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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/692/EBE frá 23. desember
1991 um að staðla og einfalda skýrslur um framkvæmd vissra
tilskipana um umhverfismál (1), einkum 5. og 6. gr. og VI. viðauka
við hana,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 75/439/EBE frá 16. júní 1975
um förgun olíuúrgangs (2), eins og henni var síðast breytt með
tilskipun 91/692/EBE,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 75/442/EBE frá 15. júlí 1975 um
úrgang (3), eins og henni var síðast breytt með tilskipun
91/692/EBE,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 86/278/EBE frá 12. júní 1986
um verndun umhverfisins, einkum jarðvegs, þegar seyra frá
skólphreinsistöðvum er notuð í landbúnaði (4), með áorðnum
breytingum samkvæmt tilskipun 91/692/EBE,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Í stað ákvæða 18. gr. tilskipunar 75/439/EBE, 16. gr. tilskipunar
75/442/EBE og 17. gr. tilskipunar 86/278/EBE koma ákvæði 5. gr.
tilskipunar 91/692/EBE þar sem þess er krafist að aðildarríkin

sendi framkvæmdastjórninni upplýsingar um framkvæmd vissra
tilskipana bandalagsins í formi skýrslu um einstök málefnasvið.

Skýrsluna ber að vinna á grundvelli spurningalista eða eyðublaðs
sem framkvæmdastjórnin útbýr í samræmi við málsmeðferðina í
6. gr. tilskipunar 91/692/EBE.

Fyrsta sviðsskýrslan tekur til tímabilsins frá 1995 til 1997 að
báðum árum meðtöldum.

Ráðstafanirnar sem eru fyrirhugaðar með þessari ákvörðun eru í
samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót samkvæmt 6.
gr. fyrrnefndrar tilskipunar.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.
Spurningalistarnir sem fylgja þessari ákvörðun og varða tilskipanir
ráðsins 75/439/EBE, 75/442/EBE og 86/278/EBE eru hér með
samþykktir.

2. gr.
Aðildarríkin munu styðjast við spurningalistana við gerð skýrslna
um einstök málefnasvið sem þeim ber að senda
framkvæmdastjórninni samkvæmt 5. gr. tilskipunar 91/692/EBE.

3. gr.
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 296, 17. 11. 1994, bls. 42, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/96 frá 23. júlí
1996 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn,
sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48.

(2) Stjtíð. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 23.

(3) Stjtíð. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 47.

(4) Stjtíð. EB nr. L 181, 4. 7. 1986, bls. 6.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 24. október 1994

um spurningalista varðandi skýrslur aðildarríkjanna um framkvæmd vissra tilskipana um
úrgangsmál (framkvæmd tilskipunar ráðsins 91/692/EBE)(*)

(94/741/EB)

Gjört í Brussel 24. október 1994.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Yannis PALEOKRASSAS

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

SKRÁ YFIR SPURNINGALISTA

1. Spurningalisti varðandi tilskipun ráðsins 75/439/EBE frá 16. júní 1975 um förgun olíuúrgangs(1),
eins og henni var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE(2).

2. Spurningalisti varðandi tilskipun ráðsins 75/442/EBE frá 15. júlí 1975 um úrgang(3), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE.

3. Spurningalisti varðandi tilskipun ráðsins 86/278/EBE frá 12. júní 1986 um verndun umhverfisins,
einkum jarðvegs, þegar seyra frá skólphreinsistöðvum er notuð í landbúnaði(4), með áorðnum
breytingum samkvæmt tilskipun 91/692/EBE.

(1) Stjtíð. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 23.

(2) Stjtíð. EB nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48.

(3) Stjtíð. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 47.

(4) Stjtíð. EB nr. L 181, 4. 7. 1986, bls. 6.
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Beiting tilskipunar 91/692/EBE um að staðla og einfalda skýrslur um framkvæmd vissra tilskipana um
umhverfismál

SPURNINGALISTI

varðandi skýrslu aðildarríkjanna um lögleiðingu og framkvæmd tilskipunar 75/439/EBE um förgun
olíuúrgangs, eins og henni var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE(1)

Ekki er þörf á að endurtaka upplýsingar sem þegar hafa verið látnar í té

I. UPPTAKA Í LANDSLÖG
1. a) Hafa framkvæmdastjórninni borist upplýsingar um lög og reglugerðir sem hafa verið sett í því

augnamiði að fella tilskipunina, með áorðnum breytingum, inn í landslög?
(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

2. a) Hefur verið gripið til ráðstafana samkvæmt ákvæðum 7. gr.?
(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, hafa framkvæmdastjórninni borist upplýsingar um
þessar ráðstafanir?

