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Upplýsingar um rekstraraðila
Samkvæmt reglugerð 785/1998 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun eiga
eftirfarandi upplýsingar um starfsemina að koma fram:
Ábyrgðarmaður umsóknar

Magnús Huldar Ingþórsson

Sími ábyrgðarmanns

8564425

Netfang ábyrgðarmanns

magnus@holta.is

Nafn fyrirtækis

Reykjagarður h/f

Kennitala fyrirtækis

6509032180

Starfsstöð fyrirtækis

Fossháls 1

Póstnúmer og staður

110 Reykjavík

Sími fyrirtækis

5756440

Netfang fyrirtækis

magnus@holta.is

Tengiliður fyrirtækis ef annar en ábyrgðarmaður
umsóknar

Nei

Sími tengiliðs

8564425

Netfang tengiliðs

magnus@holta.is

Uppýsingar um atvinnurekstur
Lýsið tegund og umfangi atvinnurekstrar, sem og umfangi einstakra rekstrarþátta ef við á
Um er að ræða ný eldishús fyrir kjúklingaeldi. Um er að ræða tvö hús með samtals fjórum eldishólfum og er gert
ráð fyrir allt að 60.000 eldisfuglum. Reykjagarður hf hyggst afleggja eldisstarfsemi að Krókum 3, 4 og 5 í Hvalfirði
og Oddsmýri 1 og 2 einnig í Hvalfirði. Umfang starfseminnar í Hvalfirði hefur verið samsvarandi að stærð og verður
á Jarlsstöðum. Reykjagarður hf hefur sagt upp starfseminni í Hvalfirði og þarf að geta hafið starfsemi á Jarlsstöðum
í lok apríl og maí n.k.
Uppdrættir af staðsetningu

Jarlsstaðir afstaða deiliskipulag.pdf

Afrit af staðfestu deiliskipulagi

Jarlsstaðir afstaða deiliskipulag.pdf

Lýsið staðháttum við vinnslustað (rekstrarsvæði)

Fyrirspurn um
matsskyldu_Jarlsstaðir_kjúklingabú_febrúar 2016.pdf

Hvaða efni og orka eru notuð við framleiðsluna?
Helstu efni við starfsemi eldishúsa er þrjár tegundir kjarnfóðurs þ.e. byrjunarfóður, eldisfóður og lokafóður u.þ.b.
1200 tonn á ári. Undirburður undir fugla er spænir u.þ.b. 28 tonn árlega. Húsið er hitað með heitu vatni frá hitaveitu
með gólfhitakerfi og vatnshitablásurum, lýsing og annar búnaður knúinn rafmagni og öryggishitagjafi og varaflsstöð
knúin olíu ef rafmagn og/eða hitaveita bregst. Við skipti á elsifugli í húsunum fer fram útmokstur á spæni og skít
og hefðbundin þrif framkvæmd í framhaldinu. Þar eru notuð sápa og sótthreinsiefni. Húsin eru tengd rotþró með
siturbeði.
Hver er fyrirsjáanleg losun framleiðslunnar?

Áætluð ársframleiðsla á Jarlsstöðum er 500.000
kjúklingar. Verið er að afleggja samsvarandi framleiðslu í
Hvalfirði á vegum Reykjagarðs hf.

Ísland skilar losun á eftirfarandi efnum skv. CLRTAP og UNFCCC. Rekstraraðilar er falla undir viðskiptakerfi ESB
með losunarheimildir skila gögnum um losun gróðurhúsalofttegunda skv. lögum nr. 70/2012. Vinsamlegast tilgreinið
þá losun í loft sem á sér stað í þeim einingum sem gefnar eru upp í skjalinu. Ef um er að ræða aðra losun er hér er
talin upp má bæta við efnum neðst í skjalið.
Fyllið út og skilið inn þessu skjali: Listi skil til althjodasamninga.xlsx
Losunartölur vegna alþjóðasamninga

Utstreymisbokhald_ársáætlun fyrir Jarlsstaði Rang..xls

Áhrif á umhverfið
Hver eru áhrif losunar á umhverfið?

