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Efni: Endurbætur á kísilverksmiðju Stakksbergs í Helguvík, Reykjanesbæ

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 4. maí 2020, þar sem óskað er eftir umsögn
Hafrannsóknastofnunar um frummatsskýrslu vegna endurbóta á kísilverksmiðju Stakksbergs í
Helguvík, Reykjanesbæ.
Í samræmi við 10. gr. laga nr. 106/2000 og 24. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á
umhverfisáhrifum óskar Skipulagsstofnun eftir því að Hafrannsóknastofnun gefi umsögn um hvort
að á fullnægjandi hátt sé gerð grein fyrir fyrirhugaðri framkvæmd og umhverfi, umhverfisáhrifum
hennar og mati framkvæmdaraðila á þeim, hvort þörf sé á að kanna tiltekin atriði frekar,
mótvægisaðgerðum og vöktun.
Samkvæmt frummatsskýrslu er markmið framkvæmdarinnar að lágmarka umhverfisáhrif vegna
reksturs verksmiðjunnar svo hún geti starfað í sátt við íbúa á svæðinu. Forsaga málsins er m.a. sú
að mikil lyktarmengun hefur verið frá verksmiðjunni og að Umhverfisstofnun stöðvaði
starfssemina.
Hafrannsóknastofnun gerir ekki athugasemdir við frummatsskýrsluna en bent er á eftirfarandi
atriði sem hafa skal í huga við framkvæmdina:
Kæling ljósbogaofna krefst dælingar vatns/jarðsjávar úr grunnvatnsgeymum. Þegar verksmiðjan
verður komin í full afköst verður dælingin 2000 m3/klst. Tekið verður vatn úr grunnvatnshloti nr.
104-115-2-G Rosmhvalanes 2. Við það verður niðurdráttur sem getur haft áhrif á ferskvatnslinsu
á svæðinu, eins og fram kemur í frummatsskýrslu. Gæta þarf þess að sá niðurdráttur verði ekki
meiri en svo að hann sé innan þess sem krafist er samkvæmt lögum um stjórn vatnamála nr.
36/2011 og reglugerð 535/2011 sem byggir á þeim lögum. Þar segir eftirfarandi:
-

Hæð vatnsborðs í grunnvatnshlotinu er þannig að meðalvatnstaka á ári til langs tíma er
ekki meiri en grunnvatnsauðlindin sem er tiltæk. Hæð grunnvatnsborðsins verður þar af
leiðandi ekki fyrir breytingum af mannavöldum sem gætu haft í för með sér:
- að ekki tekst að ná umhverfismarkmiðunum, sem tilgreind eru í 10 og 11. gr. fyrir
yfirborðsvatn sem tengjast grunnvatnshæðinni,
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- að ástandi slíks vatns hrakar umtalsvert,
- umtalsvert tjón á landvistkerfum sem eru háð grunnvatnshlotinu beint, og breytingar
á straumstefnu, sem stafa af vatnsborðsbreytingum, geta átt sér stað tímabundið, eða
stöðugt á afmörkuðu svæði, en slíkar breytingar hafa ekki í för með sér innstreymi
salts vatns eða annars og benda ekki til viðvarandi og greinilegrar breytingar á
straumstefnu af mannavöldum sem líklegt er að leiði til slíks innstreymis.“
(Reglugerð nr. 535/2011, Viðauki III liður 2.1.2)

Í reglugerðinni stendur einnig eftirfarandi um mat á magnstöðu grunnvatns:
Til þess að magnstaða grunnvatnshlots sé góð þarf hver viðmiðun (markmið), sem fellur
undir skilgreininguna á góðri stöðu (5.1), að vera uppfyllt. Þessi markmið eru:
- meðalvatnstaka á ári til langs tíma er ekki meiri en grunnvatnsauðlindin sem er tiltæk,
- efnafræðilegri samsetningu yfirborðsvatns og/eða vistfræði, sem stafar af breytingu á
vatnshæð af mannavöldum eða breytingu á flæðiskilyrðum sem myndi leiða til þess
að viðeigandi markmið 4. gr. næðust ekki fyrir einhver tengd yfirborðsvatnshlot,
hrakar ekki umtalsvert,
- ekkert umtalsvert tjón á landvistkerfum, sem eru háð grunnvatni, sem stafar af
breytingu á vatnshæð af mannavöldum,
- ekkert innstreymi saltvatns eða breytingar á straumstefnu af mannavöldum sem líklegt
er að leiði til slíks innstreymis.“
(Reglugerð nr. 535/2011, viðauki V, liður 2.1.2)

