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Rafrænt umsóknarblað fyrir rekstraraðila mengandi starfsemi
Umhverfisstofnun / 14.11.2016 10:29

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 Gestur Guðjónsson

Sími ábyrgðarmanns 5509943

Netfang ábyrgðarmanns gestur@odr.is

Nafn fyrirtækis Olíudreifing ehf

Kennitala fyrirtækis 6606952069

Starfsstöð fyrirtækis Nesbraut 2

Póstnúmer og staður 815 Þorlákshöfn

Sími fyrirtækis +3548984712

Netfang fyrirtækis odr@odr.is

Tengiliður fyrirtækis ef annar en ábyrgðarmaður
umsóknar

Gestur Guðjónsson

Sími tengiliðs 550 9943

Netfang tengiliðs gestur@odr.is

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

Í olíubirgðastöðinni er heimilt að geyma í stærsta geymi allt að 211 m3
af olíu. Heildarrúmmál stöðvarinnar er 283 m3. Þá er möguleg móttaka á úrgangsolíu

Uppdrættir af staðsetningu 815_Þorlákshöfn_Raflagnir1_(1).pdf

Afrit af staðfestu deiliskipulagi Skiplagsupp07.pdf

Lýsið staðháttum við vinnslustað (rekstrarsvæði) Staðhættir Þorlákshöfn.docx

Hvaða efni og orka eru notuð við framleiðsluna? Rafmagn til dælinga, vatn og sápa til þrifa

Hver er fyrirsjáanleg losun framleiðslunnar? Hreinsað vatn er leitt í gegnum olíuskilju er leitt í
fráveitukerfi sveitarfélagsins.

Ísland skilar losun á eftirfarandi efnum skv. CLRTAP og UNFCCC. Rekstraraðilar er falla undir viðskiptakerfi ESB
með losunarheimildir skila gögnum um losun gróðurhúsalofttegunda skv. lögum nr. 70/2012. Vinsamlegast tilgreinið
þá losun í loft sem á sér stað í þeim einingum sem gefnar eru upp í skjalinu. Ef um er að ræða aðra losun er hér er
talin upp má bæta við efnum neðst í skjalið.

Fyllið út og skilið inn þessu skjali: Listi skil til althjodasamninga.xlsx

Losunartölur vegna alþjóðasamninga

Áhrif á umhverfið
Hver eru áhrif losunar á umhverfið? Olia_-_upplys._til_fjolmidla.pdf

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

Geymar eru hafðir í lekaþróm og öll fráveita úr lekaþróm og áfyllipöllum fer í gegnum olíuskiljur. Reglubundið eftirlit
er með geymum og lögnum samkvæmt reglugerð

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

Olíuskiljur eru virkniprófaðar í eftirliti (3).docx

Lýsið tilhögun innra eftirlits vegna losunar út í umhverfið

Olíuskiljur eru virkniprófaðar í eftirlit, lagnir eruð þrýstprófaðar á 5 ára fresti og geymar þykktarmældir á 10 ára
fresti. skv reglugerð 35/1994, auk daglegs, vikulegs og mánaðarlegs eftirlits.

Lýsið ráðstöfunum til að koma í veg fyrir myndun
úrgangs

Úrgangur er flokkaður samkvæmt áætlun félagsins um
meðhöndlun úrgangs
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Lýsið tegund og magni úrgangs sem fellur til við
framleiðsluna

Við geymahreinsanir fellur til úrgangsolía, annars fellur
til almennur skrifstofuúrgangur, en einnig olíublautur
úrgangur við þrif

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

Úrgangur sem myndast mun verða skilað til aðila með gild
starfsleyfi til að meðhöndla slík efni.

Munu losunarþættir viðkomandi reksturs hafa í för með
sér sammögnunaráhrif?

Nei

Annað
Sýniseintök af áætlunum til viðmiðunar:

Áætlun vegna rekstrarstöðvunar; (Sýniseintak)
Viðbragsáætlun vegna bráðamengunar (Sýniseintak)

Samantekt sem er ekki á tæknimáli um þau atriði sem fram koma í umsókninni.

Olíubirgðastöðin er rekin samkvæmt ströngustu verklagsreglum á lóð Olíudreifingar. Í stöðinni er geymd gasolía
til afgreiðslu á svæðinu. Tekið er á móti eldsneyti frá tankbílum. Stjórnkerfi Olíudreifingar uppfyllir kröfur ISO 9001
gæðastjórnunarstaðalsins, ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðalsins og
OHSAS 18001 öryggisstjórnunarstaðalsins og er vottað af BSI British Standards Institution

Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri -

Áætlun vegna tímabundinnar rekstrarstöðvunar VL 4262 Hreinsun birgðastöðvar við rekstrarstöðvun.pdf

Áætlun vegna varanlegrar rekstrarstöðvunar VL 4264 Hreinsun birgðastöðvar við niðurrif.pdf

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

Staðfesting - A?byrgðartrygging - Mengun hafs og
stranda_20160721.pdf

Áhættumat vegna bráðamengunar hafs og stranda Áhættumat Olíudreifingar.pdf

Viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar hafs og strandaVL 4514 Viðbrögð við mengunaróhappi.pdf

Viðbragðsáætlunin skal byggja á (áhættumati)

Viðbótargögn VL 4517 Viðbragðsáætlun strandbirgðaastöðvar.pdf

Viðbótargögn windatlas.pdf


