Starfsleyfi fyrir
Náttúru fiskirækt ehf.

ST
TAR
RFSL
LEY
YFI
Framleiiðsla á bleiikju og sláturhús til eigin
e
nota

Náttúra
N
a fiskir
rækt eh
hf.
Sveitarrfélaginu Ölfus,
Laxabra
L
aut 5, Þo
orlákshöffn
Kt.: 421111--1380

1.
1.1

A
ALMENN
N ÁKVÆ
ÆÐI

Rekstra
araðili
Starfsleyfi þetta gildir fyrir Náttúru
u fiskirækt ehhf. kt. 42111
11‐1380, til re
eksturs fiskeeldisstöðvar að
a
öfn. Náttúra fiskirækt eh f. er hér eftir nefnd reksttraraðili.
Laxabrautt 5, Þorlákshö
Komi nýr aaðili að reksttri verksmiðjunnar getur hann sótt um
m að starfsle
eyfið verði fæ
ært yfir á han
nn, án þess
að gefið veerði út nýtt starfsleyfi,
s
sb
br. 27. gr. regglugerðar nrr. 785/1999. Með umsóknninni skulu fylgja gögn
sem sýna fram á að reekstraraðilinn
n hafi tekið vvið rekstrinum
m.
ðili getur faliið verktaka með
m öll tilskillin opinber le
eyfi að annasst verk fyrir ssig. Rekstraraðili
Rekstrarað
ábyrgist þó áfram að ákvæðum
á
sta
arfsleyfisins ssé framfylgt..

1.2

Umfang
g starfsem
minnar
Rekstrarað
ðila er heimilt að framleiða í stöðinnii árlega allt að
a 1.200 tonn af bleikju. Einnig er heimilt að
reka á stað
ðnum sláturhús til eigin nota á eldissstað.

1.3

Eftirlit
Umhverfissstofnun heffur eftirlit me
eð starfsemi rekstraraðilaa í samræmi við ákvæði rreglugerðar nr.
786/1999,, um mengun
narvarnaeftirlit. Umhverrfisstofnun er heimilt að fela
f tiltekna þætti heilbrigðiseftirlits
faggiltum skoðunaraðilum í samræ
æmi við heim
mildarákvæði í 24. gr. laga
a nr. 7/1998,, um hollustu
uhætti og
4
7.gr. í reglugerð nnr. 786/1999
9.
mengunarrvarnir, sbr. 4.mgr.
Viðbótareeftirlit getur farið
f
fram ve
egna nýs búnnaðar, vegna kvartana eð
ða sérstakra úúttekta vegn
na áætlana
sem rekstraraðili hefur gert um úrbætur.

1.4

Mengun
narvarnirr
Rekstrarað
ðila ber að uppfylla gildandi lög og reeglugerðir á starfssviði
s
sínu og haga sstarfsemi í sa
amræmi við
gildandi skkipulag. Reksstraraðili ska
al nota bestu fáanlegu tæ
ækni (BAT) se
em skilgreindd hefur verið við
mengunarrvarnir og nýýta vel orku og
o vatn. Þegaar aðferðum er beitt við mengunarvaarnir sem vallda því að
mengun fæ
ærist á milli andrúmsloftts, vatns og jaarðvegs skal lágmarka ne
eikvæð áhrif á umhverfið
ð
(samþættaar mengunarvarnir).
Besta fáan
nlega tækni hefur
h
verið skilgreind í „B
Bat for fiskeo
opdræt i Norrden“, ©Norrdisk Ministerråd,
TemaNord
d 2013:529.
Verði breyytingar á besstu fáanlegu tækni skulu þær taka gild
di og innleiddar samkvæ
æmt ákvæðum
m í grein
1.7.
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1.5

Breytin
ngar á rek
kstri
Rekstrarað
ðili skal veitaa Umhverfissstofnun uppl ýsingar um fyrirhugaðar
f
breytingar á atvinnurekstrinum
með góðu
um fyrirvara áður
á
en ráðist verður í þæ
ær, sbr. 18. gr.
g reglugerð
ðar nr. 785/11999. Á grundvelli þeirra
metur útggefandi hvortt nauðsynleggt sé að gefa út nýtt starffsleyfi.

