Eftirlit með fiskeldisstöð
Landeldi

Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti
Nafn rekstraraðila:

Dags. eftirlits:

Staðsetning stöðvar:

Veiðifélag eystri
Rangár

17.12.18

Laugar, Landssveit

Kennitala rekstraraðila:

Gildistími starfsleyfis:

Kvittun afhend:

Gerð stöðvar:

530492-2659

16.06.2022

Já

Landeldi, 20 tonn,
tegund ótilgreind

Starfssemi

Er umfang í samræmi við
starfsleyfi?
Breytingar á starfsemi frá
síðasta eftirliti?

Já /
Í lagi

Nei /
Ekki í
lagi

Á ekki við

Starfsleyfisflokkur:

4

Athugasemdir:

X

Sleppa um 400.000 seiðum árlega,
um 25 g meðalþyngd, sem gera um
10 tonn

X

Engar breytingar.

Áætlaðar breytingar?
Er innra eftirlit og
skráningar í samræmi við
starfsleyfi (sjá grein 3.1. í
starfsleyfi).

X

Klak er einungis skráð á pappír.
Afföll eru ekki skráð.
Losun efna ekki skráð.

Ársskýrsla/samantekt
skilað fyrir 1. maí?

X

Á ekki við, þarf að vera aðgengilegt
á staðnum.

Grænu bókhaldi og
útstreymisbókhaldi skilað
fyrir 1. maí?

X

Á ekki við.

Er áhættumat og
uppfærðar
viðbragðsáætlanir
aðgengilegar á staðnum?
(viðbragðsáætlun vegna
bráðmengunar,
viðbragðsáætlun vegna
tímabundinnar og
ótímabundinnar
rekstrarstöðvunar)

X

Ekki til staðar.

Samráðsfundur? Næsti
fundur boðaður?

X

Á ekki við

Er trygging vegna
bráðamengunar í gildi?

X

Á ekki við
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Er neyðaráætlun til
staðar?

Umhverfi

X

Já /
Í lagi

Nei /
Ekki í
lagi

Neyðaráætlun vantar enn.

Á ekki við

Umhverfismarkmið og
umhverfisstjórnunarkerfi?
Stýring á fóðurgjöf
þannig að
úrgangsmyndun sé í
lágmarki?

X

X

Er skráning á losun
fosfórs og köfnunarefnis?
Eru losunarmörk virt?

Athugasemdir:
Vantar.

Klukkufóðrun.

X

Engin skráning er, hvorki mælingar
né útreikningar.

X

Mjög slæmt ástand. Mikið set, slý
og froða í settjörn. Engin
hitauppgufun eða fiskur sjáanlegur.

Mælingar eða
útreikningar?
Síðustu mælingar?
Ástand frárennslis.
Eru set eða útfellingar?
Olía eða froða?
Sorp eða aðrir
aðskotahlutir?
Hitauppgufun frá
frárennsli?
Er óeðlileg lykt?
Er fiskur í frárennsli?

Greinilegt set var í skurði eftir
settjörn, og settjörn greinilega ekki
að sinna hlutverki sínu.
Formalíntunna var í skurði.

Frárennsli úr bæði inni og útikerjum
rennur í steypta settjörn sem er um
5x20 m að stærð. Við enda
tjarnarinnar rennur vatnið út í skurð
og þar er rist til varnar sleppingum
og að villtur fiskur komist í tjörnina.
Vatnið rennur um 200 m leið út í
Þjórsárkvísl.

X

Nánari lýsing á
mengunarvarnarbúnaði í
frárennsli, síjun, settjörn,
tromlur, oþh.
Leið frárennslis frá keri
að viðtaka.
Ástand og lýsing viðtaka
(s.s. fjarlægð frá kerum,
ferskvatn, sjór).
Er eftirlit með
vatnsgæðum í viðtaka.

Viðtaki er Þjórsá, ferskvatn, um 250
m frá kerjum

X

X

Ekkert eftirlit.
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Meðhöndlun úrgangs og
spilliefna í samræmi við
starfsleyfi? Söfnun og
förgun dauðfisks?

X

Plast og pappi flokkað, tekið af
gámaþjónustunni hálfsmánaðalega.
Dauðfiskur fer 1x í viku á Strönd í
fóðurpoka, engar kvittanir.

Er umhverfisvöktun í
samræmi við starfsleyfi?