(Já/Nei)

c) Ef svarið við b-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

3. a) Hefur verið gripið til strangari ráðstafana samkvæmt 16. gr.?
(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, hafa framkvæmdastjórninni borist upplýsingar um
þessar ráðstafanir?

(Já/Nei)

c) Ef svarið við b-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

II. FRAMKVÆMD TILSKIPUNARINNAR

1. a) Hefur verið gripið til nauðsynlegra ráðstafana samkvæmt ákvæðum 2. og 3. gr. til að tryggja að
olíuúrgangi sé safnað og fargað án þess að valda mönnum og umhverfi skaða sem unnt hefði
verið að komast hjá?

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

c) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi ber að fylla út eftirfarandi töflur, eins og við verður
komið, og taka fram hvort einhverjar þeirra upplýsinga sem látnar eru í té eru byggðar á mati.

i)

1. ár 2. ár 3. ár

Heildarmagn markaðssettrar/seldrar
olíu, ef það liggur fyrir

(1) Stjtíð. EB nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48.
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ii)

1. ár 2. ár 3. ár

Heildarmagn olíuúrgangs sem
til fellur

Safnað magn

Endurunnið magn

Brennt magn

Varðveitt magn
(m.a. geymt til frambúðar)

2. a) Hafa nokkrar tæknilegar, efnahagslegar eða skipulagslegar aðstæður sem um getur í
1. mgr. 3. gr. hindrað aðildarríkin í að gera vinnslu olíuúrgangs með endurmyndun að
forgangsverkefni?

(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast veitið nánari upplýsingar.
(Já/Nei)

c) Hafa nokkrar tæknilegar, efnahagslegar eða skipulagslegar aðstæður sem um getur í
2. mgr. 3. gr. haft áhrif á hagkvæmni þess að brenna olíuúrgang?

(Já/Nei)

d) Ef svarið við c-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast veitið nánari upplýsingar.

e) Ef um það er að ræða að fyrrnefndar aðstæður hafi komið í veg fyrir endurmyndun eða
brennslu olíuúrgangs, hefur verið gripið til ráðstafana í samræmi við 3. mgr. 3. gr.?

(Já/Nei)

f) Ef svarið við e-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast veitið nánari upplýsingar.

3. a) Hefur verið efnt til upplýsingaherferða og kynningarátaks samkvæmt 1. mgr. 5. gr.?

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast veitið nánari upplýsingar um
kynningarverkefni sem efnt hefur verið til innanlands og nefnið dæmi, ef kostur er, um önnur
átaksverkefni og greinið meðal annars frá hvaða yfirvöld hleyptu átakinu af stokkunum, hvers
eðlis það er, í hvaða fjölmiðlum (sjónvarpi, útvarpi, fréttablöðum o.s.frv.), hverjum það er
ætlað og mati á árangri sem átakið skilar, hafi slíkt mat farið fram (t.d. má greina frá aukinni
samsöfnun olíuúrgangs til meðhöndlunar eða endurmyndunar).

4. Vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu viðvíkjandi fyrirtækjum sem safna olíuúrgangi (taka ber fram
ef upplýsingar sem eru látnar í té eru byggðar á mati):
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                    Heildarfjöldi fyrirtækja
skráður/leyfður

NUTS-stig(*) Fjöld Leyfiskerfi komið á Einungis Olíuúrgangur Athugasemdir
eftirlitsyfirvalds yfirvalda (já/nei)  olíu- og annar (á sérstöku blaði
(4. mgr. 5. gr.) úrgangur úrgangur ef nauðsyn krefur)

(*) NUTS: Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques/Flokkun hagskýrslusvæða (Eurostat).

5. a) Liggur fyrir ákvörðun um að vinna olíuúrgang samkvæmt einhverri þeirri vinnsluaðferð sem
um getur í 3. gr., eins og kveðið er á um í 3. mgr. 5. gr.?

(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast tiltakið vinnsluaðferð.

c) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast tiltakið hvort viðeigandi
eftirlitsráðstafanir hafa verið gerðar og ef svo er lýsið þeim í stuttu máli.

