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Ráðuneytið vísar til erindis Sorpu bs., dags. 15. júní sl., þar sem óskað er eftir tímabundinni 
undanþágu frá kröfu um starfsleyfi til gangsetningar á búnaði gas- og jarðgerðarstöðvar félagsins í 
Álfsnesi. Fram kemur að starfsleyfið sé í vinnslu hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, drög að 
starfsleyfisskilyrðum hafi verið send til umsagnar og gas- jarðgerðarstöðin hafi verið tekin út.  Sótt 
sé um undanþáguna þar til vinnsla hefjist að fullu samkvæmt starfsleyfi þannig að ekki verði tafir á 
gangsetningu stöðvarinnar.  Jafnframt sé óskað heimildar til að nýta þær afurðir stöðvarinnar sem 
framleiddar verði á tíma undanþágunnar, enda uppfylli þær og vinnsluferli stöðvarinnar öll 
starfsleyfisskilyrði.

Í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, er kveðið á um að allur 
atvinnurekstur, sbr. viðauka I–IV, skuli hafa gilt starfsleyfi, sbr. þó 8. gr.  Ráðherra er heimilt 
samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998, ef ríkar ástæður mæla með og að fenginni umsögn 
Umhverfisstofnunar og eftir atvikum heilbrigðisnefndar, að veita tímabundna undanþágu frá 
starfsleyfi, enda sé komin fram fullnægjandi starfsleyfisumsókn til útgefanda starfsleyfis og, ef við 
á, að fyrir liggi mat á umhverfisáhrifum eða niðurstaða um matsskyldu starfseminnar, sbr. 1. málsl. 
4. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 500/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Í samræmi við ákvæði 6. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir sendi ráðuneytið 
erindið til umsagnar Umhverfisstofnunar og Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur hinn 16. júní sl. 

Umsögn Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur barst ráðuneytinu með tölvupósti þann 16. júní sl.  Í 
umsögninni segir að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur hafi móttekið umsókn Sorpu bs. um starfsleyfi 
fyrir gas- og jarðgerðarstöð í Álfsnesi, umsóknin sé metin fullnægjandi og eftirlitið telji að 
starfsemin falli undir liði 8.5. (Endurnýting úrgangs) og 8.6. (Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru 
í viðauka I og II og meðhöndla meira en 5.000 tonn af úrgangi á ári) í viðauka X við reglugerð nr. 
550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.  Sorpa bs. hafi tilkynnt 
framkvæmdina til Skipulagsstofnunar sem hafi þann 20. febrúar 2014 og 7. mars 2018 tekið 
ákvarðanir um matsskyldu framkvæmdarinnar þar sem niðurstaða stofnunarinnar hafi verið sú að 
gas- og jarðgerðarstöðin væri ekki líkleg að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skyldi 
því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.  Deiliskipulagsbreyting um stækkun deiliskipulagssvæðis og 
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lóð undir gas- og jarðgerðarstöð hafi verið samþykkt og tekið gildi.  Drög að starfsleyfisskilyrðum 
fyrir starfsemina hafi verið send Umhverfisstofnun til yfirferðar og ábendinga.  Tillaga að 
starfsleyfi verði auglýst þegar búið verði að fara yfir ábendingar Umhverfisstofnunar.  Jákvæð 
umsögn byggingarfulltrúa liggi ekki fyrir en það sé ein forsenda útgáfu leyfis.  Heilbrigðisnefndin 
gefi jákvæða umsögn um erindi Sorpu bs. um tímabundna undanþágu frá starfsleyfi fyrir rekstri 
gas- og jarðgerðarstöðvar á meðan lokið sé við afgreiðslu umsóknar fyrirtækisins í samræmi við 
ákvæði reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit að því gefnu 
að við reksturinn verði fylgt ákvæðum almennra starfsleyfisskilyrða Heilbrigðisnefndar 
Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi.  Að auki hafi fyrirtækið hliðsjón af ákvæðum 
starfsleyfisskilyrða fyrir starfsemina í tillögu að starfsleyfi þegar hún fari í auglýsingu.  
Heilbrigðiseftirlitið hafi farið í úttekt á stöðinni.  Mengunarvarnarbúnaður hafi verið til staðar og 
því sem næst fullfrágenginn þegar úttektin hafi farið fram og ætti frágangi að vera lokið.  Líklegt sé 
að niðurstaða varðandi útgáfu starfsleyfis liggi fyrir eigi síðar en 30. september nk.  Þar sem báðir 
hlutar starfseminnar, þ.e. gasvinnsla og jarðgerð, séu samþættir telji nefndin erfitt að afmarka 
starfsemina vegna mögulegrar tímabundinnar undanþágu frá starfsleyfi. 

