. ein
num mánuði áður en fyrsta löndun efftir gildistöku
u starfsleyfisins fer fram, skulu verkla
agsreglurnar
liggja fyrirr og fá samþyykki Umhverfisstofnunarr.

2.4

Frárenn
nsli
Frárennsli frá áfyllingaarplani og lekkavörn skal leeitt í gegnum
m olíuskilju (o
olíuskiljur) uttan lekavarn
nar.
Olíuskilja m
með frárenn
nsli til yfirborrðsvatns eða sjávar skal vera
v
af gerð I, samanber staðal nr. ÍST
T EN 858.
Olía í fráreennsli má að hámarki verra 15 mg/kg.. Starfsleyfið gerir ráð fyrrir að frárennnsli frá starfsseminni sé
veitt í frávveitukerfi sveeitarfélagsinss. Nota skal oolíuskilju við hreinsun frá
árennslis. Heeimilt er að nota
n
olíuskilju aaf gerð II, miðað við hám
marksflæði fráárennslis, að
ð fengnu sam
mþykki rekstraaraðila fráve
eitukerfis.
Virkni olíu
uskilja skal yffirfarin a.m.kk. á sex mánaaða fresti og þær tæmdar eftir þörfum
m (sandfang og
olíuhólf). FFjarlægja skaal olíu úr skiljju ef olía fyll ir meira en 25%
2 af rúmta
aki olíurýmiss, og sand ogg leðju úr
sandfangi ef magn fastefnis fer yfir 40% af vökkvarúmmáli sandfangs.
s
Frrárennslislaggnir við þrærr skulu vera
m sem hafðirr eru lokaðir nema þegarr hleypt er úr þeim, eða búnar
b
sjálfvirrkum lokum fyrir olíu.
með lokum
Ekki er heimilt að þvo olíubíla með
ð tjöruhreinssi á áfyllingarrplani eða lossa sambærileeg olíuhreinssiefni í
ð.
frárennslið

2.5

Lekavarrnir
Frágangurr á geymum og
o lögnum fyyrir eldfima vvökva skal ve
era í samræm
mi við ákvæðði reglugerða
a nr.
35/1994 o
og 188/1990. Lagnir skulu
u þannig frággengnar að hægt
h
sé að ka
anna hvort þþær leka. Í
viðbragðsáætlun, sbr. gr. 4.4, skal kveðið á um
m viðbrögð ve
egna leka, til dæmis um bbúnað og efn
ni til
ú t.d. ídrægg efni (ísogse
efni, uppþurrrkunarefni), nnotkun á lekkabyttum og
hreinsunar olíu sem kaann að leka út,
verklag við
ð að hreinsa olíu sem lekkur eða smitaast út.

2.6

Úrgangu
ur
Dregið skaal skipulega úr
ú myndun úrgangs
ú
og úrrgangi komið
ð til endurnýýtingar eða skkipulagðrar förgunar.
f
Spilliefni ssem verða til við starfsem
mina skal skráá og skila til viðurkenndrrar spilliefnam
móttöku. Úrgangsolía
skal fara til samþykktss móttökuaðiila. Heimilt eer að semja beint
b
við aðila sem hefur heimild til nýtingar
n
úrgangsolííu um móttö
öku á úrgangsolíu frá birggðastöðinni.

2.7

Hávaði
Rekstrarað
ðili skal leitast við að draga úr hávaðaa frá birgðasstöðinni og skal hávaði í nnærliggjandi íbúðabyggð
vera í sam
mræmi við þaau mörk sem fram koma í reglugerð nr.
n 724/2008, um hávaðaa.
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2.8

Efnanottkun, öryg
ggisblöð og
o skiptirreglan
Rekstrarað
ðili skal vinna samkvæmtt efnalögun nnr. 61/2013 og reglugerð
ð nr. 750/20008 um skráningu, 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
bragðsáætlunnun skv. greiin 4.4.
Rekstrarað
ðila er skylt að
a ganga þan
nnig frá menngandi efnum
m að ekki sé hætta
h
á að þþessi efni berrist út í
umhverfið
ð, í sjó, í yfirb
borðsvatn eð
ða í grunnvattn.

