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Efni: Athugasemdir eigenda Óttarsstaöa viö starfsleyfistillögu
Umhverfisstofnunar fyrir Rio Tinto ó Íslandi hf.

t.

Réttur, Klapparstíg25-27,101 Reykjavík, gætir hagsmuna allra eigenda
jaröarin nar Óttarsstaða í Hafnarfirði.

Umbjoðendur mínir eru þessir:

2. Siguröur B. Markússon, kt. 0L1127-7899,
3.

Straumsbúsins sf. kt. 630269-5209, Straumi,

4.

Sína Þorleif Þórðardóttir, kt. 100153-2899,

5.

Leifur Sörensen, kt. 010953-2789,

6.

Gréta Sörensen , kr.070755-2039,

7.

Birgir Sörensen, kt. 1601-57-3569,

B.

Fjöl ehf.,kt. 470303-2550.

9.

Umbjóðendur mínir hafa falið mér að gera eftirfarandi athugasemdir við

tillögu aö nfju starfsleyfi fyrir Rio Tinto ó islandi hf. (hér eftir Rio Tinto) svo
og viö fyrirhugaöa vöktu na róætlu n.

10.Umbj.m. leggjast alfariö gegn þvíaö útgefiö veröi nritt starfsleyfi
samkvæmt tillögu

til handa

Rio

Tinto sem heimilar ISAL íStraumsvík að

framleiöa allt að 460.000 tonn af óli auk reksturs tilheyrandi mólmsteypu,
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ker- skautsmiðju og flæöigryfju fyrir kerbrot og tilgreindan eigin
fra m leiðsluú rga ng, a uk þjónustu sem tengist fra m leiðsluferlu m beint.

11.Rétt er að taka fram aö hvorki Rio Tinto, íslenska ríkiö,

Hafnatjaröarkaupstaður eöa stjórnvöld hafa samiö við umbj.m. um heimild

til aö nota hluta jaröarinnar undir losun mengandi efna en ólveriö hefurfró
stofnun þess gert það, þvert ó vilja eigenda jarðarinnar.

12.Svo virðist sem starfsleyfistillagan sjólf meö fylgiskjölum bendi til að

núverandi mengun fró ISAL muni halda ófram að berast yfir

ó

jörðina

Óttarsstaði, enda virðist ekki vera gert róö fyrir nlijum og bættum
mengunarvarnarbúnaði í ólverinu.

13.Umbj.m. hafa oröiö að þola bótalaust skeröingu ó eignarréttindum sínum

yfir stórum hluta jarðarinnar og þeir munu ekki fallast ó þaö aö land þeirra
veröi ófram notaö til aö spara ólverinu kostnaö við fullkominn
hreinsibúnað.

I4.Þaö hafa ekki aðeins veriö hagsmunir Rio Tinto að dreifa mengun yfir

ó

land Óttarsstaöa heldur hafa þaö einnig veriö hagsmunir samningsaðila
ólversins, þ.e. íslenska ríkisins og Hafnartjarðarkaupstaðar.

15.Afstaða umbj.m. er sú að ókvæöi ítillögu aö starfsleyfi séu ekki

fullnægjandi, svo og viðeigandi lögum og reglugerðum, tryggi aö
núverandi kvööum veröi létt aö öllu leyti af landi Óttarsstaða þannig aö
eigendur þess geti tekið landiö kvaðalaust til þeirra nota sem hentar best
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16.Umbj.m. telja að ístöðunni séu einungis þrír kostir

1.

Svo kallaður O-kostur, að starfsleyfiö verði ekki útgefið að

nfju og í framhaldi verður starfsemi ólbræöslunnar stöövuð
og hún tjarlægö.
2

Aö Rio Tinto afli sér heimildar til notkunar ó því landsvæði
sem þarf undir ólbræðsluna og þar undir fellur þaö landsvæöi
sem mengandi efni berast yfir é degi hverjum og verðu r fyrir

sjónrænum óhrifum vegna ólversins.
3

Stjornvöld og sveitarfélagið Hafnartjörður tryggi að umrætt

land Óttarsstaða verði þegar ístað kvaðalaust með öllu og
eigendunum tiltækt til hverskyns eðlilegra nota, ón
takmarkana, til dæmis undir íbúöarhúsnæði,
matvælaframleiöslu eöa landbúnað.

