
EFTIRLITSSKÝRSLA
Olíudreifing   Þórshöfn

Gottskálk Friðgeirsson

Engin frávik frá starfsleyfi fundust við eftirlit. Ein athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 18.4.2013 Fulltrúi UST Gottskálk Friðgeirsson

Fyrirtæki Olíudreifing

Flokkur

Staðsetning 664901,282 638279,838

Eftirlit dagsins hófst á því að sest var yfir skráningar og skoðuð voru mánaðarblöð og skráningar á eftirliti, viðhaldi og
mælingum í stöðinni.  Ekki er gerð athugasemd við rekstrarhandbók.

Tvær olíuskiljur eru á Þórshöfn, önnur fyrir þróna um svartolíugeyminn, en hin fyrir áfyllingarplanið. Mælingar á
olíuleifum í frárennsli olíuskilja hafa verið framkvæmdar og notað var olíupróf Macherey Nagel. Ekki greindist olía í
frárennslinu.  Olíuskilja við áfyllingarplan var þjónustuð 13/12/2012.

Vegna breytinga á afgreiðslulögn til fiskimjölsverksmiðju þurfti að þrýstiprófa hana aftur þótt hún hafi síðast verið
þrýstiprófuð árið 2010. Þrýstiprófun fór fram í apríl sl. og stóðst lögnin prófunina og var samþykkt til áframhaldandi
notkunar.

Allir geymar og lagnir í stöðinni eru því í góðu lagi.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang
vegna rekstrarstöðvunar í rekstrarhandbók voru skoðuð.

Gengið var um stöðina, myndir teknar og geymir skoðaður svo og lekavarnir (þró) og olíuskiljur. Girðingar og hlið
voru í lagi.

Frávik síðasta árs hefur verið lagfært.

Nokkuð safnast af úrgangi í stöðinni, mest brotajárn. Enn er hægt að gera betur í tiltekt í stöðinni.

UMFANG EFTIRLITS

Tegund eftirlits ReglubundiðHeimili Hólmaslóð 8 - 10

Kennitala 6606952069

Athugasemd 1:
Nokkuð safnast af úrgangi í stöðinni, mest brotajárn. Enn er hægt að gera betur í tiltekt í stöðinni.

ÍSAT nr. 63.40

Olía

27.08.2013

_________________________

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki 
geta talist frávik. 

Reykjavík,

Fulltrúi UST

Fulltrúi fyrirtækis Gestur Guðjónsson

Fulltrúi fyrirtækis Jón Davíðsson
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