1.6

Gangsettning og stöðvun
s
rekstrar
Verði reksstri hætt tímaabundið eða
a varanlega s kal gera ráðsstafanir til þe
ess að úrganngi sé fargað á
viðurkenn
ndan hátt. Gaanga skal frá húsnæði, tæ
ækjum og efn
num í samræ
æmi við fyrirffram gerða áætlun.
Áætlun um
m frágang veegna rekstrarrstöðvunar s kal skila til Umhverfissto
U
fnunar og annnarra hlutaðeigandi
eigi síðar een 1. maí 2014. Vinna skal samkvæm
mt neyðaráættlun um
meðhöndlun eldisfiskssins sbr. ákvæ
æði greinar 44.5, ef kemur til óvæntra
ar stöðvunar á rekstri stö
öðvarinnar.
ðila strax um
m stöðvun rekkstrar og ráð
ðstafanir þar að lútandi.
Tilkynna skal eftirlitsað
ðila um að fiskeldisstöðinn hafi verið tekinn
t
í notkun aftur ef sttarfsemin he
efur legið
Tilkynna skal eftirlitsað
niðri.

1.7

Endursk
koðun sta
arfsleyfis
Endurskoð
ða skal starfssleyfið að jafnaði á fjögurrra ára fresti sbr. 20. gr. reglugerðar
r
nr. 785/1999
9.
Endurskoð
ðun starfsleyyfis getur einnig komið ti l vegna meirri mengunar en gert var rráð fyrir sbr. grein 1.7.
Við endurskoðun starffsleyfisins skal tekið tillit til þess að kröfur í starfsleyfum fyrir fiskeldi, þ.m
m.t. kröfur
g
tilefni tiil og jafnræððis gætt. Ef nauðsynlegt
vegna frárrennslismála, séu samræmdar eins ogg aðstæður gefa
reynist að mati stofnunarinnar ska
al rekstraraðiili sækja um nýtt starfsleyfi.

1.8

Breytta
ar forsend
dur
Ef eftirfaraandi aðstæður skapast
i. mengun
n af völdum starfseminna
s
ar er meiri enn gert var ráð
ð fyrir við gerð starfsleyfiisins,
oma nýjar regglur um men
ngunarvarnir,,
ii. fram ko
iii. breytin
ngar verða á bestu fáanle
egu tækni,
getur útgeefandi starfslleyfis krafist endurskoðuunar starfsleyyfisins sbr. 21
1. gr. reglugeerðar nr. 785
5/1999.

1.9

Valdsvið og þvin
ngunarúrrræði
Ef rekstrarraðili fylgir ekki ákvæðum
m starfsleyfiss eða fyrirmæ
ælum eftirlitssaðila getur Umhverfissttofnun beitt
ákvæðum VI. kafla laga nr. 7/1998
8, um hollusttuhætti og mengunarvarn
m
nir, til að knýýja á um fram
mkvæmd
úrbóta eða mælinga. Umhverfissto
U
ofnun er þannnig heimilt að
a veita tilhlýýðilegan fresst til úrbóta, veita
áminningu
u og ákveða rekstraraðila
a dagsektir siinni hann ekkki tilmælum stofnunarin nar. Jafnfram
mt er
stofnuninn
ni heimilt að
ð stöðva eða takmarka st arfsemi reksstraraðila sé um að ræða ítrekuð brott eða
alvarlegt ttilvik eða hæ
ættu.

1.10 Upplýsiingaréttur almennings
Almenninggur á rétt á aðgengi
a
að upplýsingum um starfsleyyfi og starfsle
eyfisumsókn í samræmi við
v ákvæði
XI. kafla reeglugerðar nr. 785/1999,, og upplýsinngum um me
engunareftirlit í samræm i við VI kafla reglugerðarr
nr. 786/19999, um men
ngunarvarnaeftirlit.
Birtingin er á vefsíðu
Umhverfissstofnun birttir eftirlitsnið
ðurstöður skvv. grein 1.3 opinberlega.
o
stofnunarinnar eða með öðrum að
ðgengilegum
m hætti. Að öðru leyti vísa
ast í upplýsinngastefnu
stofnunarinnar.
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2.

V
VARNIR
R GEGN MENGU
UN YTR
RA UMH
HVERF
FIS
FÓÐURGJÖ
ÖF

2.1

Fóðurgjjöf og val á fóðri
Fóðurgjöf og vali á fóð
ðri skal stýrt þannig að m
myndun úrgan
ngs sé í lágmarki, t.d. meeð fóðrunarkerfi sem
tekur tillit til vaxtarlíkaana.

