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VINNSLUSTÖÐIN HF.  HAFNARGÖTU 2, 900 VESTMANNAEYJAR 
NETFANG: vsv@vsv.is  

 
Umhverfisstofnun 
Suðurlandsbraut 24 
108 Reykjavík 
 

Vestmannaeyjum, dags. 29.11.2018 

 

Efni: Minniháttar breyting á starfsleyfi Vinnslustöðvarinnar hf. grein 2.9 Loftmengun 

Í starfsleyfi Vinnslustöðvarinnar hljóðar grein 2.9 Loftmengun svona: 

2.9 Loftmengun 

Halda skal loftmengun í lágmarki með því að vinna ferskt hráefni og með búnaði sem 

eyðir mengandi efnum úr útblæstri. Uppfylli hráefnið ekki kröfur sem gerðar eru til TVN 

gildis í grein 2.2 skal rekstaraðili tilkynna Umhverfisstofnun um slík tilvik eins fljótt og 

mögulegt er. Rekstaraðili skal meta veðurfar, sérstaklega vindstyrk og stefnu og 

forðast vinnslu þegar vindátt er að byggð. 

Losun frá olíubrennurum: 

Fyrir losun í útblæstri frá olíubrennara gilda eftirfarandi mörk: 

 

Efnisþáttur Losunarmörk mg/Nm3* Tímabil meðaltals 

Ryk 100 1 sólarhringur 

*Gildir fyrir 3% súrefnisinnihald (O2) af rúmmáli. 

 

Umsókn um breytingu á grein 2.9 Loftmengun í starfsleyf Vinnslustöðvarinnar hf. 

2.9 Loftmengun 

Halda skal loftmengun í lágmarki með því að vinna ferskt hráefni og með búnaði sem 

eyðir mengandi efnum úr útblæstri. Uppfylli hráefnið ekki kröfur sem gerðar eru til TVN 

gildis í grein 2.2 skal rekstaraðili tilkynna Umhverfisstofnun um slík tilvik eins fljótt og 

mögulegt er. Rekstaraðili skal meta veðurfar, sérstaklega vindstyrk og stefnu og 

forðast vinnslu þegar vindátt er að byggð. 

Losun frá olíubrennurum: 

Fyrir losun í útblæstri og hraða frá olíubrennara gilda eftirfarandi mörk ef hlutfall 

notkunnar olíubrennara er yfir 3% af keyrslutíma verksmiðjunnar: 
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Efnisþáttur Losunarmörk mg/Nm3* Tímabil meðaltals 

Ryk 100 1 sólarhringur 

*Gildir fyrir 9% súrefnisinnihald (O2) af rúmmáli. 

 

Um tvennskonar breytingar á greininni eru að ræða, merktar með rauðu. Í fyrri breytingu er farið fram 

viðbót inn í greinina sem er nú þegar til staðar hjá öðrum verksmiðjum í sömu framleiðslu. Síðari 

breyting er hækkun á súrefnisinnihaldi á losunarmörkin, er þá vísað til svar umhverfisstofnunar til Félag 

íslenskra fiskimjölsframleiðenda frá 12.des 2017 merkt UST201701-321/A.B.B. 

 

Ef frekari upplýsinga er þörf skal haft samband við undirritaða í síma 488 8060 eða 

unnarh@vsv.is. 

 

 

Virðingarfyllst 

Unnar Hólm Ólafsson 
Verksmiðjustjóri  
Fiskimjölverksmiðju VSV 
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