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NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin frávik eru skráð en 3 athugasemdir gerðar er varða fráveitu á svæðinu, niðurstöður
símælinga fyrstu 9 mánuði ársins og merkingar á gámasvæði,
Rekstraraðili hefur sent inn áætlun um úrbætur vegna botnöskumála. Felast úrbætur m.a. í því
að byggt verði sérstakt öskuskýli þar sem allt að 150 rúmmterar af ösku verði geymdir á
malbikuðu plani. Þaðan verði askan síðan send til förgunar hjá Sorpu í Álfsnesi.
Umhverfisstofnun telur að slíka breytingu á starfssemi sé best að fjalla um í nýju starfsleyfi. Þar
sem stutt er eftir af gildistíma núverandi starfsleyfis og rekstraraðili hyggst sækja um nýtt
starfsleyfi á næsta ári, telur stofnunin rétt að fjalla um þessi mál við þá vinnslu. Á meðan
samþykkir stofnunin að botnösku sé safnað saman í litlu magni í einu á umráðasvæði Kölku eftir
að hún hefur verið meðhöndluð í hristara sem skilur frá málminn í henni. Mikilvægt er að
magnið verði hverju sinni, eins lítið og mögulegt er og hún flutt með jöfnu millibili til urðunar.
Öll flugaska sem safnast hafði upp og verið geymd í geymslum og á umráðasvæði gömlu
sorpbrennslunnar við Hafnarveg, hefur nú verið flutt til Noregs til meðhöndlunar. Framtíðaráform
um meðhöndlun flugösku sem myndast í stöðinni eru í vinnslu og óskar Umhverfisstofnun að fá
slíka áætlun senda þegar hún liggur fyrir.
Skoða þarf ákvæði um mótttöku og geymslu spilliefna í nýju starfssleyfi.
UMFANG EFTIRLITS

Farið var yfir niðurstöður síðasta eftirlits og þær úrbætur sem gerðar hafa verið er varða
botnöskumál og niðurstöður mælinga.
Rætt var um mælingar á útblæstri en fyrri reglubundnar mælingar á útblæstri fóru fram í júní.
Niðurstöður voru allar innan marka starfsleyfis. Komið er að seinni mælingum ársins og voru
þær fyrirhugaðar í nóvember. Rætt var um niðurstöður símælinga fyrstu 9 mánuði ársins og
sendir rekstraraðili Umhverfisstofnun afrit af þeim. Gildin eru á leiðinni niður sé borið saman við
síðasta ár.
Rætt var um mótttöku spilliefna en mikil sprenging hefur orðið í þá átt að mun meira af
spillefnum kemur frá spillefnamóttökum en áður. Rekstraraðili reynir þó að stýra flæðinu þannig
að ekki safnist of mikið fyrir í stöðinni í einu. Spilliefni er geymd úti að mestu en varin fyrir veðri
og vindum með plastyfirbreiðslum. Spilliefni eru þó færð inn ef veður er vont. Mikilvægt er að
spilliefnakör séu rétt merkt þegar þau koma frá spilliefnamóttökum. Kalka hefur undanþágu frá
UAR um að geyma spilliefni úti að uppfylltum ákv. kröfum. Rekstaraðili reynir að takmarka magn
spilliefna sem er geymt hverju sinni með því að stýra magni sem kemur inn.
Rætt var um flugöskumál og umráðasvæði Sorpeyðingarstöðvarinnar við Hafnarveg, þar sem
askan var geymd að mestu. Umrætt svæði var einnig sérstaklega skoðað. Öll uppsöfnuð
flugaska er nú farin úr landi. Flugaska sem myndast nú er geymd plöstuð á malbikuðu plani á
athafnasvæði Kölku. Rætt var um möguleika á framtíðarmeðhöndlun en samningaviðræður við
norðmenn eru í gangi. Gengið hefur verið frá svæði við gömlu sorpeyðingarstöðina við
Hafnarveg. Þar eru plastkör í nokkrum stöflum sem til stendur að kurla og brenna.
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Almenn skoðun var gerð í brennslustöðinni og gengið var um gáma- og mótttökusvæði.

ATHUGASEMDIR
Enn er engin formleg fráveita á svæðinu en vatn af plönum og svæði sorpeyðingarstöðvarinnar rennur í tjörn rétt utan
við lóðamörk. Mikilvægt er að fráveitumál komist í betra horf.
Skv. niðurstöðum símælinga fyrstu 9 mánuði ársins hefur gildi HCL farið 13 sinnum yfir dagleg meðalgildi, gildi SO2
hefur 8 sinnum farið yfir dagleg meðalgildi og CO tvisvar sinnum. Bendir þetta til að árangur hafi náðst en mun oftar
var farið yfir þessi gildi á árinu 2013. Mikilvægt er að áfram verði fylgst vel með daglegum meðalgildum og reynt að
halda yfirskotum sem þessum í lágmarki. Þá minnir stofnunin á möguleika þess að skoða mæliaðferðir sem tilgreindar
eru í 3. lið í III. viðauka við reglugerð um brennslu úrgangs en þar segir að gildi fyrir 95% öryggisbil einstakra
mæliniðurstaðna skuli ekki fara yfir ákveðna hundraðshluta viðmiðunarmarka fyrir losun.
Eitthvað var um rangar eða villandi merkingar á gámasvæði, s.s. þar sem tekið var við raftækjum og spilliefnum.
Minnt er á mikilvægi þess að merkingar séu skýrar til að tryggja rétta flokkun og meðhöndlun úrgangs.
ANNAÐ
Ganga þarf frá framtíðaráætlunum varðandi meðhöndlun flugösku frá stöðinni.
Búið er að kurla allan timburúrgang sem safnað hafði verið upp á suðvestursvæði við síðasta eftirlit og honum komið
til meðhöndlunar. Lítið var af timburúrgangi á svæðinu.

Reykjavík,

29.12.2014

_________________________
Sigríður Kristjánsdóttir
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.
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