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Spf Røkt
FO-350 Vestmanna

UMHVØRVISGÓÐKENNING
AV VINDMYLLUM HJÁ
Spf RØKT Í VESTMANNA
Við heimild í grein 26 í løgtingslóg nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober 1988 og grein 26 í
kunngerð nr. 54 frá 3. mai 1994, um at leggja eftirlits- og umsitingaruppgávur eftir umhvørvisverndarlógini til Heilsufrøðiligu starvsstovuna, verður við hesum sagt frá, at Heilsufrøðiliga
starvsstovan kann veita umhvørvisgóðkenning til tríggjar vindmyllur hjá Spf Røkt á Mýrunum í
Vestmanna.
Umhvørvisgóðkenningin verður givin við teimum treytum, sum eru lýstar í partinum
”Góðkenningartreytir” niðanfyri, og upplýsingum, ið eru móttiknar saman við umsóknini.
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Umsókn

Heilsufrøðiliga starvsstovan fekk hin 21. august 2003 umsókn um umhvørvisgóðkenning av trimum
vindmyllum á Mýrunum í Vestmanna.
Saman við umsóknini eru móttiknar tekniskar upplýsingar um myllurnar, herundir upplýsingar sum
lýsa óljóð frá myllunum. Harumframt eru móttikin kort, ið sýna hvar myllurnar standa.
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Lýsing av verkætlanini

Vindmyllurnar standa við eini innanhýsis frástøðu uppá umleið 150 - 250 metrar á Fremsta Reyni,
uml. 400 metrar vestan fyri vatngoymsluna hjá SEV á Mýrunum í Vestmanna.
Myllurnar eru av slagnum Vestas V47-660, ið geva eina elframleiðslu uppá í mesta lagi 660 kW
hvør.
Framleiðslan fer um jørðkaðal inn á elkervið hjá SEV í Heygadali. Lutvíst niðurgrivin hús til
transformara, 2x2 metrar til støddar, eru við hvørja myllu.

3

Málsviðgerð

Undir málsviðgerðini er serligur dentur lagdur á at tryggja, at virksemið fer fram á ein tryggan og
skipaðan hátt, soleiðis at skaðaárin á umhvørvið verða fyribyrgd og avmarkað so nógv sum
møguligt. Miðað verður eftir:
-

At virksemið elvir til minst møguliga dálking av luft, vatni, havi ella jørð og hevur minst
møguligar ampar av óljóði, ristingum ella geislingum við sær.
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-

At virkið skal hava mannagongdir, sum tryggja, at dálkingin av umhvørvinum verður so lítil
sum møgulig.

-

At umhvørvisliga best tøka tøknin (BAT1) í størst møguligan mun verður nýtt.

Sum grundarlag undir málsviðgerðini er m.a. nýtt kunngerð nr. 304 frá 14. mai 1991 frá danska
umhvørvismálaráðnum um støj fra vindmøller.

4

Góðkenningartreytir

Umhvørvisgóðkenningin er treytað av hesum ásetingum:
4.1

Innrætting og rakstur

4.1.1

Økið, ið hoyrir til vindmyllurnar, skal haldast ruddiligt og reint.

4.1.2

Øll øki, har møguleiki er fyri, at kemisk evni, olja o.a. kunnu fara at leka, skulu vera úr
tøttum tilfari.

4.1.3

Vindmyllurnar skulu rekast og viðlíkahaldast soleiðis, at treytirnar altíð verða hildnar.

4.1.4

Eitt eintak av hesi góðkenning skal altíð vera tøkt hjá tí, ið hevur ábyrgdina av rakstrinum
av vindmyllunum.

4.1.5

Starvsfólk, ið hava við myllurnar ar gera, skulu kenna innihaldið í hesi góðkenningini.

4.1.6

Undir arbeiði, har vandi er fyri spilli av kemiskum evnum, olju ella øðrum, skal arbeiðast á
skynsaman hátt, so at dálking ikki stendst av hesum.

4.1.7

Um virksemið verður niðurlagt, skal alt tilfar og útgerð beinast burtur, og økið skal fáast
aftur í uppruna líki.

4.2

Óljóð, ristingar, ljós og geislingar

4.2.1

Alt virksemi skal fara fram soleiðis, at tað ikki hevur við sær ampar av óljóði, ristingum,
ljósi ella geislingum.

4.2.2

Tað ekvivalenta, korrigeraða óljóðstøðið frá vindmyllunum skal við næsta grannamark
ikki fara upp um 45 dB(A).

4.2.3

Á økjum, ið verða nýtt til ella ætlað til bústaðir, stovnar, summarhús ella onnur
frítíðarendamál, skal óljóð frá myllunum ikki fara upp 40 dB(A) .

