










Almennt

2003

1.

1.1. Nafn fyrirtækis og kennitala 
1.2. Heimilis- og póstfang höfuðstöðva
1.3. Heimilis- og póstfang annarra starfsstöðva
1.4. GPS hnit allra starfsstöðva
1.5. Nafn fortjóra/ábyrgðaraðila
1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða

1.7. Nöfn aðila í stjórn fyrirtækisins
1.8. Fyrirtækjaflokkur
1.9. Er starfsemin með gilt starfsleyfi?

1.10. Gildistími starfsleyfisins, frá og til 
1.11. Nafn útgefanda starfsleyfis og eftirlitsaðila 
1.12. Tímabil græns bókhalds 
1.13. Greinargerð fyrirtækis (vísa má  í viðhengi)
1.14. Yfirlýsing stjórnar
1.15. Undirskrift endurskoðanda

2.
  Magn Magn Eining

2.1. Fjöldi starfsmanna (valfrjálst) 8 fjöldi
2.2. Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst) 1
2.3. Stærð starfssvæða (valfrjálst) Reykjavík

Texti 
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Almennt

2.4. Raforkunotkun 1.358.195 Kwh
2.5. Olíunorkun 1.253 tonn
2.6. Gasnotkun Brennarar 65 kg
2.7. Notkun jarðhitavatns og jarðgufu Þvottur, upphitun 15.051 m*3
2.8. Notkun á köldu vatni þrif, löndun 58.844 m*3
2.9. Notkun á sjó kæling 90.000 m*3

2.10. Heildarhráefnisnotkun 28.184 tonn
2.11. Notkun á innfluttu hráefni
2.12. Notkun eiturefna & hættulegra efna verksmiðjunni Sjá   6.6.
2.13. Notkun umbúða og pökkunarefnis Stórsekkir 1.262 kg
2.14. Fjöldi farartækja og vinnuvéla lyftari/vörubíll 3 stk
2.15. Önnur hráefnis eða orkunotkun

3.
Magn 

(bókhaldsár)
Magn 

(meðalár) Eining per tonn
3.1. Losun efna í andrúmsloft Koltvísýringur (CO2)  2003 3884 tonn

Brennisteinsdíoxíð (SO2) 2003 46 tonn
3.2. Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó COD, svifagnir, sjá greinarg. óþekkt óþekkt
3.3. Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags engin
3.4. Magn úrgangs til förgunar óflokkað 25 tonn
3.5. Magn úrgangs til endurvinnslu timbur/málmur 3,2 tonn
3.6. Magn spilliefna til förgunar úrgangsolía 900 kg
3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum

Aldur 
(fyrsta notkunarár) Ástand

3.8. Fráveitukerfi eða skólprör (þar sem við á) 2003 gott
3.9. Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á)

Áhrifaþættir og losun

Efnisheiti eða lýsing

Heiti eða lýsing
Fráveitukerfi

Losun efna og meðhöndlun úrgangs

Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum
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Almennt

3.10. Fituskiljur (þar sem við á) 1991 gott
3.11. Olíuskiljur (þar sem við á)
3.12. Rotþrær (þar sem við á)
3.13. Olíu/bensínafgreiðslubúnaður (þar sem við á) 1991 gott
3.14. Olíugeymar (þar sem við á) 1997 gott
3.15. Varaaflsstöð (þar sem við á)
3.16. Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)

3.17. Lofthreinsibúnaður (þar sem við á) 1998 gott

3.18. Lyktareyðingarbúnaður (þar sem við á) 1998 gott
3.19. Varnir gegn hávaða (þar sem við á) 1998 gott
3.20. Annar búnaður er snertir mengunarvarnir

4.

4.1.
Svar:

4.2.
Svar:

4.3.
Svar:

4.4.
Svar:

Engar

100 tonna olíutankur (Olíudreifing)

stjórnrými einangrað, kaffistofa

Loft er hreinsað með þvotti í kæliturnum og 
brennslu í gufukötlum

Loft er hreinsað með brennslu í gufukötlum og 
eldhólfi þurrkara

500 l. dísel tankur  (eign Olíudreifingar)

Fituskilja frá verksmiðjunni

Nei
Nei

Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórnunarkerfi? 