Umsögn Umhverfisstofnunar barst ráðuneytinu með bréfi, dags. 16. júlí sl.  Í umsögn 
stofnunarinnar kemur fram að Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur hafi annast undirbúning 
starfsleyfisútgáfu og að umsókn Sorpu bs. fyrir gas- og jarðgerðarstöðinni hafi verið skráð 
móttekin þann 6. apríl 2018.  Umhverfisstofnun hafi þann 28. maí sl. borist drög að 
starfsleyfisskilyrðunum til yfirferðar og athugasemda.  Umhverfisstofnun bendir á að samkvæmt 
úrskurði ráðuneytisins frá 7. júlí sl. falli umrædd starfsemi Sorpu bs. undir lið 5.3.b. í viðauka I 
laga nr. 7/1998 og Umhverfisstofnun sé það lögbæra stjórnvald sem beri að gefa út starfsleyfi fyrir 
starfseminni.  Samkvæmt 3. mgr. 7. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir skuli 
útgefandi starfsleyfis vinna tillögur að starfsleyfi og auglýsa opinberlega hvers efnis þær séu og 
hvar megi nálgast þær.  Heimilt sé að gera skriflegar athugasemdir við tillögur útgefanda 
starfsleyfisins innan fjögurra vikna frá auglýsingu.  Með bréfi, dags. 16. júlí sl., hafi 
Umhverfisstofnun samþykkt að umsókn Sorpu bs. væri fullnægjandi miðað við kröfur sem gerðar 
eru til starfsemi sem falli undir I. viðauka framangreindra laga.  Þá liggi fyrir niðurstaða 
Skipulagsstofnunar um matskyldu starfseminnar, dags. 20. febrúar 2014 og 7. mars 2018.  
Stofnunin vinni nú að tillögu um starfsleyfi fyrir gas- og jarðgerðarstöðina, m.a. á grundvelli 
undirbúnings Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur, gagna frá Sorpu bs. og BAT niðurstaðna sem gildi 
fyrir starfsemina.  Samkvæmt upplýsingum Sorpu bs. frá 16. júlí sl. hafi rekstraraðili kynnt sér 
BAT skilyrðin.  Samkvæmt upplýsingum Sorpu bs. frá 15. júlí sl. sé mikilvægt að horfa til þess að 
vinnsluferli gas- og jarðgerðarstöðvarinnar sé samhæft ferli allt frá móttöku blandaðs 
heimilisúrgangs í móttöku og flokkunarstöð Sorpu bs. í Gufunesi og þar til fullunnar afurðir skili 
sér frá gas- og jarðgerðarstöðinni.  Fram komi að ný vinnslulína móttöku og flokkunarstöðvarinnar 
sé nú tilbúin til vinnslu og allar áætlanir hafi gert ráð fyrir að vinnsla í þessu samhæfða vinnsluferli 
myndi hefjast í síðasta lagi í byrjun júlí 2020.  Sú staða sé því komin upp að ekki verði lengur hægt 
að bagga umræddan heimilisúrgang fyrir urðun.  Það séu því um 350 til 400 tonn af forunnum 
lífrænum úrgangi sem falli til á viku og eigi sér engan farveg annan en urðun þar til gas- og 
jarðgerðarstöðin geti tekið við honum til vinnslu.  Sorpa bs. bendi á að útgáfa ráðuneytisins á 
undanþágu muni koma í veg fyrir það að meðhöndla þurfi 350 til 400 tonn á viku af lausum 
lífrænum úrgangi á urðunarstaðnum í Álfsnesi.  Í ljósi þess að nú sé viðkvæmasti tími ársins 
varðandi lyktarmengun frá urðunarstaðnum telji Sorpa bs. að mjög mikilvæg umhverfisleg rök 
styðji þörfina á útgáfu undanþágu vegna umræddrar starfsemi. Segir Umhverfisstofnun að í ljósi 
framangreinds séu efni til að veita umbeðna tímabundna undanþágu frá starfsleyfi í þessu einstaka 
tilviki vegna sérstakra aðstæðna, að uppfylltum tilteknum skilyrðum svo sem að settar verði kröfur 
um mengunarvarnir, tryggingar og eftirlit varðandi starfsemina.  Sjaldgæft sé að veitt sé undanþága 
til að hefja starfsemi en stofnunin bendi á að Sorpa bs. sé ekki nýr rekstraraðili.  Sorpa bs. reki 
umfangsmesta urðunarstað landsins og sé með vottað umhverfisstjórnunarkerfi.  Sorpa bs. hafi eitt 
stjórnkerfi fyrir alla starfsemi byggðasamlagsins sem uppfylli kröfur ISO 9001, ISO 14001 og ISO 
45001.  Hver starfsstöð hafi síðan sértækar verklagsreglur sem snúi að sérhæfðri starfsemi 
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starfstöðvarinnar.  Svo sé einnig um gas- og jarðgerðarstöðina. Í verklagsreglum, leiðbeiningum og 
viðbragðsáætlunum sé tekið sértaklega á umhverfismálum og fylgni við ISO 14001.

