
EFTIRLITSSKÝRSLA
Skeljungur   Bolungarvík

Gottskálk Friðgeirsson

Við eftirlit fannst ekki frávik frá kröfum í starfsleyfi. Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 20.5.2014 Fulltrúi UST Gottskálk Friðgeirsson

Fyrirtæki Skeljungur

Flokkur

Staðsetning 308595,844 634793,349

Miklar breytingar hafa orðið á stöðinni á Bolungarvík. Einn geymir var færðir út á Ísafjörð, aðrir standa nánast tómir og
verða tæmdir þegar olíurestar hafa verið efnagreindar. Olíulagnir sem ganga út úr stöðinni hafa verið tæmdar og
hreinsaðar og sá hluti þeirra sem er ofanjarðar verður fjarlægður. Olíulagnir á bryggju hafa verið fjarlægðar. Geymir
Skeljungs hf. við fiskimjölsverksmiðjuna GNÁ hefur verið rifinn og fjarlægður.

Þrír geymar eru því eftir í stöðinni og munu þeir standa tómir um einhvern tíma. Olíuskilja hefur verið tæmd og
hreinsuð og því unnið samkvæmt áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar. Rekstraraðili skal senda
Umhverfisstofnun upplýsingar um hvort starfsleyfi stöðvarinnar verður framhaldið, en starfsleyfi stöðvarinnar í
Bolungarvík er í gildi til 2018.

Á meðan olíubirgðastöðin er með gilt starfsleyfi skal hafa eftirlit mengunarvörnum stöðvarinnar og því skrá
niðurstöður á þarf til gerð mánaðarblöð Skeljungs hf.

Ábyrgðartrygging vegna mengunarslyss allt að 1 milljón SDR liggur fyrir. Viðbragðsáætlun og áætlun um frágang
vegna rekstrarstöðvunar eru til staðar.

Gengið var um olíubirgðastöðina, geymar skoðaðir svo og lekavarnir (þró), olíuskilja og fráveitumál. Sveif á loka í
mengunarvarnarþró hefur brotnað af. Lokinn þarf að standa lokaður á meðan olía er í stöðinni.

Girðingar og hlið voru í góðu lagi.

UMFANG EFTIRLITS

Tegund eftirlits ReglubundiðHeimili Borgartún 26

Kennitala 5902691749

Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

ÍSAT nr. 51.51.0

Olía

04.06.2014

_________________________

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 Gunnar Bjarni Ólafsson

Fulltrúi fyrirtækis
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