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Upplýsingar um rekstraraðila
Samkvæmt reglugerð 785/1998 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun eiga
eftirfarandi upplýsingar um starfsemina að koma fram:
Ábyrgðarmaður umsóknar

Gísli Guðmundsson

Sími ábyrgðarmanns

5806046

Netfang ábyrgðarmanns

gisli@malning.is

Nafn fyrirtækis

Málning hf

Kennitala fyrirtækis

4502694849

Starfsstöð fyrirtækis

Dalvegur 18

Póstnúmer og staður

201

Sími fyrirtækis

5806000

Netfang fyrirtækis

malning@malning.is

Tengiliður fyrirtækis ef annar en ábyrgðarmaður
umsóknar

Gísli Guðmundsson

Sími tengiliðs

5806046

Netfang tengiliðs

gisli@malning.is

Uppýsingar um atvinnurekstur
Lýsið tegund og umfangi atvinnurekstrar, sem og
umfangi einstakra rekstrarþátta ef við á

Sala og framleiðsla á málningu, límum og þynnum.
Málning hf framleiðir í dag u.þ.b. 1,5 milljón lítra af
nefndum efnum.

Uppdrættir af staðsetningu

Kop_2009-10-29_016.pdf

Afrit af staðfestu deiliskipulagi

Dalvegur.pdf

Lýsið staðháttum við vinnslustað (rekstrarsvæði)

Staðhættir við vinnslustað.docx

Hvaða efni og orka eru notuð við framleiðsluna?

Sjá Grænt bókhald fyrir 2014

Hver er fyrirsjáanleg losun framleiðslunnar?

Sjá Grænt bókhald fyrir 2014

Áhrif á umhverfið
Hver eru áhrif losunar á umhverfið?

Grænt bókhald 2014.pdf

Hvaða mengunarvarnir verða valdar til að hindra eða
draga úr losun út í umhverfið?

Sbr starfsleyfi frá 2003. Mun verða óbreytt í náinni
framtíð.

Hverjar eru áætlaðar aðgerðir til að fylgjast með losun út Grænt bókhald 2014.pdf
í umhverfið?
Lýsið tilhögun innra eftirlits vegna losunar út í umhverfið Grænt bókhald
Lýsið ráðstöfunum til að koma í veg fyrir myndun
úrgangs

Grænt bókhald

Lýsið tegund og magni úrgangs sem fellur til við
framleiðsluna

Grænt bókhald

Lýsið því hvort aðferðir sem valdar hafa verið til að dragaStarfsleyfi 2003. Engar aðferðir eiga að valda mengun
úr mengun, komi til með að valda mengun annarsstaðar annarsstaðar.
Munu losunarþættir viðkomandi reksturs hafa í för með Nei engin sammögnunaráhrif.
sér sammögnunaráhrif?

Annað
Sýniseintök af áætlunum til viðmiðunar:
Áætlun vegna rekstrarstöðvunar; (Sýniseintak)
Viðbragsáætlun vegna bráðamengunar (Sýniseintak)
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Samantekt sem er ekki á tæknimáli um þau atriði sem
fram koma í umsókninni.

Framleiðsla á málningarvörum og varnaraðgerðir
fyrirtækisins gegn mögulegri mengun.

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri

Ekkert

Áætlun vegna tímabundinnar rekstrarstöðvunar

Áætlun vegna rekstrarstöðvunar.docx

Áætlun vegna varanlegrar rekstrarstöðvunar

Áætlun vegna rekstrarstöðvunar.docx

Umsókn um starfsleyfi fyrir starfsemi sem getur valdið bráðamengun á hafi eða ströndum vegna eðlis starfseminnar
og/eða nálægðar hennar við sjó og talin er upp í a-lið í viðauka I í lögum nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs
og stranda skal auk þess fylgja:
Staðfesting á að starfsemin hafi tryggingu í samræmi við Mengun hafs og stranda trygging.docx
lög nr. 33/2004
Áhættumat vegna bráðamengunar hafs og stranda

Áhættumat_v_bráðamengunar_hafs_og_stranda.docx

Viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar hafs og stranda Áhættumat_v_bráðamengunar_hafs_og_stranda.docx
Viðbragðsáætlunin skal byggja á (áhættumati)
Viðbótargögn

Viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar.docx

Viðbótargögn

Rym OR fulltr Málning Útg 04 10-12-2012.pdf
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