Veðurstofa Íslands hefur sett fram tillögu að aðferðafræði um mat á magnstöðu grunnvatns vegna
vinnu tengdri stjórnun vatnamála1 sem hugsanlega getur hjálpað til við mat á áhrifum vatnstöku
vegna framkvæmdarinnar. Einnig hafa Orkustofnun og Veðurstofa Íslands unnið í sameiningu að
uppsetningu gagnagrunns sem heldur utan um notkun ferskvatns á Íslandi, svokallaður
Nytjavatnsgrunnur2. Mikilvægt er að allar upplýsingar um aðra grunnvatnsnýtingu á svæðinu liggi
fyrir og að hugsað sé til framtíðar í þeim efnum þannig að framtíðarmöguleikar á nýtingu svæðisins
takmarkist ekki um of af framkvæmdinni.

F.h. Hafrannsóknastofnunar

Rakel Guðmundsdóttir
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Davíð Egilson, Jón Guðmundsson, Tinna Þórarinsdóttir og Gerður Stefánsdóttir 2019. Magnstaða grunnvatns
Tillaga um aðferðafræðilega nálgun. Skýrsla Veðurstofu Íslands, VÍ 2019-012.
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Davíð Egilsson 2019. Nytjavatnsgrunnur. Mat á vatnstöku þar sem upplýsingar skortir. Greinargerð. Reykjavík:
Veðurstofa Íslands.
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Efni: Endurbætur á kísilverksmiðju Stakksbergs í Helguvík, Reykjanesbæ – viðbót við
fyrri umsögn (MFRI: 2020-05-0132)

Vísað er til erindis Skipulagsstofnunar dags. 4. maí 2020, þar sem óskað er eftir umsögn
Hafrannsóknastofnunar um frummatsskýrslu vegna endurbóta á kísilverksmiðju Stakksbergs í
Helguvík, Reykjanesbæ.
Í samræmi við 10. gr. laga nr. 106/2000 og 24. gr. reglugerðar nr. 660/2015 um mat á
umhverfisáhrifum óskar Skipulagsstofnun eftir því að Hafrannsóknastofnun gefi umsögn um hvort
að á fullnægjandi hátt sé gerð grein fyrir fyrirhugaðri framkvæmd og umhverfi, umhverfisáhrifum
hennar og mati framkvæmdaraðila á þeim, hvort þörf sé á að kanna tiltekin atriði frekar,
mótvægisaðgerðum og vöktun.
Samkvæmt frummatsskýrslu er markmið framkvæmdarinnar að lágmarka umhverfisáhrif vegna
reksturs verksmiðjunnar svo hún geti starfað í sátt við íbúa á svæðinu. Forsaga málsins er m.a. sú
að mikil lyktarmengun hefur verið frá verksmiðjunni og að Umhverfisstofnun stöðvaði
starfssemina.
Hafrannsóknastofnun hefur farið yfir erindið og sent umsögn um það með málsnúmeri MFRI
2020-05-0132. Þessi umsögn (MFRI: 2020-05-0162) er viðbót við fyrri umsögn.
Vakin er athygli á því að grunnvatnshlotið sem dæla skal úr (Rosmhvalanes nr. 104-115-2-G
Rosmhvalanes 2) vegna kælingar ljósbogaofna flokkast sem vatnshlot „í hættu“ m.t.t. þess að ná
góðu ástandi samkvæmt lögum um stjórn vatnamála nr. 36/2011. Ástæðan er mengun í
grunnvatninu, eins og fram kemur í skýrslu Umhverfisstofnunar um ástands vatns á Íslandi1. Í
þeirri skýrslu kemur eftirfarandi fram:
Efnamælingar í grunnvatni við gömlu urðunarstaðina á Stafnesi (sunnan Sandgerðis) og við
Smiðjutröð (Ásbrú) sýna að ýmsir þungmálmar, forgangsefni og önnur efni frá þeim mengi
1