Samkvæmt gögnum málsins sækir Sorpa bs. um starfsleyfi til Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur 
í apríl 2018.  Í lok maí sl. var starfsleyfistillagan sett í umsagnarferli og áætlaði heilbrigðisnefnd 
um miðjan júní að starfsleyfi yrði gefið út ekki seinna en í lok september nk.  Í kjölfar þess að 
Umhverfisstofnun vísaði ágreiningi milli stofnunarinnar og Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur til 
ráðherra á grundvelli 1. mgr. 66. gr. laga nr. 7/1998 úrskurðaði ráðherra þann 7. júlí sl. að starfsemi 
gas- og jarðgerðarstöðvar Sorpu bs. væri atvinnurekstur sem félli undir lið 5.3.b í I. viðauka laga 
nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, og að Umhverfisstofnun væri lögbært stjórnvald 
sem gæfi út starfsleyfi fyrir starfseminni.  Í samræmi við áætlanir Sorpu bs. hefur byggðasamlagið 
unnið að því að vinnsla í samhæfðu vinnsluferli móttöku blandaðs heimilisúrgangs og vinnslu í 
gas- og jarðgerðarstöðinni hæfist eigi síðar en í byrjun júlí 2020.  Samkvæmt upplýsingum frá 
Sorpu bs. er sú staða komin upp að ekki er lengur hægt að bagga fyrir urðun þann heimilisúrgang 
sem til fellur á starfssvæði Sorpu bs.  Hann fari því óbaggaður í urðun þar til vinnsla geti hafist í 
stöðinni.  Gas- og jarðgerðarstöðin tengist starfsemi Sorpu bs. sem annast meðhöndlun úrgangs frá 
sex sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu og hefur í langan tíma rekið umfangsmesta urðunarstað 
landsins.  Byggðasamlagið er með vottað umhverfis- og gæðastjórnunarkerfi og þar að auki er gas- 
og jarðgerðarstöðin með sértækar verklagsreglur sem snúa að sérhæfðri starfsemi starfstöðvarinnar.  
Í verklagsreglum, leiðbeiningum og viðbragðsáætlunum er tekið sértaklega á umhverfismálum og 
fylgni við ISO 14001.  Umhverfisstofnun hefur metið umsókn Sorpu bs. um starfsleyfi fyrir gas- og 
jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi fullnægjandi.  Fyrir liggur niðurstaða Skipulagsstofnunar frá 20. 
febrúar 2014 og 7. mars 2018 um að gas- og jarðgerðarstöðin skuli ekki háð mati á 
umhverfisáhrifum þar sem hún er ólíkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif.  
Deiliskipulagsbreyting um stækkun deiliskipulagssvæðis og lóð undir gas- og jarðgerðarstöð hefur 
tekið gildi og vottorð byggingarfulltrúa um lokaúttekt Viðinesvegs 21 var gefið út 18. júní sl. í 
kjölfar lokaúttektar á byggingu gas- og jarðgerðarstöðvarinnar.  Rekstraraðili hefur kynnt sér BAT 
skilyrði, þ.e. bestu aðgengilegu tækni sem gilda um starfsemina og hafa verið skilgreind í 
„Commission implementing decision (EU) 2018/1147 establishing best available techniques 
conclusions for waste treatment, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of 
the Council“.  Rekstraraðili hefur skilað inn til Umhverfisstofnunar áhættumati og viðbragðsáætlun 
ásamt staðfestingu á bráðamengunartryggingu.

