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Staðsetning

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Eitt frávik kom fram við eftirlit er varðar meðhöndlun úrgangs og tvær athugasemdir voru gerðar varðandi
frárennsli frá settjörnum og frágang á svæðinu.
UMFANG EFTIRLITS
Eftirlit þetta var framkvæmt af Matvælastofnun í samræmi við samning þar um sem Umhverfisstofnun og
Matvælastofnun hafa gert með hliðsjón af lögum nr. 71/2008 um fiskeldi.
Vísað er í meðfylgjandi gátlista.
Frávik frá

Lýsing á fráviki

11. gr. reglugerðar nr. 737/2003 um
meðhöndlun úrgangs

Allur úrgangur skal færður til meðhöndlunar í söfnunar- eða
móttökustöð eftir því sem nánar verður kveðið á um í reglugerð
þessari, öðrum reglugerðum um úrgang eða samþykktum
sveitarfélaga. Allur úrgangur skal meðhöndlaður á viðeigandi hátt áður
en til förgunar kemur. Dauðfiski og slóg er ekki fargað á viðunandi hátt.

ATHUGASEMDIR
Athugasemd er gerð við að lifandi fiskur sást í frárennsli frá settjörnum en ekki var unnt að greina hvaða tegundar.
Frágangur frárennslis er ekki skv. kröfum í starfsleyfi og þarf að bæta úr því hið fyrsta.
Athugasemd er einnig gerð við frágang á svæðinu og ekki stuðst við bestu fáanlegu tækni eins og kveðið er á um í gr
2.1 í starfsleyfisskilyrðum frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra.
ANNAÐ

Skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerð nr. 786/1999 um
mengunarvarnareftirlit og reglugerð 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með
sér mengun skal rekstraraðili vinna vöktunaráætlun fyrir svæðið í samráði við Umhverfisstofnun og skila
skýrslu með niðurstöðum vöktunar árlega.
Einnig skal rekstraraðili vinna neyðaráætlun sem skal vera tiltæk ef kemur til óvæntrar stöðvunar á rekstri
eldisstöðvarinnar, áhættumat og viðbragðsáætlun þar sem tekið er á hugsanlegri hættu á bráðamengun
og hvenær tilkynna skuli um mengunaróhöpp.
Rekstraraðili skal skila inn afriti af tryggingaskírteini vegna bráðamengunar skv. ákvæði 16. gr. laga nr.
33/2004.
Skv. starfsskilyrðum frá Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra ber rekstraraðila að halda dagbók um
framleiðslumagn á hverjum stað atvik er varða mengunarvarnir og áhrif á umhverfi og kvartanir og/eða
athugasemdir sem berast. Skal eftirlitsaðili hafa aðgang að þeirri dagbók.
06.10.2016
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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