Jóhanna Weisshappel o.fl. 2013. Stöðuskýrsla fyrir vatnasvæði Íslands. Skipting vatns í vatnshlot og mat á
helsta álagi af starfsemi manna á vatn. UST-2013
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grunnvatn. Þessir staðir eru vaktaðir samkvæmt vöktunaráætlun hjá Heilbrigðiseftirliti
Suðurnesja. Á Stafnesi var frá 9. áratugnum fram til 2005 urðuð aska úr brennsluofni gömlu
sorpeyðingastöðvarinnar við Hafnarveg, asbest og ýmis óbrennanlegur úrgangur frá
herstöðinni, verktökum og sveitarfélögum (Kadeco og almenna verkfræðistofan, 2009).
Mælingar í grunnvatni neðan við urðunarstaðinn árin 2001, 2003 og nú síðast árið 2009
(Sigurður G. Kristjánsson o.fl. 2009) sýna m.a. styrk króms, kopars, mangans og nikkels yfir
neysluvatnsmörkum sem og hækkaðan styrk mólýbdens, strontí- ums og sinks. lítill munur var
á styrk efnanna þessi ár sem sýnir að enn leki efni í grunnvatn frá urðunarstaðnum. Árið 2009
mældist díoxín í grunnvatni neðan við urðunarstaðinn í litlum styrk. Engin viðmiðunarmörk
eru til fyrir díoxín í vatni en niðurstaðan sýnir að díoxín berst frá urðunarstaðnum. (Jóhanna
Weisshappel o.fl. 2013, bls 41).

Fráveituvatn frá úrgangsmeðhöndlun við Helguvík fer í gegnum olíuskilju og er síðan leitt í
móa í grenndinni sem getur því komist í grunnvatn. Ástand grunnvatns m.t.t. mengunarefna
þar undir er óþekkt. Umhverfisstofnun hefur gert kröfu um að vatnið verði leitt í sameiginlega
fráveitu út í sjó fyrir öll fyrirtækin við Helguvík. Einnig fer yfirborðsvatn af geymsluplani
óhreinsað í hraun og geta því fylgt ýmis mengunarefni. Auk þess hefur stofnunin gert
athugasemd við að aska frá brennslu sé geymd óvarinn í haugum á svæði gömlu
sorpbrennslunnar við Hafnarveg. Þeir eru nú varðir með plasti (upplýsingar frá UST).
Þungmálmar og forgangsefni úr öskunni geta hugsanlega verið í jarðvegi og því komist í
grunnvatn. (Jóhanna Weisshappel o.fl. 2013, bls. 41).

Hætta er á að mengun í formi þungmálma og forgangsefna berist í strandsjávarhlotið sem er
móttakandi kælivatnsins. Hægt væri að taka efnasýni (þungmálma og forgangsefna) úr kælivatninu
til að komast að því hvort það er mengað eins og sýnt hefur verið fram á að er raunin annarsstaðar
í því grunnvatnshloti.
Hafi ekki verið brugðist við athugasemdum Umhverfisstofnunar frá fyrri tíð um losun
fráveituvatns frá úrgangsmeðhöndlun verksmiðjunnar (sjá seinni tilvitnun hér að ofan) er
mikilvægt er gera svo, þar sem fráveituvatnið á greiða leið niður í grunnvatnið, fái það að renna út
í móa.
Þetta bera að hafa í huga í matsskýrslunni og gera grein fyrir mögulegum umhverfisáhrifum,
vöktun og mótvægisaðgerða m.t.t. laga um stjórn vatnamála.