VATN
NSGÆÐI OG LÍFRÍKI

2.2

Eldisvattn
Rekstrarað
ðili skal sjá tiil þess að eld
disvatnið upppfylli kröfur til
t fiskeldis. Nýting
N
á vatnni skal vera eins góð og
kostur er.

2.3

Efnalosun
Losun fosffórs í frárenn
nsli má ekki fara
f
yfir 14,00 kg/tonn af framleiddum
f
m fiski. Rekstrraraðila er ekki heimil
önnur losu
un á þeim effnum sem talin eru upp í listum I og II í viðauka re
eglugerðar nrr. 796/1999,, um varnir
gegn mengun vatns.

2.4

Losun o
og frágang
gur við úttrás fráren
nnslis
Um losun og frágang við
v útrás frárrennslis gildirr reglugerð nr.
n 798/1999
9, um fráveituur og skólp. Mannvirki
a frágengið þþannig að það sé viðunan
ndi rennsli í þþví og það re
enni
við útrás ffrárennslis skkal tryggilega
greiðlega til sjávar. Við
ðunandi renn
nsli einkenni s af því að ekki myndist pollar
p
eða aðð sjá megi up
ppsöfnun
næringareefna nærri úttrásinni. Um
mhverfisstofnnun getur skilgreint nánar hvort rennsslið sé viðunandi.
Verði vartt við uppsöfn
nun menguna
arefna við úttrásina geturr Umhverfisstofnun sett rrekstraraðila
a frest til að
framkvæm
ma einhverja eftirfarandi aðgerða eðaa fleiri aðgerrðir í einu:





Frrágangur útráásar sé bættur
Frrárennslið veerði lengt und
dir brún sjávvarkambs eðaa neðar
Frrárennslisvattn verði vel hreinsað,
h
til ddæmis með tromlusíum
t
Reekstraraðila verði
v
gert að
ð finna aðra vvaranlega lausn á málinu
u.

Í alvarlegrri tilvikum geetur Umhverffisstofnun beeitt ákvæðum
m greinar 1.7
7.
Við útrásirr þar sem frááveituvatni er
e veitt í viðtaaka, sbr. greiinar 2.6 og 2.7, má ekki vvera:






2.5

Seet eða útfellingar
Þeekjur af rotveerum (bakteríur og svepppir)
Ollía eða froðaa
So
orp eða aðrirr aðskotahluttir
Effni sem veldu
ur óþægilegrri lykt, lit eðaa gruggi.

Lífríki o
og flokkun
n vatns
Fiskeldi má ekki valda fækkun tegu
unda í lífríki, sbr. þó grein
n 2.8. Rekstraraðila ber aað sjá til þesss að
vatnsgæðum í viðtaka hraki ekki vegna fiskeldiis. Skilgreina skal svæði sem
s viðkvæm
mt vatnasvæði ef ástand
hrakandi veggna rekstrarin
ns og hætta er á að það falli
f niður um
m flokk eða hhafi fallið nið
ður um flokk
vatns fer h
samkvæm
mt 9. og 10. grein reglugerðar nr. 796//1999. Eigi þetta
þ
við skal meta hvort endurskoða skuli
starfsleyfið, sbr. greinaar 1.6 og 1.7.
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2.6

Frárenn
nsli frá slá
áturhúsi
Frárennsli frá sláturhú
úsi skal hreinsað fyrir losuun í viðtaka. Hreinsunin skal
s að lágmaarki miðast við
v hreinsun
og notkun fittuskilju eða sambærilega
s
a tækni.
með sigti o

2.7

Frárenn
nsli frá sta
arfsmann
naaðstöðu
u
Rekstrarað
ðili skal uppffylla kröfur í reglugerð nrr. 798/1999. Frárennsli frrá starfsmannnaaðstöðu skal
s vera
aðskilið frá fráveitu eld
disins.