6. a) Vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu viðvíkjandi fyrirtækjum sem farga olíuúrgangi og takið
fram ef upplýsingar sem eru látnar í té eru byggðar á mati):

Tafla A

Fjöldi leyfa (*)
Einungis olíuúrgangur

NUTS-stig Fjöldi Viðbótar-
yfirvalds yfirvalda Endurmyndun Brennsla Varsla á tipp athugasemdir

(1. mgr. 6. gr.) (þar með talin
varanleg geymsla)

(*) Starfsstöðvar/fyrirtæki.

Tafla B

Fjöldi leyfa (*)
Olíuúrgangur og annar úrgangur

NUTS-stig Fjöldi Viðbótar-
yfirvalds yfirvalda Endurmyndun Brennsla Varsla á tipp athugasemdir

(1. mgr. 6. gr.) (þar með talin
varanleg geymsla)

(*) Starfsstöðvar/fyrirtæki.
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b) Koma skal fram með hvaða hætti lögbært yfirvald hefur gengið úr skugga um að allar viðeigandi
ráðstafanir til verndar umhverfi og heilsu manna (eins og kveðið er á um í 2. mgr. 6. gr.) hafi
verið gerðar.

7. a) Vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu með þeim viðmiðunargildum sem ákveðin hafa verið
fyrir efnin sem talin eru upp í viðaukanum við tilskipunina (a-liður 1. mgr. 8. gr.) og fyrir aðrar
færibreytur eða efni.

Viðmiðunargildi í viðauka Innlent
við tilskipunina viðmiðunargildi Athugasemd

  Mengunarefni (á sérstöku blaði
mg/Nm3 Gildi Eining ef nauðsyn krefur)

Cd 0,5

Ni 1

annaðhvort                      eða

Cr

Cu 1,5 5

V

Pb 5

Cl 100

F 5

SO
2

—

Ryk (alls) —
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b) Vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu með upplýsingum um þær eftirlitsaðgerðir sem gilda
um stöðvar með varmaafli innan við 3 MW (b-liður 1. mgr. 8. gr.) og takið fram innlend
viðmiðunargildi þar sem þau hafa verið ákveðin.

                  Innlent viðmiðunargildi Athugasemdir
Mengunarefni (á sérstöku blaði

Gildi Eining ef nauðsyn krefur)

Cd

Ni

Cr

Cu

V

Pb

Cl

F

SO
2

Ryk (alls)

c) Vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu viðvíkjandi brennslu olíuúrgangs í stöðvum og takið
fram ef upplýsingar sem eru látnar í té eru byggðar á mati:

NUTS-stig eftirlitsyfirvalds Fjöldi yfirvalda Viðbótar-
(1. mgr. 8. gr.) athugasemdir

> 3 MW

< 3 MW

8. Vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu, samkvæmt 11. gr., viðvíkjandi minnsta magni olíuúrgangs
sem aðildarríkin ákveða.

Minnsta magn Viðbótarathugasemdir

Framleiðsla

Samsöfnun

Förgun
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9. a) Fá fyrirtæki sem safna olíuúrgangi þóknun eins og kveðið er á um í 14. gr.?
(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast gefið upp meðalfjárhæð þessarar
þóknunar, gerið grein fyrir forsendum útreikninga og lýsið aðferð(um) við fjármögnun.

10. a) Fá fyrirtæki sem farga olíuúrgangi þóknun eins og kveðið er á um í 14. gr.?
(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast gefið upp meðalfjárhæð þessarar
þóknunar og gerið grein fyrir forsendum útreikninga og aðferð(um) við fjármögnun.
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Beiting tilskipunar 91/692/EBE um að staðla og einfalda skýrslur um framkvæmd vissra tilskipana um
umhverfismál

SPURNINGALISTI

varðandi skýrslu aðildarríkjanna um lögleiðingu og framkvæmd tilskipunar 75/442/EBE um úrgang, eins
og henni var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE.(1)

Ekki er þörf á að endurtaka upplýsingar sem þegar hafa verið látnar í té

I. UPPTAKA Í LANDSLÖG

1. a) Hafa framkvæmdastjórninni borist upplýsingar um lög og reglugerðir sem hafa verið sett í því
augnamiði að fella tilskipunina, með áorðnum breytingum, inn í landslög?

(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

2. Vinsamlegast tiltakið í eftirfarandi töflu (áætlaðan) fjölda lögbærra yfirvalda á hverju NUTS-stigi
sem er tilnefndur samkvæmt 6. gr. og tiltakið valdsvið þeirra með því að merkja í viðkomandi reiti.