Í ljósi framangreinds og umsagna Umhverfisstofnunar og Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur og 
í samræmi við ákvæði 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og 1. málsl. 4. 
mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 500/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit eru að 
mati ráðuneytisins ríkar ástæður sem mæla með tímabundinni veitingu undanþágu frá starfsleyfi og 
fellst ráðuneytið því á að veita Sorpu bs., kt. 510588-1189, sem rekstraraðila, tímabundna 
undanþágu frá starfsleyfi til keyrslu á búnaði gas- og jarðgerðarstöðvar Sorpu bs. að Víðinesvegi 
21, Álfsnesi, til að taka á móti allt að 400 tonnum á viku af lífrænum úrgangi frá heimilum í gas- 
og jarðgerðarstöðinni í Álfsnesi.  Undanþágan nær til þess að framleiddur jarðvegsbætir verði allt 
að 170 tonn á viku, framleitt lífgas allt að 40 tonn á viku og framleitt metan í gashreinstöð úr 
afurðum gas- og jarðgerðarstöðvarinnar allt að 30.000 Nm
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 á viku.

Undanþágan er bundin eftirfarandi skilyrðum:
1. Rekstraraðili skal beita góðum starfsreglum við rekstur stöðvarinnar, með aðgerðum til að 

draga úr hugsanlegum umhverfisáhrifum og að nýta orku vel. Gerðar skulu nauðsynlegar 
ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir mengunaróhöpp og draga úr afleiðingum þeirra.

2. Fara skal þannig með allan úrgang við meðhöndlun að tryggt sé að hann valdi sem minnstum 
óþrifnaði eða ónæði, svo sem foki úrgangsefna, ryki, ólykt eða hávaða.

3. Óheimilt er að taka við efni sem fellur undir reglugerð nr. 674/2017 um heilbrigðisreglur að 
því er varðar aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis.  
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Auk þess er óheimilt að taka á móti öðrum lífrænum rekstrarúrgangi, svo sem frá sláturhúsum 
eða seyru.  Berist úrgangur sem óheimilt er að taka við eða telst ófullnægjandi í vinnslu ber 
að meðhöndla hann í samræmi við lög og reglugerðir.

4. Stoðefni við gerð jarðvegsbætis má einungis vera kurlaðar trjágreinar eða garðaúrgangur og 
kurlað ómeðhöndlað timbur, þ.e. sem hvorki er málað né gagnvarið.  Efnið skal vera hreint og 
af góðum gæðum, þ.e. ekki myglað eða skemmt.  Óheimilt að nota dýraúrgang, sláturúrgang, 
gras, hey eða annað lífrænt efni sem stoðefni.

5. Gera skal ráðstafanir til að minnka sem mest má verða þau óþægindi og brunahættu sem 
stafar af starfseminni.

6. Stjórnandi stöðvarinnar skal hafa nægilega tæknilega færni til að stjórna henni og hann skal 
hafa hlotið faglega og tæknilega menntun og þjálfun. 

7. Starfsfólk skal vera þjálfað til að bregðast við mengunaróhöppum og hafa viðeigandi þjálfun 
á tæki og öryggisbúnað stöðvarinnar.  Eintak af undanþágu þessari skal ávallt vera tiltæk í 
starfsstöðinni.

8. Tryggja skal að starfsfólk hafi fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra 
efna sem það gæti komist í tæri við og skulu upplýsingar þar að lútandi ávallt vera tiltækar á 
vinnustað.

9. Rekstraraðila er skylt að ganga þannig frá olíubirgðum, olíuúrgangi, eiturefnum og 
hættulegum efnum að ekki sé hætta á að þessi efni berist út í umhverfið, í yfirborðsvatn eða í 
grunnvatn og fara skal eftir ákvæðum reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun 
frá starfsemi á landi.

10. Rekstraraðili skal halda svæði stöðvarinnar snyrtilegu.  Eftirlitsaðili getur krafist lagfæringa 
og viðgerða á lóð, girðingu eða öðrum mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir til þrifnaðar eða ef 
ástand þeirra er til lýta fyrir umhverfið. 

