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Halla Einarsdóttir

Í fyrirvaralausu eftirliti kom fram eitt frávik frá starfsleyfi þar sem að efni sem ekki hentar til vinnslu sem og
straumteinar (hráefni) er á lóðinni utandyra.
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Fyrirtæki GMR ehf

Flokkur

Staðsetning

Eftirlitsaðilar áttu leið um Grundartanga og sáu þá stóra hauga af brotajárni á lóð GMR og straumteina utandyra.
Farið var um lóðina og teknar myndir og rætt við verksmiðjustjóra um frávik sem við blöstu.
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Kennitala 5406101930

Grein 2.1 og 2.2 í starfsleyfi Efni sem ekki hentar til vinnslu er í stórum haugum á lóð GMR
endurvinnslu. Hráefni skal vera ómálað og að mestu laust við plast,
olíu, sand gúmmí, sölt og önnur efni sem geta valdið mengun. Í grein
2.2 í starfsleyfi er kveðið á um að frágangur á lóð skuli vera snyrtilegur.

Grein 2.2 í starfsleyfi Straumteinar (hráefni) er geymt utandyra á lóð GMR en skal skv.
ákvæði í starfsleyfi geyma í yfirbyggðri hráefnisgeymslu. Straumteina
skal verja gegn vatnið svo komið sé í veg fyrir að hættuleg efni
myndist.

ÍSAT nr.

Rekstraraðili sendi Umhverifisstofnun bréf eftir að eftirlitið fór fram og gerði grein fyrir haugunum. Í bréfinu kemur fram
þeir fengu afhenta annars konar vöru en þeir höfðu upplýsingar um frá birgja. Í bréfinu kemur einnig fram að unnið sé
að lausn við að flytja efnið úr landi en óska eftir að geyma efnið á lóðinni þangað til lausn finnst.

Verksmiðja

04.06.2015

_________________________

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki
geta talist frávik.
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