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. Skkrá skal upplýsingar um eeftirtalin atriiði og skulu skráningar
s
geerðar í rekstrrarhandbók
og vera að
ðgengilegar eftirlitsaðila:
e






3.2

Viiðhald, eftirliit og bilanir í mengunarv arnabúnaði, þar með taldar þrær, olííuskiljur
ogg yfirferð á virkni olíuskiljja sbr. gr. 2.44.
M
Magn og gerð móttekinnar úrgangsolíuu.
M
Magn og gerð spilliefna se
em skilað heffur verið til móttökustöð
m
var ásamt
staðfestingu flutningsaðila
a og/eða mótttökustöðvar.
M
Mengunaróhö
öpp og viðbrö
ögð við þeim
m.
Þjálfun starfsm
manna sbr. gr. 4.7.

Eftirlitssmælingarr
Eftirfarand
di mælingar skulu framkvvæmdar af reekstraraðila::


M
Mæla skal olíu
u í fráveituva
atni, að lágm arki þriðja hvert ár en offtar ef vafi leeikur á að
krröfur í gr. 2.4
4 séu uppfyllttar.
 Kaanna skal að lágmarki árlega hvernig úrtök og lau
usar tenginga
ar virka.
 Þrrýstiprófa skaal lagnirnar á 5 ára fresti .
 Leekavarnir sku
ulu prófaðar á minnst 10 ára fresti.
 Bo
otnþykkt og þykkt neðsta
a umfars geyyma skal mæ
æld á minnst 10 ára fresti..
Niðurstöð
ður mælingan
nna skulu fæ
ærðar í rekstraarhandbók og
o skilað til Umhverfissto
U
ofnunar. Ljúkka skal
mælingum
m og skila þeim til Umhve
erfisstofnunaar fyrir lok hvvers árs. Ljúkka skal þeim mælingum sem
s
gera á
sjaldnar en árlega fyrirr árslok 2015
5. Umhverfissstofnun er þó
þ heimilt að framlengja ffrest fyrir þrýstiprófanir
s
5 árum, og fyrir leekavarnir, bo
otnþykktarmælingu og m
mælingu á þykkt neðsta
ef þær ligggja fyrir frá síðustu
umfars ef þær hafa áttt sér stað á síðustu
s
10 árrum.

3.3

Rekstra
arhandbó
ók
Í olíubirgð
ðastöðinni skkal rekstrarha
andbók vera aðgengileg fyrir
f
starfsmenn og eftirllitsaðila. Í handbókina
skal skrá á aðgengilegaan hátt upplýýsingar um eeftirfarandi þætti:
þ
eftirlit, breytingar í stöðinni,
athugasem
mdir starfsmanna og eftirlitsmanna uum viðhald, ástand
á
og tæ
æmingu olíuskkilju, þrýsti‐, leka‐ og
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þéttiprófaanir, þykktarm
mælingar ogg birgðauppgj
gjör á mánaðarfresti, þjálfun starfsmaanna svo og annað
a
sem
skiptir máli varðandi framkvæmd mengunarva
m
arnaeftirlits.

3.4

Framkv
væmd mæ
ælinga
Rekstrarað
ðili skal kostaa og ábyrgjast framkvæm
md mælinga sem kveðið er á um í staarfsleyfi þessu.

4.
4.1

E
EFTIRLIIT, STA
ARFSHÆ
ÆTTIR OG UM
MHVERF
FISMAR
RKMIÐ

Starfshæ
ættir
Rekstrarað
ðili skal kapp
pkosta að dra
aga sem messt úr því álaggi sem rekstu
urinn veldur m
með starfshá
áttum
sínum. Stu
uðlað skal að
ð góðri nýtinggu og að losuun mengunarefna frá birgðastöðinni verði eins líttil og kostur
er. Gerðarr skulu nauðssynlegar ráðstafanir til þ ess að komaa í veg fyrir mengunaróhö
m
öpp og draga
a úr
afleiðingum þeirra.
ðili skal setjaa sér umhverrfismarkmið og starfa sam
mkvæmt þeim. Setja skall umhverfism
markmið
Rekstrarað
fyrir 1. sep
ptember 201
15 og endursskoða þau á ffjögurra ára frest. Starfsm
menn skulu vvera þjálfaðir til að
bregðast vvið mengunaaróhöppum.

4.2

Samskip
pti
Sérstakur fulltrúi reksttraraðila skal vera tengiliiður við eftirlitsaðila og ber
b hann ábyyrgð á samskiptum
ðila vegna efttirlits með mengunarvör
m
rnum og fram
mkvæmd viðbragðsáætlaana. Eftirlitsa
aðili getur
rekstrarað
haft samb
band við fulltrúann utan hefðbundins
h
s starfstíma ef
e þörf krefur.