11. Aðgangur að athafnasvæði skal vera takmarkaður og svæðið afgirt með girðingu sem hindrar 
aðgang manna og skepna og hindrar ólöglega losun úrgangs.  Hlið skulu lokuð og læst nema 
þegar starfsemi fer fram.  Á starfstöðinni skal eftirlits- og aðgangskerfi einnig fela í sér 
aðgerðir sem miða að því að koma upp um og sporna gegn ólöglegri losun á staðnum.  Gott 
eftirlit og viðhald skal vera með girðingu.

12. Óheimilt er að geyma úrgang, jarðgerðarefni eða unnin jarðvegsbæti úti við á lóð 
rekstraraðila.  Það skal ávallt geymt innan dyra.

13. Verði vart við meindýr eða varfugl skal séð til þess að þau hafist ekki við eða taki sér 
bólfestu á athafnasvæði rekstraraðila, að teknu tilliti til laga nr. 64/1994 um vernd, friðun og 
veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum.

14. Sérstakur fulltrúi rekstraraðila skal vera tengiliður við eftirlitsaðila og ber hann ábyrgð á 
samskiptum rekstraraðila vegna eftirlits með mengunarvörnum fyrirtækisins og framkvæmd 
viðbragðsáætlana.  Eftirlitsaðili getur haft samband við þennan aðila utan hefðbundins 
starfstíma ef þörf krefur.

15. Rekstraraðili skal leitast við að lágmarka hávaða frá starfseminni og skal uppfylla mörk sem 
fram koma í reglugerð nr. 724/2008 um hávaða.

16. Gera skal ráðstafanir til að varna því að lykt berist frá starfsemi, þannig að hún finnist ekki 
utan athafnasvæðis.

17. Um frárennsli frá stöðinni gildir reglugerð nr. 798/1999 um frárennsli og skólp.
18. Afrennslisvatni frá móttöku, vinnslusvæði við jarðgerðar- og þroskunarkrær, sigtunarsvæði 

og geymslusvæði fyrir jarðvegsbæti skal safnað og veitt aftur í gasgerðarferlið.  Eigi að farga 
því skal það efnagreint og niðurstöður nýttar við ákvörðun um förgunarleiðir.
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19. Afrennsli af athafna- og vinnusvæðum utandyra skal leitt um olíuskilju og þaðan um 
siturlögn ef ekki er unnt að leiða það í frárennsliskerfi Reykjavíkur.  Viðhald og eftirlit með 
olíuskilju skal vera í samræmi við reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá 
starfsemi í landi og leiðbeiningar Umhverfisstofnunar um olíuskiljur.  Halda skal skrá um 
viðhald og eftirlit með olíuskilju og skal það vera hluti af innra eftirliti rekstraraðila. 

20. Rekstraraðili skal nota bestu aðgengilegu tækni (BAT) sem skilgreind hefur verið við 
mengunarvarnir og nýta vel orku og vatn.  Þegar aðferðum er beitt við mengunarvarnir sem 
valda því að mengun færist á milli andrúmslofts, vatns og jarðvegs skal viðhafa samþættar 
mengunarvarnir og lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið. 

21. Skrá skal upplýsingar um allan úrgang sem tekið er á móti, sbr. 19. gr. laga nr. 55/2003.  Skrá 
skal magn, tegundir, uppruna, dagsetningu móttöku, vinnsluaðferðir og ráðstöfun.

22. Rekstraraðila ber að tryggja að engin spilliefni séu í þeim úrgangi sem tekið er á móti.  
Spilliefnum sem kunna að berast rekstraraðila skal komið til viðurkenndrar spilliefnamóttöku 
við fyrsta tækifæri í samræmi við reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni og reglugerð nr. 
1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs.

23. Rekstraraðili skal viðhafa innra eftirlit í samræmi við BAT-niðurstöður, sbr. reglugerð nr. 
550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, þ. á m skal hann skrá 
upplýsingar um allan úrgang sem tekið er á móti, mengunaróhöpp og viðbrögð við þeim, 
niðurstöður mælinga, ábendingar og kvartanir sem berast vegna starfseminnar og viðbrögð 
við þeim og viðhald og eftirlit með mengunarvarnabúnaði.