17.Aö mati umbj.m. eru þaö miklir annmarkar ó þeim undirbúningi sem fram

hefur fariö í umsóknarferlinu og þvísé full óstæöa til aö synja Rio Tinto

ó

íslandi um starfsleyfi. Undirbúningur hefur ekki veriö nægur enda ber

umsóknin og fylgigöng þess augljos merki, eins og það aö ekki liggí fyrir
nókvæm og óreiðanleg gögn um dreifingu mengunar og uppllisingar um

hvernig ókveðin lagaskilyrði eru uppfyllt.

l-B.Eins er oljóst hvernig mörg

atriöi ístarfsleyfistillögunni verða uppfyllt og

eöa hrint íframkvæmd. Hér ó eftir eru raktir helstu annmarkar sem eru

mólinu Íheild, að mati umbj.m.
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19.Ekki er aö finna uppllisingar ítillögu aö starfsleyfi eöa fylgiskjölum hvernig
9. gr. reglugeröarinnar nr.550/2018 veröi uppfyllt.

20.Eins og fram kom ó kynningarfundi hjó UST þann 14.09.2021 þó liggja ekki

fyrir fullnægjandi uppllisingar um hvernig mengun berst fró ólverinu og því
stendur til aö setja upp mælistöö vestan við ólverið til aö fó vitneskju um
það

21.4 sama fundi kom fram aö þaö gæti verið um þriggja óra ferli að ljúka þeim
mælingum sem þörf er ó til aö fó fulla vitneskju um dreifingu mengunar fró

ólverinu. Þaö er með öllu óósættanlegt að til standi aö veita nritt
starfsleyfi þegar ekki er fyrir hendi vitneskja um svo veigamikil atriöi eöa
þau í besta falli oljos.

22.Hin tilvísaða grein reglugerðarinnar hljoöar þannig
9.gr.
Viðmiðuncnnörk.
Viðmiðunarmörk furir losun mengandi efha skulu gilda ó losunarstað efuanna við stöðina. Þegar
viðmiðunannörk eru óLr:rörðuð skal ekki taka tillit til þynningar sem ó sér stað óður en að losrurarctað

er komið. Að þvi er varðar óbeina losun mengandi efna í vahr er heimilt að taka tillit til óluifa
lueinsivirkis, sbr. lög tun uppbyggingu og rekstur fróveitna" þegar viðmiðunarmörk fy'ir losun ent
ókvörðuð fuir viðkornandi stöð, að þr'í tilskildu að samslamndi umhverfisverndarstig fyrir unúr.ertið
i heild sé tryggt og að því tilskildu að þetta leiði ekki til aukinnar mengunar í unúr'erfinu.

23.ístarfsleyfinu er ekki að finna ókvörðun UST um tíðni reglubundins
viöhalds.

2|.Fyrirmæli um skyldu til að ókvaröa tíðni reglubundins viöhalds og eftirlits
er að finna í 10. gr. fyrrnefndrar reglugerðar sem hljoðar þannig:
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l0.gt.
Yöknm.

Unrhverfisstolirrnr skal eftir awikurn byggia kröfrr urn vtiktufr ó BAT-niðurstöðum,
UmhvertisstoÍirun skal ókyarða tiðni reghúundins viðhalds og eftirlits í startbleyti. Miða skal við
að franrkr'æma reglubundið eftirlit a.m.k. finunta hvert ór fyrir gnrnnvatn og tiunda hvert ór fyrir
jarðveg nema slík vökhrn byggist 6 kerfisbundnu mati 6 óhættu ó mengun.

25. ígögnum sem UST hefur

birt kemur mjög oft fyrir ,,eins oq

kostur er" og

aðstæður sem ,,beri oö foröost eins oq hæqt er" sem mjög auðvelt er að
hórtoga ístað þess aö fram komi skrirt hvað það er sem ólveriö þarf að
u

ppfylla.

26.Höfnun þess að gefa út starfsleyfi er kostur sem ber að skoöa og eftir
atvikum taka til greina. Só kostur hefur mjög jókvæö óhrif ó nónasta

umhverfi ólversins og umhverfismól almennt.