F.h. Hafrannsóknastofnunar

Rakel Guðmundsdóttir
Hafrannsóknastofnun ǀ Kt: 470616-0830 ǀ Fornubúðir 4 ǀ 220 Hafnarfjörður
Sími: 575 2000 ǀ Fax: 575 2001 ǀ hafogvatn@hafogvatn.is

From: Trausti Baldursson - NI <Trausti.Baldursson@ni.is>
Sent: 9.6.2020 13:20:38
To: Sigurður Ásbjörnsson
Subject: Umsögn Náttúrufræðistofnunar Íslands
Tilvísun í málsnr. 202005-0016 (TB)
Vísað er til bréfs frá Skipulagsstofnun, dags. 4. maí sl., þar sem óskað er eftir umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands um frummatsskýrslu vegna endurbóta á kísilverksmiðju Stakkbergs í
Helguvík, Reykjanesbæ.
Frummatsskýrslan fjallar fyrst og fremst um endurbætur á verksmiðju sem þegar er risin.
Kísilverksmiðjan er á iðnaðarsvæði/lóð sem hefur verið meira eða minna raskað. Það má því segja að
úr því sem komið er verða svo til engin bein viðbótaráhrif á jarðminjar, gróðurfar, fuglalíf eða annað
dýralíf/lífríki á svæðinu sjálfu. Þau áhrif sem mestu skipta eru mengun frá rekstri kísilverksmiðjunnar
og hugsanleg áhrif hennar á lífríki og íbúa í Reykjanesbæ. Einnig er nýting á grunnvatni töluverð og
frárennsli á kælivökva til sjávar.
Með hliðsjón af því að um er að ræða mat á umhverfisáhrifum vegna endurbóta á verksmiðju, sem er
til staðar, telur Náttúrufræðistofnun að frummatsskýrslan geri nægjanleg vel grein fyrir þeim þáttum
sem snúa beint að hlutverki stofnunarinnar þ.e. áhrif á náttúruminjar s.s. jarðminjar og plöntu- og
dýralíf og þá meðal annars m.t.t. náttúruverndarsvæða og skynsamlegrar landnotkunar almennt.
Iðnarðasvæðið er á samþykktu skipulagi og komið í nýtingu og ljóst er að fullbyggt iðnaðarsvæðið mun
hafa töluverð og fyrirséð neikvæð áhrif á landslag.
Umsýsla og eftirlit með mengun og mengunarvörnum er almennt utan verksviðs
Náttúrufræðistofnunar. Stofnunin hefur þó sinnt vöktun á þungmálum í mosa á landinu í heild sem
hluta af evrópsku verkefni og hafa nokkur fyrirtæki tekið þátt á þeirri vöktun. Mikilvægt er að fylgjast
vel með áhrifum mengunar á náttúru landsins en í þessu tilfelli má segja að það ráðist nær alfarið af
mengunarvörnum hver áhrif kísilverksmiðjunnar verða á umhverfi sitt umfram það sem þegar er orðið.
Náttúrufræðistofnun gerir ekki beinar athugasemdir við mengunarþátt frummatsskýrslunnar aðra en
þá að aðeins virðist fjallað um losun gróðurhúsloftegunda í kafla 6 en ekki í kafla 8 um mat á
umhverfisáhrifum.
Þó mengunarvarnir séu utan fagsviðs Náttúrufræðistofnunar leggur stofnunin ríka áherslu á að alltaf
séu gerðar ýtrustu kröfur um mengunarvarnir frá mengandi starfsemi vegna umhverfis- og
náttúruverndar en hér er starfsemin einnig nálægt íbúabyggð.
Virðingarfyllst,
Trausti Baldursson
Náttúrufræðistofnun Íslands
Icelandic Institute of Natural History
Urriðaholtsstræti 6-8
210 Garðabær
Sími/Tele: 590 0500
Email: trausti@ni.is

From: Jóhann Ólafsson <Johann.Olafsson@hms.is>
Sent: 12.6.2020 10:31:51
To: Sigurður Ásbjörnsson
Subject: Umsögn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar
Sæll Sigurður og afsakaðu seinaganginn. Það eru engar athugasemdir af okkar hálfu.
Kveðja / Best regards
Jóhann Ólafsson
Framkvæmdastjóri
Öryggi mannvirkja
johann.olafsson@hms.is

