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1 Inngangur
Mikill og vaxandi áhugi er á afurðum verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins á Bíldudal. Kalkið sem
verksmiðjan framleiðir er í auknum mæli nýtt í matvæli og framleiðslu fæðubótarefna. Fullvinnslan fer
fram erlendis í dag en til stendur að flytja áframvinnsluna í auknum mæli hingað heim.
Nýtingarleyfi Íslenska kalkþörungafélagsins hljóðar uppá 2,5 milljónir m3 til þrjátíu ára, eða til ársins 2033.
Miðað við núverandi heimildir til framleiðslu dugir sá tími ekki til að fullnýta leyfið. Óskað verður eftir
heimild til að auka framleiðslu kalks í 120.000 tonn, sem er u.þ.b. sú framleiðsla sem þarf til að fullnýta
það magn af kalkþörungaseti sem Orkustofnun hefur heimilað að nýtt verði í Arnarfirði.
Framleiðsluaukning verksmiðjunnar með tilliti til hljóðvistar og loftgæða á Bíldudal og gruggmyndunar við
setlón verksmiðjunnar í Bíldudalshöfn er umfjöllunarefni þessarar fyrirspurnar. Efnistaka kalkþörungasets
er ekki til umfjöllunar.
Framkvæmdaraðili er Íslenska kalkþörungafélagið ehf. Verkís hf. er ráðgjafi framkvæmdaraðila.

2 Markmið framkvæmdar
Íslenska kalkþörungafélagið áformar að sækja um leyfi til að framleiða 120.000 tonn af kalki á ári.
Framleiðsluaukningin felur í sér að árlegt nám kalkþörungasets verður aukið, en efnistakan í heild verður
eftir sem áður sú sama og samkvæmt nýtingarleyfi. Ástæðan fyrir umsókn um enn frekari aukningu eru
eftirtaldar:
·

Framleiðslugeta verksmiðjunnar eykst með bættum tækjabúnaði og reynslu starfsmanna.

·

Miðað við núverandi forsendur nær félagið ekki að klára þær heimildir sem það hefur til efnistöku
á gildistíma starfsleyfisins.
Íslenska kalkþörungafélagið vill gjarnan fullnýta þá framleiðslugetu sem er að skapast með nýjum búnaði
og aukinni reynslu og þekkingu á framleiðsluferlinu. Framleiðslugetan er orðin meiri en bjartsýnustu menn
þorðu að vona í upphafi. Markmið með framleiðsluaukningunni er að nýta auðlindina og framleiðslugetu
verksmiðjunnar með hagkvæmari hætti en hingað til.

3 Matsskylda framkvæmdar
Framkvæmdin er tilkynningarskyld til Skipulagsstofnunar samkvæmt 6. grein laga nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum og tölulið 13.02 í 1. viðauka við lögin vegna breytinga og viðbóta við framkvæmdir sem
þegar hafa verið leyfðar.

4 Samráð
Forstjóri Íslenska kalkþörungafélagsins hefur kynnt eftirtöldum aðilum á fundi áform félagsins um að auka
kalkframleiðslu í verksmiðjunni á Bíldudal:
- Vesturbyggð.
- Heilbrigðiseftirliti Vestfjarða.
-

Orkustofnun.
Umhverfisstofnun.

Á fundunum var framkvæmdin kynnt, gerð grein fyrir umhverfisáhrifum og mótvægisaðgerðum. Helstu
athugasemdir sneru að hreinsun útblásturs frá verksmiðjunni.
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5 Fyrri málsmeðferð vegna mats á umhverfisáhrifum og leyfi
5.1 Mat á umhverfisáhrifum
Árið 2002 lagði Íslenska kalkþörungafélagið fram til Skipulagsstofnunar matsskýrslu um efnisnám allt að
2.850.000 m3 kalkþörungasets til 50 ára á fjórum svæðum á grunnsævi í Arnarfirði.1 Samsvaraði það
vinnslu á 57.000 m3 kalkþörungasets á ári. Til grundvallar matinu lágu fyrir sérfræðiskýrslur
Hafrannsóknastofnunar, Náttúrustofu Vestfjarða, Góðum ráðum og Jarðfræðistofu Kjartans Thors. Í
úrskurði Skipulagsstofnunar var fallist á framkvæmdina.2
Iðnaðarráðuneytið veitti vinnsluleyfi fyrir nám kalkörungasets, allt að 82.500 m3 á ári. Meðan rekstur og
framleiðsla kísilverksmiðjunnar var í mótun reyndist ekki unnt að fullnýta leyfið. Árið 2016 tilkynnti
Íslenska kalkþörungafélagið ehf. til Skipulagsstofnunar áform um að auka nám kalkþörungasets um 16.000
m3 á ári, úr 82.500 í 98.500 m3 á ári, og framleiðslu á kalki um 35.000 tonn á ári, úr 50.000 í 85.000 tonn.
Eftir sem áður yrði heildarefnistaka á leyfistímanum sú sama, þ.e. um 2,5 milljónir m3 fram til ársins 2033.
Skipulagsstofnun taldi að breytt framkvæmd væri ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð
umhverfisáhrif. Því skyldi hún ekki háð mati á umhverfisáhrifum.3

5.2 Leyfi
5.2.1 Nýtingarleyfi
Árið 2003 veitti iðnaðarráðuneytið vinnsluleyfi, nú nýtingarleyfi, fyrir 2.475.000 m3 til 30 ára, sem jafngildir
allt að 82.500 m3 kalkörungasets á ári, sjá viðauka 1. Leyfileg heildarefnistaka er því minni en gert var ráð
fyrir í mati á umhverfisáhrifum en árleg efnistaka hins vegar meiri, sem skýrist af því að leyfið gildir til 30
ára í stað 50 samkvæmt umhverfismati.
Vinnsluleyfið (nýtingarleyfið) gildir til 1. desember 2033 og nær til þriggja svæða í Arnarfirði, sjá Mynd 5.1:
·

Meðfram strönd frá Bíldudal inn í botn Fossfjarðar

·

Í mynni Reykjafjarðar.

· Suðurhluti Langanesgrunns.
Leyfinu var breytt árið 2012 á þann hátt að efnistökusvæðum var hnikað út fyrir 115 metra frá strandlínu.4

5.2.2 Starfsleyfi
Í starfsleyfi Umhverfisstofnunar frá árinu 2006 var heimilað að framleiða allt að 50.000 tonn af kalki á ári.
Framleiðsla á kalki í verksmiðjunni á Bíldudal hófst árið 2007. Helstu afurðir félagsins eru kalk í fóður
annarsvegar og til manneldis hinsvegar. Manneldishlutinn hefur farið stækkandi jafnt og þétt.
Framleiðslan er að mestu flutt út til viðskiptavina erlendis.
Í maí árið 2018 veitti Umhverfisstofnun Íslenska kalkþörungafélaginu leyfi til að framleiða árlega allt að
85.000 tonn af kalki og öðrum kalkafurðum. Starfsleyfið byggir á ákvörðun Skipulagsstofnunar frá árinu
2016 og gildir til 11. maí 2034, sjá viðauka 2.

5.2.3 Leyfi til að varpa efnum í hafið
Seti úr lóni á umráðasvæði Íslenska kalkþörungafélagsins í höfninni á Bíldudal er varpað í hafið. Í apríl 2016
veitti Umhverfisstofnun leyfi til að losa allt að 6.000 m3 af seti út af Kópsnesi. Tilkynna þarf
Umhverfisstofnun áform um að varpa efni í hafið.
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Jarðfræðistofa Kjartans Thors (2002). Nám kalkþörungasets úr Arnarfirði. Mat á umhverfisáhrifum. Unnið fyrir Íslenska Kalkþörungafélagið ehf.
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Mynd 5.1

Efnistökusvæði Íslenska kalkþörungafélagsins í Arnarfirði.
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6 Framleiðsla kalks
6.1.1 Efnistaka og framleiðsla
Íslenska kalkþörungafélagið hefur leyfi til efnisnáms kalkþörungasets í Arnarfirði, allt að 2.475.000 m3 yfir
tímabilið 2003-2033. Samkvæmt starfsleyfi hefur félagið heimild til framleiðslu á allt að 85.000 tonnum af
kalki á ári.
Á árunum 2006 – 2018 var heildarefnistaka Íslenska kalkþörungafélagsins tæplega 713.000 tonn og
heildarframleiðsla á kalki á árunum 2010 - 2018 nam rúmlega 360.000 tonnum, sjá Tafla 6.1.
Tafla 6.1

Ár

Yfirlit yfir efnisnám kalkþörungasets á þremur efnistökusvæðum í Arnarfirði, heildarefnistöku og
framleiðslu kalks í verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins á árunum 2003 til 2018. Tölur fyrir árið 2018
miðast við lok september.

HaganesFossfjörður
3

m
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Samtals

600

Reykjafjörður
3

m

32,115
16,540
28,670
29,585
1,400
54,325
18,350

600

1,430
182,415

Langanesgrunn
m

3

20,535
21,666
17,730
8,895
25,780
27,200
57,400
64,230
23,280
50,686
69,250
87,903
55,079
529,634

Efnistaka
3

m

20,535
21,666
50,445
25,435
54,450
56,785
58,800
64,230
77,605
69,036
69,250
87,903
56,509
712,649

Framleiðsla
Tonn

19,405
28,779
38,571
29,873
48,105
48,102
48,560
57,250
41,810
360,455

6.1.2 Núverandi mannvirki
Núverandi mannvirki Íslenska kalkþörungafélagsins samanstanda af verksmiðju, hafnarmannvirkjum og
svæðum fyrir hráefni og afurðir, sjá Mynd 6.1 og Mynd 6.2. Áform eru uppi um að bæta við húsnæði
verksmiðjunnar. Kalkþörungaverksmiðjan hefur sótt um byggingarleyfi fyrir 1.750 m2 húsnæði og hefur
umsóknin verið samþykkt í hafna- og atvinnumálaráði Vesturbyggðar. Fyrir liggur samþykkt deiliskipulag
fyrir stækkun lóðar (uppfylling) fyrir hráefni, sjá viðauka 3. Kalkþörungaverksmiðjan hefur óskað eftir því
formlega að sveitarfélagið hefjist handa við landfyllingu í samræmi við deiliskipulag fyrir hafnarsvæði
Bíldudals. Bæjarstjóra hefur verið falið að fara í viðræður um þau mál við stjórnendur
Kalkþörungafélagsins.
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Mynd 6.1

Loftmynd af verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins á Bíldudal. Sjá má hráefnislón verksmiðjunnar til
hægri á myndinni.

