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NIÐURSTAÐA EFTIRLITS
Ekki eru gerðar athugasemdir við urðun við Uxafótarlæk en tvö frávik eru staðfest en þau varða óheimilan úrgang á
urðunarstað (malbik) og hlið vantar á norðurhluta urðunarstaðarins, en úrbætur eru fyrirhugaðar. Til stendur að leggja
norðursvæði urðunarstaðarins niður.
UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir síðustu eftirlitsskýrslu auk frávika sem upp komu í eftirlitinu á símafundi með rekstraraðila
5.9.sl en ekki var mögulegt að funda þegar skoðun urðunarstaðar fór fram.Fyrirhugaðar breytingar á
urðun voru ræddar, mikilvægi eftirlits með urðuninni (ákvæði 4.1 í starfsleyfi) og aðgengi starfsfólks og
eftirlitsaðila að neyðar- og viðbragðsáætlunum. Urðunarsvæðin við Uxafótarlæk voru skoðuð ásamt
Birgi Þórðarsyni frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands 15.8.sl.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

Ákvæði 1.2 þar sem kveðið er á um hvaða
úrgangsflokka má urða, malbik er ekki þar
á meðal. Malbik má einungis urða að
undangengnu útskolunarprófi sem sýnir að
úrgangurinn er hæfur til urðunar á
urðunarstað fyrir óvirkan úrgang.

Malbik var að finna á norðursvæði.

Ákvæði 2.1 í starfsleyfi, þar sem kveðið er
á um að urðunarsvæði skuli afgirt og lokuð
með hliði (girðing er til staðar)

Hlið vantar á girðingu á urðunarstað norðan þjóðvegar.

Rekstraraðili hefur ákveðið að fjarlægja malbikið af staðnum.

Rekstraraðili ætlar að koma fyrir aðgangshindrun við fyrsta tækifæri.

ANNAÐ
Á símafundi kom fram að breytingar væru fyrirhugaðar, en áhugi er á að hætta urðun á norðurhluta urðunarstaðarins.

Reykjavík,

28.09.2012

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

bls. 1