Borgartún 21
105 Reykjavík
Sími +354 4406400
Meðferð tölvupósts / Disclaimer
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Loftgæði Stakksberg
Rýni á matsskýrslu fyrir Kísilver

1

Inngangur
Reykjanesbær óskaði eftir að VSÓ Ráðgjöf legði fram greiningu á loftgæðakafla
frummatsskýrslu vegna endurbóta kísilverksmiðju í Helguvík. Skoðaðar voru forsendur,
aðferðarfræði, BAT skilyrði1, niðurstöður og ályktanir.
Frummatsskýrslan gerir ítarlega grein fyrir endurbótum sem fyrirhugaðar eru og munu
þær bæta rekstur starfseminnar umtalsvert þannig að loftgæði í nágrenni fyrirtækisins
verði betri en fyrir endurbætur. Gerðir eru útreikningar á dreifingu og mat á styrk efna frá
framleiðsluofnum sem sýna að gera megi ráð fyrir að markmið reglugerða um loftgæði
náist utan við lóð fyrirtækisins.
Hér á eftir er fjallað um nokkur atriði sem varða kröfur í starfsleyfi, tæknilegar útfærslur og
aðrar uppsprettur losunar frá starfseminni en frá ofninum sjálfum. Ekki vannst tími til að
rýna sérstaklega loftdreifilíkanið en skoðaðar voru forsendur og viðmið.

2

Þynningarsvæði
Þynningarsvæði á iðnaðarsvæðinu í Helguvík er skilgreint í starfsleyfi Norðuráls í
Helguvík og gildir það starfsleyfi til 31. desember 2024. Þynningarsvæði í Aðalskipulagi
sveitarfélagsins er aðeins rýmra en fylgir nokkurn vegin mörkum í starfsleyfinu. Mynd 8.1.
í frummatsskýrslu sýnir að lóð Stakkbergs er ekki nema að hluta inn á þynningarsvæðinu,
enda er það skilgreint vegna starfsemi álvers Norðuráls. Ekki er minnst á þynningarsvæði
í starfsleyfi kísilvera á svæðinu. Breytingar á þynningarsvæðinu geta orðið vegna
breytinga á starfsleyfi álversins, óháð starfsemi kísilvera á svæðinu.
Í starfsleyfi Stakksbergs segir að „umhverfismörk sem gilda utan lóðar skulu vera í
samræmi við gildandi reglugerðir um loftgæði“. Þannig skulu viðmiðunarmörk reglugerða
nást við lóðarmörk. Auk þess má benda á að nýlegar breytingar á lögum og reglugerðum
breyta gildi þynningarsvæða en samkvæmt 9. gr. reglugerðar 550/2018 skulu
viðmiðunarmörk fyrir losun mengandi efna gilda á losunarstað efnanna við stöðina.
Á myndum með dreifingu útblástursefna er þynningarsvæðið sýnt en segja má að það sé
villandi framsetning. Þynningarsvæðið hefur almennt enga merkingu fyrir starfsemi
kísilversins, miðað við ákvæði í starfsleyfinu um að viðmiðunarmörk reglugerða skulu
nást við lóðarmörk.

1

Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-Ferrous Metals Industries. Útgefin 2017
vso.is
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Í umfjöllun um loftdreifilíkan er á nokkrum stöðum miðað við þynningarsvæðið og væri
æskilegt að fá umfjöllun um hvort hugsanlegar breytingar á þynningarsvæði hafi einhver
áhrif á niðurstöður og túlkun á niðurstöðum.