2.8

Meindý
ýravarnir
Verði vartt við meindýrr skal sjá til þess
þ að þau hhafist ekki við
ð eða taki sé
ér bólfestu á athafnasvæðum
ðila. Rekstrarraðili skal hin
ndra aðgang villtra fugla og spendýra sem sækja aað útrás stöð
ðvarinnar.
rekstrarað
Ávallt skullu þó slíkar ráðstafanir ve
era í samræm
mi við lög um
m veiðar og dýravernd.
d

ÚRGANGU
UR

2.9

Dauðurr fiskur
Rekstrarað
ðili skal hafa útbúnað sem
m fangar dauuðan fisk úr stöðinni og úr
ú frárennslissvatni áður en
e það fer í
frárennsli.. Um meðhöndlun fisksin
ns gilda ákvæ
æði greinar 2.10 um lífrænan úrgang.

ndlun úrg
gangs og spilliefna
s
2.10 Meðhön
Ekki er heimilt að farga neins kona
ar úrgangi um
m niðurföll.
ú myndun úrrgangs. Ef enndurnotkunaar‐ og endurn
nýtingarmögguleikar eru fyrir
f
hendi
Draga skal skipulega úr
Að öðrum kosti skal lífrænn úrgangurr fluttur til
skal koma úrgangi í slíka vinnslu eff kostur er. A
ndrar eyðingaar eða urðun
nar. Ganga skkal frá honum
m í þétt lokuð ílát eða gááma sem losa
aðir eru eftir
viðurkenn
þörfum. Þ
Þrífa skal ílátin/gámana eftir notkun. SSpilliefnum og
o lyfjaafgön
ngum skal koomið til viðurrkenndrar
móttöku.
spilliefnam

2.11 Umgeng
gni um mengandi efni
e
Rekstrarað
ðila er skylt að
a ganga þan
nnig frá olíubbirgðum, olíu
uúrgangi, eiturefnum og hættulegum
m efnum að
ekki sé hæ
ætta á að þesssi efni beristt út í umhverrfið, í sjó, í yffirborðsvatn eða í grunnvvatn. Fylgja skal
s
ákvæðum reglugerðarr nr. 35/1994
4, um varnir ggegn olíume
engun frá starfsemi í landdi.

ANNAÐ

2.12 Efnanottkun, öryg
ggisblöð og
o skiptirreglan
Rekstrarað
ðili skal vinna samkvæmtt efnalögun nnr. 61/2013 og reglugerð
ð nr. 750/20008 um skráningu, mat,
leyfisveitin
ngu og takmarkanir að því er varðar eefni (REACH)) sem og öðrrum reglugerrðum sem gilda um efni
og efnablö
öndur. Við allla efnameðfferð skal gætta þess að örryggisblöð sé
éu aðgengilegg og uppfærð.
Sé þess ko
ostur skal skipta út efnum
m eða efnabllöndum sem eru talin getta haft í för m
með sér óæsskileg áhrif á
nna eða skað
heilsu man
ðað umhverffið.Við geym slu og meðh
höndlun efna
a skal takmarrka aðgengi og
o
mengunarrhættu eins og
o kostur er.. Við mengunnaróhöpp skkal fylgja viðb
bragðsáætlunnun skv. greiin 4.4.

Síða 4 af 9

Starfsleyfi fyrir
Náttúru fiskirækt ehf.

3.
3.1

IN
NNRA EFTIRL
E
LIT REK
KSTRAR
RAÐILA
A

Skránin
ngar
Rekstrarað
ðili skal hafa reglulegt eftirlit með um
mhverfis‐ og rekstrarþáttum sem getaa haft áhrif á mengun
eða losun efna út í um
mhverfið. Skrá
á skal upplýssingar um efttirfarandi atrriði og skulu skráningar vera
v
aðgengileggar eftirlitsaðila:














3.2

fraamleiðslumaagn og afföll,,
fó
óðurnotkun, fóðurnýtingu
u og fóðurgeerð,
magn og gerð hreinsiefna,, sótthreinsieefna og lyfja sem notuð eru
e í stöðinn i,
na starfsemin
nnar,
kvvartanir vegn
bilanir og óhöpp sem valdið gætu menngun,
allan úrgang sem verður tiil í framleiðsllunni,
þjálfun og reynslu starfsfólks sbr. gr. 44.4.,
staðsetningu og
o framleiðslumagn á hvverjum stað,
teeikningar af frárennsli,
f
niðurstöður mælinga,
m
losun næringaarefna,
tæ
æmingu olíuggildra,
hrreinsun á meengunarvarnabúnaði.

