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NIÐURSTAÐA EFTIRLITS
Engin ný frávik voru skráð í eftirliti. Eitt eldra frávik frá 2019 er enn opið. Einni ábendingu var komið á framfæri.
UMFANG EFTIRLITS

Farið var í lokunareftirlit á aflagðan urðunarstað Akureyrarbæjar á Glerárdal, í samræmi við þinglýst
fyrirmæli um frágang og vöktun frá 13. ágúst 2014.
Sex frávik voru skráð í síðasta eftirliti sem fór fram 28. maí 2019. Úrbótaáætlun um úrlausn frávikanna var
samþykkt af Umhverfisstofnun 21. október 2019. Frávikin voru tekin út í eftirliti og staða þeirra er
eftirfarandi.
Fyrsta frávikið varðaði yfirborðslag á urðunarstaðnum en metangasi er safnað á staðnum. Við síðasta
eftirlit voru plast og úrgangsefni í yfirborðslagi sem benti til þess að þekjulag hafi ekki verið samkvæmt
fyrirmælum um frágang og vöktun. Skv. úrbótaáætlun var yfirborð jafnað út og úrgangsefni hulin. Við
eftirlit nú sást plast í haugum af jarðvegi sem hafði verið mokað upp við framkvæmdir á söfnunarholum
fyrir metangas. Frávikinu telst því ekki lokið og rekstraraðila bent á að þegar framkvæmdir fyrir holurnar
fara fram þarf að gæta þess að ekki séu úrgangsefni í yfirborðslagi og jafna yfirborð eins fljótt og auðið er.
Norðurorka hf. sér um rekstur metnagassöfnunar á svæðinu.
Annað frávikið snéri að söfnun sigvatns undan urðunarstaðnum. Við síðasta eftirlit var yfirfall á
sigvatnskerfi í Sigurðargili og tjörn á yfirborði urðnarstaðarins. Staðefst var í eftirliti að ekki er lengur yfirfall
í Sigurðargili og ekki er tjörn á yfirborði urðunarstaðarins, frávikinu telst því lokið. Mokað var ofan í tjörnina
en þar sem tjörnin var er enn dæld sem getur safnað í sig yfirborðsvatni. Lítil úrkoma hefur verið á
svæðinu í sumar og því ekki mikið um yfirborðsvatn en í öðru tíðarfari væri mjög líklegt að þar safnaðist
fyrir vatn.
Þriðja frávikið varðaði skila á skráningum. Við síðasta eftirlit hafði skráningum fyrir undangengið
almanaksár, þá 2018, ekki verið skilað inn til stofnunarinnar. ÍSOR tók við vöktun á staðnum fyrir hönd
Akureyrarbæjar 1. janúar 2019. Rekstraraðili hefur nú sent inn mælingar fyrir árin 2018, 2019 og 2020.
Frávikinu telst því lokið.
Fjórða frávikið tók á því að óvirkur urðunarstaður var rekin án starfsleyfis á Glerárdal. Skv. úrbótaáæltun
sem kom inn eftir síðasta eftirlit var engin starfsemi á staðnum lengur. Það var staðfest í eftirliti. Frávikinu
telst því lokið.
Fimmta frávikið varðaði stöðugleika norðurhliðar urðunarstaðarins. Við síðasta eftirlit voru greinileg
ummerki um hrun í norðurhlið staðarins sem var mjög brött. Við eftirlit núna var ekki um merki um hrun úr
hlíðinni og hún orðin töluvert gróin. Fráviki telst því lokið.
Sjötta frávikið snéri að því að engin aðgangsstýring var að staðnum. Í eftirliti nú var staðfest að sett hefur
verið upp læst hlið að staðnum. Frávikinu telst því lokið.
ÁBENDINGAR
Rekstraraðili skal tryggja að yfirborðsvatn setjist ekki í tjarnir ofna á urðunarstaðnum.

Reykjavík,

07.10.2021

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í
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starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Ábending: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu
heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

_________________________
Steinunn Karlsdóttir
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