Hvers konar
yfirvald

Fjöldi Áætlanir Leyfi til Leyfi til Skráning á Skráning Athugasemdir
yfirvalda eða um förgunar- endur- undanþágumstarfsstöðva (á sérstöku

stofnana meðhöndlun aðgerða nýtingar frá kröfum eða blaði ef
úrgangs (1. mgr. 9. gr.)  (10. gr.) 9. og 10. gr. fyrirtækja nauðsyn

(1. mgr. 7. gr.) (*)  (*) (11. gr.) (12. gr.) krefur)

NUTS 0 (**)

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

NUTS 4

NUTS 5

(*) Starfsstöðvar/fyrirtæki.

(**) NUTS: Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques/Flokkun hagskýrslusvæða (Eurostat).

(1) Stjtíð. EB nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48.
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II. FRAMKVÆMD TILSKIPUNARINNAR

1. a) Hafa áætlanir um meðhöndlun úrgangs verið gerðar í því augnamiði að ná þeim markmiðum
sem um getur í 3., 4. og 5. gr.?

(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

c) Vinsamlegast veitið upplýsingar um einstakar áætlanir um meðhöndlun úrgangs sem hafa verið
gerðar, samanber eftirfarandi (á sérstöku blaði ef nauðsyn krefur):

Dagsetningar vegna Úrgangsflokkar
Yfirvald

upphafsdags
samþykktar/ framkvæmdar lokadags Heimilis-Hættulegur Aðrir Svæði

birtingar eða síðustu framkvæmdar úrgangur úrgangur (tilgreinið)
uppfærslu  (*) (já/nei) (já/nei)

(*) Ef áætlun er í gangi, tiltakið ,,í gangi“.

d) i) Hefur verið um samstarf að ræða við önnur aðildarríki eða framkvæmdastjórnina eins og
um getur í 2. mgr. 7. gr.?

(Já/Nei)

ii) Ef svarið við i-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast veitið upplýsingar um umfang
og form slíks samstarfs.

e) i) Hafa framkvæmdastjórninni borist upplýsingar um almennar ráðstafanir samkvæmt
3. mgr. 7. gr.?

(Já/Nei)

ii) Ef svarið við i-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

2. a) Hafa framkvæmdastjórninni borist upplýsingar um ráðstafanir sem til stendur að gera samkvæmt
1. mgr. 3. gr.?

(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

3. a) Hafa ráðstafanir verið gerðar til að mæta skuldbindingunni sem kveðið er á um í 1. mgr. 5. gr.
um að koma á fót samþættu og skilvirku kerfi förgunarstöðva?

(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast veitið nánari upplýsingar.
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c) Vinsamlegast veitið upplýsingar um umfang og form samvinnu sem hugsanlega hefur tekist við
önnur aðildarríki til að mæta skuldbindingum sem um getur í 1. mgr. 5. gr.

d) Í hve ríkum mæli getur viðkomandi aðildarríki sjálft séð um að farga úrgangi? Vinsamlegast
útskýrið svarið nánar með rauntölum eða áætluðum tölum um úrgang sem til fellur og er fargað
í aðildarríkinu sem hlutfall af öllum úrgangi sem til fellur í því og farga þarf.

4. Vinsamlegast veitið eftirfarandi upplýsingar, samkvæmt 1. mgr. 7. gr., ef þær eru fyrir hendi og takið
fram ef uppgefnar tölur eru byggðar á mati:

Heimilisúrgangur  Hættulegur Annar úrgangur,
(tonn/ár) úrgangur tilgreinið

(tonn/ár) (tonn/ár)

Allur úrgangur sem til fellur (*), meðal annars:
-endurunninn (*):
-brenndur (*):
-brenndur, með endurnýtingu orku (*):
-urðaður (*):
-annar, tilgreinið (*):

(*) Í aðildarríkinu.

5. a) Hafa almennar reglur verið samþykktar um undanþágur samkvæmt 11. gr.?
(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi en framkvæmdastjórninni hefur ekki verið tilkynnt
um þær almennu reglur sem hafa verið samþykktar ber að greina frá ástæðum þess arna.

6. a) Er einhverjum þeirra stöðva eða fyrirtækja sem um getur í 9. og 10. gr. gert skylt að halda skrár
í stöðluðu formi samkvæmt 14. gr.?