6.1.3 Hráefnisgeymslusvæði
Við verksmiðju er hráefnislón. Í lóninu eru kalkþörungasetið geymt til lengri tíma. Því er síðan mokað upp
á planið við enda verksmiðjunnar þar sem sjór sígur af setinu áður en vinnsla fer fram.
Efninu er síðar mokað í hörpu sem flokkar það í þrjá hluta. Allt sem er yfir 50 mm, aðallega grjót og stærri
skeljar, rennur niður á planið við hörpuna. Þessu efni er síðan ekið burt til frekari flokkunar síðar. Allt sem
er undir 50mm fer í efnishaug utanhúss til geymslu.
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Mynd 6.2

Núverandi mannvirki samanstanda af aðalverksmiðju (1, 2), hafnarmannvirkjum (3) og svæðum fyrir hráefni og afurðir (4). Áform eru uppi um að bæta við húsnæði verksmiðjunnar (5) og tjald hefur verið reyst yfir forþurrkara og innmötunarbúnað
(6). Samþykkt hefur verið stækkun lóðar (10.178m2 uppfylling) fyrir hráefni (7)

7

6.1.4 Hráefnaflokkun og innmötun
Kalkþörungum er mokað af planinu upp í innmötunarsíló (1), sjá Mynd 6.3. Gert er ráð fyrir að sílóið sé
fyllt og dugi fyrir vinnslu í u.þ.b. eina klukkustund. Kalkþörungamassinn er fluttur að þurrkara og vatn er
skilið frá (2).

6.1.5 Þurrkun
Kalkþörungamassinn er þurrkaður í mjölþurrkara (3), sjá Mynd 6.3. Loft er hitað með rafmagni upp í allt
að 450°C. Eftir því sem fyllan þornar brotna kalkþörungarnir og koma úr þurrkaranum sem deigur salli.
Stýring á varmaafköstum þurrkarans miðast við að efnishiti í þurra enda hans sé nægur til að gerilsneyða
og tryggja að rakahlutfallið sé hæfilega lágt. Efnið er flutt áfram til flokkunar og mölunar.

6.1.6 Meðhöndlun afurða
Á fyrsta stigi (4) er hreinsað burt steinefni sem segulmagnast, sjá Mynd 6.3. Steinefnin fara sem stendur í
sekki og til förgunar (5). Annað efni er flokkað eftir stærð (6). Afurðirnar eru tvær, sýrustillir (90%
framleiðslunnar) eða kalk sem nýtt er til vatnshreinsunar. Fínefnið er skilið frá og sekkjað sem áburður
eða vatnshreinsunarefni. Unnt er að blanda magnesíum í kalkþörungasallann áður en hann er sendur að
kvörninni (9) og er það eina íblöndunarefnið sem notað er við framleiðsluna.

6.1.7 Rykhreinsun og vinnsla á ryki
Fínt ryk sem verður til í þurrkara fer með heitu loftinu að rykhreinsivirki. Í fyrsta þrepi rykhreinsunar fer
heita loftið í gegnum hvirfilskiljur (sýklónur) þar sem rykagnir skiljast frá loftinu og falla niður á botn (12),
sjá Mynd 6.3. Síðan tekur við vothreinsun við háan vatns- og lofthraða og þrýsting. Í eimsvalahlutanum
sem er efst í turninum er miklu magni af vatni úðað yfir loftið á leið upp í stromp og er þessum vatnsúða
ætlað að fella út rykfyllta vatnsdropa og þétta vatnsgufu svo ekki verði vart við hana uppúr strompi (13).
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Mynd 6.3

Vinnsluferli við þurrkun kalkþörungasets hjá Íslenska kalkþörungafélaginu. Í texta er vísað til einstakra hluta ferlisins með númeri (1-13).
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6.1.8 Vörpun á setefni í hafið
Umhverfisstofnun hefur veitt leyfi til að varpa í hafið allt að 6.000 m3 af efni úr setlóni Íslenska
kalkþörungafélagsins á losunarstað út af Kópsnesi, sjá Tafla 6.2 og Mynd 6.4.
Tafla 6.2

Yfirlit yfir losun á setefni úr setlóni við verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins á stað við Kópsnes.

Dags.

Efni
varpað
(m3)

11.júl.16

330

6.ágú.16

500

9.ágú.16

500

10.ágú.16

500

10.ágú.16

250

17.okt.16

500

18.okt.16

480

25.okt.16

300

7.nóv.17

500

26.sept.2018

380

3.okt.2018

380

Samtals

4.620

Eftir af leyfi

1.380
6.000

Mynd 6.4

Losunarstaður (B) þar sem heimilt er að varpa í hafið efni úr setlóni við verksmiðju Íslenska
kalkþörungafélagsins.
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7 Fyrirhuguð breyting á framkvæmd
Íslenska kalkþörungafélaginu er heimilað að vinna um 2,5 milljónir m3 af kalkþörungaseti úr Arnarfirði á
tímabilinu 2003 til 2033. Nú þegar um helmingur leyfistímans er liðinn hefur heildarefnisnám
kalkþörungasets numið alls rúmlega 0,7 milljón m3, sjá töflu 07.
Vegna erfiðleika á fyrstu árum framleiðslunnar gat félagið aðeins nýtt sér hluta árlegrar heimildar til
vinnslu kalkþörungasets af botni fjarðarins. Með aukinni hagkvæmni og bættri framleiðslugetu er hægt að
framleiða meira af kalki og gert er ráð fyrir að innan nokkurra ára geti heildarframleiðsla numið allt að
120.000 tonnum á ári, en núverandi starfsleyfi verksmiðjunnar heimilar að árleg framleiðsla á kalki sé allt
að 85.000 tonn.
Breyting á framkvæmd felur í sér að auka framleiðslu á kalki enn frekar eða um 35.000 tonn á ári. Til þess
að ná því þarf að auka efnisnám kalkþörungasets um allt að tæp 57.000 m3 á ári miðað við árlega efnistöku
í nýtingarleyfi fram til ársins 2033. Fáist heimild til framleiðsluaukningar verður efnisnám á
kalkþörungaseti alls um 1.8 milljón m3 á tímabilinu 2019-2033. Heildarvinnsla kalkþörungasets úr
Arnarfirði verður því um 2,5 milljónir m3, samanber nýtingarleyfi.

7.1 Framleiðsluáætlun
Aukin afkastageta verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins kemur til vegna endurbóta á búnaði og tækni
og framleiðsluferlið allt hefur verið í stöðugri þróun. Allt hráefni er nú unnið í verksmiðju félagsins á
Bíldudal en á fyrstu árum verksmiðjunnar var það flutt til Írlands til áframvinnslu. Það var fyrst á árinu
2015 sem verksmiðjan náði að framleiða upp í heimilað magn. Þessi aukning kemur til af uppsafnaðri
reynslu og þekkingu á meðhöndlun hráefnanna og bættum tækjabúnaði. Fínefni er í auknum mæli skilið
frá áður en það fer inn í vinnsluferlið auk þess sem betur gengur að stýra rakastigi efnisins. Þetta hefur
haft í för með sér betri orkunýtingu (minni þörf raforku pr. framleidd tonn) enda fer efnið hraðar í gegnum
allt framleiðsluferlið. Til stendur að nýta varmann sem til verður í forþurrkunarferlinu enn frekar. Með
þessum breytingum standa vonir til að hægt verði að stigauka framleiðsluna í allt að 120.00 tonn árlega
innan fárra ára, sjá Mynd 7.1. og Mynd 7.2. Til þess að framleiða 120.000 tonn af kalki á ári þarf að sækja
um það bil 139.000 m3 af kalkþörungaseti. Verði af framleiðsluaukningu mun dæluskipið koma örar og
eyða fleiri dögum á sjó við hráefnisöflun, úr 8 – 12 vikum í 12 – 16 vikur á ári.
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Mynd 7.1

Framleiðsla kalks á tímabilinu 2004-2018 og áætlun til ársins 2033 miðað við að auknar heimildir fáist
samþykktar.

Mynd 7.2

Uppsöfnuð efnistaka kalkþörungasets á tímabilinu 2004-2018 og áætluð efnistaka til ársins 2033 miðað
við að heimild fáist til framleiðsluaukningar.
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Tafla 7.1

Áætluð framleiðsla til ársins 2033 miðað við að heimild fáist til aukinnar framleiðslu og aukinnar
efnistöku kalkþörungasets til að uppfylla hráefnisþörf til framleiðslunnar. Taflan sýnir jafnframt árlega
efnistöku til ársins 2033 sem miðað var við í nýtingarleyfi og hversu miklu þarf að bæta við vegna
aukinnar framleiðslu á kalki.

Ár

Áætluð
framleiðsla
Tonn

Efnistaka
alls m3

Efnistaka skv.
gildandi
nýtingarleyfi
m3

Efnistaka
Viðbót
m3

2019

65.000

75.465

82.500

-7.035

2020

70.000

81.270

-1.230

2021

75.000

87.075

82.500
82.500

2022

80.000

92.880

82.500

10.380

2023

85.000

98.685

82.500

16.185

2024

90.000

104.490

82.500

21.990

2025
2026

100.000
110.000

116.100

82.500

33.600

82.500

45.210

2027

120.000

127.710
139.320

82.500

56.820

2028

120.000

139.320

82.500

56.820

2029

120.000

139.320

82.500

56.820

2030
2031

120.000
120.000

139.320

82.500
82.500

56.820
56.820

2032

120.000

139.320
139.320

82.500

56.820

2033

120.000

139.320

56.820

1.515.000

1.758.915

82.500
1.237.500

4.575

521.415

7.2 Rekstur
Verksmiðja Íslenska kalkþörungafélagsins er þegar í rekstri allan sólarhringinn alla daga vikunnar þegar vel
gengur. Framleiðslan er stöðvuð einungis þegar viðhald og viðgerðir fara fram eða við rafmagnsskort, sem
af og til hendir á Bíldudal. Dögum þegar framleiðsla liggur niðri hefur fækkað jafnt og þétt í gegnum tíðina
því minna er um stopp vegna viðhalds og bilana. Þekking á hráefni skiptir hér miklu. Með stýringu á
rakastigi gengur t.d. framleiðslan betur og minna verður um stíflur og vesen. Ennfremur er búnaður alltaf
að verða betri og áreiðanlegri enda jöfnum höndum reynt að finna þann búnað sem best hentar.
Ef heimild fæst til aukinnar framleiðslu þarf að auka afköst við þurrkun enn frekar og það kallar á nýjan
búnað til þurrkunar sem og hreinsibúnað. Breytingarnar ganga í gegn á næstu 5 árum gangi áætlanir eftir.
Áætlað er að mannaflaþörf vegna framleiðsluaukningar verði um 6 – 7 starfsmenn. Með þeim breytingum
sem gerðar verða á búnaði mun hráefnið fara í gegnum framleiðsluferlið með auknum hraða frá því sem
nú er. Nýr búnaður og bættar aðferðir hafa dregið úr mengunarálagi frá núverandi starfsemi og áform eru
upp um að bæta úr enn frekar.
Lokið er þróunarvinnu sem hefur verið í gangi undanfarin ár. Hún hefur miðað að því að fullvinna hráefnið
og gera úr henni verðmætari vöru. Vegna þessa eru uppi áform eru um ný verksmiðjumannvirki á lóð
félagsins. Þörf er á auknu lagerrými og húsnæði undir nýja framleiðslulínu sem keyrð verður samhliða
núverandi framleiðslu. Samkvæmt samþykktu deiliskipulagi mun lóð Íslenska kalkþörungafélagsins stækka
með landfyllingum og aðliggjandi lóð gömlu síldarmjölsverksmiðjunnar á Bíldudal, sem nú er í eigu
kalkþörungafélagsins. Svæði sem skapast við landfyllingu verður notað fyrir hráefni, bæði þró og staflað
hráefni. Núverandi hráefnissvæði verður nýtt undir áformað hús undir forþurrkun.