Fyrirspurn um
matsskyldu_Jarlsstaðir_kjúklingabú_febrúar 2016.pdf

Hvaða mengunarvarnir verða valdar til að hindra eða draga úr losun út í umhverfið?
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Vísa í reglubundnarmælingar á ammoníaki og koltvísýringi. Um 5 l/s af heitu vatni verða aðgengilegir frá hitaveitu
fyrir húsin. Húsin eru búin gólfhitakerfi auk vatnshitablásara sem eiga að fullnægja upphitunarþörf húsanna við
venjubundnar aðstæður.
Hverjar eru áætlaðar aðgerðir til að fylgjast með losun út Eftirlit með loftmengun frá kjúklingaeldi á
í umhverfið?
Jarlsstöðum.docx
Lýsið tilhögun innra eftirlits vegna losunar út í umhverfið Dagskýrslur og framleiðslubókhald er haldið sem er
grundvöllur útstreymisbókhalds sé þess óskað.
Lýsið ráðstöfunum til að koma í veg fyrir myndun úrgangs
Áburður frá eldishúsum Reykjagarðs hf á suðurlandi hefur farið í landgræðslu í Gunnarsholti, til svepparæktar hjá
Flúðasvepp og til uppgræðslu og áburðar á tún bænda í nágrenni starfseminnar. Gert er ráð fyrir að þetta verði
með svipuðum hætti fyrir starfsemina á Jarlsstöðum og stuðst verður við reglugerð um góða búskaparhætti.
Lýsið tegund og magni úrgangs sem fellur til við framleiðsluna
Einu efni sem má telja til spilliefna eru þvottaefni sem fara með úrgangsvatni í rotþró. Fuglshræ, sem þó teljast ekki
með spilliefnum, eru urðuð á viðurkenndum móttökustað á Strönd.
Lýsið því hvort aðferðir sem valdar hafa verið til að draga úr mengun, komi til með að valda mengun annarsstaðar
Gerð hefur verið grein fyrir meðferð á húsdýraáburði og dýrahræja. Annað sorp frá starfseminni er óverulegt og er
fargað með viðurkenndum hætti. Mögulega kæmi til losunar á safnþró og er hún þá tæmd og úrgangur úr henni
losaður á viðurkenndum losunarstað.
Munu losunarþættir viðkomandi reksturs hafa í för með sér sammögnunaráhrif?
Þar sem ekki er verið að auka við starfsemi rekstraraðila heldur flytja á milli staða verður ekki séð að úrgangur svo
sem frá sláturhúsi breytist með þessari starfsemi.

Annað
Sýniseintök af áætlunum til viðmiðunar:
Áætlun vegna rekstrarstöðvunar; (Sýniseintak)
Viðbragsáætlun vegna bráðamengunar (Sýniseintak)
Samantekt sem er ekki á tæknimáli um þau atriði sem
fram koma í umsókninni.

Umsóknin varðar starfsleyfi fyrir eldishús fyrir kjúkling á
Jarlsstöðum. Farið hefur verið í gegnum umfang og eðli
starfseminnar.

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri

Fyrirhuguð starfsemi hefur öll farið í gegnum formlegt
ferli hjá Rangárþingi Ytra og hefur hlotið samþykki þess á
öllum stigum málsins.

Áætlun vegna tímabundinnar rekstrarstöðvunar

Áætlun vegna tímabundinnar rekstrarstöðvunar eldishúsa
á Jarlsstöðum.docx

Áætlun vegna varanlegrar rekstrarstöðvunar

Áætlun vegna varanlegrar rekstrarstöðvunar eldishúsa á
Jarlsstöðum.docx

Umsókn um starfsleyfi fyrir starfsemi sem getur valdið bráðamengun á hafi eða ströndum vegna eðlis starfseminnar
og/eða nálægðar hennar við sjó og talin er upp í a-lið í viðauka I í lögum nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs
og stranda skal auk þess fylgja:
Staðfesting á að starfsemin hafi tryggingu í samræmi við Verur sent í næstu viku.docx
lög nr. 33/2004
Áhættumat vegna bráðamengunar hafs og stranda

Áhættumat vegna mengunar hafs og stranda.docx

Viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar hafs og stranda Áhættumat vegna mengunar hafs og stranda.docx
Viðbragðsáætlunin skal byggja á (áhættumati)
Viðbótargögn

Fóður og lyf Jarlsstaðir.eml

Viðbótargögn

Vinnueftirlitið, hljóðmæling við eldishús.pdf
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