4.2.4

Í seinasta lagi í 1. januar 2005 skulu verða gjørdar mátingar av óljóði frá myllunum sum
ávíst í kunngerð nr. 304 frá 14. mai 1991 frá danska umhvørvismálaráðnum om støj fra
vindmøller ella samsvarandi. Kanningarskrá skal frammanundan sendast Heilsufrøðislugu
starvsstovuni til góðkenningar.

4.2.5

Um ampar verða av óljóði, ristingum, ljósi ella geislingum, skulu neyðug tiltøk setast í
verk til eitt støði, ið Heilsufrøðiliga starvsstovan kann góðtaka.
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Best available techniques
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4.3

Goymslur

4.3.1

Møguligar goymslur av kemikalium, olju ella líknandi skulu vera vardar móti vindi og
regni.

4.3.2

Allar goymslur av skulu vera innrættaðar soleiðis at møguligir lekar verða hildnir aftur.

4.4

Burturkast

4.4.1

Alt burturkast skal viðgerast sambært galdandi lóggávu. Í løtuni er kunngerð um
burturkast, nr. 147 frá 19. oktober 1995 galdandi.

4.4.2

Burturkastið skal latast góðkendum móttakara, og tað skal skiljast sambært ásetingum
móttakarans.

4.5

Óhapp

4.5.1

Henda óhapp, sum hava dálking við sær, skulu beinanvegin setast í verk tiltøk, so sum
upprudding, avmarking og fyribyrging, til eitt støði, sum Heilsufrøðiliga starvsstovan kann
góðtaka. Boðast skal frá til umhvørvisdeildina á Heilsufrøðiligu starvsstovuni beinanvegin.

4.6

Innaneftirlit

4.6.1

Kanningar sambært góðkenningartreytunum kunnu verða umbidnar av Heilsufrøðiligu
starvsstovuni.

4.6.2

Allar mátingar og metingar av úrslitum verða goldnar av eigaranum.

4.6.3

Allar mátingar skulu gerast av felag, sum Heilsufrøðiligu starvsstovan kann góðtaka.

4.7

Rakstrarskráseting

4.7.1

Nøgdin av framleiddum streymi skal skrásetast.

4.7.2

Avhendaðar nøgdir av burturkasti, herundir oljuburturkast, skulu skrásetast.

4.7.3

Rakstrarskrásetingarnar skulu goymast í minsta lagi í fimm ár og skulu vera til taks hjá
eftirlitsmyndugleikanum.

4.7.4

Í seinasta lagi 1. februar skal frágreiðing um umhvørvisviðurskifti sendast Heilsufrøðiligu
starvsstovuni við m.ø. omanfyri nevndu skrásetingum frá farna ári.
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Alment

Virksemið má ikki víðkast ella broytast byggifrøðiliga ella rakstrarliga á ein hátt, ið nertir við
dálkingarviðurskifti virkisins, fyrr enn nýggj góðkenning er givin til hesa víðkan ella broyting.
Eigaraskifti, navnabroyting eller avtøka skal fráboðast Heilsufrøðiligu starvsstovuni.
Heilsufrøðiliga starvsstovan hevur eftirlitið við virkseminum. Eftirlitið verður útint sambært kap. 7 í
umhvørvisverndarlógini. Heilsufrøðiliga starvsstovan kann broyta eftirlitstreytirnar, um hildið
verður, at hetta er neyðugt fyri at fremja eitt munadyggari eftirlit.
Í 5 ár eftir at góðkenningin er givin kann bert verða givið boð ella forboð, um so er, at:
-

nýggjar upplýsingar eru komnar fram um dálkingarskaðaárin,
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-

virksemið elvir umhvørvislig skaðaárin, ið ikki kundu síggjast, tá ið góðkenningin varð givin,

-

árinini í aðrar mátar verða størri enn tey, ið roknað varð við.

Tá ið 5 ár eru gingin eftir at góðkenningin er givin, kann Heilsufrøðiliga starvsstovan broyta
treytirnar, tá ið tað er umhvørvisliga grundað, ella um umhvørvisliga betri tøkni tá er tøk.
Henda góðkenning tekur ikki støðu til, um tað er neyðugt við góðkenning eftir aðrari lóg.

6

Kæruvegleiðing

Hendan avgerð kann sambært grein 66 í løgtingslóg nr. 134 um umhvørvisvernd frá 29. oktober
1988 kærast til landsstýrismannin í umhvørvismálum. Kæran skal sendast Heilsufrøðiligu
starvsstovuni, sum síðani sendir kæruna til landsstýrismannin við neyðugum skjølum.
Kærufreistin er 4 vikur frá tí degi, umhvørvisgóðkenningin er almannakunngjørd. Um kærufreistin
er úti ein leygardag ella ein halgidag, verður kærufreistin longd til tann fyrstkomandi gerandisdagin.

Bárður Enni, Stjóri
/
Jacob Pauli Joensen, deildarleiðari
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