13

Kalkþörungafélagið á Bíldudal, aukning á framleiðslu
Fyrirspurn um matskyldu

8 Skipulag og verndarsvæði
8.1 Skipulag haf- og strandsvæða
Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 takmarkast aðalskipulag sveitarfélaga til sjávar við línu sem liggur
115 m utan við stórstraumsfjöruborð (netlög). Lög um skipulag haf- og strandsvæða voru sett í júní 2018
og varðar svæði frá netlögum að ytri mörkum efnahagslögsögunnar. Strandsvæðaskipulag hefur ekki verið
unnið fyrir Arnarfjörð.

8.2 Skipulagsáætlanir
Þar sem Íslenska Kalkþörungaverksmiðjan er staðsett á Bíldudal er skilgreint hafnarsvæði í Aðalskipulagi
Vesturbyggðar 2006-2018.
Deiliskipulag fyrir hafnarsvæðið á Bíldudal og Hafnarteig 4, lóð Íslenska kalkþörungafélagsins, var
samþykkt í janúar 2016. Það fjallar í meginatriðum um stækkun landfyllingar og lóðar við Hafnarteig 4
vegna nýs þurrkarahúss og húss fyrir forþurrkun og mötun hráefnis til beggja þurrkara Íslensku
kalkþörungafélagsins. Breytingar voru gerðar á deiliskipulaginu í september 2017 þar sem lóðin
Hafnarteigur 1 var felld niður og í maí 2018, þegar lóðirnar Hafnarteigur 4 og Strandgata 2 voru
sameinaðar, sjá viðauka 3.

8.3 Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar
Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar fyrir árin 2012-2024 er stefnuyfirlýsing sveitarfélaganna um
nýtingu strandsvæðisins auk samantektar á grunnupplýsingum fyrir svæðið, m.a. kalkþörunganám, sjá
Mynd 8.1.5 Áætlunin er ekki lögbundin skipulagsáætlun.

5

Fjórðungssamband Vestfirðinga, Teiknistofan Eik og Háskólasetur Vestfjarða (2013). Nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar 2012-2024. Júní
2013.
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Mynd 8.1

Þemauppdráttur í nýtingaráætlun fyrir strandsvæði Arnarfjarðar 2012-2014 er sýnir nýtingu fjarðarins.
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8.4 Náttúruminjar og vernd
Í Arnarfirði eru engin friðlýst svæði í sjó eða önnur svæði sem talist geta til verndarsvæða. Á
náttúruminjaskrá er Geirþjófsfjörður sem er einn suðurfjarða Arnarfjarðar.6 Samkvæmt gildandi
náttúruverndaráætlun hafa stjórnvöld ekki áform um að friðlýsa svæði utan netlaga í Arnarfirði.
Ísland er aðili að samningnum um verndun Norðaustur-Atlantshafsins, OSPAR samningurinn, sem ætlað
er að draga úr og koma í veg fyrir mengun á hafsvæði samningsins. Í viðauka V við samninginn er fjallað
um verndun og varðveislu vistkerfa og líffræðilegrar fjölbreytni hafsvæða OSPAR. Kalkþörungabúsvæði er
á lista OSPAR yfir viðkvæm búsvæði sem kunna að vera í hættu eða á undanhaldi og ástæða væri að
vernda, sjá Mynd 8.2.7 Hafsvæði OSPAR er skipt í fimm svæði og kalkþörunga er að finna sem búsvæði á
öllum hafsvæðunum. OSPAR telur kalkþörungsvæði á hafsvæðum við Írland (Region III: Celtic Seas) vera í
hættu og/eða á undanhaldi og mælir með verndaraðgerðum, en ekki annars staðar innan OSPAR.
Aðrir alþjóðlegir samningar sem snerta hafið og Ísland er aðili að snúa ekki að starfsemi Íslenska
kalkþörungafélagsins með beinum hætti.

Mynd 8.2

Listi OSPAR yfir viðkvæm búsvæði, þar á meðal kalkþörungasvæði (Mearl beds), og lykilþættir sem hafa
áhrif á ástand þeirra.

6

Náttúruverndarráð (1996). Náttúruminjaskrá. Skrá um friðlýst svæði og aðrar náttúruminjar. Reykjavík, 7. Útgáfa.

7

OSPAR (2008). OSPAR List of Threatened and/or Declining Species and Habitats. Skoðað 18.2.2019 á https://www.ospar.org/work-areas/bdc/specieshabitats/list-of-threatened-declining-species-habitats.
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9 Efnistök matsskyldufyrirspurnar
9.1 Kalkþörunganám og mat á umhverfisáhrifum
Á sínum tíma fór fram mat á umhverfisáhrifum vinnslu kalkþörungasets í Arnarfirði til framleiðslu á kalki.
Í niðurstöðu úrskurðar Skipulagsstofnunar um nám kalkþörungasets úr Arnarfirði, dags. 3. mars 2003,
kemur m.a. fram að hún telji helstu áhrif framkvæmdarinnar „felist í efnistöku á kalkþörungasvæðum
niður á allt að 10 m, dreifingu fínefna og botnfalli þeirra á óröskuðum kalkþörungasvæðum vegna
efnistökunnar sem geti skaðað kalkþörunga og dýr sem lifa innan um hríslur þeirra. Að mati stofnunarinnar
mun rask við efnistökugryfjur hafa veruleg áhrif á lifandi yfirborðslag kalkþörunga og búsvæði þess á
afmörkuðu svæði næst efnistökustöðum. Hins vegar ríkir óvissa um dreifingu fínefna og stærð
áhrifasvæðis framkvæmdarinnar og áhrif hennar á vistkerfi kalkþörungabotns.“ Stofnunin taldi að
framkvæmdin muni ekki hafa veruleg áhrif á fugla, fisk, fiskveiðar, fiskeldi, krækling eða kræklingarækt.
Í tilkynningu til Skipulagsstofnunar árið 2016 um aukna framleiðslu Íslenska kalkþörungafélagsins og við
málsmeðferð hennar kom fram að rannsóknir hafi verið gerðar á því hvernig grugg frá
uppdælingarsvæðum berist við mismunandi aðstæður, strauma og veður. Þær sýni að grugg kæfir ekki
lífríki á botni nema á takmörkuðu svæði utan efnistökusvæða og ljós flekkur sem myndast geti á yfirborði
sjávar þynnist hratt. Í ákvörðun Skipulagsstofnun um matsskyldu, dags. 18. nóvember 2016, segir að
framkvæmdin sé ekki líkleg til að hafa umtalsverð umhverfisáhrif og framkvæmdin skuli ekki háð mati á
umhverfisáhrifum. Taldi stofnunin að „í samræmi við umsögn Hafrannsóknastofnunar um fyrirhuguð
áform að skemmri vinnslutími og meira efnismagn árlega en gert hafi verið ráð fyrir í mati á
umhverfisáhrifum árið 2003 muni ekki leiða til þess að áhrif efnisnámsins verði annars eðlis eða meiri en
fjallað var um í fyrrnefndu matsferli.“ Einnig segir í ákvörðun Skipulagsstofnunar „að ekkert hafi komið
fram við meðferð málsins sem breyti fyrri niðurstöðu stofnunarinnar um líkleg umhverfisáhrif. Því telur
Skipulagsstofnun að fyrirhugað aukið kalkþörunganám sé ekki líklegt til að hafa í för með sér umtalsverð
umhverfisáhrif.“

9.2 Framleiðsla kalks
Ekki var fjallað um framleiðslu kalks á landi í mati á umhverfisáhrifum árið 2003. Í tilkynningu Íslenska
kalkþörungafélagsins til Skipulagsstofnunar árið 2016 var hins vegar fjallað um þann þátt
framkvæmdarinnar. Þar var gerð grein fyrir mannvirkum og framleiðsluferli verksmiðjunnar, sbr. kafla 5.
Einnig var gerð grein fyrir fyrirkomulagi rykhreinsunar í verksmiðjunni og áhrif starfseminnar á loftgæði og
hljóðvist í nágrenni hennar.

9.3 Viðfangsefni matsskyldufyrirspurnar
Nú hyggur Íslenska kalkþörungafélagið að taka meira efni árlega en gert var ráð fyrir í tilkynningu til
Skipulagsstofnunar árið 2016. Lok vinnslutíma miðar eftir sem áður við árið 2033 og að í heildina verði
sama magn af kalkþörungaseti tekið eins og nýtingarleyfi gerir ráð fyrir. Því er um að ræða sambærilega
breytingu á framkvæmd og til umfjöllunar var árið 2016. Með tilvísun í framangreinda niðurstöðu
Hafrannsóknastofnunar og Skipulagsstofnunar verður því ekki fjallað um kalkþörunganám af hafsbotni
vegna framleiðsluaukningarinnar.
Íbúar á Bíldudal hafa ítrekað kvartað yfir ryki og einnig hávaða frá verksmiðju Íslenska
kalkþörungafélagsins. Frá því að matsskyldufyrirspurn var gerð árið 2016 hafa komið fram nýjar
upplýsingar um þessa umhverfisþætti, en einnig varðandi gruggmyndun í höfninni á Bíldudal. Helstu
umhverfisáhrif framleiðslunnar sem hér eru til umfjöllunar varða því ofangreinda þætti.
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10 Umhverfisáhrif
Íslenska Kalkþörungafélagið starfar eftir vöktunaráætlun sem staðfest var af Umhverfisstofnun í júní 2015,
sjá Tafla 10.1.8 Vöktunin tekur til ryks (loftgæði, hljóðvistar og svifagna í sjó (gruggi) utan við setlón
verksmiðjunnar. Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum vöktunar á þessum vöktunarþáttum.
Tafla 10.1 Vöktunaráætlun Íslenska kalkþörungafélagsins.

