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Bráðamengun
Skapist þær aðstæður að bráðamengun verði vegna verksmiðjunnar skal byrja á því að koma í veg
fyrir meiri mengun með því að stöðva leka og loka niðurföllum (t.d. með því að breiða/henda
plastpoka yfir niðurföll ef um olíu-/lýsismengun er að ræða).
Þá skal tilkynna hafnaryfirvöldum eins fljótt og auðið er um mengunina.
Hafnarvörður: Jóhann Hansson
Sími: 470-2360, GSM 862-1424
“Síminn er tengdur við GSM síma hafnarvarða og hægt er að hringa í hann hvenær sem er
sólarhringsins”.
Mikilvægt er að eftirfarandi komi fram þegar hringt er:
 Hver hringir
 Hvaðan er hringt
 Hvað kom fyrir
 Hvað er búið að gera
 Símanúmer sem hægt er að ná í viðkomandi
Við fyrsta tækifæri skal hringja í Gunnar Sverrisson verksmiðjustjóra í síma 894-4609 og mun
hann taka yfir stjórn aðgerða á vettvangi. Hann mun jafnframt hafa samband við Jón Má Jónsson
í samræmi við viðbragðsáætlun sem mun sjá um að leita eftir sérþekkingu annara starfsmanna
fyrirtækisins telji hann ástæðu til. Þá mun hann einnig sjá um að skipuleggja öll viðbrögð
fyrirtækis í samráði við forstjóra.
Hafnarstjóra ber að tilkynna Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefnd um bráðamengun strax og
vart verður við hana. Heilbrigðisfulltrúi, í umboði heilbrigðisnefndar, hefur eftirlit með
hreinsunaraðgerðum og ákveður í samráði við Umhverfisstofnun hvenær árangur af hreinsun er
nægjanlegur.

Eldsvoði
Ef um eldsvoða er að ræða skal byrja á að tilkynna hann til Neyðarlínu í síma 112.
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Við fyrsta tækifæri skal hringja í Gunnar Sverrisson verksmiðjustjóra í síma 894-4609 og mun
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fyrirtækis í samráði við forstjóra.