24. Losunarmörk fyrir punktuppsprettur (þar sem losun fer í viðtaka):
Ammóníak (NH

3
)   20 mg / Nm

3

Lyktarstyrkur 1000 ou
E
 / Nm

3

Nægjanlegt er að uppfylla annað hvort  mörkin fyrir NH
3
 eða lyktarstyrk. Í tillögu að 

starfsleyfi kunna að verða gerðar breytingar á framangreindum mörkum.
Fráveita skal uppfylla skilyrði reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Við útrás 
fráveituvatns í viðtaka mega hvergi vera set eða útfellingar, þekjur af rotverum (bakteríur eða 
sveppum), olía eða froða, úrgangur eða aðrir aðskotahlutir, efni sem veldur óþægilegri lykt, 
lit eða gruggi.
Eftirlitsaðili mun í eftirliti með starfseminni fylgjast með þessum þáttum í samræmi við 
gildandi verklagsreglur um framkvæmd eftirlits og reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og 
skólp. Aðstaða skal vera til mælinga á fráveitu frá starfstöðinni.

25. Rekstraraðili skal hafa bráðamengunartryggingu sem Umhverfisstofnun telur fullnægjandi.

26. Áhættumat og viðbragðsáætlun skal vera aðgengileg starfsfólki.

27. Rekstraraðila ber að hreinsa þá mengun sem kann að verða við óhöpp eða önnur atvik, á sinn 
kostnað og sjá um að koma í veg fyrir að mengunarefni haldi áfram að breiðast út.

28. Verði óhapp sem þarfnast tafarlausra aðgerða skal hafa samband við neyðarlínuna 112.

29. Tilkynna skal Umhverfisstofnun um mengunaróhapp eins fljótt og mögulegt er.  Jafnframt 
skal Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og Heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis upplýst um óhappið.  Í 
tilkynningu skal greina eftirlitsaðila frá hættu á neikvæðum afleiðingum fyrir umhverfið.

30. Rekstraraðila ber að tilkynna Umhverfisstofnun fyrirfram um skipulegar aðgerðir sem geta 
valdið auknu lyktarónæði frá starfseminni, svo sem viðhald eða tæmingar á geymum.

31. Verði losun á gasi eða lyktarsterku lofti fyrir slysni eða vegna óhapps ber rekstraraðila að 
tilkynna það Umhverfisstofnun svo fljótt sem auðið er.  Jafnframt skal upplýsa almenning um 
slíkt svo fljótt sem auðið er, t.d. með tilkynningu á vefmiðlum rekstraraðila.

32. Rekstraraðili skal, mánaðarlega frá því að undanþága tekur gildi, senda Umhverfisstofnun 
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skýrslu þar sem fram koma upplýsingar um m.a. umfang og magn úrgangs.

33. Gera skal mælingu á NH
3
 eða lyktarstyrk frá punktuppsprettur (þar sem losun fer í viðtaka). 

Mælingar skulu liggja fyrir innan 6 vikna frá gangsetningu.  Skila skal Umhverfisstofnun 
niðurstöðum um leið og þær liggja fyrir.

34. Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum 
atvinnustarfsemi, sbr. lög nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð, og skal koma í veg fyrir tjón eða 
bæta úr tjóni ef það hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir.

35. Rekstraraðili skal vera með viðbragðsáætlanir við mengunaróhöppum sem skulu vera tilbúnar 
áður en undanþágan tekur gildi.  Viðbragðsáætlun skal vera tiltæk starfsmönnum á vinnustað 
og aðgengileg eftirlitsaðila.

36. Verði frávik skal rekstraraðili upplýsa eftirlitsaðila tafarlaust um það og grípa tafarlaust til 
nauðsynlegra ráðstafna til að tryggja að öllum kröfum vegna starfseminnar sé framfylgt eins 
fljótt og auðið er.