Vöktunarþáttur

Mælistaður

Viðmið

Tíðni sýnatöku

Ryk

Reykháfur

Klukkustundarmiðgildi Árlega
20 mg/Nm3

Svifagnir

Sjór utan við setlón

Styrkaukning í sjó ekki Tvisvar á ári eftir dælingu
meiri en 2 mg/l
hráefna

Svifagnir

Setlón

Fimmta hvert ár

Setmyndun

Sjávarbotn utan setlóns

Þriðja hvert ár

Hávaði

Við anddyri, safnaðarheimili, 70 dB við lóðamörk
leikskóla

Vikulega

10.1 Loftgæði
Fylgst hefur verið með rykmengun frá reykháfi kalkverksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins með
reglulegum mælingum frá 2011. Kröfur í starfsleyfi kveða á um afsog af rykuppsprettum og setja
losunarmörk við 20 mg/Nm3. Ryk frá reykháfi hefur endurtekið mælst ofan starfsleyfismarka, sjá Mynd
10.1. Jöfnum höndum er unnið að því að leysa vandann m.a. með nýjum búnaði og nýju verklagi. Mælingar
sýna að aðgerðir til úrbóta hafa skilað árangri. Mælingar sýna að hægt er að halda ryki í útblæstri undir
tilskildum losunarmörkum séu hreinsikerfi í góðu lagi.9
Verksmiðjan er undir eftirliti Umhverfisstofnunar. Á vef stofnunarinnar liggja eftirlitsskýrslur þar sem fram
kemur að kvartanir hafi borist frá íbúum. Á sömu vefsíðu er að finna staðfestingu þess að verksmiðjan
hefur brugðist við jafnharðan og fylgt eftir frávikum með úrbótum. Kvörtunum hefur fækkað. Rykmengun
mældist einkum há þegar gamli þurrkarinn var í notkun. Bilanir í mengunarvarnarbúnaði eru tilkynntar til
eftirlitsaðila og verksmiðjan hefur verið keyrð niður á meðan viðgerð hefur staðið. Umhverfisstofnun hefur
óskað eftir tímasettri áætlun varðandi skýli fyrir hráefnishaug og breytingar á afsogi og pokasíum sem
áformaðar eru sem og skráðu verklagi við þrif.10 Tímasett áætlun var send Umhverfisstofnun þann
14.2.2018, sjá viðauka 4.
Nýjum reykháf var bætt við fyrir nokkrum árum og nýjum vothreinsibúnaði af fullkomnustu gerð var komið
upp snemma árs 2016. Búnaðurinn þarf 45 m3/klst. af vatni. Skortur á vatni hamlaði fullkominni virkni í
fyrstu. Þrátt fyrir mikla leit fannst heldur ekki sjór í nægjanlegu magni. Árið 2018 endurnýjaði
sveitarfélagið hinsvegar nýja vatnslögn og getur í dag skaffar Kalkþörungafélaginu allt það vatn sem það
þarf. Í desember 2018 fannst jafnframt bilun í vothreinsibúnaðinum sem skýrir að hluta vandamál við
rekstur vothreinsivirkisins fram að því. Síðasta mæling bendir til þess að þessi tvö atriði (nóg vatn og
búnaður í lagi) dugi til að leysa vandamálið sem félagið hefur staðið frammi fyrir til þessa og mælingar á
ryki verði innan starfsleyfismarka eins og við síðustu mælingu.
Enn er unnið að úrbótum. Reynslan sýnir að rykmengun minnkar ef rakastig er rétt auk þess sem
framleiðslan gengur betur. Rykið stafar af fínefninu (leirnum). Um þessar mundir er verið er að koma upp
nýjum búnaði sem hreinsar leir úr hráefninu áður en það fer inn í verksmiðjuna til þurrkunar (EcoWasher).
Hreinsunin fer fram í þremur þrepum og nýtir til þess 200 t af sjó á klukkustund. Gróft efni (stærri agnir

8

Vöktunaráætlun Íslenska kalkþörungafélagsins sótt þann 25.2.2019 á
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Eftirlitsskyrslur/Verksmidjur/V%C3%B6ktunar%C3%A1%C3%A6tlun%20%20Kalk%C3%BE%C3%B6rungaf%C3%A9lagi%C3%B0.pdf

9

Umhverfisstofnun, eftirlitsskýrsla 20. október 2017.

10

Umhverfisstofnun, eftirlitsskýrsla 14. júní 2018.
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og steinar) er hreinsað frá. Því næst er sjórinn hristur úr efninu og fínefnið, þ.e. leirinn fer með sjónum út
í lónið. Nýtanlega efnið fer inní verksmiðjuna til þurrkunar. Þessi aðgerð mun draga úr álagi af völdum ryks
auk þess sem gott verður að losna við leirinn úr vinnsluferlinu. Ennfremur eru um þessar mundir unnið í
því að hanna vindbrjóta til að draga úr mögulegu foki af hráefnishaugum. Að lokum má geta þess að unnið
er að því að bæta afsogskerfi verksmiðjunnar og leiða allt loft í gegnum pokasíur áður en það er sent út.
Það er mat stjórnenda verksmiðjunnar að með þessum aðgerðum muni vandamál tengdum útblæstri
heyra sögunni til. Ennfremur að loft í vinnuumhverfi batni til mikilla muna.
Ef leyfi fæst til framleiðsluaukningar verður settur inn nýr þurrkari og honum mun fylgja nýr
hreinsibúnaður. Sú þróun hefur orðið undanfarin ár að þurrhreinsibúnaður er orðin mun betri en
vothreinsibúnaður. Ennfremur fylgir nýjum þurrhreinsibúnaði mælar og tæki sem gera auðveldara að
bregðast við ef eitthvað ber útaf varðandi rykmyndun. Val á búnaði og hönnun hefur staðið um nokkurt
skeið en ekki hefur verið tekin ákvörðun um kaup. Ein aðal forsenda fyrir vali á búnaði er að hann uppfylli
settar kröfur um mengunarvarnir. Birgjar segjast geta tryggt að svo verði.

Mynd 10.1 Niðurstöður mælinga á ryki (mg/Nm3) í útblæstri frá verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins á Bíldudal.
Sýnd eru mæligildi fyrir gamla og nýja reykháfinn. Rauð lína gefur til kynna viðmið í starfsleyfi, 20
mg/Nm3.

10.2 Hljóðvist
Samkvæmt reglugerð nr. 724/2008 um hávaða má hljóðstig ekki fara yfir 50/45/40 dB(A)
(dagur/kvöld/nótt) við íbúðarhús. Árið 2016 vann Verkís úttekt á hávaða frá verksmiðju Íslenska
kalkþörungafélagsins og samkvæmt henni er hljóðstig við lóðamörk innan viðmiða starfsleyfis, sem sett
eru við 70 dB, sjá Mynd 10.2. Við íbúðarhús Tjarnarbrautar 10 er hljóðstig yfir viðmiðum reglugerðar á
öllum tímum sólarhrings, en undir viðmiðunarmörkum reglugerðar við önnur íbúðarhús og leikskóla
bæjarins.
Laxeldisfyrirtækið Arnarlax er með starfsemi í nálægu húsi við kalkþörungaverksmiðjuna. Samkvæmt
úttekt Verkís á hávaða frá starfsemi beggja fyrirtækjanna er hljóðstig við íbúðarhús Tjarnarbrautar 9 rétt
yfir næturviðmiði, 40 dB(A).
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Fylgst er reglulega með hljóðstigi innan verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins og á lóðarmörkum
hennar og völdum stöðum á Bíldudal. Hljóðstig hefur mælst undir starfsleyfismörkum og
viðmiðunargildum reglugerðar 724/2008 um hávaða, með fáum undantekningum, sjá Mynd 10.3. Á vef
Umhverfisstofnunarinnar liggja eftirlitsskýrslur þar sem er skjalfest að hljóðstig fór ekki yfir
starfsleyfismörk. 11 Í eftirlitsskýrslum kemur fram að kvartanir hafi borist en þær séu nú hættar að berast
stofnuninni. Engin kvörtun um hávaða barst t.d. eftirlitsaðila á árinu 2017. Verksmiðjan er við höfnina í
miðjum bænum og fleiri fyrirtæki eru á hafnarsvæðinu. Búið er að skipta út sniglum í flutningskerfinu
innanhúss og setja í staðinn vacum-(sugu)kerfi. Með þessu tókst að stoppa hátíðni ískurhljóð sem kvartað
var undan. Fylgst verður áfram með hávaða með tíðum mælingum12.
Verksmiðjan er nærri íbúðabyggð og hávaði frá starfseminni hefur valdið íbúum Bíldudals ónæði, en ekki
lengur sé miðað við að kvartanir um hávaða frá verksmiðjunni eru hættar að berast Umhverfisstofnun.
Samkvæmt niðurstöðum vöktunar og reiknilíkans er hljóðstig við lóðamörk innan viðmiða starfsleyfis. Að
undanskildu íbúðahúsi við lóðarmörk verksmiðjunnar er hljóðstig einnig undir viðmiðum á öllum tímum
sólarhrings við íbúðarhús annars staðar á Bíldudal. Sömu leiðis við leikskóla bæjarins. Samkvæmt þessu
takmarkast áhrif hávaða frá verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins við íbúa húss við lóðarmörk
verksmiðjunnar, en samræmist ákvæðum reglugerðar að öðru leyti. Þessar forsendur ættu ekki að
breytast þó aukning verði á framleiðslu kalks í verksmiðjunni.

11

Umhverfisstofnun. Eftirlitsskýrsla 27. maí 2015

12

Umhverfisstofnun. Eftirlitsskýrsla 20. október 2017
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Mynd 10.2 Jafngildishljóðstig í dB(A) í námunda við verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins á Bíldudal (sólarhringsgildi) miðað við reiknað hljóðstig í 2 m hæð yfir landi. Höfundur: Arnheiður Bjarnadóttir, Verkís.
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Mynd 10.3 Hljóðmælingar í verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins (rauð lína) og við lóðarmörk hennar (gul lína)
árið 2018. Bláu línurnar sýna viðmiðunarmörk reglugerðar um hávaða við íbúðarhús að degi til (50 dB)
og húsvegg iðnaðarsvæðis (70 dB).

10.3 Gruggmyndun við setlón
Þegar seti er dælt í setlón við verksmiðjuna sleppur grugg út um kant lónsins sem litar sjóinn fyrir framan
garðinn. Gruggið hefur áhrif á ásýnd hafnarsvæðisins. Styrkaukning svifagna í sjó fyrir utan setlón má við
uppdælingu ekki fara yfir 2 mg/L. Með þessu er fylgst og ráðstafanir gerðar til að draga úr gruggmyndun.
Til að vakta gruggmyndun vegna dælingar á kalkþörungaseti í setlón verksmiðjunnar eru sýni tekin á
fjórum stöðum utan við setlónið, fyrir og eftir dælingu, sjá Mynd 10.4. Niðurstaða vöktunar sýnir að styrkur
gruggs í höfninni á Bíldudal er breytilegur frá einum tíma til annars, samanber styrk gruggs fyrir dælingu í
Tafla 10.2. Þetta skýrist að öllum líkindum af því að önnur atvinnustarfsemi á Bíldudal hefur einnig áhrif til
gruggmyndunar. Niðurstöður sýna einnig að aukinn styrkur svifagna í sjó vegna löndunar á
kalkþörungaseti var í báðum tilfellum vel innan 2 mg/L, sem er viðmið í starfsleyfi Íslenska
kalkþörungafélagsins.
Landbundin starfsemi Íslenska kalkþörungafélagsins er á hafnarsvæði Bíldudals og staðsetning hennar því
ekki á viðkvæmu svæði, samanber viðmið í 2. tölulið í 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum. Vöktun
hefur leitt í ljós að starfsemin veldur takmarkaðri aukningu á gruggi í sjó við Bíldudalshöfn og er innan við
viðmið sem Umhverfisstofnun setur. Áhrifin eru því óveruleg með tilliti til umfangs svæðis og viðkvæmni
þess fyrir breytingum. Þessar forsendur ættu ekki að breytast þó aukning verði á framleiðslu kalks og
löndun á kalkþörungaseti verði tíðari, en verði af framleiðsluaukningu mun dæluskipið eyða fleiri dögum
á sjó við hráefnisöflun og koma oftar til löndunar en nú er.
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Mynd 10.4 Staðsetning sýnatöku fyrir mælingar á styrkaukningu svifagna í sjó utan setlóns.

