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Staðsetning

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS
Engin frávik komu fram við eftirlit og engar athugasemdir voru gerðar.
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.
ATHUGASEMDIR
Engar athugasemdir voru gerðar í eftirlitinu.
ANNAÐ

Skv. starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi í sjó skal rekstraraðili vinna vöktunaráætlun fyrir svæðið í samráði
við Umhverfisstofnun og skila ársskýrslu með niðurstöðum vöktunar árlega.
Skal rekstraraðili halda dagbók þar sem fram koma skráningar og eftirlit með umhverfis- og
rekstrarþáttum sem geta haft áhrif á mengun eða losun efna út í umhverfið. Dagbókin skal vera
aðgengileg eftirlitsaðila.
Í skráningunum skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram.
* framleiðslumagn og afföll,
* fóðurnotkun, fóðurnýtingu og fóðurgerð,
* magn og gerð hreinsiefna, sótthreinsiefna og lyfja sem notuð eru í kvíunum,
* kvartanir vegna starfseminnar,
* bilanir og óhöpp sem valdi gætu mengun,
* allan úrgang sem verður til í framleiðslunni,
* þjálfun og reynslu starfsfólks sbr. gr. 4.4.,
* staðsetningu kvía sem eru í notkun og framleiðslumagn á hverjum stað,
* teikningar af frárennsli frá starfsmannaaðstöðu,
* niðurstöður mælinga,
* losun næringarefna,
* tæmingu olíugildra.
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.
20.09.2016
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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