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Rafrænt umsóknarblað fyrir rekstraraðila mengandi starfsemi
Umhverfisstofnun / 3.3.2016 13:16

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 Gunnar Þórðarson

Sími ábyrgðarmanns 5277000 / 5277020 / 6590065

Netfang ábyrgðarmanns gunnar@cri.is

Nafn fyrirtækis Carbon Recycling International ehf.

Kennitala fyrirtækis 530306-0540

Starfsstöð fyrirtækis Borgartún 27

Póstnúmer og staður 105 Reykjavík

Sími fyrirtækis 5277000

Netfang fyrirtækis info@cri.is

Tengiliður fyrirtækis ef annar en ábyrgðarmaður
umsóknar

x

Sími tengiliðs x

Netfang tengiliðs x

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

x

Uppdrættir af staðsetningu Staðfest afrit deiliskipulags.pdf

Afrit af staðfestu deiliskipulagi Staðfest afrit deiliskipulags.pdf

Lýsið staðháttum við vinnslustað (rekstrarsvæði) Umsókn CRI um nýtt starfsleyfi -upplýsingar 2015.docx

Hvaða efni og orka eru notuð við framleiðsluna? x

Hver er fyrirsjáanleg losun framleiðslunnar? x

Áhrif á umhverfið
Hver eru áhrif losunar á umhverfið? Umsókn CRI um nýtt starfsleyfi -upplýsingar 2015.docx

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

x

Hverjar eru áætlaðar aðgerðir til að fylgjast með losun út
í umhverfið?

Umsókn CRI um nýtt starfsleyfi -upplýsingar 2015.docx

Lýsið tilhögun innra eftirlits vegna losunar út í umhverfið x

Lýsið ráðstöfunum til að koma í veg fyrir myndun
úrgangs

x

Lýsið tegund og magni úrgangs sem fellur til við
framleiðsluna

x

Lýsið því hvort aðferðir sem valdar hafa verið til að draga
úr mengun, komi til með að valda mengun annarsstaðar

x

Munu losunarþættir viðkomandi reksturs hafa í för með
sér sammögnunaráhrif?

x

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.

x

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri

Upplýsingar vegna hjálagðrar umsóknar koma from í fylgiskjölum.
Því er fyllt með "x" í flesta upplýsingareiti í þessari umsókn.
Vinsamlega hafið samband varðandi þau gögn sem kann að vanta.

virðingarfyllst
f.h. CRI ehf
Gunnar Þórðarson

Áætlun vegna tímabundinnar rekstrarstöðvunar UST bréf feb.2012 stöðvun rekstar.docx

Áætlun vegna varanlegrar rekstrarstöðvunar UST bréf feb.2012 stöðvun rekstar.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
lög nr. 33/2004

Vörður_17.12.2015_tryggingaskírteini 2016.pdf

Áhættumat vegna bráðamengunar hafs og stranda Áhættumat.xlsx

Viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar hafs og strandaCRI Bráðamengunarskjal.docx

Viðbragðsáætlunin skal byggja á (áhættumati)

Viðbótargögn Umsókn um starfsleyfi 2016.02.25.pdf

Viðbótargögn ISOR_15037_CRI_Svartsengi.pdf