X

Á ekki við.

Skil á niðurstöðum
mælinga
umhverfisvöktunar.

X

Á ekki við.

Skil á öðrum mælingum
sem nefndar eru í
starfsleyfi, ef við á.

X

Á ekki við

Næstu áætluðu mælingar?
Hverjar?

X

Er það skv. starfsleyfi?
Hver sér um
mælingarnar?

Niðurstöður síðasta eftirlits:
Engin frávik komu fram við eftirlit en gerðar voru athugasemdir varðandi skráningar í
rekstrarhandbók og mat á losun efna út í umhverfið og að áhættumat og viðbragðsáætlun,
neyðaráætlun og vöktunaráætlun vantar.
Samantekt:

Fimm frávik komu fram við eftirlitið.
Skráningar í rekstrardagbók eru ekki fullnægjandi, halda þarf skráningar um
afföll og magn, gerð og meðhöndlun úrgangs. Ekki hefur verið fylgst með
losun efna í umhverfið. Viðbragðsáætlun v/bráðamengunar og neyðaráætlun
vegna rekstrarstöðvunar hafa ekki verið gerðar. Ástand settjarnar er slæmt og
hún sinnir ekki hlutverki sínu. Moka þarf upp úr tjörninni, bæta tjörnina og/eða
útbúa frekari hreinsun frárennslis áður en það rennur út í skurð/viðtaka.
Rekstraraðila er bent á að fá kvittanir fyrir móttöku spilliefnaumbúða og
dauðfisks.

Annað

Rekstraraðila er bent á að skila inn niðurstöðum mælinga eða útreikninga á
losun köfnunarefnis og fosfórs, uppreiknað í losun í kg/framleitt tonn.
Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu og sendur
rekstraraðila eftir eftirlitið.

Undirskrift eftirlitsmanns: ______________________________________
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EFTIRLITSSKÝRSLA
Veiðifélag Eystri Rangár Laugum, Landsveit
Dags eftirlits
Fyrirtæki

17.12.2018

Ábyrgðarmaður eftirlits

Hulda Soffía Jónasdóttir

Eftirlitsmaður

Hulda Soffía Jónasdóttir

Veiðifélag Eystri Rangár

Heimili

Norðurgarði 1

Tegund eftirlits

Reglubundið

Kennitala

530492-2659

Flokkur

Fiskeldi

Fulltrúi fyrirtækis

Skúli Sigurðsson

ÍSAT nr.

03.22.0

Fulltrúi fyrirtækis

Einar Lúðviksson

Staðsetning

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS
Fimm frávik komu fram við eftirlitið er varða skráningar, losun efna, viðbragðsáætlun, neyðaráætlun og
frárennsli/settjörn. Ein ábending er gerð er varðar kvittanir fyrir móttöku úrgangs.

UMFANG EFTIRLITS
Eftirlitið var framkvæmt af Umhverfisstofnun og vísað er í meðfylgjandi gátlista.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

Gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á Skráningum í rekstrarhandbók er ábótavant. Skrá skal afföll, magn, gerð
landi
og meðhöndlun úrgangs. Skráningar skulu vera aðgengilegar
eftirlitsaðila.

Gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á Skráningar um losun efna út í umhverfið vantar.
landi

Gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á Viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa vantar.
landi

Gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á Neyðaráætlun vegna óvæntrar rekstrarstöðvunar vantar.
landi

Gr. 2.1 og 2.6 í starfsleyfisskilyrðum fyrir
fiskeldi á landi

Beita skal bestu fáanlegu tækni til að fyrirbyggja mengun umhverfisins.
Frárennsli skal forhreinsa áður en það berst í viðtaka. Ástand settjarnar
er óviðunandi. Moka skal upp úr henni og/eða betrumbæta hreinsun
frárennslis.

ÁBENDINGAR
Rekstraraðila er bent á að fá kvittanir fyrir móttöku spilliefnaumbúða og dauðfisks.
ANNAÐ
Rekstraraðila er bent á að skila inn niðurstöðum mælinga eða útreikninga á losun köfnunarefnis og fosfórs,
uppreiknað í losun í kg/framleitt tonn.
Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu og sendur rekstraraðila eftir eftirlitið.
Reykjavík,
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.

24.01.2019

_________________________
Hulda Soffía Jónasdóttir
bls. 2