27. Rætt er í gögnum um meöaltalsgildi ( solahríngs- órsmeöaltöl) mengunar

sem segir aöeins hólfa söguna en augljost er að mældir toppar mengunar

eru mun hærri og því ber aö miöa viö toppana þegar rætt er um mengun
fró ólverinu.

28.Gögn mólsins bera meö sér hvernig skautaö er fram hjó óhrifum ólversins

ó

land Óttarsstaöa sem eru mjög mikil vegna mengunar sem berst í lofti og
þeirra neikvæðu sjónrænu éhrifa sem élverið veldur.

29.Dæmi um skort ó nókvæmni íumsokn Rio Tinto um nlitt starfsleyfi birtist

myndinni hér að neöan:
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Óttarsstaðir eru ekki taldir sérstaklega upp sem svæði sem veröur fyrir óhrifum
af ólverinu, bæöi efnamengun, sjónmengun og hóvaðamengun.

3O.A mynd hér að neöan mó sjé hvað það er sem blasir við þegar horft er fró

Óttarsstöðum og til austurs þegar ólveriö starfar ó fullum afköstum.

Þess

hóttar útsrini ertil þessfallið að gjaldfella land ígrennd við ólveriö. Þaö
sama ó viö ef sveitarfélagiö tekur ókvörðun aö skilgreina varúöarsvæöi

í

kringum ólverið.
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31.Ísklirslu um grunnóstand kemur fram að þaö fari um

1-OO

tonn é éri af

flúoríð út íandrúmsloftiö fró ISAL og ídag er ólframleiðsla mun minni en

6

&
það sem fyrirhugaö er aö heimila meö útgófu ó nliju starfleyfi

til handa

Río

Tinto. Komi til þess að ólframleiðsla uppó 460.000 tonn ó óri mé gera réö
fyrir aö rúmlega 200 tonn af flúoríð veröi losuö út í andrúmsloftið fró
élverinu é órí hverju. Hvernig getur þaö staöist að það veröi heimilt ó sama
tíma og losun mengandi efna út fyrir loðarmörk er oheimil.

32.Ekki er ígögnum mólsins tjallaö um flúormengun sem hefur greinst í mosa
og berjum ó landi Óttarsstaöa en mengun hefur mælst þar ítjölda skipta.

Jafnframt kom íljos að berin voru óhæf til manneldis.

33.Umbj. m. fara þess ó leit að nligrunnóstandssklirsla veröi unnin og þar

tjallaö um grunnóstand Óttarsstaöa sem landbúnaöarjaröar eins og jöröin
var óður en ólveriö tók fyrst til starfa og um þau mengunaróhrif sem

starfsemi ólversins hefur haft

ó

jörðina.

34.Umbj.m. telja gagnrlinisvert aö mælingar ó mengun íjarðvegi og lofti eru
framkvæmdar af leyfishafanum ÍSAL sem hefur ríka hagsmuni af þvíaö
mæld gildi seu sem lægst. Sem dæmi þó er einfalt aö taka mælingar úr

jarðvegi, berjum og mosa stuttu eftir mikla úrkomu sem hefur mikil óhrif

ó

niðurstöðu mælinga. Einnig er ótækt aö ekki komi fram að mæla skuli
flúoríð allt óriö ístaö þess að mæla aðeins yfir 6 mónaöa tímabil eins og nú
er gert róö fyrir.

35.Gera ætti kröfu um aö settar veröi upp sérstakar mælistöðvar meö

vindfangi sem grípur alla loftborna mengun umhverfis élveriö. Brlint er að
UST

taki reglulega

sri

ni og að tryggt sé aö einnig sé flúoríö mengun símælt
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Slík mengun geturella skolast niöur íjaröveginn eða fokið og þynnst út

eftlr þvísem tjær dregur fré ólverinu.

36.Þaö er eölileg krafa

til

UST aö stofnuninn sjói aö lógmarki um allar

mengunarmælingar utan verksmiöjuloðar svo ekki sé unnt að draga
óreiðanleika þeirra íefa. Jafnframt verður aö gera kröfu um tjölgun
mælistööva sem mæla alla mengun en ekki aöeins sérstaklega skilgreinda
mengun. Það þarf einnig að gera í landi Óttarsstaöa og ættu að lógmarki

tvær mælistöðvar aö vera staðsettar í landi Óttarstaöa vestan við ólverið.