Búnaðu
ur til sýna
atöku
Aðstaða skal vera til sýýnatöku í frárennsli áðurr því er veitt til sjávar. Um
mhverfisstofnnun getur se
ett nánari
m hvernig staaðið er að sýnatöku og hvvaða aðila sé
é falið að takka sýni.
skilyrði um

3.3

Sýnatak
ka úr frárennsli og losun næ
æringarefn
na
Taka skal ssýni og mælaa svifagnir ogg lífrænt efn i (TOC, COD eða BOD5) í frárennsli. Fyyrsta mælinggin skal fara
fram fyrir 1. maí 2014,, næstu mællingu skal lokkið fyrir árslo
ok 2015 og sííðan skal gerra mælingar á a.m.k.
ð losun nærinngarefna, þ.e
e. fosfórs og köfnunarefnnis með því að
a reikna
þriggja áraa fresti. Fylgjjast skal með
hana út frá innihaldi fó
óðurs og upp
ptöku næringgarefna í eldinu. Umhverrfisstofnun ggetur einnig farið
f
fram á
arköfnunareffni.
mælingar á heildarfosfór og heilda

3.4

Skýrslu
ur til eftirllitsaðila
Rekstrarað
ðili skal taka saman ársyffirlit og sendda til eftirlitsaaðila fyrir 1. maí ár hvertt. Í yfirlitinu skulu
s
koma
fram niðurstöður mællinga og skráninga, sbr. kkröfur í 3. og 5. kafla. Þá skulu
s
koma ffram þær upplýsingar
sem liggja fyrir um flokkkun vatns, sbr.
s ákvæði ggreinar 2.5.

3.5

Grænt b
bókhald og
o útstrey
ymisbókha
ald
Rekstrarað
ðili skal færaa grænt bókh
hald í samræ mi við ákvæði reglugerðar nr. 851/20002, um græ
ænt bókhald.
Rekstrarað
ðili skal færaa útstreymisb
bókhald í sam
mræmi við re
eglugerð nr. 990/2008, uum útstreymisbókhald.
Skila skal n
niðurstöðum
m árlega í sam
mræmi við ákkvæði viðeigandi regluge
erða, en heim
milt er að sam
meina skilin
ársyfirliti ssbr. gr. 3.4. Skilafrestir
S
framlengjast þþó ekki við það.
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4.
4.1

E
EFTIRLIIT, STA
ARFSHÆ
ÆTTIR OG UM
MHVERF
FISMAR
RKMIÐ

Starfshæ
ættir
Rekstrarað
ðili skal beitaa góðum starrfsreglum viðð rekstur stö
öðvarinnar. Í því felast aððgerðir til að draga úr
hugsanleggum umhverffisáhrifum sttöðvarinnar, m.a. með gó
óðum starfsa
aðferðum viðð fóðrun og notkun
n
efna
og lyfja, m
með því að tryyggja gott he
eilbrigðisástaand eldisstoffnsins, svo og
g að draga ú r losun efna út í
umhverfið
ð. Gerðar sku
ulu nauðsynlegar ráðstaffanir til þess að koma í ve
eg fyrir menggunaróhöpp og draga úr
afleiðingum þeirra.
ðili skal setjaa sér umhverrfismarkmið og starfa sam
mkvæmt þeim. Umhverfiismarkmiðin
n skulu liggja
Rekstrarað
fyrir 1. okttóber 2014 og
o endurskoð
ðuð á a.m.k. fjögurra áraa fresti.

4.2

Samskip
pti
Sérstakur fulltrúi reksttraraðila skal vera tengiliiður við eftirlitsaðila og ber
b hann ábyyrgð á samskiptum
rekstrarað
ðila vegna efttirlits með mengunarvör
m
rnum fyrirtækisins og framkvæmd viððbragðsáætlana.
Eftirlitsaðiili getur haft samband við þennan aððila utan hefð
ðbundins sta
arfstíma ef þöörf krefur.

4.3

Umhverrfisstjórn
nunarkerffi
Rekstrarað
ðili getur valið að vinna eftir
e umhverffisstjórnunarkerfi. Velja má staðlað
umhverfissstjórnunarkeerfi, t.d. ÍST EN
E ISO 1400 1:2004 eða þátttöku
þ
í um
mhverfismálaakerfi ESB sb
br. reglugerð
nr. 344/20013, um frjálsa þátttöku fyrirtækja ogg stofnana í umhverfisstj
u
órnunarkerffi bandalagsins (EMAS),
eða starfaa samkvæmt eigin kerfi.
Velji reksttraraðili að reeka innra efttirlit sem upppfyllir staðlað
ðar kröfur err eftirlitsaðilaa heimilt skv. gr. 12.6 í
99, að draga úr
ú eftirliti ogg lækkar þá eftirlitsgjald
e
sem
s því nem
mur. Þá er heiimilt að
reglugerð nr. 786/199
arnaeftirliti hhjá atvinnure
ekstri sem err með innra eeftirlit með ákveðnum
á
draga úr reglubundnu mengunarva
efur samþykkkt.
eftirlitsþátttum sem efttirlitsaðili he