(Já/Nei)

Ef svarið er játandi, vinsamlegast veitið nánari upplýsingar.

b) Ber framleiðendum að fara að ákvæðum 14. gr.?
(Já/Nei)

Ef svarið er játandi, vinsamlegast veitið nánari upplýsingar.
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Beiting tilskipunar 91/692/EBE um að staðla og einfalda skýrslur um framkvæmd vissra tilskipana um
umhverfismál

SPURNINGALISTI

varðandi skýrslu aðildarríkjanna um lögleiðingu og framkvæmd tilskipunar 86/278/EBE um verndun
umhverfisins, einkum jarðvegs, þegar seyra frá skólphreinsistöðvum er notuð í landbúnaði, eins og

henni var breytt með tilskipun 91/692/EBE(1)

Ekki er þörf á að endurtaka upplýsingar sem þegar hafa verið látnar í té

I. UPPTAKA Í LANDSLÖG

1. a) Hafa framkvæmdastjórninni borist upplýsingar um lög og reglugerðir sem hafa verið sett í því
augnamiði að fella tilskipunina, með áorðnum breytingum, inn í landslög?

(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

2. a) Hefur framkvæmdastjórninni verið tilkynnt um innlendar ráðstafanir, sem hafa hugsanlega
verið gerðar samkvæmt 5. gr., í þeim tilgangi að banna að seyra frá skólphreinsistöðvum sé
notuð í jarðvegi þar sem styrkur eins eða fleiri þungmálma fer yfir þau viðmiðunargildi sem
hafa verið samþykkt?

(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

c) Ef innlendar ráðstafanir hafa verið gerðar sem eru strangari en þær sem kveðið er á um í
tilskipuninni, hefur framkvæmdastjórninni verið tilkynnt um slíkt í samræmi við 12. gr.?

(Já/Nei)

d) Ef svarið við c-lið hér að framan er neitandi ber að greina frá ástæðum þess arna.

II. FRAMKVÆMD TILSKIPUNARINNAR

1. Vinsamlegast tilgreinið öll sérstök skilyrði, sem talið er nauðsynlegt að uppfylla til að vernda heilsu
manna og umhverfið í samræmi við fyrsta undirlið 2. mgr. 3. gr., þegar úrgangsseyra frá rotþróm og
öðrum ámóta mannvirkjum þar sem skolp er meðhöndlað er notuð í landbúnaði.

2. a) Vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu viðvíkjandi ákvæðum 5. gr. og takið fram ef upplýsingar
sem eru látnar í té eru byggðar á mati:

(1) Stjtíð. EB nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48.
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1. mgr. 5. gr.                       a-liður 2. mgr. 5. gr.               b-liður 2. mgr. 5. gr.

Styrkur í jarðvegi Styrkur í seyru                 Notkun í landbúnaði

Málmur Tilskipun Innlend Tilskipun Innlend Tilskipun Innlend
I. viðauki A viðmiðunar- I. viðauki B viðmiðunar- I. viðauki C viðmiðunar-

gildi gildi gildi

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg kg/ha/ár kg/ha/ár
þurrefni þurrefni þurrefni þurrefni

Kadmíum 1 til 3 20 til 40 0,15

Kopar 50 til 140 1 000 til 1 750 12

Nikkel 30 til 75 300 til 400 3

Blý 50 til 300 750 til 1 200 15

Sink 150 til 300 2 500 til 4 000 30

Kvikasilfur 1 til 1,5 16 til 25 0,1

Króm — — —

b) Hafi kosturinn sem er í boði samkvæmt a-lið 2. mgr. 5. gr. verið valinn ber að tilgreina það
hámark seyru sem heimilt er að nota í jarðvegi á hverja einingu lands á ári (í tonnum af þurrefni
á hektara á ári).

c) Hafi rýmri viðmiðunargildi verið leyfð fyrir styrkleika þungmálma í jarðvegi í samræmi 1.
neðanmálsgrein I. viðauka A, vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu og takið fram ef upplýsingar
sem eru látnar í té eru byggðar á mati:
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Málmur Fjöldi Yfirborð Jarðvegsgerð pH Nýtt viðmið- Athugas. og/eða ástæður
svæða þakið (m.a. vatnafræði- unargildi fyrir undanþágunni

(*) (ha) legir (mg/kg af (á sérstöku blaði ef
eiginleikar) þurrefni) nauðsyn krefur)

Kadmíum

Kopar

Nikkel

Blý

Sink

Kvikasilfur

Króm

(*) Eða fjöldi skólphreinsistöðva sem undanþágan nær til.
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d) Hafi rýmri viðmiðunargildi verið leyfð fyrir styrkleika þungmálma í jarðvegi í samræmi 2.
neðanmálsgrein I. viðauka A, vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu (ekki er skylt að fylla út
þrjá fyrstu dálkana):

