REYKJAVÍKURBORG
Heilbrigðiseftirlit

Starfsleyfisskilyrði fyrir Skotveiðifélag Reykjavíkur og
nágrennis, kt. 440687-1809, fyrir skotvöll í Álfsnesi
1. Gildissvið
1.1

Starfsleyfi þetta gildir fyrir starfsemi Skotveiðifélags Reykjavíkur og nágrennis,
kt: 440687-1809 í Álfsnesi, hér eftir nefnt rekstraraðili. Starfsleyfið er gefið út í samræmi
við lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, reglugerð
nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, með síðari breytingum
og reglugerð nr. 724/2008 um hávaða. Til viðbótar við starfsleyfisskilyrði þessi ber að
fylgja, eins og við á, ákvæðum almennra starfsleyfisskilyrða heilbrigðisnefndar
Reykjavíkur fyrir mengandi starfsemi ásamt öðrum lögum og reglugerðum sem eiga við
um starfsemina.

1.2

Starfsleyfið gildir frá 26. júlí 2022 til 31. október. 2026.

1.3

Starfsleyfið gildir fyrir rekstur skotvallar utandyra og allra mannvirkja er tengjast
skotiðkun.

1.4

Starfsleyfið skal endurskoða ef mengun af völdum starfseminnar er meiri en búast mátti
við þegar starfsleyfið var gefið út. Sömuleiðis skal endurskoða leyfið ef fram koma
breytingar á viðkomandi reglugerðum, auknar kröfur um mengunarvarnir eða ef
breytingar verða á bestu fáanlegu tækni sem gera það kleift að draga umtalsvert úr
umhverfisáhrifum án óhóflegs kostnaðar.

1.5

Verði veruleg breyting á rekstrinum sem gæti leitt til aukinnar mengunar ber rekstraraðila
að sækja um starfsleyfi að nýju.

1.6

Fylgi rekstraraðili ekki ákvæðum starfsleyfis, laga og reglugerða um mengunarvarnir á
starfsviði sínu eða fyrirmælum eftirlitsaðila um úrbætur getur eftirlitsaðili beitt ákvæðum
XVII kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, m.s.b. til að knýja á um
úrbætur.

1.7

Opinbert eftirlit heilbrigðisnefndar Reykjavíkur með starfsleyfisskyldri starfsemi fer fram
skv. gr. 57 í reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

1.8

Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum
atvinnustarfsemi sinnar 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.

1.9

Starfsleyfi skal vera sýnilegt með áberandi hætti á starfsstöðinni. Eintak af
starfsleyfisskilyrðum skulu ávallt vera tiltækt á vinnustað og skal rekstraraðili bera
ábyrgð á að efni þeirra sé kynnt viðkomandi starfsmönnum.

2. Notkun á blýi og leirdúfum
2.1

Notkun blýhagla er óheimil.

2.2

Óheimilt er að nota leirdúfur með tjörubindiefni og leitast skal við að nota leirdúfur með
sem minnstu innihaldi af PAH (polycycklic aromatic hydrocarbons)
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3. Hávaðavarnir
3.1

Rekstraraðila er skylt að gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir
heilsuspillandi hávaða og ónæði af völdum hávaða, t.d. með notkun hljóðísogsefna, svo
sem hljóðmana, hljóðeinangrandi veggja, klefa eða annarra hljóðeinangrandi hindrana.
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur getur takmarkað opnunartíma eða gert ítarlegar kröfur um
hávaðavarnir ef starfsemin veldur ónæði í umhverfinu umfram það sem eðlilegt má
teljast.

3.2

Huga skal að skotstefnu þannig að hún beinist frá íbúðabyggð, til að minnka eins og
kostur er ónæði af völdum hávaða.

3.3

Félagið skal skila til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur raunhæfum tillögum að úrbótum til
að minnka hávaðaónæði af starfseminni sem m.a. en ekki eingöngu geta tekið til notkunar
á hljóðísogsefnum við skotvelli og breytta skotstefnu svo fljótt sem hægt er og eigi síðar
en 31. október 2023. Eftir föngum skal taka mið af skipulagsmálum, m.a. boðaðri vinnu
við sérstaka breytingu á aðalskipulagi Reykjavíkur sem nær til Kjalarness, Álfsness og
fleiri strjálbýlla svæða.

