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Almennt

Grænt bókhald fyrir árið:

2009

1. Almennt um starfsemina
Texti
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Nafn fyrirtækis og kennitala
Heimilis- og póstfang höfuðstöðva
Heimilis- og póstfang annarra starfsstöðva
GPS hnit allra starfsstöðva

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf., kt. 630169-2249
Hnífsdalsbryggja, 410 Hnífsdal
Álftafjörður 66°59'2 - 22°59'2 Seyðisfjörður 66°01'23 - 22°55'1
Seyðisfjörður 66°02'12 - 22°55'8

1.5. Nafn fortjóra/ábyrgðaraðila
1.6. Nöfn stöðvarstjóra eða tengiliða

Einar Valur Kristjánsson
Kristján G. Jóakimsson

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

Kristján G. Jóhannsson, Gunnar jóakimsson, Guðmundur Kristjánsson
Sjávarútvegsfyrirtæki - Fiskeldi
Já

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

29. ágúst 2006 - 1. september 2018
Umhverfisstofnun
01.01.2009 - 31.12.2009
Framleiðsla og rekstur með hefðbundnum hætti. Alls voru fönguð 415 tonn af
þorski í áframeldi og um 159 þúsund þorskseiði voru sett í sjó. Heildarframleiðsla
(slátrun) var 1.028 tonn samtals.
Stjórn Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf lýsir því hér með yfir að þær upplýsingar
og tölur sem birtar eru í þessari skýrslu séu réttar og unnar eftir bestu vitund
starfsmanna uppúr bókhaldsgögnum félagsins.

1.15. Undirskrift endurskoðanda
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Einar Valur Kristjánsson - Framkvæmdastjóri
Sjá viðhengi.
1
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2. Hráefnis og auðlindanotkun
Hvar í fyrirtækinu?
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Fjöldi starfsmanna (valfrjálst)
Fjöldi starfssvæða/starfsstöðva (valfrjálst)
Stærð starfssvæða (valfrjálst)
Raforkunotkun
Olíunorkun
Gasnotkun
Notkun jarðhitavatns og jarðgufu
Notkun á köldu vatni
Notkun á sjó
Heildarhráefnisnotkun
Notkun á innfluttu hráefni
Notkun eiturefna & hættulegra efna
Notkun umbúða og pökkunarefnis
Fjöldi farartækja og vinnuvéla
Önnur hráefnis eða orkunotkun

Magn

Olía á báta

Magn

Eining

121.087

Lítrar

Sjá 6,5
4 bátar voru í notkun

3. Áhrifaþættir og losun
Losun efna og meðhöndlun úrgangs
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Efnisheiti eða lýsing

Losun efna í andrúmsloft
Losun efna í yfirborðsvatn/grunnvatn/sjó
Losun efna í holræsakerfi sveitarfélags
Magn úrgangs til förgunar
Magn úrgangs til endurvinnslu
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Magn

Magn

(bókhaldsár)

(meðalár)

Eining per tonn

Almennt

3.6. Magn spilliefna til förgunar
3.7. Magn mengandi efna í framleiðsluvörum

Úrgangsolía af bátum

2009 óverulegt

Aldur

Helstu áhrifaþættir í umhverfismálum
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.

Heiti eða lýsing

(fyrsta notkunarár)

Fráveitukerfi eða skólprör (þar sem við á)
Hreinsun fastefna úr fráveitu (þar sem við á)
Fituskiljur (þar sem við á)
Olíuskiljur (þar sem við á)
Rotþrær (þar sem við á)
Olíu/bensínafgreiðslubúnaður (þar sem við á)
Olíugeymar (þar sem við á)
Varaaflsstöð (þar sem við á)
Kælikerfi - slökkvikerfi (þar sem við á)
Lofthreinsibúnaður (þar sem við á)
Lyktareyðingarbúnaður (þar sem við á)
Varnir gegn hávaða (þar sem við á)
Annar búnaður er snertir mengunarvarnir

4. Umhverfismál (valfrjálsar upplýsingar nema að ákvæði í starfsleyfi segi til um annað)
4.1. Er fyrirtækið með viðurkennt eða vottað umhverfisstjórnunarkerfi?
Svar:

nei
4.2. Er fyrirtækið með skriflega umhverfisstefnu?
Svar:

nei
4.3. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið í umhverfismálum?
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Svar:

Umhverfismarkmið fyrirtækisins er að valda ekki óafturkræfum skaða á umhverfinu með starfsemi sinni. Fyrirtækið
mun fara eftir öllum þeim lögum og reglugerðum sem eru í gildi fyrir sjókvíaeldi ásamt því að framfylgja
þeim skilyrðum sem kveðið er á um í veittu starfsleyfi fyrir starfsemina. Félagið mun leitast við að nota einungis
sterkan og viðurkenndan eldisbúnað í sinni starfsemi. Öll afföll á fiski og notkun á fóðri er skráð reglulega ásamt því að
fylgjast náið með umhverfinu í kringum starfsemina.
4.4. Hefur fyrirtækið sett sér skrifleg markmið er varða auðlinda- og hráefnisnotkun?
Svar:

nei
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4.5. Er til skrifleg áætlun um að draga markvisst úr myndun úrgangs?
Svar:

nei
4.6. Er markvisst reynt að koma úrgangi í endurnotkun, endurvinnslu eða endurnýtingu?
Svar:

já
4.7. Hafa starfsmenn fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem unnið er með?
Svar:

já
4.8. Hafa starfsmenn kynnt sér bestu fáanlegu tækni fyrir starfsemina?
Svar:

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

já
4.10. Hafa komið í ljós óæskileg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar?
Svar:

nei
4.11. Hafa orðið mengunaróhöpp hjá fyrirtækinu á bókhaldsárinu?
Svar:

nei
4.12. Er til viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa hjá fyrirtækinu?
Svar:

nei
4.13. Hefur fyrirtækið tekið þátt í öðrum umhverfisverkefnum sem ástæða þykir til að nefna?
Svar:

nei
4.14. Hefur fyrirtækið sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds?
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Svar:

nei

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

5.2. Vinnuumhverfi og öryggismál starfsmanna

5.3. Er notast við hreina framleiðslutækni eða bestu fáanlegu tækni í starfseminni

já
5.4. Notkun skaðlausra og umhverfisvænna stoðefna í framleiðsluvörunni

5.5. Niðurstöður vistferilsgreininga á framleiðsluvörum

5.6. Fjárhagslegir þættir svo sem sparnaður og fjárfestingar

5.7. Áhættumat

5.8. Jarðvegsmengun frá því áður en núverandi rekstraraðili tók við starfseminni
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5.9. Kvartanir yfir lykt og hávaða frá starfseminni

nei
5.10. Næringarefnaofauðgun og súrefnisþurrð vegna fráveitu frá starfseminni

5.11. Minnkun á líffræðilegum fjölbreytileika tegunda sem umhverfiráhrif frá starfseminni
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Eldisiðnaður

Nafn fyrirtækis og kennitala

Grænt bókhald 2009
6. Sértæk skráning fyrir eldisstöðvar fisks, alifugla eða svína
Skýring
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

Tegund eldis
Framleiðslumagn
Fóðurnotkun
Fóðurgerð
Sundurliðun á aðföngum
Sundurliðun á notkun hættulegra efna
Sundurliðun á losun mengandi efna
Sundurliðun á meðhöndlun úrgangs
Sundurliðun á notkun lyfja
Tegund viðtaka eftir starfsstöðvum
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Magn

Magn

(bókhaldsár)

(meðalár)

Eining

Sjókvíaeldi á þorski
sjá hér að neðan
Þurrfóður frá Fóðurverksmiðjunni Laxá hf.
Heill fiskur, síld, loðna síl o.fl.
Sápu- og hreinsiefni

Dauður fiskur úr sjókvíum. Tekinn upp með dauðfiskaháf
Branzil vet duft.
Opinn fjörður

1

1.028

tonn

539
948

tonn
tonn
lítrar

37

tonn

ca. 100

Áritun óháðs endurskoðanda á grænt bókhald

Til stjórnar og hluthafa Hraðfrystihússins Gunnvarar hf.
Við höfum endurskoðað skýrslu Hraðfrystihússins Gunnvarar hf. um grænt bókhald vegna ársins 2009. Skýrslan er
lögð fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur. Ábyrgð okkar felst í því áliti sem
við látum í ljós á skýrslunni á grundvelli endurskoðunarinnar.
Endurskoðað var í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 851/2002 um grænt bókhald. Samkvæmt henni skal
skipuleggja og haga endurskoðunninni þannig að nægjanleg vissa fáist um að hið græna bókhald samræmist þeim
kröfum sem gerðar eru í íslenskri löggjöf þar um. Endurskoðunin felur þannig í sér athuganir á gögnum til að
sannreyna fjárhæðir og aðrar tölulegar upplýsingar sem koma fram í bókhaldinu. Endurskoðunin felur einnig í sér
athugun á þeim aðferðum og matsreglum sem notaðar eru við gerð bókhaldsins og mat og framsetningu þess í heild.
Við teljum að endurskoðunin sé nægjanlega traustur grunnur til að byggja álit okkar á.
Það er álit okkar að skýrsla Hraðfrystihússins Gunnvarar hf. um grænt bókhald á árinu 2009 sé gerð í samræmi við
lög og reglur um innihald skýrslna um grænt bókhald og að tölulegar upplýsingar í skýrslunni séu í samræmi við þær
aðferðir sem þar er gerð grein fyrir.
Kópavogur, 16. júní 2010.
Deloitte hf.

Páll Grétar Steingrímsson
endurskoðandi
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