Tafla 10.2 Samantekt úr tveimur nýjustu mælingum á styrk svifagna utan setlóns í höfninni á Bíldudal (fyrir og eftir
löndun á kalkþörungaseti).
Dagsetning
19.6.2018
29.6.2018

nr. 1
Fyrir dælingu
Eftir dælingu

Mismunur

3.12.2018
14.12.2018
Mismunur

Eftir dælingu

nr. 3

nr. 4

Meðaltal

9 mg/L 14 mg/L 11 mg/L 12 mg/L

11,5 mg/L

17 mg/L 7 mg/L

4 mg/L

9,3 mg/L

-7 mg/L -2 mg/L -8 mg/L

-2,3 mg/L

21 mg/L 17 mg/L 23 mg/L 23 mg/L

21,0 mg/L

23 mg/L 23 mg/L 22 mg/L 19 mg/L

21,8 mg/L

2 mg/L

0,8 mg/L

8 mg/L
Fyrir dælingu

nr. 2

6 mg/L

9 mg/L

-1 mg/L -4 mg/L

11 Niðurstaða
Hávaði frá verksmiðju Íslenska kalkþörungafélagsins takmarkast við íbúðarhús við lóðarmörk
verksmiðjunnar, en samræmist ákvæðum reglugerðar að öðru leyti. Grugg í sjó við Bíldudalshöfn vegna
löndunar kalkþörungasets hefur reynst vera innan viðmiða í starfsleyfi. Þessar forsendur ættu ekki að
breytast þó aukning verði á framleiðslu kalks í verksmiðjunni.
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Verksmiðjureksturinn hefur valdið íbúum Bíldudals óþægindum vegna rykmengunar. Staðfest er að
Íslenska kalkþörungafélagið hefur brugðist við athugsemdum Umhverfisstofnunar með úrbótum. Stöðugt
er unnið að endurbótum á verksmiðjunni og kvörtunum vegna ryks hefur fækkað.
Unnið hefur verið að úrbótum til að tryggja að hráefni sé þurrt en þannig minnkar rykmengun frá
verksmiðjunni. Nýverið var reist tjald yfir forþurrkunar og innmötunarbúnað. Til stendur að bæta við
vindbrjótum til að minnka vindáhrif enn frekar og bæta þannig loftgæði. Fullkomið rykhreinsivirki hefur
verið tekið í notkun og árangur mun aukast enn frekar þegar fullri virkni vothreinsunar verður náð. Verði
af fyrirhugaðri stækkun stendur til að setja upp þurrhreinsivirki og pokasíur. Aukin framleiðsla sem helst í
hendur við endurbætur á búnaði og aðferðum er ekki álitin auka á hljóð- eða rykmengun.
Íslenska kalkþörungafélagið telur að framleiðsluaukning sem hér hefur verið kynnt sé ekki líkleg að valda
umtalsverðum umhverfisáhrifum í skilningi laga nr. 106/2000 og ætti því ekki að vera háð mati á
umhverfisáhrifum.

08351014 FUM Kalkþörungafélagið, framleiðsluaukning á Bíldudal.docx
24

FS-022-09

Kalkþörungafélagið á Bíldudal, aukning á framleiðslu
Fyrirspurn um matskyldu

12 Heimildir
Fjórðungssamband Vestfirðinga, Teiknistofan Eik og Háskólasetur Vestfjarða. 2013. Nýtingaráætlun fyrir
strandsvæði Arnarfjarðar 2012-2024. Júní 2013.
Jarðfræðistofa Kjartans Thors (2002). Nám kalkþörungasets úr Arnarfirði. Mat á umhverfisáhrifum.
Unnið fyrir Íslenska Kalkþörungafélagið ehf.
Náttúruverndarráð (1996). Náttúruminjaskrá. Skrá um friðlýst svæði og aðrar náttúruminjar. Reykjavík,
7. Útgáfa.
Orkustofnun (2013). Breyting á afmörkun leyfissvæða fyrir Íslenska kalkþörungafélagið hf. í Arnarfirði.
Tilvísun 1202020004/21.11.0
OSPAR (2008). OSPAR List of Threatened and/or Declining Species and Habitats. Skoðað 18.2.2019 á
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/species-habitats/list-of-threatened-declining-specieshabitats
Skipulagsstofnun (2003). Nám kalkþörungasets úr Arnarfirði Vesturbyggð og Ísafjarðarbæ. Úrskurður
Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum. Skoðað 8.10.2018 á
http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/720/2002090020.PDF
Skipulagsstofnun (2016). Aukning á framleiðslu Íslenska kalkþörungafélagsins á Bíldudal. Ákvörðun um
matsskyldu. Skoðað 8.10.2018 á
http://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1169/201605070.pdf

08351014 FUM Kalkþörungafélagið, framleiðsluaukning á Bíldudal.docx
25

FS-022-10

Nafn skýrslu
Undirtitill

Viðaukar
Viðauki 1
Viðauki 2
Viðauki 3
Viðauki 4

Nýtingarleyfi Íslenska kalkþörungafélagsins ehf.
Starfsleyfi Íslenska kalkþörungafélagsins ehf.
Deiliskipulag lóðar Íslenska kalkþörungafélagsins ehf.
Úrbótaáætlun vegna rykmengunar

08351014 FUM Kalkþörungafélagið, framleiðsluaukning á Bíldudal.docx
26

FS-022-10

Viðauki 1

Nýtingarleyfi Íslenska kalkþörungafélagsins ehf.
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Starfsleyfi Íslenska kalkþörungafélagsins ehf.
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STARFSLEYFI
Framleiðsla á kalki og kalkafurðum

Íslenska kalkþörungafélagið ehf.
Hafnarteigi 4
465 Bíldudal
Kt.: 680601-2670

1.
1.1

ALMENN ÁKVÆÐI

Rekstraraðili
Starfsleyfi þetta gildir fyrir Íslenska kalkþörungafélagið ehf., kt. 680601-2670, fyrir rekstur
kalkþörungaverksmiðju að Hafnarteigi 4, Bíldudal. Íslenska kalkþörungafélagið ehf. er hér eftir nefnt
rekstraraðili.
Komi nýr aðili að rekstri verksmiðjunnar getur hann sótt um að starfsleyfið verði fært yfir á hann, án þess
að gefið verði út nýtt starfsleyfi, sbr. 27. gr. reglugerðar nr. 785/1999. Með umsókninni skulu fylgja gögn
sem sýna fram á að rekstraraðilinn hafi tekið við rekstrinum.
Rekstraraðili getur falið verktaka með öll tilskilin opinber leyfi að annast verk fyrir sig. Rekstraraðili
ábyrgist þó áfram að ákvæðum starfsleyfisins sé framfylgt. Rekstraraðila ber að uppfylla gildandi lög og
reglugerðir og haga starfsemi í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir.

1.2

Umfang starfseminnar
Rekstraraðila er heimilt að framleiða allt að 85.000 tonnum árlega af kalki og öðrum kalk afurðum.

1.3

Eftirlit
Umhverfisstofnun hefur eftirlit með starfsemi rekstraraðila í samræmi við ákvæði reglugerðar nr.
786/1999, um mengunarvarnaeftirlit. Umhverfisstofnun getur falið öðrum framkvæmd hluta eftirlits í
samræmi við ákvæði greinar 7.4 og 9.1 í reglugerðinni.
Eftirlit felst m.a. í reglubundinni skoðun á vettvangi, móttöku athugasemda, fyrirspurna og yfirferð gagna
sem rekstraraðila ber að skila. Viðbótareftirlit getur farið fram m.a. vegna nýs búnaðar, vegna kvartana
eða sérstakra úttekta vegna áætlana sem rekstraraðili hefur gert um úrbætur.

1.4

Breytingar á rekstri
Rekstraraðili skal veita Umhverfisstofnun upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á atvinnurekstrinum
með góðum fyrirvara áður en ráðist verður í þær, sbr. 18. gr. reglugerðar nr. 785/1999. Á grundvelli þeirra
metur stofnunin hvort nauðsynlegt sé að gefa út nýtt starfsleyfi sbr. 2. mgr. 18. grein reglugerðarinnar.

Starfsleyfi fyrir
Íslenska Kalkþörungafélagið ehf.

1.5

Gangsetning og stöðvun rekstrar (lokun)
Verði rekstri hætt, tímabundið eða varanlega, eða reksturinn stöðvast óvænt skal vera áætlun til staðar til
þess að úrgangi, efnum, útbúnaði, tækjum, húsnæði, rekstrarsvæði, geymum, lögnum og menguðum
jarðvegi verði ráðstafað á viðurkenndan hátt. Fjalla skal þar annars vegar um tímabundna rekstrarstöðvun
og hins vegar um varanlega rekstrarstöðvun. Í áætluninni skal alltaf gengið út frá því að lágmarka möguleg
mengunaráhrif. Varanleg rekstrarstöðvun skal tilkynnt eftirlitsaðila með a.m.k. þriggja mánaða fyrirvara
eða þegar ákvörðun liggur fyrir. Þá skal tilkynna um það ef reksturinn hafi verið stórlega skertur, þó ekki sé
talin þörf á að virkja áætlunina. Bilanir og viðhald telst ekki stórlega skertur rekstur.
Gera skal Slökkviliði Bíldudals viðvart um stöðvunina um leið og eftirlitsaðila.
Rekstrarstöðvun eða lok rekstrar skal tilkynnt þegar ákvörðun liggur fyrir þannig að taka megi út frágang.
Við lok rekstrar skal rekstraraðili tilkynna eftirlitsaðila um aðgerðir sínar samkvæmt áætluninni innan
þriggja mánaða frá því að þeim lýkur þannig að úttekt geti farið fram á frágangi.
Tilkynna skal eftirlitsaðila um gangsetningu hafi rekstur verksmiðjunnar legið niðri í mánuð eða lengur.
Einnig skal tilkynna eftirlitsaðila ef reksturinn er stórlega skertur frá því sem búast má við.

