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Mjóafjarðarhreppur
Sigfús Vilhjálmsson, oddviti
Brekku
715 Mjóifjörður

Reykjavík, 15. nóvember 2004
Efni: Urðunarstaður fyrir lífrænan úrgang í landi Rima í Mjóafjarðarhreppi, breyting á
framkvæmd. Ákvörðun um matsskyldu.
Vísað er til erindis Mjóafjarðarhrepps dags. 7. nóvember 2004 þar sem Skipulagsstofnun er
tilkynnt um aukna urðun á lífrænum úrgangi frá fiskeldi í landi Rima í Mjóafjarðarhreppi
samkvæmt 6. gr. laga nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum og lið 13 a sbr. lið 11b í 2.
viðauka laganna.
Áður hafði Skipulagsstofnun borist upplýsingar ásamt umsögn um framkvæmdina frá
Umhverfisstofnun með bréfi dags. 28. október 2004.
FRAMLÖGÐ GÖGN FRAMKVÆMDARAÐILA OG LEYFISVEITANDA
Urðun á allt að 100 tonnum af líffænum úrgangi frá fiskeldi í landi Rima var tilkynnt til
Skipulagsstofnunar á síðasta ári. Í ákvörðun stofnunarinnar frá 13. október 2003 um matsskyldu
urðunarstaðarins var það niðurstaða stofnunarinnar að urðunarstaðurinn væri ekki líklegur til að
hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skyldi því ekki háður mati á umhverfisáhrifum.
Í bréfi Umhverfisstofnunar kemur fram að fulltrúar stofnunarinnar hafi farið í vettvangsskoðun til
Mjóafjarðar til að skoða aðstæður á vettvangi og fara yfir stöðu mála með fulltrúum
fiskeldisfyrirtækisins og sveitarfélagsins. Í ferðinni hafi komið í ljós að nær ógerlegt er að
tryggja að úrgangur frá fiskeldinu verði undir 100 tonnum á ári.
Í erindi Mjóafjarðarhrepps kemur fram að allar forsendur fyrir urðuninni séu óbreyttar að því
undanskildu að um allt að 200 tonn á ári verði að ræða.
Í bréfi Umhverfisstofnunar kemur fram að urðunarstaðurinn sé á vel grónu túni eins og áður hafi
komið fram. Búið sé að grafa skurði fyrir ofan túnið til að beina yfirborðsvatni frá
urðunarstaðnum. Fram kemur að gera megi ráð fyrir að raki og næringarefni sem muni síga úr
úrganginum verði að stórum hluta tekinn upp af gróðri í gróinni brekku neðan túnsins. Fram
kemur að það verklag sem best henti sé að grafa djúpa holu í túnið og setja síðan úrgang og
jarðveg til skiptist ofan í. Þegar holan sé orðin full sé gert ráð fyrir að sá þar grasi. Síðar verði

kannað hvort unnt verði að nýta svæðið á nýjan leik sem tún. Þegar hefur verið sáð í það svæði
sem fyrst var tekið til urðunar. Fram kemur að brotni úrgangurinn nógu hratt niður sé mögulegt
að ekki verði um nein langtíma áhrif af urðuninni. Umhverfisstofnun telur í ljósi ofangreinds að
fyrirhuguð aukin urðun lífræns úrgangs frá fiskeldi úr 100 í allt að 200 tonn á ári sé ekki líkleg til
að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif.
NIÐURSTAÐA SKIPULAGSSTOFNUNAR
Um er að ræða aukna urðun í allt að 200 tonn á ári af lífrænum úrgangi frá fiskeldi á urðunarstað
í landi Rima í Mjóafjarðarhreppi. Framkvæmdin er tilkynningarskyld til ákvörðunar um
matsskyldu samkvæmt 6. gr. og lið 13 a sbr. lið 11 b í 2. viðauka í lögum nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum.
Fyrirhuguð framkvæmd er umfangslítil og er ekki talin valda verulega meiri röskun en gert var
ráð fyrir í ákvörðun Skipulagsstofnunar frá 13. október 2003. Skipulagsstofnun telur að koma
megi í veg fyrir neikvæð áhrif starfseminnar með vönduðum vinnubrögðum og frágangi á
rekstrartíma.
Í samræmi við 6. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 hefur Skipulagsstofnun farið
yfir þau gögn sem lögð voru fram af hálfu framkvæmdaraðila við tilkynningu og umsögn. Á
grundvelli þessara gagna er það niðurstaða Skipulagsstofnunar að breyting á urðunarstað fyrir
lífrænan úrgang í allt að 200 tonn á ári í landi Rima í Mjóafjarðarhreppi sé ekki líkleg til að hafa í
för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.
Skipulagsstofnun vekur athygli á að framkvæmdirnar eru háðar framkvæmdaleyfi
Mjóafjarðarhrepps skv. 27. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.b og starfsleyfi
Umhverfisstofnunar skv. reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér
mengun nr. 785/1999. Fyrirhuguð urðun er á óskipulögðu svæði og þarf sveitarstjórn því að leita
meðmæla Skipulagsstofnunar með veitingu framkvæmdaleyfis, sbr. 3. tölulið bráðabirgðaákvæða
skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 m.s.br.
Samkvæmt 6. gr. laga nr. 106/2000 má kæra ákvörðun Skipulagsstofnunar til umhverfisráðherra.
Kærufrestur er til 17. desember 2004.
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