
KÖNNUN SAM Á AÐSTÖÐU OG AÐGENGI AÐ MJÓLKURHÚSUM HJÁ MJÓLKURFRAMLEIÐENDUM

Lögbýlisnúmer

Heiti lögbýlis

Póstnúmer

Sveitafélag

Dagsetning skráningar Skráð af:

A) AÐKEYRSLA AÐ BÆJUM

1 Er brött brekka á heimreið/afleggjara heim að bæ ? Já Nei

(Ef Já við spurningu 1)

2 Kallar hún á sér aðgerðir tankbílstjóra í vetrarfærð ? Já Nei

Ef Já;  Hvað ? / stutt lýsing:

3 Er burður í heimreið/afleggjara nægjanlegur til að þola fullan

tankbíl og vagn ? Já Nei

4 Eitthvað annað sem veldur vandkvæðum fyrir tankbílstjóra 

á afleggjara að bæjarhlaði sem þyrfti að lagfæra ? Já Nei

Ef Já;  Hvað ? / stutt lýsing:

B) AÐSTAÐA OG ATHAFANPLÁSS FYRIR TANKBÍL VIÐ MJÓLKURHÚS

5 Hvaða efni er í planinu  ? Steypa Mulningur Annað

Ef annað þá hvað ?

6 Hefur planið nægjanlegan burð fyrir fullan tankbíl og vagn ? Já Nei

7 Er hægt að hringkeyra tankbíl að mjólkurhúsi

þ.e. keyra að mjólkurhúsi án þess að bakka  ? Já Nei

8 Er bakkað að mjólkurhúsi ? Já Nei

Ef Já við spurningu 7 og 8;  Hvers vegna ? / stutt skýring:

9 Er hægt að sækja mjólk með vagn tengdan við bíl ? Já Nei

10 Eru vinnuvélar og eða lausabúnaður á athafnaplássi tankbíls

sem trufla/hamla eða takmarka aðgengi hans að mjólkurhúsi ? Já Nei

Ef Já;  Hvað ? / stutt lýsing:

Malbik



C) MJÓLKURHÚS, MJÓLKURTANKAR OG TÍMASETNINGR SÖFNUNAR

11 Er gott aðgengi að mjólkurtanki til að ná prufu og taka mjólk og er uppsetning á byggingu og búnaði

þannig að sem stysta slöngu þarf til að tengja við tank ? Já Nei

Ef Nei;  Hvers vegna ? / stutt lýsing:

12 Lengd (metrar) frá dæluhúsi tankbíls að mjólkurhúsdyrum ?

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 >9

13 Lengd (metrar) frá mjólkurhúsdyrum að losunarhlið mjólkurtanks ?

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 >9

Áætluð heildarlengd  ( svar nr. 12 + svar nr.13) Metrar

14 Er hægt að tengja mjólkurslöngu tankbíls neðan í stút á mjólkurtanki til losunar ?

Já Nei

Ef Já:  Hvert er þvermál stúts á mjólkurtanki ?

11/2" 2" 2 1/2" Annað Hvað ______

Ef Nei;  Hvers vegna ? / stutt lýsing:

15 Annast tankbílstjóri einhver verkefni fyrir framleiðanda að lokinni losun

eins og t.d. að setja þvottakerfi mjólkurtanks af stað Já Nei

Ef Já;  Í hverju eru þau viðfangsefni fólgin ? / stutt lýsing:

16 Hversu margir mjólkurtankar eru á viðkomandi bæ ? Fjöldi mjólkurtanka

17 Stærð mjólkurtanka / Hvað rúma mjólkurtankar býlisins mikla mjólk (lítrar)?

Tankur 1 Lítrar

Tankur 2 Lítrar

18 Er mjaltaþjónn (þjónar) á viðkomandi býli ? Já Nei

19 Er hægt að sækja mjólk milli 08:30 og 17:30 ? Já Nei

Ef Nei;  Hvers vegna ? / stutt skýring:

Dags Skráningaraðili

Fjöldi metra

Fjöldi metra