1.6

Endurskoðun starfsleyfis
Endurskoða skal starfsleyfið að jafnaði á fjögurra ára fresti sbr. 20. gr. reglugerðar nr. 785/1999.
Einnig er skylt að endurskoða starfsleyfið ef forsendur rekstrarins breytast með eftirfarandi hætti, sbr. 21.
gr. reglugerðar nr. 785/1999:
•
•
•
•

•

Ef rekstraraðili breytir rekstrinum með þeim hætti að tilkynningaskylt er sbr. gr. 1.4.
Ef öryggi við rekstur krefst þess að önnur tækni sé notuð en upphaflega var miðað
við í starfsleyfinu.
Ef mengun af völdum rekstrarins er meiri en búast mátti við þegar starfsleyfið var
gefið út eða ef vart verður mengunar sem ekki var gert ráð fyrir við útgáfu leyfisins.
Ef breytingar verða á bestu aðgengilegu tækni sem gera það kleift að draga
umtalsvert úr losun mengunarefna. Ef breytingar verða á viðmiði um bestu
aðgengilegu tækni skal rekstraraðili senda útgefanda starfsleyfis, skv. beiðni
útgefandans, tímasetta áætlun sem fjallar um með hvaða hætti hann hyggist taka
upp hina nýju tækni en rökstyðji annars að honum sé það ekki mögulegt.
Ef breytingar verða á lögum eða reglum um mengunarvarnir eða annað sem snertir
reksturinn.

Rekstraraðila er þó ætíð skylt að fara að gildandi lögum og reglugerðum, sbr. gr. 1.1, jafnvel þótt
starfsleyfi hafi ekki verið endurskoðað.

1.7

Valdsvið og þvingunarúrræði
Fylgi rekstraraðili ekki ákvæðum starfsleyfis, laga og reglugerða á starfssviði sínu, eða fyrirmælum
eftirlitsaðila um úrbætur, getur eftirlitsaðili beitt ákvæðum XVII. kafla laga nr. 7/1998, um hollustuhætti
og mengunarvarnir, til að knýja fram úrbætur.
Eftirlitsaðila er þannig m.a. heimilt að veita tilhlýðilega fresti til úrbóta og veita áminningu sbr. 1. og 2. tl.
1. mgr. 60. gr. laganna.
Sinni rekstraraðili ekki fyrirmælum um úrbætur innan tilteksins frests er eftirlitsaðila heimilt sbr. 1. mgr.
61. gr. laganna að ákveða rekstraraðila dagsektir eða að láta vinna verk á kostnað rekstraraðila.
Jafnframt er eftirlitsaðila heimilt sbr. 3. tl. 1.mgr. 60. gr. laganna, ef um alvarleg tilvik eða ítrekuð brot er
að ræða, eða sinni rekstraraðili ekki fyrirmælum um úrbætur innan tilteksins frests, að stöðva eða
takmarka starfsemi rekstraraðila, eða að afturkalla starfsleyfið.
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Telji Umhverfisstofnun að um alvarlega hættu sé að ræða, og að aðgerð þoli enga bið, er stofnuninni
heimilt að stöðva rekstur til bráðabirgða þegar í stað og tilkynna það heilbrigðisnefnd Vestfjarða sbr. 63.
gr. laganna.

1.8

Upplýsingaréttur almennings
Almenningur á rétt á aðgengi að upplýsingum um starfsleyfi og starfsleyfisumsókn í samræmi við ákvæði
XI. kafla reglugerðar nr. 785/1999, og upplýsingum um mengunareftirlit í samræmi við VI kafla reglugerðar
nr. 786/1999, um mengunarvarnaeftirlit.
Umhverfisstofnun birtir niðurstöður skv. gr. 1.3 og 1.7 opinberlega. Birtingin er á vefsíðu stofnunarinnar
eða með öðrum aðgengilegum hætti. Að öðru leyti vísast til upplýsingastefnu stofnunarinnar.

1.9

Umhverfisábyrgð
Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum atvinnustarfsemi
sbr. lög nr. 55/2012, um umhverfisábyrgð, og skal koma í veg fyrir tjón eða bæta úr tjóni ef það hefur
orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir.

2.
2.1

STARFSHÆTTIR

Starfshættir og umhverfismarkmið
Rekstraraðili skal beita góðum starfsreglum við reksturinn. Í því felast aðgerðir til að draga úr
hugsanlegum umhverfisáhrifum og að draga sem mest úr því álagi á umhverfið sem starfsemi
verksmiðjunnar veldur, þ.m.t. varðandi starfshætti, hávaða, lykt, alla meðferð úrgangs og förgun.
Rekstraraðili skal stuðla að góðri nýtingu efna og því að losun mengunarefna frá verksmiðjunni verði eins
lítil og kostur er. Gerðar skulu nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir mengunaróhöpp og
draga úr afleiðingum þeirra. Rekstraraðili skal setja sér umhverfismarkmið og starfa samkvæmt þeim.
Umhverfismarkmiðin skulu endurskoðuð á a.m.k. fjögurra ára fresti. Umhverfismarkmiðin skulu vera hluti
af umhverfisstjórnunarkerfi rekstraraðila.

2.2

Aðstaða til mælinga
Tryggja skal við hönnun mannvirkja að góð aðstaða sé til mælinga og eftirlits með losun samkvæmt
starfsleyfi þessu og þeim mæliáætlunum sem starfsleyfið kveður á um.

2.3

Samskipti og samráð
Sérstakur fulltrúi rekstraraðila skal vera tengiliður við eftirlitsaðila og ber hann ábyrgð á samskiptum
rekstraraðila vegna eftirlits með mengunarvörnum fyrirtækisins og framkvæmd viðbragðsáætlana.
Eftirlitsaðili getur haft samband við þennan aðila utan hefðbundins starfstíma ef þörf krefur.
Á fjögurra ára fresti skal rekstraraðili boða fulltrúa Umhverfisstofnunar og Heilbrigðisnefndar Vestfjarða á
samráðsfund. Fyrir fundinn skal rekstraraðili leggja fram yfirlit yfir framgang skilyrða starfsleyfisins. Á
þessum fundum verði m.a. rætt um rekstur mengunarvarna, niðurstöður mengunarmælinga, hugsanlegar
breytingar á rekstri, endurskoðun á starfsleyfi þessu svo og önnur atriði er kunna að koma upp og fulltrúar
áðurnefndra aðila telja ástæðu til þess að ræða. Ofangreindir aðilar geta boðað til samráðsfundar oftar ef
ástæða er til. Fundartími skal ákveðinn með tilliti til þess að niðurstöður vöktunar og rannsókna liggi fyrir.
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2.4

Verkstjórn og takmörkun aðgangs
Starfsmenn skulu vera þjálfaðir til að bregðast við mengunaróhöppum og hafa viðeigandi þjálfun á tæki og
öryggisbúnað.
Tryggja skal að starfsfólk hafi fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem það
gæti komist í tæri við og skulu upplýsingar þar að lútandi ávallt vera tiltækar á vinnustað. Rekstraraðila er
skylt að ganga þannig frá olíubirgðum, olíuúrgangi og hættulegum efnum að ekki sé hætta á að þessi efni
berist út í umhverfið, í sjó, í yfirborðsvatn eða í grunnvatn.
Rekstraraðili skal halda rekstrarsvæði sínu snyrtilegu og þar skulu ekki vera hlutir eða efni sem ekki
tilheyrir starfseminni. Eftirlitsaðili getur krafist lagfæringa og viðgerða á lóð, girðingu eða öðrum
mannvirkjum ef nauðsynlegt þykir til þrifnaðar eða ef ástand þeirra er til lýta fyrir umhverfið. Vinnusvæði,
geymsla hráefna og framleiðsluvöru skulu vera lokuð eða afgirt og aðgangur óviðkomandi bannaður.
Sé olía meðhöndluð skal fylgja ákvæðum reglugerðar nr. 884/2017, um varnir gegn olíumengun frá
starfsemi í landi.

2.5

Umhverfisstjórnunarkerfi
Rekstraraðili skal vinna eftir umhverfisstjórnunarkerfi. Velja má staðlað umhverfisstjórnunarkerfi, t.d. ISO
14001, eða þátttöku í umhverfisstjórnunarkerfi ESB, sbr. reglugerð nr. 344/2013 um frjálsa þátttöku
fyrirtækja og stofnana í umhverfisstjórnunarkerfi Evrópusambandsins (EMAS) eða annað kerfi.
Umhverfisstjórnunarkerfið skal fjalla um yfirstjórnun og fela í sér umhverfisstefnu sem kveður á um
stöðugar umbætur á verkferlum og útbúnaði, greiningu á regluverki um umhverfismál og það skal ná yfir
vöktun á losun og umhverfisvöktun. Þá skal umhverfisstjórnunarkerfið fjalla ítarlega um hvernig lágmarka
skal ryk frá dreifðum uppsprettum, þ.m.t. uppskipun og flutning hráefna.
Velji rekstraraðili að reka innra eftirlit sem uppfyllir staðlaðar kröfur er eftirlitsaðila heimilt að draga úr
reglubundnu mengunarvarnaeftirliti og lækkar þá eftirlitsgjald sem því nemur, sbr. gr. 12.6 í reglugerð nr.
786/1999. Þá er heimilt að draga úr reglubundnu mengunarvarnaeftirliti hjá atvinnurekstri sem er með
innra eftirlit með ákveðnum eftirlitsþáttum sem eftirlitsaðili hefur samþykkt.

2.6

Áhættumat og viðbragðsáætlun vegna hættu á mengun hafs og stranda
Rekstraraðili skal vera með viðbragðsáætlun sem unnin er á grundvelli áhættumats sem að lágmarki felur í
sér skilyrði í viðauka I.B. í lögum nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda. Þar skal taka á
hugsanlegri hættu á bráðamengun og hvenær tilkynna skuli um mengunaróhöpp til Umhverfisstofnunar.
Áætlunin skal vera aðgengileg fyrir eftirlitsaðila.
Viðbragðsáætlun skal endurskoða a.m.k. á fjögurra ára fresti. Hún skal vera tiltæk starfsmönnum á
vinnustað og aðgengileg eftirlitsaðila.

2.7

Viðbrögð við mengunaróhöppum
Verði óhapp eða slys sem hefur í för með sér losun mengandi efna í umhverfið skal þegar í stað grípa til
aðgerða til að koma í veg fyrir útbreiðslu mengunarefna og til að fyrirbyggja að mengun valdi skaða á
umhverfinu. Verði bilun í mengunarvarnabúnaði skal gera nauðsynlegar lagfæringar. Rekstraraðila ber að
hreinsa þá mengun sem kann að verða við óhöpp eða önnur atvik, á sinn kostnað.
Eftir því sem við á skal fylgja viðbragðsáætlun, sbr. grein 2.6. Einnig skal rekstraraðili fara yfir atvikið og
gera ráðstafanir sem miði að því að hindra að sambærilegt atvik endurtaki sig. Eftirlitsaðili skal upplýstur
um slíkar ráðstafanir.
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2.8

Tilkynningar vegna mengunaróhappa
Ef óhapp verður sem þarfnast tafarlausra aðgerða skal hafa samband við neyðarlínuna 112.
Tilkynna skal eftirlitsaðila um mengunaróhapp eins fljótt og mögulegt er. Jafnframt skal Heilbrigðisnefnd
Vestfjarða upplýst um óhappið. Í tilkynningu skal greina eftirlitsaðila frá hættu á neikvæðum afleiðingum
fyrir umhverfið.

2.9

Trygging vegna bráðamengunar
Rekstraraðili skal taka ábyrgðartryggingu eða leggja fram aðra fullnægjandi tryggingu sem
Umhverfisstofnun metur gilda, að jafnvirði 1 milljón SDR, sbr. ákvæði 16. gr. laga nr. 33/2004.
Rekstraraðili skal senda Umhverfisstofnun staðfestingu á tryggingunni þegar þess er óskað.

