STARFSLEYFISSKILYRÐI FYRIR
málmsmiðjur
(Járn-, stál-, ál- og blikksmiðjur)
Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna mengunarvarna, sbr. 8. gr.
reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og
mengunarvarnareftirlit, með síðari breytingum. Sjá einnig auglýsingu
nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi þar sem ekki er krafist
ítarlegrar starfsleyfisgerðar.

1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ
Rgl.nr.

1.1

Starfsleyfisskilyrðin ná yfir rekstur málmsmiðja (almennra járn-,
stál-, ál- og blikksmiðja)

550/2018
5. gr.

1.2

Starfsleyfisskilyrðin ná til ofangreindrar starfsemi enda sé hún í
samræmi við samþykkta notkun fasteignar og gildandi skipulag.
Heilbrigðisnefnd setur ítarlegri skilyrði ef aðstæður krefja.

550/2018
6. gr.

1.3

Ef fyrirtækið er með annan starfsleyfisskyldan rekstur gilda um
hann viðeigandi starfsleyfisskilyrði.

1.4

Verði meiri háttar breyting á rekstrinum eða breyting sem gæti
leitt til aukinnar mengunar að mati heilbrigðisnefndar ber að sækja
um starfsleyfi að nýju.

Uppfyllt

550/2018
5. gr.

550/2018
13. gr.

2. ÁSÝND LÓÐAR OG LÓÐAMÖRK
Rgl.nr.

2.1

Halda skal húsnæði og umhverfi snyrtilegu. Notkun lóðar og
húsnæðis skal samrýmast því skipulagi og notkunargildi sem
skipulags- og byggingaryfirvöld hafa samþykkt.

112/2012
og rgl. nr.
737/2003

2.2

Virða skal lóðamörk og ekki geyma hluti á öðrum svæðum en
fyrirtækið hefur til afnota.

550/2018
og rgl. nr.
112/2012

2.3

Óheimilt er að geyma lausamuni s.s. ónýtar vélar og vélahluti og
annan úrgang á lóð þannig að snúi að almannafæri eða valdi
slysahættu.

737/2003
16. gr.

2.4

Búnaður eða lausamunir sem tilheyra rekstri skal komið snyrtilega
fyrir á umráðasvæði fyrirtækisins. Geymslusvæði á lóð skal skerma

737/2003

1

Uppfyllt
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af þar sem við á, vegna fokhættu, slysahættu eða það sé til lýta í
umhverfi.
2.5

Staðsetning geymslugáma
byggingaryfirvalda.

er

háð

leyfi

hlutaðeigandi

112/2012

3. MENGUNARVARNIR
Rgl.nr.

Uppfyllt

724/2008,
rgl. nr.
550/2018
52. gr. og
rgl. nr.
787/1999
5. gr. og
9. gr.
724/2008

3.1

Loftræstingu frá vinnslurými skal þannig háttað að ekki valdi fólki í
nærliggjandi húsakynnum og vegfarendum óþægindum eða
heilsufarslegri áhættu vegna lyktar, mengunar eða hávaða. Afsog frá
vinnslurými skal leitt upp fyrir þakbrún og hærra ef þörf krefur eða
hreinsað á viðunandi hátt.

3.2

Rekstraraðila er skylt að gera allt sem í hans valdi stendur til að draga
úr hávaða og koma í veg fyrir óþægindi af völdum hávaða frá
starfseminni. Vélum og öðrum tækjum sem mikill hávaði (þung
högg) stafar frá skal komið fyrir á púðum eða með öðrum þeim hætti
sem tryggir að hávaði valdi ekki óþægindum í aðliggjandi
húsnæði. Um hávaða fer að öðru leyti skv. reglugerð nr. 724/2008
um hávaða.

3.3

Gera skal fyrirbyggjandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir mengun
vegna olíu s.s. með lekabyttum, ísogsefnum, þéttidúk fyrir niðurföll
og árekstrarvörnum.

550/2018
56. gr.

3.4

Förgun á notaðri sýru og botnfalli úr sýrukörum skal fara fram í
samráði við heilbrigðisnefnd. Hlutleysa skal notaðar sýrur sem
fargað er í fráveitu sveitarfélags. Fráveituvatn frá atvinnustarfsemi
skal uppfylla kröfur sem fráveitusamþykktir sveitarfélaga setja.

798/1999

4. EFNAÖRYGGI
Rgl.nr.

4.1

Geyma skal öll hættuleg efni og efnasambönd á öruggan hátt þar sem
ekki stafar mengunarhætta af. Eiturefni s.s. flúrsýru skal geyma í
læstum skáp.

415/2014,
lög nr.
61/2013

4.2

Öryggisblöð fyrir merkingaskyld efni skulu vera á staðnum.

888/2015
5. gr. og
lög nr.
61/2013
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Uppfyllt
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5. ÚRGANGUR OG SPILLIEFNI
Rgl.nr.

5.1

Gámum og öðrum ílátum undir úrgang skal haldið heilum og
þrifalegum og skulu þau standast kröfur heilbrigðisnefndar.

737/2003
17. gr.

5.2

Dregið skal úr myndun úrgangs. Meðferð úrgangs skal miðast við að
úrgangur sé endurnotaður eða endurnýttur þegar þess er nokkur
kostur. Um úrgang fer að öðru leyti skv. reglugerð nr. 737/2003 um
meðhöndlun úrgangs.
Fyrirtækið skal eftir mætti draga úr myndun spilliefna, m.a. með
notkun skaðlausra efna, með endurnýtingu eða endurvinnslu.

737/2003
11. gr.

Geyma skal hættuleg efni og spilliefni í lokuðum ílátum og á þann
hátt að ekki sé hætta á að þau berist út í jarðveg eða fráveitu.

806/1999
8. gr., rgl.
nr.
415/2014
og lög nr.
61/2013

5.3
5.4

Uppfyllt

806/1999
5. gr.

Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:
Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, efnalög nr.
61/2013, reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, reglugerð nr. 737/2003 um
meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp,
reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH), reglugerð
nr. 553/2004 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum efna á vinnustöðum, byggingarreglugerð
nr. 112/2012 og auglýsing nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi þar sem ekki er krafist ítarlegrar
starfsleyfisgerðar.
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