Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti
Nafn og kt. rekstraraðila:

Dags. eftirlits:

Staðsetning stöðvar:

Starfsleyfisflokkur:

Þorskeldi ehf
kt. 451103-3420

9. júní 2017

Berjufjörður

Tengiliður:

Netfang:

Sími:

Gerð stöðvar:

Gildistími starfsleyfis:

Kvittun afhend:

Viðstaddir eftirlit:

Fulltrúi heilbrigðiseftirlits:

12. sept 2024

Starfssemi

Já /
Í lagi

Nei /
Ekki í
lagi

Á ekki við

Er umfang í samræmi við
starfsleyfi?
Breytingar á starfsemi frá
síðasta eftirliti?
Áætlaðar breytingar?
Er innra eftirlit og
skráningar í samræmi við
starfsleyfi (sjá grein 3.1. í
starfsleyfi).
Ársskýrsla/samantekt
skilað fyrir 1. maí?
Grænu bókhaldi og
útstreymisbókhaldi skilað
fyrir 1. maí?
Er áhættumat og
uppfærðar
viðbragðsáætlanir til
staðar? (viðbragðsáætlun
vegna bráðmengunar,
viðbragðsáætlun vegna
tímabundinnar og
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Athugasemdir:

ótímabundinnar
rekstrarstöðvunar)
Samráðsfundur? Næsti
fundur boðaður?
Er trygging vegna
bráðamengunar í gildi?
Er neyðaráætlun til
staðar?

Umhverfi

Já /
Í lagi

Nei /
Ekki í
lagi

Á ekki við

Umhverfismarkmið og
umhverfisstjórnunarkerfi?
Stýring á fóðurgjöf
þannig að
úrgangsmyndun sé í
lágmarki?
Er skráning á losun
fósfórs og köfnunarefnis?
Eru losunarmörk virt?
Mælingar eða
útreikningar?
Síðustu mælingar?
Ástand frárennslis
(landeldi).
Eru set eða útfellingar?
Olía eða froða?
Sorp eða aðrir
aðskotahlutir?
Hitaupgufun frá
frárennsli?
Er óeðlileg lykt?
Er fiskur í frárennsli?
Nánari lýsing á
mengunarvarnarbúnaði í
frárennsli, síjun, settjörn,
tromlur, oþh.
Leið frárennslis frá keri
að viðtaka.
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Athugasemdir:

Ástand og lýsing viðtaka
(s.s. fjarlægð frá kerum,
ferskvatn, sjór).
Umhverfi sjókvía.
Hvernig er fylgst með
uppsöfnun fóðurleifa –
þarf að fylgjast með?
Er mikið af
þörungablóma eða fugli í
nágrenninu?
Er eftirlit með
vatnsgæðum í viðtaka.
Er staðsetning kvía skv.
starfsleyfi?
Hver er fjöldi kvía, stærð
þeirra og áætlað magn og
stærð fiskjar?
Hvenær er áætluð slátrun
úr kvíum? Hvar verður
slátrað? Hver tekur við
slógi? Hvenær er næsta
útsetning seiða áætluð?
Meðhöndlun úrgangs og
spiliefna í samræmi við
starfsleyfi? Söfnun og
förgun dauðfisks?
Er umhverfisvöktun í
samræmi við starfsleyfi?
Skil á niðurstöðum
mælinga
umhverfisvöktunar.
Skil á öðrum mælingum
sem nefndar eru í
starfsleyfi, ef við á.
Næstu áætluðu mælingar?
Hverjar?
Er það skv. starfsleyfi?
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Hver sér um
mælingarnar?

Niðurstöður síðasta eftirlits:

Samantekt:
Engin starfsemi

Frávik

Athugasemdir

Annað

Undirskrift eftirlitsmanns: ______________________________________
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EFTIRLITSSKÝRSLA
Þorskeldi ehf. Berufirði
Dags eftirlits
Fyrirtæki
Heimili
Kennitala
Fulltrúi fyrirtækis

9.6.2017

Ábyrgðarmaður eftirlits

Sverrir Aðalsteinn Jónsson

Eftirlitsmaður

Soffía Karen Magnúsdóttir

Þorskeldi ehf.
Hömrum 12

Tegund eftirlits

451103-3420

Flokkur

Elías Grétarsson

ÍSAT nr.

Fulltrúi fyrirtækis

Framselt eftirlit
Fiskeldi

Staðsetning

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS
Farið í eftirlitsferð í Mjóafjörð og staðfest að engin starfsemi er í gangi og engar kvíar frá fyrirtækinu. Engin
athugasemd var gerð í eftirlitinu.
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
Engin athugasemd var gerð í eftirlitinu.
ANNAÐ
Rekstraraðila er bent á að meðan starfsleyfi er í gildi mun eftirlitsaðili framkvæma eftirlit með starfseminni skv.
starfsleyfi og verður innheimt eftirlitsgjald samkvæmt gjaldskrá Umhverfisstofnunar hvort sem rekstur er í gangi eður
ei. Óski fyrirtækið eftir að starfsleyfið verði fellt úr gildi skal senda um það formlegt erindi á Umhverfisstofnun annað
hvort á netfangið ust@ust.is eða með bréfpósti.
16.11.2017
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.

_________________________
Sverrir Aðalsteinn Jónsson

bls. 1