4.3

Umhverrfisstjórn
nunarkerffi
Rekstrarað
ðili getur valið að vinna eftir
e umhverffisstjórnunarkerfi. Velja má staðlað
umhverfissstjórnunarkeerfi, t.d. ÍST EN
E ISO 1400 1:2004 eða þátttöku
þ
í um
mhverfismálaakerfi ESB sb
br. reglugerð
nr. 334/20013, um frjálsa þátttöku fyrirtækja ogg stofnana í umhverfisstj
u
órnunarkerffi bandalagsins (EMAS),
eða starfaa samkvæmt eigin kerfi.
Velji reksttraraðili að reeka innra efttirlit sem upppfyllir staðlað
ðar kröfur err eftirlitsaðilaa heimilt skv. gr. 12.6 í
reglugerð nr. 786/199
99, að draga úr
ú eftirliti ogg lækkar þá eftirlitsgjald
e
sem
s því nem
mur. Þá er heiimilt að
draga úr reglubundnu mengunarva
arnaeftirliti hhjá atvinnure
ekstri sem err með innra eeftirlit með ákveðnum
á
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

Viðbrög
gð við mengunaróh
höppum
Verði óhapp eða slys sem
s
hefur í för með sér loosun mengandi efna í um
mhverfið ska l skal þegar í stað grípa
mengun vald
di skaða á
til aðgerðaa til að komaa í veg fyrir útbreiðslu meengunarefnaa og til að fyrirbyggja að m
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umhverfin
nu. Verði bilu
un í menguna
arvarnabúnaaði skal gera nauðsynlega
ar lagfæringaar. Rekstrara
aðila ber að
hreinsa þáá mengun seem kann að verða
v
við óhööpp eða önnur atvik, á sinn kostnað.
Eftir því seem við á skall fylgja viðbra
agðsáætlun, sbr. grein 4.4. Einnig ska
al rekstraraððili fara yfir atvikið og
gera ráðsttafanir sem miði
m að því að hindra að ssambærilegtt atvik endurrtaki sig. Eftirrlitsaðili skal upplýstur
um slíkar rráðstafanir.

4.6

Tilkynn
ningar veg
gna meng
gunaróhap
ppa
Ef óhapp vverður sem þarfnast
þ
tafa
arlausra aðgeerða skal straax og upplýsiingar berast hafa samband við
Neyðarlínuna (112). Tiilkynna skal eftirlitsaðila
e
um mengun
naróhöpp ein
ns fljótt og m
mögulegt er. Jafnframt
J
pplýst um óhhappið. Grein
na skal eftirlitsaðila frá þvví ef hætta er
e talin á
skal heilbrrigðisnefnd á svæðinu up
neikvæðum afleiðingu
um fyrir umhverfið.

4.7

Tryggin
ngar vegna bráðam
mengunar
Rekstrarað
ðili skal taka ábyrgðartryyggingu eða lleggja fram aðra
a
fullnægjjandi trygginngu sem
Umhverfissstofnun mettur gilda, sem
m nemur alltt að 1 milljón
n SDR, sbr. ákkvæði 16. gr . laga nr. 33//2004.

4.8

Þjálfun starfsma
anna
Starfsmen
nn og þjónusttuaðilar, þarr með taldir bbílstjórar og vaktmenn, skulu
s
fá viðeiigandi þjálfun á tæki og
öryggisbúnað sem gerrir þá hæfa tiil að vinna í sstöðinni svo og kennslu og
o æfingu í þþví hvernig bregðast skal
við mengu
unaróhöppum
m samkvæm
mt viðbragðsááætlunum. Jaafnframt sku
ulu þeir hljótaa staðgóða fræðslu
f
um
eiginleika allra olíutegunda sem meðhöndlaða
m
ar eru í stöðin
nni. Rekstrarraðili skal tilkkynna eftirlitsaðila um
di þjónustuaaðila. Skrá skal alla þjálfun starfsmannna í rekstrarh
handbók
allar breyttingar sem veerða varðand
stöðvarinn
nar.

4.9

Umhverrfi
Rekstrarað
ðili skal halda athafnasvæ
æði snyrtileggu og tryggja að þar séu engir
e
hlutir eeða efni sem truflað geti
starfsemin
na eða aukið
ð mengunarh
hættu. Læsa sskal hliðum birgðastöðva
ar þegar húnn er ekki mön
nnuð, í
samræmi við ákvæði 43.
4 gr. regluggerðar nr. 355/1994.