2.10 Breytingar á mælingum
Eftirlitsaðili getur, telji hann ástæðu til, farið fram á tíðari mengunarmælingar eða efnagreiningar en
starfsleyfið gerir ráð fyrir eða heimilað að dregið verði úr tíðni mælinga eftir því sem við á.
Ákvörðun um að draga úr tíðni mælinga skal þó ekki tekin nema eitthvert eftirfarandi skilyrða sé fyrir
hendi:
• Mælingar hafi sýnt með sannfærandi hætti að mengunarþáttur er óverulegur.
• Mælingum hafi áður verið fjölgað umfram þær sem starfsleyfið tilgreinir.
• Sýnt hafi verið fram á að nota megi aðrar aðferðir en mælingar við að meta
mengunina.

3.
3.1

VARNIR GEGN MENGUN YTRA UMHVERFIS

Mengunarvarnir
Rekstraraðila ber að uppfylla gildandi lög og reglugerðir á starfssviði sínu. Rekstraraðili skal nota bestu
aðgengilegu tækni (BAT) við mengunarvarnir og nýta orku vel. Þegar aðferðum er beitt við
mengunarvarnir sem valda því að mengun færist á milli andrúmslofts, vatns og jarðvegs skal halda
neikvæðum heildaráhrifum á umhverfið í lágmarki (samþættar mengunarvarnir).
Besta aðgengilega tækni hefur ekki verið skilgreind fyrir nákvæmlega þá starfsemi sem hér um ræðir en
besta aðgengilega tækni hefur verið skilgreind fyrir kalkvinnslu í „Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide“ ásamt „Best available
techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council
on industrial emissions for the production of cement, lime and magnesium oxide“ sem birt var í „Official
Journal of the European Union“ þann 9. apríl 2013. Horfir útgefandi starfsleyfis til þeirra viðmiða er fram
koma í þeim skjölum.
Verði breytingar á bestu aðgengilegu tækni skulu þær taka gildi í samræmi við ákvæði reglugerða og skal
það gert ef við á samkvæmt ákvæðum í grein 1.6.

HRÁEFNI, ELDSNEYTI OG FRAMLEIÐSLUVÖRUR

3.2

Móttaka og flutningur hráefna
Við uppdælingu og flutning á hráefnum skal rykmengun í lofti, svifagnamengun í sjó og hávaða haldið í
lágmarki.
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3.3

Hráefnisgeymslur, vörugeymslur og eldsneyti
Nota skal yfirbyggð og lokuð kerfi og/eða ryksöfnunarbúnað þar sem hætta er á rykmyndun. Ef
nauðsynlegt er að geyma hráefni eða framleiðsluvörur utandyra skal ganga þannig frá að ekki sé hætta á
rykmengun eða annarri dreifingu mengunar, þar með talið í frárennsli. Geymslur utandyra skulu vera
afgirtar eða á annan hátt lokaðar, þar sem óviðkomandi er bannaður aðgangur.
Eldsneyti skal geymt í geymum með lekavörn sem uppfyllir ákvæði reglugerðar nr. 884/2017, um varnir
gegn olíumengun frá starfsemi í landi.
Frágangur lóðar skal vera snyrtilegur. Enginn mengandi efni mega leka í jarðveg.

LOFT

3.4

Hönnun, rekstur og frágangur
Hönnun og rekstur verksmiðjunnar skal miðast við að halda rykmengun og annarri mengun niðri. Helstu
rykuppsprettur skulu vera með virkar mengunarvarnir sem uppfylla kröfur um bestu aðgengilegu tækni.
Mengun sem getur borist langar leiðir eða til annarra landa skal haldið í lágmarki.

3.5

Hreinsun útblásturs
Virk hreinsun skal vera á útblæstri frá þurrkurum, t.d. með vothreinsibúnaði eða nota annan útbúnað sem
fangar efnið.

3.6

Hámarkslosun í útblæstri frá þurrkurum
Eftirfarandi losunarmörk gilda fyrir útblástur frá þurrkurum:
Mengunarþáttur

Losunarmörk
(dagleg meðalgildi miðað
starfseminni)

Ryk

við

eðlilegt

loftmagn

frá

20 mg/Nm3

Skorsteinahæð, hiti útblásturs og útblásturshraði skulu duga til að uppfylla ákvæði laga og reglugerða um
loftgæði. Tölurnar miðast við dagleg meðalgildi.

3.7

Rykmengun frá öðrum uppsprettum
Meðferð efna í ferlum sem geta valdið rykmengun skal fara fram í lokuðum rýmum eða eiga sér stað þar
sem afsog tengist hreinsun ryks, sbr. einnig ákvæði í gr. 3.5.

VATN

3.8

Frárennsli
Fráveitur skulu vera í samræmi við kröfur í reglugerð nr. 798/1999, um fráveitur og skólp, og ákvæði í
lögum nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda, og þannig að ákvæði reglugerðar nr.
796/1999, um varnir gegn mengun vatns, séu uppfyllt.

3.9

Setlón
Þvottavatn og vatn frá löndun skal leitt í setlón. Styrkaukning svifagna í sjó fyrir utan setlón við
uppdælingu á hráefni skal vera minna 2 mg/l.
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3.10 Lagnir
Frágangur á geymum og lögnum fyrir eldfima vökva skal vera í samræmi við ákvæði reglugerðar nr.
884/2017, um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi. Þar sem unnið er með olíur skal fráveita eftir
því sem kostur er vera lokuð.

3.11 Olíuskiljur
Frárennsli sem getur innihaldið olíu eða önnur olíukennd efni skal leitt í olíuskilju. Gott aðgengi skal vera
til sýnatöku vegna frárennslis frá þeim. Styðjast skal við gildandi staðla um olíuskiljur varðandi frágang,
eftirlit og viðhald. Gerð olíuskilja skal miðast við að ákvæði greinar 3.10 séu uppfyllt. Aðstaða skal vera til
að taka sýni af fráveituvatni þar sem það kemur úr olíuskiljum.

ÚRGANGUR

3.12 Meðhöndlun úrgangs
Dregið skal skipulega úr myndun úrgangs og úrgangi komið til endurnýtingar eða skipulagðrar förgunar.
Spilliefni sem notuð verða eða verða til við starfsemina skal skrá og skila til viðurkenndrar
spilliefnamóttöku.

ANNAÐ

3.13 Hávaði og titringur
Rekstraraðili skal draga úr hávaða og titringi frá verksmiðjunni eins og kostur er, til dæmis með
reglulegum úrbótaverkefnum, og tryggja að hávaði frá starfseminni sé í samræmi við töflu III í viðauka og
önnur ákvæði reglugerðar nr. 724/2008, um hávaða.
Eftirfarandi aðgerðir eru dæmi um aðgerðir sem til greina gætu komið sem úrbótaverkefni sbr. 1.
málsgrein:
•
•
•
•
•

yfirfara starfshætti til að draga úr hávaða,
athuga hávaða sem verður til við meðhöndlun hráefna,
gera skilrúm sem loka hávaða inni,
tryggja að dyrum og gluggum sé lokað þegar hávaði er mestur,
bygging skýlis yfir hráefnisinnmötun við NV-enda verksmiðjuhús.

3.14 Lyktarmengun
Gera skal ráðstafanir til að varna því að lykt berist frá framleiðslustarfsemi, þannig að hún finnist ekki utan
iðnaðarsvæðis.

3.15 Efnanotkun, öryggisblöð og skiptireglan
Rekstraraðili skal vinna samkvæmt efnalögum nr. 61/2013 og reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat,
leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH) sem og öðrum reglugerðum sem gilda um efni
og efnablöndur. Við alla efnameðferð skal gæta þess að öryggisblöð séu aðgengileg og uppfærð.
Sé þess kostur skal skipta út efnum eða efnablöndum sem eru talin geta haft í för með sér óæskileg áhrif á
heilsu manna eða skaðað umhverfið. Við geymslu og meðhöndlun efna skal takmarka aðgengi og
mengunarhættu eins og kostur er. Við mengunaróhöpp skal fylgja viðbragðsáætlunun skv. grein 2.7.
Rekstraraðila er skylt að ganga þannig frá mengandi efnum að ekki sé hætta á að þessi efni berist út í
umhverfið, í sjó, í yfirborðsvatn eða í grunnvatn.
Síða 7 af 12

Starfsleyfi fyrir
Íslenska Kalkþörungafélagið ehf.

4.
4.1

INNRA EFTIRLIT OG VÖKTUN

Skráningar
Rekstraraðili skal hafa eftirlit með rekstrarþáttum sem geta haft í för með sér mengun eða losun efna út í
umhverfið. Skrá skal reglulega upplýsingar, t.d. í rekstrarhandbók, um eftirfarandi atriði og skulu
skráningar vera aðgengilegar eftirlitsaðila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

Viðhald, eftirlit og bilanir í mengunarvarnabúnaði,
mengunaróhöpp og viðbrögð við þeim,
kvartanir sem rekstraraðila berast vegna starfseminnar,
tæmingu olíugildra ásamt staðfestingu á förgun efnis úr þeim,
magn og gerð efnis sem sent er til endurvinnslu, endurnýtingar eða förgunar,
prófun og kvörðun tækjabúnaðar,
magn og gerð efnis sem er sent er til spilliefnamóttöku,
gögn vegna ákvæða gr. 4.5 um grænt bókhald og útstreymisbókhald,
niðurstöðum mælinga skv. gr. 4.2

Mælingar
Fullnægjandi aðstaða til mælinga skal vera til staðar. Rekstraraðili skal kosta og ábyrgjast framkvæmd
mælinga. Upplýsingar um framkvæmd mælinga skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðila.
Rekstraraðili skal framfylgja eftirfarandi mælingaáætlun:
Mæli-/sýnatökustaðir

Mæliþættir

Tíðni

Ryk

Í reykháfum

mg/Nm3

Tvisvar á ári meðan
verksmiðjan er í
rekstri; fyrir 1. maí og
1. okt.

Svifagnir

Í sjó fyrir utan setlón
samkvæmt korti í viðauka 2

Styrkaukning í mg/l

Tvisvar á ári strax
eftir dælingu hráefna

dB(A)

Tvisvar á ári meðan
verksmiðjan er í
rekstri, milli 07-19,
19-23 og 23-07

Myndataka og skrifleg lýsing á
botni ásamt rannsókn á botn
kjörnum

Tíu kjarnasýni tekin
af botnseti, þriðja
hvert ár

Hávaði

Setmyndun

a) við lóðarmörk við norður
horn verksmiðjuhúsnæðis
b) við suð-vestur húsvegg
Tjarnarbrautar 10
Sjávarbotn utan við setlón

Mæliáætlun og mæliaðferðir skulu endurskoðaðar á tveggja ára fresti óski rekstraraðili eða útgefandi
starfsleyfis eftir endurskoðun.

4.3

Framkvæmd mælinga
Rekstraraðili skal kosta og ábyrgjast framkvæmd mælinga sem kveðið er á um í starfsleyfi þessu.

