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NIÐURST
TAÐA EFTIR
RLITS
Urðunarfra
amkvæmd err í lagi. Gerð er ein athuga
asemd og tvö frávik staðfesst. Frávikin va
arða vöntun á
neyðaráæ
ætlun og að sta
arfsleyfi var ekki
e til staðar í starfsstöð en athugasemd er gerð við
endurvinnsluúrgang á urðunarstað.
u

UMFANG
G EFTIRLITS
S
Þar sem starfsleyfi
s
er nýtt
n var farið yfir
y ákvæði þe
ess almennt, og
o hvernig efttirliti er háttað
ð. Haldinn varr
fundur me
eð Fannari Vig
ggóssyni og urðunarstaðu
ur skoðaður.
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FRÁVIKi OG ATHUG
GASEMDIRii

Frávik 1:
Starfsleyfi var ekki fyrir hendi í starfssstöð.
á: Ákv. 2.7 í starfsleyfi, vakktsjóri skal kun
nna skil á ákvvæðum starfssleyfis og einta
ak af því vera
a
Frávik frá
til staðar í starfsstöð.
Frávik 2
ætlun var ekki fyrir hendi í starfsstöð.
s
Neyðaráæ
Frávik frá
á: Ákv. 1.7 í starfsleyfi, neyyðaráætlun skkal útbúin og aðgengileg
a
efftirlitsaðila.
Athugase
emd 1:
Eitthvað var
v af endurvin
nnanlegum úrgangi í urðun
nargryfju. Sa
amkvæmt ákvv. 2.9 í starfsle
eyfi skal stuðla
að endurn
notkun og nýtiingu úrgangs eins og kostu
ur er.
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Frávik: Framkvæmd
F
tellst ekki í samræ
æmi við kröfurr sem settar eru
u fram í starfsleeyfi, lögum eðaa reglugerðum.
Athugaseemd: Ástand sem eftirlitsmað
ður telur vert aað vekja athygli á í þágu heilssuverndar, umhhverfisverndar
og öryggis en sem ekki geeta talist frávik
k.
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