4.10 Breytin
ngar á mæ
ælingum
Eftirlitsaðiili getur, teljii hann ástæð
ðu til, farið frram á tíðari mengunarmæ
m
ælingar eða efnagreininggar en
starfsleyfið gerir ráð fyyrir eða heim
milað að dreggið verði úr tíðni
t
mælinga
a eftir því se m við á.

5.

G
GJALDSKYLDA
A

Starfsemi þessi er flokkkuð í 4. eftirrlitsflokk skv.. lið 24c í fylggiskjali 1 í reg
glugerð nr. 7785/1999 um
m starfsleyfi
un gjald
fyrir atvinnurekstur seem getur haftt í för með séér mengun. Rekstraraðili greiðir Umhhverfisstofnu
vegna útgáfu og kynningar starfsle
eyfisins og grreiðir eftirlitssaðila gjald vegna
v
reglub undins eftirlits skv.
Umhverfissto
ofnunar. Gjald vegna við bótareftirlitss, svo sem ve
egna vanefndda eða kvarttana,
gjaldskrá U
greiðist séérstaklega samkvæmt gja
aldskrá.
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6.

G
GILDIST
TAKA

Starfsleyfi þetta, sem er veitt samkkvæmt regluugerð nr. 785
5/1999, um starfsleyfi
s
fyrrir atvinnurekstur sem
s lög nr. 7//1998, um hollustuhætti og mengunaarvarnir, öðlast þegar
getur haftt í för með séér mengun, sbr.
gildi og gilldir til dd.mm
m. 2031.

Reykjaavík dd.m
mm.áááá
Um hverfissto
ofnun
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VIÐAUKI
daga:
Yfirrlit yfir skilad
Í eftirfaran
ndi ákvæðum
m starfsleyfissins er ákveððinn skiladagur tilgreindu
ur:





r
mhverfismarkkmið fyrir 1.
Saamkvæmt grein 4.1 skal rekstraraðili
setja sér um
seeptember 20
015 og endurrskoða þau á fjögurra áraa fresti.
Ljúka skal mæ
ælingum skv. grein 3.2 og skila þeim tiil Umhverfissstofnunar fyrrir árslok
m sem gera á sjaldnar en árlega fyrir árslok
á
2015.
hvvers árs. Ljúkka mælingum
Umhverfisstoffnun er þó he
eimilt að fra mlengja fresst fyrir þrýstiprófanir ef þþær liggja
fyyrir frá síðusttu 5 árum, ogg fyrir lekavaarnir, botnþyykkt og þykktt neðsta umffars ef þær
haafa átt sér stað á síðustu 10 árum.
Ljúka skal mæ
ælingum skv. grein 3.2 og skila þeim tiil Umhverfissstofnunar fyrrir lok
hvvers árs. Ljúkka skal þeim mælingum ssem gera á sjjaldnar en árrlega fyrir ársslok 2015.
Umhverfisstoffnun er þó he
eimilt að fra mlengja fresst fyrir þrýstiprófanir ef þþær liggja
gu og mælinggu á þykkt
fyyrir frá síðusttu 5 árum, ogg fyrir lekavaarnir, botnþyykktarmæling
neeðsta umfarss ef þær hafa
a átt sér staðð á síðustu 10
0 árum.

Regluleg sskil eru á eftirfarandi kröffum



M
Mæla skal olíu
u í fráveituva
atni, að lágm arki þriðja hvert ár en offtar ef vafi leeikur á að
krröfur í gr. 2.4
4 séu uppfyllttar.
Kaanna skal að lágmarki árlega hvernig úrtök og lau
usar tenginga
ar virka.

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

Fylgisskjal
Ákvörðun losuna
armarka:
Í grein 2.44 er tilgreint að
a olía í fráre
ennsli má veera að hámarrki 15 mg/kg,, sem er í sam
mræmi við uppgefin
u
losunarmö
örk olíu í 51. gr. reglugerðar nr. 35/19994 um varn
nir gegn olíum
mengun frá sstarfsemi í la
andi, um að
„Olíumagn
n í frárennslii frá olíubirgð
ðastöð má eekki vera meiira en 15 hluttar í 1.000.0000 hluta blön
ndunar (15
hím eða 15 ppm) við útrás
ú
í sjó“.
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