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Norðurþing - urðun við Kópasker   urðun við Kópasker

Þrjú frávik komu fram við eftirlit, Umhverfismarkmiðum hefur ekki verið skilað og skráningum á magni og tegudunum
úrgangs og niðurstöðum skráninga fyrir árið 2015 hefur ekki verið skilað.
Tvær athugasemdir voru gerðar í eftirlitinu, önnur varðandi uppsöfnun brotamálms á svæðinu og hinsvegar um
staðsetningu og opnunartíma skotsvæðis á urðunarstaðnum.
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Fyrirtæki Norðurþing - urðun við Kópasker

Flokkur

Staðsetning 615746,542 649342,948

Farið var yfir endurnýjað starfsleyfi sem gefið var út þann 16. desember 2015 og minnt á skiladaga skv. því.
Sveitarfélagið Norðurþing hefur tekið við rekstinum en var það áður í höndum Sorpsamlags Þingeyinga.

Brotamálmur er geymdur í þremur haugum og hefur safnast upp á staðnum. Mikilvægt er að hann sé sendur til
móttökustöðvar við fyrsta tækifæri.

Rekstraraðili er ekki með umhverfisstjórnunarkerfi en skv. gr. 2.3 er rekstraraðila heimilt að óska eftir að dregið sé úr
reglubundnu mengunarvarnareftirliti velji hann að reka innra eftirlit sem uppfyllir staðlaðar kröfur.

Svæðið var snyrtilegt á að líta og ekki vart við mikið fok. Rafmagnsgirðingar sem umlykja svæðið lágu niðri á nokkrum
stöðum en að sögn umsjónarmanns þá eru vorverkin að fara í gang og verða girðingar lagaðar á næstu vikum.
Svæðið var blautt og snjór enn á sumum svæðum.
Ein urðunarrein var opin en frágangur við aðrar reinar var góður.

Eftirlitsmælingar skv. gr. 5.2 í starfsleyfi voru framkvæmdar af Eflu verkfræðistofu nú í apríl. Mælingar fyrir árið 2015
voru ekki framkvæmdar en skv. samþykktri úrbótaáætlun frá 1. mars 2016 ber rekstraraðila að senda niðurstöður
mælinga til eftirlitsaðila um leið og þær berast.

Engar kvartanir hafa borist til rekstraraðila né eftirlitsaðila og engin óhöpp hafa orðið frá síðasta eftirliti.

Staðfesting á gildandi tryggingu skv gr. 2.11 hefur verið send eftirlitsaðila.

UMFANG EFTIRLITS

Tegund eftirlits ReglubundiðHeimili Ketilsbraut 9

Kennitala 640169–5599

Gr. 2.1 í starfsleyfi Skv. gr. 2.1 í starfsleyfi skal rekstraraðili setja sér umhverfismarkmið
fyrir 1. mars 2016. Umhverfismarkmið voru ekki til staðar við eftirlit og
hafa ekki verið send eftirlitsaðila.

Gr. 4.1 í starfsleyfi Skv. gr. 4.1 í starfsleyfi skal skrá magn og tegundir útgangs sem tekið
er á móti, upplýsingar um uppruna úrgangsins, dagsetningu móttöku,
framleiðanda úrgangs eða söfnunarfyrtækis ef um er að ræða
heimilisúrgang og ráðstöfun úrgangs. Gefa skal út kvittun til
úrgangshafa fyrir móttöku úrgangs til urðunar. Skráningar þessar voru
ekki aðgengilegar eftirlitsaðila í eftirlitinu.

Gr. 5.1 og gr. 5.4 í starfsleyfi Rekstraraðili skal hafa reglulegt eftirlit með umhverfis- og
rekstrarþáttum sem geta valdið mengun eða losun efna út í umhverfið
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og skal niðurstöðum skráninga skv. gr. 5.1 í starfsleyfi skilað til
eftirlitsaðila fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið ár. Niðurstöðum
skráninga hefur ekki verið skilað til eftirlitsaðila.

Gerð er athugasemd við að brotamálmur hefur safnast upp og mikilvægt að koma honum til móttökustöðvar sem
fyrst.

Gerð er athugasemd við staðsetningu skotsvæðis á urðunarstaðnum, Bent er á að skv. gr. 2.1 skal aðgangur að
svæðinu vera takmarkaður og svæðið afgirt með girðingu sem hindrar aðgang manna og skepna. Hlið skulu lokuð og
læst nema þegar starfsemi fer fram. Miða þarf því opnunartíma skotsvæðisins við opnunartíma urðunarstaðarins.
Einnig er bent á að starfsemi skotsvæða er háð leyfi viðkomandi heilbrigðisnefndar.

Bent er á að skv. gr. 2.6 skal tilkynna öll mengunaróhöpp  til eftirlitsaðila eins fljótt og mögulegt er.

Minnt er á að öll gögn skulu send á netfangið ust@ust.is og einnig á netfang viðkomandi eftirlitsmans

09.05.2016
1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í
starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu
heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta talist frávik.

Reykjavík,

ANNAÐ

ATHUGASEMDIR

Guðbjörg Stella Árnadóttir
_________________________
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