37.Um líklega dreifingu mengunar fró ólverinu er lítiö vitaö. Ekki er vítað
hvernig hún í raun og veru dreifist fró ólverinu sökum þess að ekki eru til
nein gögn um símælingar ó loftborinni mengun fró ólverinu, nema fró einni
mælistöö sem er langt austan við ólverið, sem segir ekkert til um hvernig
mengun berst yfir land Óttarsstaöa.

38.Þegar líkleg dreifing ó mengun fró ólverinu hefur verið reiknuö út hefur

veriö byggt ó veðurmælingum fró veðurstöö sem staösett er við ólverið

39.Sjó mó af mynd hér aö neöan hve mikil óhrif mannvirkin hafa ó stefnu og

styrk vinds sem veðurstööin (V) mælir. Þau gögn eru því með öllu onothæf

til útreikninga

ó dreifingu loftmengunarfró ólverinu. Veðurstöðin er

staðsett íeinungis 7 m.y.s é meöan mannvirkin sem umhverfis hana eru
bilinu 20

- 65 m.y.s ó hæö og mjög stór eöa fleiri þúsundir fermetra aö

stærö.
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40.Ekki kemur til greina aö til grundvallar útgófu nlis starfsleyfis

til

Rio Tinto

ériö 2021sé lögðskrirsla um mat ó umhverfisóhrifum sem er um20 óra
gömul. Allt önnur viðmið óttu þó viö en viö eiga ídag um umhverfismél og
mengun. Meöal niðurstaðna umhverfismatsins er aö losun mengandi efna
veröi aö vera innan viðmiöunarmarka utan þynningarsvæðis. í ljosi þess aö

ídag er oheimilt aö nota þynningarsvæöi og menga utan lóöar er augljost
aö ekki er hægt að gefa út starfsleyfi sem byggir ó þeim forsendum.

4I.í gögnum mólsins er mikiö gert úr BAT og þeim fullyrðingum að ISAL sé aö
nota þær reglur. Umbj.m. telja að upplyist sé að ISAL noti ekki bestu
mögulegu tækni og allar þær útfærslur ó henni sem í boöi eru. Þeir sem
aka fram hjó ólverinu íStraumsvíksjó að þaö streymir mengað

loftfré

því,

t.d. upp um mæni é öllum kerskólunum og skautsmiðju og suma daga í
það miklu mæli að mengunarskli liggur yfir ólverinu og landi Óttarsstaða,

t.d. séð fró Hafnarfiröi. Astæöan er sú að enginn hreinsibúnaður er ó því
lofti sem streymir ó degi hverjum upp um mæninn ó byggingunum en
kerskélarnir sjólfir eru loftræstir meö svokallaöri nóttúrulegri loftræstingu
(engin hreinsun og enginn vélrænn búnaöur). Þegar hreinsibúnaöur bilar
þó eykst margfalt magn é menguöu lofti sem streymir upp um mæni

9

kerskólanna þriggja sem er meö öllu óósættanlegt en enginn

hreinsibúnaður er í mæni kerskélanna. Fyrir liggur að ólverið hefur ekki

gert neinar breytingar ó hreinsibúnaöi sínum til aö auka virkni hans, fró því
að n1i lög toku gildi érið 2018, sem banna mengun utan loðar ólversins. Til

eru ólver í Evrópu, t.d íeigu Alcoa og Norsk Hydro sem ganga mun lengra

í

uppsetningu og notkun ó fullkomnum búnaöi til aö draga úr loftmengun
heldur en

ISAL

gerir.

