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Vísað er til erindis yðar frá 2. nóvember 2020 þar sem óskað er eftir undanþágu frá starfsleyfi
til þess að klára prófanir á tanki (geymi), sem fela í sér að fylla tankinn og lagnir hans af eldsneyti
til þess að tryggja að tankurinn viðhaldi eiginleikum eldsneytisins líkt og krafa er um í alþjóðlegum
stöðlum um olíubirgðageymslur eldsneytis fyrir flugvélar, ásamt því að geta starfrækt tankinn á
meðan umsóknarferli um breytingu á starfsleyfi er í gangi. Þann 13. júní 2020 hafi EBK ehf. óskað
eftir tímabundinni undanþágu frá starfsleyfi til þess að prófa nýjan geymi á lóð félagsins. Umbeðin
undanþága hafi verið veitt 20. júlí 2020 og gilt til 15. september sama ár. Vegna lítils útstreymis
sökum röskunar á flugumferð vegna Covid ástands hafi félagið ekki náð að nýta undanþáguna þar
sem eldsneytið hafi setið ónotað á tankinum að prófum lokinni og undanþágan gilti ekki um
geymslu eldsneytis á geyminum. Ákveðið hafi verið að bíða því með prófanir. EBK ehf. hafi
skilað inn fullnægjandi starfsleyfisumsókn til Umhverfisstofnunar sem gefi sér 240 daga til þess að
afgreiða umsóknir. Því sé óskað eftir undanþágu frá starfsleyfi þar til nýtt starfleyfi verði gefið út.
Ástæður séu þær að vegna sérstakra aðstæðna hafi flug minnkað. Aðstæður séu nú góðar til þess
að prófa tankinn og geyma á honum eldsneyti til að geta brugðist við þegar flug eykst að nýju.
Í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum
nr. 66/2020 er kveðið á um að allur atvinnurekstur, sbr. viðauka I–II og IV, skuli hafa gilt
starfsleyfi, sbr. þó 8. gr. Ráðherra er heimilt, ef ríkar ástæður mæla með og að fenginni umsögn
Umhverfisstofnunar og eftir atvikum heilbrigðisnefndar að veita tímabundna undanþágu frá
starfsleyfi, enda sé, sbr. 4. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og
mengunarvarnaeftirlit, fram komin fullnægjandi starfsleyfisumsókn til útgefanda starfsleyfis og, ef
við á, að fyrir liggi mat á umhverfisáhrifum eða niðurstaða um matskyldu starfseminnar.
Ráðuneytið sendi framangreint erindi til umsagnar Umhverfisstofnunar og Heilbrigðisnefndar
Suðurnesja.
Í umsögn Umhverfisstofnunar sem barst ráðuneytinu með bréfi, dags. 12. nóvember 2020,
kemur fram að stofnunin hafi áður veitt umsögn þann 1. júlí 2020 og þann 15. júlí 2020.
Umhverfis- og auðlindaráðherra hafi veitt undanþágu þann 20. júlí 2020 þar sem mælt hafi verið
fyrir um að undanþágan gilti til 15. september 2020. Þar sem starfsleyfi sé enn í vinnslu og ekki
hafi tekist að nýta fyrri undanþágu hafi EBK ehf. sótt á ný um undanþágu frá kröfu um starfsleyfi
til þess að klára lokaprófanir á tanki. 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 eru og hvar megi nálgast þær. Heimilt sé að gera skriflegar athugasemdir við
tillögur útgefanda starfsleyfisins innan fjögurra vikna frá auglýsingu. Með bréfi dags. 14. júlí 2020
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hafi Umhverfisstofnun staðfest að umsókn EBK ehf. um starfsleyfi væri fullnægjandi. Þá hafi
stofnuninni sama dag borist niðurstaða skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar um matsskyldu að
framkvæmdin væri ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Umhverfisstofnun geri því ekki athugasemd
við að tímabundin undanþága verði veitt í þessu tilviki á meðan vinnsla starfsleyfis fari fram þar
sem skilyrði fyrir undanþágu frá starfsleyfinu séu uppfyllt, að uppfylltum tilteknum skilyrðum.
Í umsögn Heilbrigðisnefndar Suðurnesja sem barst ráðuneytinu með bréfi, dags. 11.
nóvember 2020, kemur fram að nefndin geri ekki athugasemdir við áform EBK ehf. vegna
lokaprófunar á eiginleikum tanksins.
Í ljósi þess að fullnægjandi starfsleyfisumsókn liggur fyrir og framkvæmdin er ekki háð mati
á umhverfisáhrifum og framangreindra umsagna Umhverfisstofnunar og Heilbrigðisnefndar
Suðurnesja og í samræmi við ákvæði 1. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir fellst ráðuneytið á að veita olíubirgðastöð Eldsneytisbirgðarstöðvarinnar á
Keflavíkurflugvelli EBK ehf., kt. 4604060210, tímabundna undanþágu frá starfsleyfi til þess að
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klára prófanir á tanki sem rúmar 3.800 m , þ.e. að fylla tankinn og lagnir hans af eldsneyti til þess
að tryggja að tankurinn viðhaldi eiginleikum eldsneytisins líkt og krafa er um í alþjóðlegum
stöðlum um olíubirgðageymslur eldsneytis fyrir flugvélar, ásamt því að geta starfrækt tankinn á
meðan umsóknarferli um breytingu á starfsleyfi er í gangi, að því tilskildu að fyrirtækið uppfylli að
öðru leyti ákvæði gildandi starfsleyfi fyrir EBK ehf., Fuel East í Reykjanesbæ kt. 660695-2036,
sem gefið var út af Heilbrigðisnefnd Suðurnesja 13. janúar 2014, og lög og reglugerðir sem um
starfsemina gilda, sérstaklega ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og
reglugerða settra á grundvelli þeirra. Jafnframt þarf viðbragðsáætlun fyrir starfsemina og
lekavarnir að vera til staðar. Vakin er athygli á því að undanþágan nær einungis til undanþágu frá
starfsleyfi, önnur tilskilin leyfi þurfa að vera til staðar. Umhverfisstofnun fer með eftirlit með
starfseminni í samræmi við reglugerð nr. 550/2018, um losun frá atvinnurekstri og
mengunarvarnaeftirlit.
Undanþága þessi gildir þar til nýtt starfsleyfi verður gefið út en þó eigi lengur en til 1. maí
2021.
Umhverfisstofnun skal birta undanþágu þessa á vefsíðu sinni sem og eftirlitsskýrslur.
Framangreint tilkynnist hér með.
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