Umhverfisstofnun fer með mengunarvarnaeftirlit með starfsemi rekstraraðila, skv. XIV. kafla 
laga nr. 7/1998 og í samræmi við ákvæði X. kafla reglugerðar nr. 550/2018, um losun frá 
atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit.  Ber rekstraraðila að fylgja fyrirmælum Umhverfisstofnunar 
um kröfur og starfshætti sem varða mengunarvarnir.  Eftirlit felst m.a. í reglubundinni skoðun á 
vettvangi, móttöku athugasemda, fyrirspurna og yfirferð gagna sem rekstraraðila ber að skila.  
Viðbótareftirlit getur m.a. farið fram vegna nýs búnaðar, vegna kvartana eða sérstakra úttekta vegna 
áætlana sem rekstraraðili hefur gert um úrbætur.  Tímabilið milli tveggja vettvangsheimsókna við 
eftirlit skal byggt á grundvelli eftirlitsáætlana, sbr. 57. gr. reglugerðar nr. 550/2018, þar með talið 
viðmiðum um möguleg og raunveruleg áhrif á heilbrigði manna og umhverfið, skrá yfir hvernig 
starfsleyfisskilyrðum er fylgt og þátttöku í vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi.  Fyrirvaralaust eða 
annað óvenjubundið eftirlit skal fara fram til rannsóknar á alvarlegum ábendingum vegna 
umhverfisins, alvarlegum umhverfisslysum, óhöppum og tilvikum, þar sem reglum er ekki fylgt, eins 
fljótt og auðið er og eftir því sem við á, fyrir veitingu leyfis.  Eftir hverja vettvangsheimsókn skal 
eftirlitsaðili taka saman skýrslu með lýsingu á því sem fram kom og skiptir máli varðandi það hvort 
starfsemin sé í samræmi við sett skilyrði ásamt niðurstöðum um hvort frekari aðgerðir eru 
nauðsynlegar.  Skýrslan skal gerð aðgengileg á vefsíðu Umhverfisstofnunar eftir að rekstraraðili hefur 
fengið tækifæri til að koma að athugasemdum og brugðist hefur verið við þeim.  Athugasemdirnar 
skulu eftir atvikum birtar með skýrslunni. Sorpa bs. ber ábyrgð á kostnaði af eftirliti eftirlitsaðila.  
Almenningur á rétt á aðgengi að upplýsingum um mengunareftirlit í samræmi við 6. gr. og IV. 
viðauka reglugerðar nr. 550/2018.

Vakin er athygli á að Umhverfisstofnun gæti í eftirliti þurft að setja fram kröfur sem ekki 
koma fram í skilyrðum hér að framan enda hefur starfsleyfi ekki enn verið útgefið vegna 
starfseminnar.  Þegar tillaga að starfsleyfi verður auglýst skal rekstraraðili fara að ákvæðum hennar.

Fylgi rekstraraðili ekki skilyrðum undanþágu þessara, ákvæðum laga og reglugerða á 
starfssviði sínu eða fyrirmælum Umhverfisstofnunar getur stofnunin beitt ákvæðum XVII. kafla í 
lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir ef frávik verða.  Stofnuninni er m.a. heimilt að 
veita áminningu og hæfilega fresti til úrbóta, ákveða rekstraraðila dagsektir og stöðva starfsemi til 
bráðabirgða eða takmarka hana til bráðabirgða, sé um alvarlega hættu, alvarlegt tilvik eða ítrekað brot 
að ræða eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests.  Umhverfisstofnun getur lagt á 
stjórnvaldssektir sbr. 67. gr. laga nr. 7/1998.

Umhverfisstofnun skal birta undanþágu þessa á vefsíðu sinni sem og eftirlitsskýrslur henni 
tengdar.

Undanþága þessi gildir þar til starfsleyfi hefur verið gefið út en þó eigi lengur en til 30. 
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október 2020.

Hvað varðar nýtingu afurða frá gas- og jarðgerðarstöðinni, sem einnig er sótt um undanþágu 
fyrir, gildir reglugerð nr. 1078/2015 um endurnýtingu úrgangs.  Ekki er þörf á sérstakri undanþágu 
til að nýta þær afurðir sem myndast í stöðinni heldur ber að fara að því ferli sem tilgreint er í 
framangreindri reglugerð sem gildir um endurnýtingu úrgangs í atvinnuskyni að svo miklu leyti 
sem ekki hafa verið sett viðmið um lok úrgangsfasa fyrir úrganginn skv. 21. gr. laga nr. 55/2003 
um meðhöndlun úrgangs.

Framangreint tilkynnist hér með.

Fyrir hönd ráðherra

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir Sigurbjörg Sæmundsdóttir

Afrit:
Umhverfisstofnun

Heilbrigðisnefnd Reykjavíkur
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