42. Resou rsce i nternationa I va nn sklirslu sem ber heitiö,, Loftd reifil íka n,

Endurskoöun ó þynningarsvæöi og svæöis takmarkaörar ébyrgðar vegna
ólversins íStraumsvík" sem gefin var út 3. nóvember 2020 og þar kemur

eftirfarandi fram, bein tilvitnun ,,Svids mynd 2. synir aö miöaö viö gefnar

forsendurfyrir 3 klst. bilun íþurrhreinsivirki 3 þó fer styrkur HF og PM10
morgfalt yfir vidmiöunarmörk " . Þrótt fyrir aö verið sé aö nota útreiknuö
meöaltalsgildi sem er óósættnlegt þar sem meöaltalsútreiknigar gefa lægri
gildi en ella er niöurstaöan sú aö mengun muni halda ófram að mælast

fyrir utan lóðarmörk

ISAL

og þó í landi Óttarstaöa. Miöaö viö innihald

þessarar sklirslu er full ljost að mengun muni halda ófram aö mælast fyrir

utan loðarmörk og upp fyrir leyfileg hémarks gildi samkvæmt gildandi
lögum og reglugeröum, þrótt fyrir að forsendur sem notaöar eru viö
útreikningana séu rangar vegna skorts ó raungögnum fró símælistöðvum
umhverfis ólveriö og gögnum fró óreiöanlegri veðurmælingarstöö.

43.Fari svo aö UST beiti Rio Tinto einhverskonar leyfi til óframhaldandi

starfsemi veröur að gera ríkari kröfu til vöktunar. Telja veröur aö taka verði

tillit til ríkjandi vindótta (sem samkvæmt veðurstofunni blæs mengun
frekar yfir Óttarsstaöi en Straum) við uppsetningu nlirrar mælistöðvar.
10

m
Heppilegasta staðsetning gæti verið sennilega miösvæðis ó ströndinni

vestan megin strau msvíkur.

44.Fari svo að UST beiti Rio Tinto einhverskonar leyfi eins og fyrr segir, þó

kann aö vera rétt aö sett veröi ókvæöi ístarfsleyfiö eöa vöktunaróætlun

um

n17ja

loftgæðimælistöð vestan viö ólveriö og aö starfsleyfið sem ætíð

verði í rekstri enda er þaö skilyrði þess að unnt sé að fylgja eftir kröfum
starfsleyfisins um að ekki verði mengun yfir viömiðunarmörkum utan
loöa rma rka verksmiðju

n

nar.

45.Nauösynlegt er aö afla upplyisinga um hvort og íhvaöa mæli mengun yfir
leyfðum mörkum berst út fyrir verksmiöjuloöina eftir að lögum hefur verið

breytt og þynningarsvæði afnumin. UST þarf aö gera grein fyrir því hvernig
íSRt- sé

kleift aö halda mengun innan marka verksmiðjulóðarinnar ón þess

að grípa til sérstakra lausna

til aö draga úr mengun.

Svo viröist sem UST

geri ekki ísambandi við nyitt starfsleyfi kröfu um aö ÍSRt bæti hreinsibúnaö
sinn til aö tryggja að mengun yfir mörkum haldist innan verksmiðjuloöar.
Taka þarf

tillit til þess ískilmólum að hreinsibúnaður bilar, stundum

lítillega stundum alvarlega, og þó streymir ohreinsað loft fró élverinu

í

miklum mæli.

46.Íútskúringum ó BAT kemurfram aö þaö þurfi að vera hagkvæmt að nrita
viökomandi hreinsibúnaö sem er meö öllu oósættanlegt en umhverfismól
og réttur landeigenda Óttarsstaöa veröa aö koma ó undan hagkvæmni
ólversins. Er þaö þó virkilega þannig hugsað aö ef ISAL telur óhagkvæmt að

nlita ókveðinn hreinsibúnaö þó sé í lagi að sleppa þvíaö tjórfesta í þeim
búnaöi en þess ístað aö nlita land Óttarsstaöa ófram undir losun
I1.

mengunar. Landeigendur leggja til aö

UST

felli út ókvæði um hagkvæmni

í

BAT. Geti ólver ekki séö sér fært aö starfa ó arðbæran hótt með þvíað

uppfylla nútímakröfur um umhverfisvernd geti slíkur iönaöur ekki talist
ósættanlegur fyrir almannahagsmuni og íslenska nóttúru.