4.4

Skýrslugjöf
Rekstraraðili skal senda eftirlitsaðila niðurstöður skráninga, sbr. gr. 4.1, fyrir 1. maí ár hvert fyrir
undangengið almanaksár. Afrit skal senda heilbrigðisnefnd á starfssvæði rekstraraðila. Rekstraraðila er
heimilt að vísa til skýrslu um grænt bókhald eða árskýrslu ef þar er að finna ofangreindar niðurstöður.
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4.5

Skýrslugjöf, grænt bókhald og útstreymisbókhald
Rekstraraðili skal færa grænt bókhald í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 851/2002, um grænt bókhald.
Rekstraraðili skal færa útstreymisbókhald í samræmi við reglugerð nr. 990/2008, um útstreymisbókhald.
Skila skal niðurstöðum árlega í samræmi við ákvæði viðeigandi reglugerða.

5.

GJALDSKYLDA

Starfsemi þessi er flokkuð í 1. eftirlitsflokk samkvæmt 4. lið í fylgiskjali 1 í reglugerð nr. 785/1999, um
starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. Rekstraraðili greiðir
Umhverfisstofnun gjald vegna útgáfu og kynningar starfsleyfisins og greiðir eftirlitsaðila gjald vegna
reglubundins eftirlits skv. gjaldskrá Umhverfisstofnunar. Gjald vegna viðbótareftirlits, svo sem vegna
vanefnda eða kvartana, greiðist sérstaklega samkvæmt gjaldskrá.

6.

GILDISTAKA

Starfsleyfi þetta, sem er veitt samkvæmt reglugerð nr. 785/1999, um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem
getur haft í för með sér mengun, sbr. lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, öðlast þegar
gildi og gildir til 11.05.2034.
Starfsleyfinu fylgir greinargerð sem fylgiskjal.
Ákvörðun Umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og
auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu ákvörðunar Umhverfisstofnunar skv. 1. mgr. 65. gr. laga nr.
7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 4. gr. laga nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfisog auðlindamála. Starfsleyfinu fylgir greinargerð, sjá fylgiskjal 3.

Reykjavík 11. maí 2018
Umhverfisstofnun

Kristín Linda Árnadóttir

Sigrún Ágústsdóttir

forstjóri

sviðsstjóri
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VIÐAUKI 1
Yfirlit yfir skiladaga:
Í eftirfarandi ákvæðum starfsleyfisins eru ákveðnir skiladagar tilgreindir:
•
•

Í grein 4.4 segir að að rekstraraðili skuli senda eftirlitsaðila niðurstöður skráninga
samkvæmt grein 4.1, fyrir 1. maí ár hvert fyrir undangengið almanaksár.
Skila skal niðurstöðum græns bókhalds og útstreymisbókhalds árlega í samræmi við
ákvæði viðeigandi reglugerða, sbr. grein 4.5.

Sé misræmi á milli þessa viðauka og megintexta starfsleyfisins gildir megintextinn.

VIÐAUKI 2
Staðsetning sýnatöku vegna svifagna:

Hnitalisti - ISN93
pkt

Austur

Norður

pk

Austur

Norður

1

289029

584219

3

289025

584049

2

289062

584176

4

288951

583995
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FYLGISKJAL 1
Ákvörðun losunarmarka:
Losunarmörk á ryki er fram koma í grein 3.6 eru ákvörðuð með hliðsjón af skjalinu „Best available
techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council
on industrial emissions for the production of cement, lime and magnesium oxide“ og fyrri starfsleyfum
Umhverfisstofnunar.

Mörkin sem koma fram í grein 3.9 um styrkaukningu svifagna í sjó eftir uppdælingu hráefna eru ákveðin
með hliðsjón af ákvæðum reglugerðar nr. 798/1999, um fráveitur og skólp.

FYLGISKJAL 2
Krafa um að skylt sé að reka umhverfisstjórnunarkerfi:
Krafa um skyldu til að reka umhverfisstjórnunarkerfi er byggð á gr. 36 í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti
og mengunarvarnir er segir „Ábyrgðaraðilar starfsleyfisskylds atvinnurekstrar, [sbr. viðauka I–IV,
sem]hefur í för með sér losun mengandi efna í andrúmsloft skulu gera viðeigandi ráðstafanir, þ.m.t. með
umhverfisstjórnun og hreinsibúnaði, til að draga úr slíkri losun eftir því sem nánar er mælt fyrir um í
reglugerð.“
Einnig er krafa um að reka umhverfisstjórnunarkerfi almenn BAT-krafa sem gildir fyrir þær verksmiðjur
sem falla undir „Best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European
Parliament and of the Council on industrial emissions for the production of cement, lime and magnesium
oxide“ sem birt var í „Official Journal of the European Union“ þann 9. apríl 2013.

FYLGISKJAL 3
Greinargerð með útgáfu starfsleyfis fyrir Íslenska Kalkþörungafélagið ehf. til framleiðslu á kalki og
kalkafurðum

Almennt
Þann 7. apríl 2017 barst Umhverfisstofnun umsókn frá Íslenska Kalkþörungafélaginu ehf. um að auka
framleiðslu sína úr 50.000, sbr. núgildandi starfsleyfi, í 85.000 tonn á ári af kalki og öðrum kalkafurðum í
kalkþörungaverksmiðju að Hafnarteigi 4, Bíldudal. Óskað var eftir frekari upplýsingum og þann 28. ágúst
samþykkti Umhverfisstofnun móttöku umsóknarinnar.
Þann 30. ágúst 2017 var heilbrigðisnefnd Vestfjarða sendur póstur með öllum umsóknargögnum ásamt
rökstuddu áliti stofnunarinnar á áhrifum hugsanlegrar mengunar á umhverfið og var nefndinni boðið að
koma að gerð starfsleyfisins.
Þann 8. desember 2017 var umsóknaraðila send drög að starfsleyfi til yfirlestrar. Starfsleyfistillagan var svo
auglýst opinberlega á tímabilinu 1. mars til 5. apríl 2018 og óskað eftir athugasemdum. Voru gögn send á
sveitarfélag og voru þau aðgengileg þar, m.a. á vefsíðu þess. Í auglýsingu starfsleyfistillögu kom fram að í
starfsleyfisdrögunum eru losunarmörk ekki aukin frá gildandi starfsleyfi og verða rekstraraðilar
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verksmiðjunnar því að tryggja að ryk-, hávaða- og svifagnamengun frá verksmiðjunni aukist ekki við
stækkunina. Fram kemur í eldra starfsleyfi Kalkþörungafélagsins að reglubundið eftirlit sbr. gr. 12.2 í
reglugerðar nr. 786/1999, um mengunarvarnaeftirlit, skuli vera samkvæmt 3. flokki en í nýju starfsleyfi er
eftirlitið samkvæmt 1. flokki. Engin athugasemd barst á auglýsingatímabilinu.

Afstaða til matskyldufyrirspurnar
Þann 4. júlí 2016 óskaði Skipulagsstofnun eftir umsögn frá Umhverfisstofnun um hvort og á hvaða
forsendum aukin framleiðsla Kalkþörungafélagsins ásamt aukningu á árlegu efnisnámi skyldi háð mati á
umhverfisáhrifum. Umhverfisstofnun sendi umsögn sína 28. júlí 2016 þar sem bent var á Umhverfisstofnun
teldi líkur á að að umrætt kalþörunganám kynni að hafa umtalsverð umhverfisáhrif í för með sér.
Komst Skipulagsstofnun að þeirri niðurstöðu, dags. 18. nóv. 2016 að tilkynnt framkvæmd, bæði hvað varðar
efnisnám af hafsbotni og framleiðsluaukningu á landi, sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð
umhverfisáhrif og skuli framkvæmdin því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Endanleg útgáfa starfsleyfis
Hinu útgefna starfsleyfi hefur ekki verið breytt efnislega frá auglýstri tillögu fyrir utan orðalagsbreytingu í
gr. 4.2.
Stofnunin hefur nú tekið ákvörðun um útgáfu starfsleyfis fyrir rekstraraðila til að framleiða allt að 85.000
tonn á ári af kalki og öðrum kalkafurðum í kalkþörungaverksmiðju að Hafnarteigi 4, Bíldudal.
Starfsleyfið byggist á skilyrðum á grundvelli 8. gr. reglugerðar nr. 785/1999, um starfsleyfi fyrir
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, sem sett er með stoð í 5. gr. laga nr. 7/1998, um
hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998.
Starfsleyfið öðlast þegar gildi og gildir til 9. maí 2034.
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Umhverfisstofnun
b.t. Svava Pétursdóttir
Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík
Tímasett áætlun um úrbætur vegna rykmengunar fyrir Íslenska Kalkþörungafélagið ehf.
Fylgst hefur verið með rykmengun frá reykháfi verksmiðjunnar með reglulegum mælingum frá
2011. Starfsleyfisviðmið gera ráð fyrir að ryk fari ekki yfir 20 mg/N3. Meðaltal síðustu fjögurra
mælinga er 20.6 mg/N3 Rykuppsprettur eru margar í verksmiðjunni og jöfnum höndum er unnið
að því að leysa mengunarvandann. Síðasta mæling átti að fara fram í nóvember, hún hefur dregist
vegna óviðráðanlegra orsaka.
Nýverið var tekinn inn vothreinsibúnaður af fullkominni gerð sem mun breyta mjög miklu
þegar upp er staðið, en skortur á vatni hefur hamlað fullkominni virkni. Unnið er að lausn
málsins, meðal annars er verið að skoða notkun á sjó.
Áætluð verklok 2019.
Áformað er að byggja skýli eða eða einhverskonar mannvirki sem skýlir hráefnishaugum
(dregur úr vindi). Sú aðgerð mun draga úr foki auk þess sem þurrara efni dregur úr
rykmyndun við framleiðsluna. Útfærsluna þarf að hanna miðað við aðstæður.
Áætluð verklok 2021.
Innan tíðar stendur til að koma upp síum (pokafilter) á annan útblástur frá húsinu. Verið er
að prófa mismunandi aðferðir.
Áætluð verklok 2019.
Verið er að breyta verklagi og festa í sessi aðferðir við að þrífa og rykhreinsa bryggju og
plön fyrir framan verksmiðju. Þetta mun draga úr rykmyndun og foki frá starfseminni yfir
hafnarmannvirki og önnur mannvirki í nágrenni.
Áætluð verklok, mitt ár 2018.
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Að stilla af rakastig og ástand þess efnis sem fer inní verksmiðjuna hefur skilað miklum
árangri. Verið er að skoða forþurrkun og blöndun til að forvinna efnið fyrir vinnslu.
Einsleitt efni (homogen) jafnar framleiðslu og dregur verulega úr rykmyndun.
Verklok, október 2018.
Til að fylgjast með árangri aðgerða er ryk í útblæstri mælt þrisvar á ári. Mælingarnar
annast aðkeyptur ráðgjafi.
Virðingarfyllst,

F.h. Íslenska kalkþörungafélagsins ehf.

Einar Sveinn Ólafsson
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