3

Loftdreifilíkan og losun
Við útreikningana í loftdreifilíkani eru metin áhrif losunar frá skorsteini verksmiðjunnar og
um rjáfur við þrjú ólík rekstrartilvik. Forsendur útreikninganna miða við að alltaf sé sami
styrkur mengunarefna á tímaeiningu. Gefnar eru forsendur um losun og miðað er við
losun á ársgrundvelli fyrir hvert framleitt tonn af kísli, sbr. tafla 8.7 í frummatsskýrslu og
stöðuga losun á tímaeiningu. Skýra má betur hvernig sveiflur í rekstrinum og frávik innan
ársins og á tímaeiningu hafa áhrif á niðurstöðu útreikninga.
Í frummatsskýrslu og líkanareikningum Vatnaskila fyrir loftgæði er miðað við
umhverfismörk í reglugerðum sem samkvæmt starfsleyfi gilda utan lóðarmarka. Minna er
fjallað um losunarmörk í starfsleyfum og BAT skilyrði sem tengjast kröfum sem settar eru
í starfleyfi fyrirtækisins, sem og um losun frá dreifðum uppsprettum í starfseminni. Þessir
þættir geta skipt máli varðandi einstök rekstrartilvik og jaðartilfelli í rekstrinum.
Losunarmörk fyrir ryk og PCDD/F eru í BAT skilyrðum, sjá viðauka. Í BAT skýrslu má
einnig finna nánari lýsingar á tæknilausnum. Mörk úr eldri BAT eru í núgildandi starfsleyfi
Stakksbergs. Í nýrri starfsleyfum sambærilegra fyrirtækja eru mörk sem byggja á nýrri
losunarmörkun í BAT, sjá viðauka. Í starfsleyfi Stakksbergs og annarra kísilvera, eru
ákvæði um að virk hreinsun skuli vera á útblæstri, t.d. með því að starfsrækja hreinsivirki
2

Minnisblað
með pokasíum eða nota annan búnað til að fanga efnið. Losunarmörk sem gefin eru fyrir
ryk gilda fyrir allt ryk og útblástur, hvort sem það er frá ofnum, aftöppun, hreinsun,
íblöndun eða öðrum stöðum.
BAT skilyrði sem varða losun í andrúmsloft eru eftirfarandi, sjá nánar í viðauka:

•
•
•
•
•

BAT 153 um dreifða losun í andrumsloft frá á aftöppun og steypingu. Í starfandi
verksmiðjum er BAT að nota afsogshettur.
BAT 154 um losun ryks og málma í andrúmsloft frá geymslu, meðhöndlun og flutningi
fastra efna og frá formeðhöndlunarstarfsemi, s.s. mælingu, blöndun og fituhreinsun,
og frá aftöppun, steypingu og pökkun. BAT er notkun pokasíu.
BAT 155 um losun ryks og málma í andrúmsloft frá mulningi, kögglun og glæðingu.
BAT er pokasíur í bland við aðra tækni.
BAT 156 um losun ryks og málma í andrúmsloft frá opnum eða hálflokuðum
kafljósbogaofni. BAT er notkun pokasíu.
BAT 159 um losun PCDD/F frá ofni. BAT er að nota ísogsefni efni og ESP og/eða
pokasíu.