47.í BAT reglum segir m.a. um óliönaö:

Afiðnsðurinn:
BAT

Bcsta fÉanlcga

tckni (Bcst Availablc Tcchnology) cr frarnlciðsluaðfcrð og
bcitt cr til að lógmarka mcngun og myndun úrgangs.

tækjakostur scm
Tækni nær

til

framlciðsluaðfcrðar. tækjakost:i. h6nnunar mannvirkja, cÍlir-

lits og viðhalds búnaðarins og starfrækslu hans. lvlcð Íðanlcgri urkni cr ótt
við aðgcngilcga framlciðsluaðfcrð og tækjakost {tæhni) scm þóaður hcfur
vcrið til að bcita i viðkomandi alvinnurckstri og hagkvæmt cr að
bcslu cr ritt við virtustu aðlcrðino

til

njta. Mcð

að vcmda alla þætti umhr.crfisins.

48.Þrótt fyrir að lög banni nú mengun utan verksmiðjuloöar

ó

þynningarsvæðum vekur þaö nokkra undrun að ítíllögum aö starfsleyfi
handa Rio Tinto eru ekki geröar sérstakar skilgreindar kröfur til aö tryggja
aö felagiö standivið þó skyldu sína að halda mengun undir leyföum

mörkum innan verksmiöjuloðar. Einkum kemur það ó óvart vegna þess að
fram til þessa hefur verksmiöjan talið þörf ó gríöarstoru þynningarsvæði til
að þynna út loftmengun sem berst fré ólverinu. Þaö hhitur þo aö vera

forsenda útgófu nris starfsleyfis Rio Tinto aö þann dag sem starfsleyfið

tekurgildi uppfylli ólverið þær kröfur aö halda mengun innan
viðmiðunarmarka innan verksmiðju loöar.

49.Umbj.m. telja rett aö gera þó kröfu verði nritt starfsleyfi gefiö

úttil

Rio

Tinto að landsvæöi Óttarstaða veröi ó leyfistímabilinu ekki fy rrr nernum

1.2

w
óhrifum fró ólverinu, hvorki til skamms eöa til len gri tíma litið og að landiö
veröi ón allra kvaöa vegna rekstur

ISAL.

50.4 kynningarfundi UST hinn 14. september 2021.lagði stofnuninn óherslu

ó

aö það væri hlutverk sveitarfélags skv. gildandi skipulagsreglugerð að
kveöa é um varúðarsvæði enda þott ékvöröun um slík svæöi sé ekki

ó

borði UST þó er líklegt aö sveitarfélög hafi samróö við UST um ókvörðun
va rúöa rsvæða. Sa mkvæmt aða lskipu

í landi Óttarsstaða

lagi Hafna rtja röa r er þyn

n

i

nga

rsvæðiö

jafnframt varúöarsvæöi, af þessu leiðir að sveitarfélagiö

byggði ókvörðun sína é hættu eiginleikum svæöisins ó mati UST. Þvíer

mikilvægt aö UST uppllisi hvort það muni róðleggja sveitarfélaginu aö fella
niöur varúöarsvæöiö ó landi Óttarsstaða jafnskjótt og þynningarsvæöiö
hefur verið afnumið.

51. Umbj.m. hafa þvíverulegar óhyggjur aö ef nrijar loftgæðamælistöövar

veröa ekki komnar ígagniö ó þeim tíma sem fyrirhugaö er aö gefa út nritt
starfsleyfi til Rio Tinto, ef af þvíveröur. Því þó er hætt viö að ekki liggi fyrir
fullnægjandi uppllisingar um aö Rio Tinto uppfylli skilyröi um aö halda
mengun innan viðmiðunarmarka ó verksmiðjuloöinni, en ekki utan hennar,

fyrr en fyrir liggja mælingar fró nrijum mælistöövum sem mæla alla
mengun. Umbj.m telja að UST só lagalega óheimilt að veita starfsleyfi ón
þess að hafa fulla vitneskju um að tilvonandi leyfishafi uppfylli öll sett

skilyröi. Getur UST með einhverjum hætti tryggt aö Rio Tinto uppfylli
greind skilyröi fró fyrsta degi leyfistíma nris starfsleyfis?
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52.Umbj. m. vekja athygli

ó

aö nauösynlegt er að UST upph,isi betur um

aðgeröir hennar ef einhverjar eru til aö bregöast viö niöurstöðum
rannsóknar Nóttúrufræðistofnunar þar sem augljóslega kemur fram
mengun þungmólma sem stafar fró ólverínu og er skaðleg lífríkinu utan
lóðarmarka ólversins. Umbj. m. telja að UST sé skylt að grípa til tafarlausra
aögerða til að koma íveg fyrir frekari skaða lífríkisins í nógrenni ólversins
og aö starfsleyfi endurspegli þær aðgeröir.