4. Opnunartími athafnasvæðis
4.1

Opnunartími skal takmarkaður til að draga úr áhrifum af völdum hávaða. Þannig skulu
skotæfingar heimilar skv. eftirfarandi:
4.1.1

Mánudaga og fimmtudaga frá kl. 10-21, þriðjudaga og miðvikudaga frá kl. 1019 og laugardaga frá kl. 10-16.

4.1.2

Heimilt er að halda skotkeppnir allt að fjórum sinnum á ári með rýmri
skottíma eða frá kl. 10-19 á föstudögum, laugardögum og/eða sunnudögum, þó
má mót ekki ná yfir fleiri en tvo daga samfellt. Einungis er heimilt að halda
eitt slíkt mót í hverjum mánuði. Tilkynna skal um slíka viðburði til
Heilbrigðiseftirlitsins og auglýsa á heimasíðu rekstraraðila með minnst 14
daga fyrirvara.

4.1.3

Skotæfingar og skotkeppnir eru bannaðar á; aðfangadag eftir kl 12:00, jóladag,
nýársdag, föstudaginn langa og páskadag.

5. Skráningar
5.1 Rekstraraðila ber að hafa eigið eftirlit með starfseminni og halda skrá um eftirfarandi
þætti:
5.1.1

Hvenær æfingar fara fram á vellinum.

5.1.2

Fjölda leirdúfa sem notaðar eru og tegund þeirra.

Þessar skrár skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðila.

6. Ýmislegt
6.1 Almenn hreinsun á svæðinu skal fara fram að minnsta kosti einu sinni á ári þar sem tóm
skothylki, forhlöð, leirdúfurestar og annað sorp er hreinsað af svæðinu.
6.2 Brot gegn leyfilegum opnunartíma getur varðað starfsleyfissviptingu.
6.3

Við hvert skotsvæði/völl skal vera sorpílát fyrir tóm skothylki.
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6.4

Leggja skal yfirborðslag úr jarðefni sem bindur vel þungmálma og er auðhreinsanlegt á
ný og eldri skotæfingasvæði þar sem blý og aðrir þungmálmar úr skotum geta dreifst.
Samráð skal haft við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur með val á efni og þykkt
yfirborðslags.

6.5

Heilbrigðiseftirlitið getur fyrirskipað að mæla skuli hversu langt þungmálamamengun frá
haglaskotum hefur borist innan skotvalla og í skotgeira út frá þeim, í samræmi við
áætlaða drægni haglanna. Fyrirskipi Heilbrigðiseftirlitið mælingar skal senda tillögu að
því hver og hvernig framkvæma á sýnatöku og hvaða aðili sjái um mælingar á sýnunum
til Heilbrigðiseftirlitsins til samþykktar. Miða skal við að mældur sé styrkur a.m.k.
eftirfarandi þungmálama: antimon (Sb), arsen (As), kadmíum (Cd), kóbalt (Co), króm
(Cr), kopar (Cu), blý (Pb), mólýbden (Mo), nikkel (Ni), tin (Sn), vanadíum (V), og sink
(Zn). Senda skal niðurstöður mælinga til Heilbrigðiseftirlitsins strax og þær liggja fyrir.
Heilbrigðiseftirlitið metur niðurstöðurnar og hvort og þá til hvaða ráðstafana skuli grípa
m.a. út frá rg. nr. 1400/2020 um mengaðan jarðveg.

7. Starfsemi hætt
7.1

Flytji starfsemin eða leggist niður skal rekstraraðili hreinsa svæðið sem starfsemin hefur
til umráða ásamt áhrifasvæði starfseminnar. Hreinsunin skal fara fram í samráði við
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur.

7.2

Hreinsun svæðisins, sem rekstaraðili hefur til umráða og áhrifasvæðis, eftir að starfsemi
skv. þessu starfsleyfi hefur verið hætt telst ekki lokið fyrr en úttekt Heilbrigðiseftirlits
Reykjavíkur hefur farið fram og Heilbrigðiseftirlit Reykjavikur metið hreinsunina
fullnægjandi.

