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NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik voru skráð í eftirlitinu. Eitt frávik frá 2019 er opið það varðar REACH skráningu
rekstraraðila.
UMFANG EFTIRLITS

Farið var í reglubundið eftirlit í TDK Foil Iceland. Haldinn var fundur og athafnasvæði
rekstraraðila skoðað í framhaldi af því. Dagskrá fundarins var eftirfarandi:
·
·
·

·
·

Farið yfir stöðuna frá síðasta eftirliti.
Geymsla og meðhöndlun hættulegra efna skoðuð
Mælingar og skráningar.
o
Mengunaróhöpp
o
Prófun og kvörðun mælibúnaðar.
o
Niðurstöður mengunarmælinga skv. 3.1.
Áhættumat til ákvörðunar á tíðni eftirlitsferða, kynnt í eftirliti.
Umgengni á lóðum og aðkoma.

Eitt frávik frá 2019 er opið er varðar skráningu efna hjá rekstraraðila í gagnagrunn
Efnastofnunar Evrópu (REACH). Rekstraraðili hefur sótt um nýja skráningu en fékk höfnun
vegna galla á umsókninni. Rekstraraðili hefur uppfært úrbótáæltun vegna fráviksins og vinna við
að senda inn nýja umsókn er hafin. Umhverfisstofnun óskaði eftir upplýsingum í eftirliti 2019
hvort fráveita frá starfseminni væri tengd við dælustöð Akureyrarbæjar. Þegar málið var tekið til
skoðunar kom í ljós að árið 2015 voru sett upp rotþró og jöfnunartankur sem Umhverfisstofnun
sagði uppfylla 6. kafla í starfsleyfi rekstraraðila. Því liggja fyrir fullnægjandi gögn og ekki ástæða
til frekari aðgerða vegna ábendingarinnar.
Farið var yfir geymslu og meðhöndlun hættulegra efna. Magn hráefna í geymslu er innan marka
starfsleyfis. Flutningur hráefna til rekstraraðila er í föstum skorðum og sama gildir um
efnagreiningar á vissum efnum við afhendingu. Vel er hugað að blöndunarhættu efna, í geymslu
utandyra eru sýrur og basar geymd í sitthvorri lekaþrónni. Það sama gildir um efnageymslur fyrir
rannsóknarstofu en þar eru aðskildir skápar fyrir efni sem ekki má geyma saman og jafnframt
eru frásogsskápar merktir eftir því hvaða efni er verið er að vinna með inn í þeim. Rekstraraðili
notar þrifaefni sem innihalda EDTA til þrifa á himnum/membrum sem notaður eru í
framleiðsluferlinu, en EDTA sýra er flokkuð sem hættulegt efni hjá Efnastofnun Evrópu getur
haft skaðleg áhrif. Rekstraraðili hefur reynt að finna önnur efni til að þrífa himnurnar en þær eru
notaðar á viðkvæmi stigi í framleiðsluferlinu og því hefur það reynst erfitt.
Olía er notað á eina vinnuvél og er tankur á lóð rekstraraðila til að fylla á hana. Olíur eru enn á
sumum spennum en þeir eru í kössum utan á húsinu. Þegar spennarnir þarfnast viðhalds er það
þjónustuaðili sem tæmir þá af olíu og í stað hennar er sett olíulaus lausn, því er lítið af olíu eftir í
starfseminni.
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Skýrir ferlar liggja fyrir um spilliefni sem falla til við reksturinn. Á rannsóknarstofu er viðeigandi
flokkun efna og íláta sem innihaldið hafa spilliefni. Meðhöndlun, notkun og förgun bórsýru er
skv. skýrum verkferlum sem voru aðgengilegir í eftirlitinu.
Áhættumat rekstraraðila vegna bráðamengunar er í uppfærslu en bent er á að mikilvægt er að
skoða áhættumat í samhengi við gerð nýs starfsleyfis og BAT (e. Best Available Technology)
kröfur sem eiga við um starfsemina.
Allar skráningar frá rekstraraðila skv. starfsleyfi liggja fyrir og mælingar eru allar innan marka
starfsleyfisins. Rætt var um kvörðun búnaðar í eftirlitinu. Búið er að koma upp svokölluðu
stjórnherbergi (e. control room) þar sem starfsmenn fylgjast með að allur rekstur sé í lagi, þar
koma m.a. upp meldingar ef kvarða þarf búnað eða komið er að reglubundinni prófun á
búnaðnum.
Farið var yfir áhættumat fyrir tíðni eftirlits fyrir TDK Foil Iceland en skv. 57. gr. reglugerðar nr.
550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit ber Umhverfisstofnun nú að
byggja tíðni eftirlitsferða á kerfisbundnu mati á umhverfisáhættu viðkomandi starfsemi.
Rekstraraðili gerði athugasemdir við áhættumatið og hefur Umhverfisstofnun tekið þær til
greina.
Farið var um athafnasvæði rekstraraðila og umgengni á lóð og aðkoma voru skoðuð. Farið var
um vinnslusal og stjórnherbergi, rannsóknarstofa, geymslufyrirkomulag bórs og efnatankar sem
eru í sér húsi utandyra skoðuð. Umgengni var góð á athafnasvæðinu og ekki var tilefni til
athugasemda.
ANNAÐ

Starfsleyfi fyrir TDK foil Iceland rennur út 31. desember 2021 en búið er að semja við EFLU um
undirbúning gagna fyrir nýtt starfsleyfi.

Reykjavík,
1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í
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.

31.05.2021

_________________________
Steinunn Karlsdóttir
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