 Málmur Fjöldi Leyfilegt Jarðvegsgerð pH Nýtt viðmið- Athugas. og/eða ástæður
svæðahámarksmagn(m.a. vatnafræði- unargildi fyrir undanþágunni

(*) seyru legir (mg/kg af (á sérstöku blaði ef
(þurrefni í eiginleikar) þurrefni) nauðsyn krefur)
tonnum)

Kopar

Nikkel

Sink

(*) Eða fjöldi skólphreinsistöðva sem undanþágan nær til.

e) Hafi rýmri viðmiðunargildi verið leyfð fyrir styrkleika þungmálma í jarðvegi í samræmi 1.
neðanmálsgrein I. viðauka C, vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu og takið fram ef upplýsingar
sem eru látnar í té eru byggðar á mati:

   Málmur Fjöldi Yfirborð Jarðvegsgerð pH Nýtt viðmið- Athugas. og/eða ástæður
svæða þakið (m.a. vatnafræði- unargildi fyrir undanþágunni

(ha) legir (kg/ha/ár) (á sérstöku blaði ef
eiginleikar) nauðsyn krefur)

Kadmíum

Kopar
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Málmur Fjöldi Yfirborð Jarðvegsgerð pH Nýtt viðmið- Athugas. og/eða ástæður
svæða þakið (m.a. vatnafræði- unargildi fyrir undanþágunni

(ha) legir (kg/ha/ár) (á sérstöku blaði ef
eiginleikar) nauðsyn krefur)

Nikkel

Blý

Sink

Kvikasilfur

Króm

3. a) Vinsamlegast lýsið í stuttu máli þeirri tækni sem er beitt við meðferð seyru að því er varðar
ákvæði 6. gr.

b) Hafa reglur verið samþykktar sem tryggja að greining fari oftar fram en kveðið er á um í 1. mgr.
II. viðauka A?

(Já/Nei)

c) Ef svarið við b-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast veitið nánari upplýsingar.

d) Hafa skilyrði verið samþykkt fyrir því að heimila að óhreinsaðri seyru sé dælt eða hún plægð
niður í jarðveginn (a-liður 6. gr.)?

(Já/Nei)
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e) Ef svarið við d-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast veitið nánari upplýsingar.

4. Að því er varðar 7. gr. ber, eftir atvikum, að tilgreina í hve langan tíma óheimilt er að nota seyru á
graslendi áður en það er nýtt til beitar, og á land þar sem fóðurafurðir eru ræktaðar áður en að
uppskerutíma kemur.

5. a) Hafa nokkur viðmiðunargildi verið lækkuð eða, eftir atvikum, aðrar ráðstafanir leyfðar á innlendum
vettvangi þar sem pH-gildi jarðvegs er undir 6, eins og kveðið er á um í 8. gr.?

(Já/Nei)

b) Ef svarið við a-lið hér að framan er játandi, vinsamlegast útfyllið eftirfarandi töflu:

Kadmíum Kopar Nikkel Blý Sink Kvikasilfur Króm

Lækkað viðmiðunar-
gildi (mg/kg
af þurrefni)

Aðrar ráðstafanir

6. a) Ef það á við ber að tilgreina hvers kyns greining er gerð samkvæmt 9. gr. og 1. mgr. II. viðauka
B á öðrum jarðvegsfæribreytum en þeim sem getið er í 3. mgr. II. viðauka B (pH og þungmálmar).

b) Tilgreina ber lágmarkstíðni jarðvegsgreininga (2. mgr. II. viðauka B).

7. Á grundvelli þeirra gagna sem er að finna í þeim skýrslum sem um getur í 10. gr. ber að útfylla
eftirfarandi töflur og taka fram ef upplýsingar sem eru látnar í té eru byggðar á mati:

Þurrefni (tonn/ár) Yfirborð þakið (valfrjálst)

1995 1996 1997

Seyra frá sorp-
eyðingarstöðvum

1995 1996 1997

Seyra notuð í landbúnaði
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SEYRA NOTUÐ Í LANDBÚNAÐI
Meðalstyrkur (mg/kg af þurrefni)

Færibreytur 1995 1996 1997

MÁLMAR

Kadmíum

Kopar

Nikkel

Blý

Sink

Kvikasilfur

Króm

FRUMEFNI

Köfnunarefni (heildarmagn N)

Fosfór (heildarmagn P)

8. Tilgreina ber fjölda tilvika þar sem undanþágur hafa verið veittar samkvæmt 11. gr.
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