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Olíudreifing   Þórshöfn

Gottskálk Friðgeirsson

Ekki fannst frávik frá kröfum í starfsleyfi. Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS
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Fyrirtæki Olíudreifing

Flokkur

Staðsetning 664901,282 638279,838

Farið var yfir mánaðarblöð í rekstrarhandbók í stöð Olíudreifingar á Þórshöfn, farið yfir mælingar og
skráningar sem kröfur eru gerðar um. Mælingar á olíuleifum í frárennsli olíuskilju voru framkvæmdar með
olíuprófi Macherey Nagel og var sýni úr annarri skiljunni sent til frekari greiningar. Niðurstaða hefur borist
og reyndist olíumagn í frárennsli vera 1,1 ppm sem stenst kröfur.

Olíuskilja við áfyllingarplan var tæmd í desember 2010. Nú var gerð mæling á olíuleifum í frárennsli
áfyllingarplansins með olíuprófi Macherey Nagel og stóðst fráveitan það próf.

Svartolíugeymir nr. T0154 hefur verið fluttur inn í stöðinni og byggð um hann mengunarvarnaþró sem
tengist olíuskilju. Löndunarlögn, 680.70.00 hefur verið þrýstiprófuð frá bryggju og upp í svartolíugeyminn.
Ljúka skal þrýstiprófun á afgreiðslulögn, 680.72.00 í ketilhús fiskimjölsverksmiðjunnar áður en hún verður
tekin í notkun. Lögn í kúskelsverksmiðju hefur verið aflögð og hreinsuð.

Allir geymar í stöðinni hafa verið botnþykktarmældir á síðustu tíu árum.

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. Enn er
hægt að gera betur í tiltekt í stöðinni.

Girðingar og hlið voru í lagi.

UMFANG EFTIRLITS

Tegund eftirlits ReglubundiðHeimili Hólmaslóð 8 - 10

Kennitala 6606952069

Engin athugasemd var gerð við olíubirgðastöðina

ÍSAT nr. 63.40

Ljúka skal þrýstiprófun á afgreiðslulögn, 680.72.00 í ketilhús fiskimjölsverksmiðjunnar áður en hún verður
tekin í notkun.

Olía

12.07.2012

_________________________

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

ANNAÐ

Fulltrúi fyrirtækis Gestur Guðjónsson

Fulltrúi fyrirtækis Jón Davíðsson

ATHUGASEMDIR

bls. 1