53.Umbj. m. kretjast betri vöktunar ó mengun þungmólma íkringum ólveriö

í

Straumsvík. Skrirsla néttúrufræðistofnunar kom út ériö 201,8. ípryU ar

ekkert heyrst eöa veriö gert aö þvíervirðist heldur hefur ISAL ískjoli UST
haldið éfram aö skaöa lífríkið ísínu nónasta umhverfi. Nauösynlegt er að
grípa strax til aðgeröa og aö óhóð úttekt ó stöðu þungmólma og óhrifa

þeirra ó lífríkiö gerö eins oft og unnt er og ekki sjaldnar en einu sinni ó óri.

54. í vöktu na róætlu n með n úvera nd i sta rfsleyfistil lögu stend
ISAL skuldbindi sig

u

r ei ngöngu aö

til að "tjalla um niöurstöður" rannsóknarinnar og er ekki

með nokkru móti hægt aö vita hvað þaö þ1íði eða hvort til einhverra
aögeröa verði gripið sem er meö öllu oósættanlegt

55. Umbj. m.

telja ohjékvæmilegt að sklirari ókvæöa veröi sett í starfsleyfiö

um fresti sem ólverið hefur til úrbota ef upp koma mengunarfróvik og
hvaða viðurlög liggi við því, þar meö talið skaðabotaskylda gagnvart

landeigendum og íbúum ó nærliggjandi svæðum

56. Nú þegar þynningarsvæöi verður

fellt niður er í raun verið aö hisa því yfir

aö svæöi utan loðarmarka élversins sé hæft fyrir
L4

til plöntu r, dyr og menn

Ekki veröur séð ígögnum UST eöa ólversins að um neina tryggingu sé aö

ræða aö svæöið beri ekki skaöa af mengun, sér í lagi ef upp kemur bilun

mengunarvarnabúnaði. Svæðið

er skilgreint

í

sem varúöarsvæöi af

Hafnarfjaröarbæ og eftir þvíað dæma augljoslega ekki hættulaust svæöi
og í raun óljos breyting fró þvísem óður var. Þvítelja landeigendur rétt aö

fagleg úttekt verði gerö ó mengunarvarnabúnaöi ólversins, hann veröi alls
staðar tvöfaldaður (redundancy) þar sem mögulegt er eins og venja er

í

verkfræöi þegar um krítísk kerfi er að ræða. Ohóður þriöji aðili verði
fenginn til úttektar og búnaöur verði borinn saman viö önnur ólver

ó

Noröurlöndum og Vestur-Evropu þo ekki væri nema til upphisingagildis

fyrir almenning um raunverulegar mengunarvarnir ólversins og hættuna
sem umhverfinu stafar.

57. Umbj.m. telja að UST þurfi því aö sklira betur hvort nritt starfsleyfi geri

auknar kröfur til ólversins varðandi BAT eða ekki.

58. Umbj. m. telja ekki rett aö viömiöunarsri ni fyrir groður og vatn veröi

fengin úr Skorradal enda er Skorradalur ekki rikja langt fró ólverinu víö
Grundartanga. Finna þurfi betri viömiðunarstað þar sem unnt er meö

sannfærandi gögnum og rannsóknum aö veröi ekki fyrir marktækum
óhrifum fré ólveri eða öðrum iönaöi ígrennd.

59. Umbj.m. vænta þess að Umhverfisstofnun fari gaumgæfilega

yfir

athugasemdirnar hér að framan og taki mólefnanlega afstööu til hverrar
athugasemdar fyrir sig. Þannig aö ekki fari é milli móla hver afstaöa
Umhverfisstofnunar er til hverrar athugasemdar fyrir sig og geri grein fyrir
þeim opinberlega.
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ga

rfyllst,

Ragnar Aöalsteinsson, lögmaður
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