Umhverfismál (valfrjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)

Nei

Hjál. eru áherslur fyrirtækisins í umhverfismálum (sjá fylgiskjal)

Áherslur í umhverfismálum (sjá fylgiskjal)

 Sjá áherslur í umhverfismálum

Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu? 

Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum? 

Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hráefnisnotkun? 
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4.5.
Svar:

4.6.
Svar:

4.7.
Svar:

4.8.
Svar:

4.9.
Svar:

4.10.
Svar:

4.11.
Svar:

4.12.
Svar:

4.13.
Svar:

4.14.

Engin

Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds? 

Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?

Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?

Nei, mælingar eru í undirbúningi í samræmi við kröfur í starfsleyfi

Lyktarmengunartilfelli hafa komið upp, en ávallt leyst í góðri samvinnu við starfsmenn Umh.st.

Nei

Já, flokkun úrgangs í samræmi við kröfu sveitarfélags

Já, allir starfsmenn upplýstir um hættur og öryggisblöð liggja fyrir.

Er til skrifleg áætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs? 

Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna? 

Ótal mörgum, - hreinni framleiðslutækni, verkefni á vegum Iðntæknistofnunar og  Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins 

Nei, en viðbragðsáætlun hafnarinnar er notuð í þeim tilfellum sem mengunaróhapp verður innan hafnarsvæðis.

Hafa orðið mengunaróhöpp hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu? 

Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fáanlegu tækni fyrir starfsemina? 

Voru tekin sýni til greininga á mengunarefnum á árinu? (mæliniðurstöður sem ekki er ákvæði um í starfsleyfi eru valfrjáls)

Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar? 

Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa hjá fyrirtækinu? 

Já, - á fundum, ráðstefnum og starfsþjálfun
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Svar:

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Stöðugt er leitast við að nota skaðminni efni í framleiðslunni

Í góðu lagi

Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

Niðurstöður vistferilsgreininga á framleiðsluvörum

Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

Nei

Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fáanlegu tækni í starfseminni

Já - meðal annars heitloftsþurrkun með varmaskiptum
Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stoðefna í framleiðsluvörunni

Önnur atriði (valfrjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)
Aðkoma starfsmanna að vinnunni við grænt bókhald

Grænt bókhald er unnið af stjórnunarteymi fiskimjölsverksmiðjunnar

Engin merki hafa fundist um jarðvegsmengun

Áhættumat

Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfseminni
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5.9.

5.10.

5.11.

Næringarefnaofauðgun og súrefnisþurrð vegna fráveitu frá starfseminni

Minnkun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfseminni

Lífríki  í sjó hafnarsvæðisins mjög fjölbreytt

Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfseminni

sjá 4.10

Engar vísbendingar um það
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Fiskimjölsiðnaður

Nafn fyrirtækis og kennitala

Grænt bókhald 2003

6.

Skýring Magn 
(bókhaldsár)

Magn 
(meðalár) Eining

6.1. Tegund verksmiðju Fiskimjölsverksmiðja 2003
6.2. Framleiðslumagn Hágæðamjöl LT 2981 tonn

Fiskimjöl (beinamjöl) 2124 tonn
Lýsi 1647 tonn

6.3. Móttekið fiskmeti Loðna 14666 tonn
Síld 2562 tonn

6.4. Móttekinn fiskúrgangur Bein og slóg 10956 tonn
6.5. Sundurliðun á efni og aðföngum Umbúðir, stórsekkir og pappírspokar 1200 kg

Þrávarnarefni 200 kg
6.6. Sundurliðun á notkun hættulegra efna T-CIP 1000 (sódi) 4 tonn

Súlfamínsýra ( ætandi) 2,5 tonn
Formalín 220 kg
Ediksýra 19 tonn
Thiourea (tæringarvari) 250 kg

6.7. Sundurliðun á losun mengandi efna sjá greinargerð
6.8. Sundurliðun á meðhöndlun úrgangs óflokkað sorp
(sjá  3.4. , 3.5., og 3.6.) timbur

bortamálmur
6.9. Sundurliðun á notkun lyfja

6.10. Tegund viðtaka eftir starfsstöðvum

Sértæk skráning fyrir fiskmjölsiðnað

HB Grandi hf. Reykjavík     541185-0389
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