Í frummatsskýrslu er farið yfir hvaða ráðstafanir verða gerðar. Gert er ráð fyrir sérstöku
rykhreinsivirki fyrir mölun og flokkun. Einnig er afsog virkt þegar kíslinum er tappað af
ofninum og hellt í steypumót. Gert er ráð fyrir afsogi við geymslu, meðhöndlun og frá
formeðhöndlun. Gert er ráð fyrir sérstöku afsogskerfi vegna steypu í „sæng“ og að allur
útblástur fari í gegnum síuhúsið um sama skorstein í tilvikum ofnstopps.
Í ljósi reynslu af rekstri fyrirtækisins og vandamála með loftgæði væri æskilegt að fá
nánari lýsingu á í hverju hreinsun á þessum dreifðu uppsprettum felst, hvaða tækni
verður beitt og hvernig samræmið er við kröfur BAT 153, BAT 154 og BAT 155.
Lýsa mætti betur hvaða búnað er fyrirhugað að nota og staðfestingu framleiðanda á að
hann uppfylli nýjustu BAT kröfur um losunarmörk fyrir þennan iðnað. Sama á við um
hvaða tegund af pokasíum verða notaðar og hvort stefnt sé að íblöndun ísogsefna í
rykhreinsivirki ofna og hvort þær nái þeirri hreinsun sem viðmiðunarmörk BAT gera kröfu
um, samkvæmt upplýsingum frá framleiðenda búnaðarins, í ólíkum rekstartilvikum (s.s.
neyðarlosun og steypu í sæng).
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Samantekt
Ljóst er að skýrslan gefur nokkuð góða mynd af þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru í
uppbyggingu verksmiðjunnar. Varðandi útreikninga á dreifingu mengunarefna eru notuð
líkön sem eru viðurkennd til þessa að reikna út þessa dreifingu. Líkönin gefa góða mynd
af ætluðum styrk efnanna miða við gefin veðurskilyrði og ólík rekstrarskilyrði, miðað við
fasta losun tímaeiningu. Talsverðar umbætur verða miðað við loftgæði fyrir endurbætur.
Umfjöllun um loftdreifilíkan mætti vera ítarlegri varðandi það hver áhrif styrkbreytinga
einstakra efnisþátta í losuninni hefði á loftgæði.
Ítarlegar mætti fjalla um útblástur annan en þann sem fer um stromp frá ofnhúsi. Leggja
mætti mat á áhrif dreifðra uppspretta ryks, sem er fylgifiskur vinnslu efnanna í
framleiðsluferlinu. Fram kemur að settur verði upp afsogsbúnaður og viðeigandi hreinsun.
Nýjar BAT kröfur um styrk ryks frá hreinsibúnaði eru mjög strangar og fjalla mætti um
hvaða BAT kröfur verður stuðst við uppsetningu á búnaði, hvers konar búnaður verður
notaður og hvort hann ráði við hreinsunarkröfur sem BAT skilyrði setja.
Í umfjöllun um loftdreifilíkan er á nokkrum stöðum fjallað um áhrif innan þynningarsvæðis
álvers í Helguvík. Þar sem þynningarsvæðið hefur almennt enga merkingu fyrir starfsemi
kísilversins væri æskilegt væri að fá umfjöllun um hvort mögulegar breytingar á því hafi
áhrif á niðurstöður og túlkun á niðurstöðum.
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Viðaukar

5.1

BAT skilyrði
Um starfsemina gilda „Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the
Non-Ferrous Metals Industries“ útgefin 2017. Viðeigandi BAT skilyrði varðandi losun í
andrúmsloft eru:
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5.2

Losunarmörk í starfsleyfum
Samkvæmt BAT skilyrðum, eru gildin fyrir ryk 2-5 mg/Nm3, sem meðalgildi yfir mælitíma
og/eða dagleg meðaltöl, miðað við eðlileg rekstrarskilyrði. Gildi fyrir PCDD/F er
0,05 ng I-TEQ/Nm3. Dæmi um útfærslu í starfsleyfi útgefin af Umhverfisstofnun má sjá í
starfsleyfi PCC á Bakka2:
Mengunarþáttur

Losunarmörk

Ryk, útblástur ofn

5,0 mg/Nm3, daglegt meðalgildi miðað við eðlilegt loftmagn frá
starfseminni. Þó er heimilt að allt að 5% af rekstrartíma sé losun yfir
þessum daglegu meðalgildum ef til koma ófyrirsjáanleg atvik í
framleiðslunni. Þá gilda mörkin 20 mg/Nm3 sem dagleg meðalgildi miðað
við eðlilegt loftmagn frá starfseminni.

Ryk frá öðrum uppsprettum

Ryk skal ekki fara yfir 30 mg/Nm3 og árlegt meðaltal vera undir 20 mg/Nm3

PCDD/PCDF

0,40 g heildarlosun á ári

Í starfsleyfum eru auk þess losunarmörk fyrir önnur efni, s.s. brennisteinsdíoxíð og
þungmálma, sem og losunarmörk fyrir ryk sem tengjast heildarframleiðslu.

2

Sjá: https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Starfsleyfi-igildi/Verksmidjur/Starfsleyfi%20k%C3%ADsilm%C3%A1lmverksmi%C3%B0ja%20PCC.pdf
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