4.4

Áhættumat og viiðbragðsá
áætlun
Rekstrarað
ðili skal vera með viðbraggðsáætlun seem unnin er á grundvelli áhættumatss sem að lággmarki felur í
sér skilyrð
ði í viðauka I.B. í lögum nrr. 33/2004, uum varnir gegn mengun hafs
h og strannda. Þar skal taka á
hugsanleggri hættu á bráðamengun
n og hvenær tilkynna sku
uli um mengu
unaróhöpp tiil Umhverfisstofnunar.
Tryggja skkal að starfsfó
ólk hafi fullnægjandi þekkkingu á eitru
unarhættu og
g eiginleikum
m þeirra efna
a sem það
vinnur meeð og skulu upplýsingar
u
þar
þ að lútanddi ávallt vera tiltækar. Við
ðunandi viðbbragðsáætlun
n skal
fullnægja skilyrðum í lögum nr. 33/2004 og ve ra aðgengile
eg fyrir eftirlittsaðila.

4.5

Neyðará
áætlun
Neyðaráæ
ætlun skal verra tiltæk ef kemur
k
til óvæ
æntrar stöðvvunar á rekstri eldisstöðvvarinnar.
Neyðaráæ
ætlunin skal innihalda tillö
ögur um meððferð og förggun eldisfiskssins þann tím
ma sem eldissstöðin er
ekki í rekstri.

4.6

Tilkynn
ningar veg
gna meng
gunaróhap
ppa
Verði óhapp eða slys sem
s
hefur í för með sér loosun mengandi efna í um
mhverfið ska l þegar í stað
ð gripið til
m
valddi skaða á um
mhverfi.
aðgerða skv. viðbragðsáætlun sbr.. grein 4.4, tiil þess að fyrirbyggja að mengun
ði skulu hafnnar nauðsynlegar lagfæringar. Tilkynnna skal um slík tilvik,
n í mengunarvarnabúnað
Verði bilun
önnur óhö
öpp eða slys í samræmi við
v viðbragðssáætlun sbr. grein 4.4.
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Einnig skal rekstraraðili fara yfir attvikið og geraa ráðstafanirr sem miði að
ð því að hinddra að sambæ
ærilegt atvik
plýstur um slííkar ráðstafaanir.
endurtaki sig. Eftirlitsaaðili skal upp

4.7

Tryggin
ng vegna bráðamen
b
ngunar
Rekstrarað
ðili skal taka ábyrgðartryyggingu eða lleggja fram aðra
a
fullnægjjandi trygginngu sem
Umhverfissstofnun mettur gilda, alltt að 1 milljónn SDR, sbr. ákvæði 16. gr. laga nr. 33//2004.

4.8

Breytin
ngar á mæ
ælingum
Eftirlitsaðiili getur, teljii hann ástæð
ðu til, farið frram á tíðari mengunarmæ
m
ælingar eða efnagreininggar en
starfsleyfið gerir ráð fyyrir eða heim
milað að dreggið verði úr tíðni
t
mælinga
a eftir því se m við á.

5.
5.1

U
UMHVERFISVÖ
ÖKTUN
N

Vöktunarmæling
gar
Rekstrarað
ðili skal taka þátt í vöktun á helstu um
mhverfisþátttum í nágrenni eldisstöðvvarinnar og útrásarinnar
ú
í samræmi við umfangg losunar fyriirtækisins í þþeim tilgangi að meta það
ð álag á umhhverfið sem starfsemin
s
mt áætlun sem rekstrarað
ðili leggur fraam og Umhvverfisstofnun
veldur. Slííkar mælingaar skulu gerðar samkvæm
samþykkirr. Rekstrarað
ðili skal leggja
a fram drög aað vöktunarááætlun fyrir 1. maí 20144 . Vakta skal dreifingu á
losun men
ngunarefna til
t viðtaka ogg vistfræðileggar afleiðingaar hennar.
Taka skal m
mið af bæklingi Umhverffisstofnunar,, „Upplýsingaar um vöktun
naráætlanir ffiskeldisstöð
ðva“ og
útfæra áæ
ætlunina í sam
mræmi við sttaðbundnar aðstæður.
Umhverfissstofnun er heimilt
h
að samþykkja meeð samkomulagi við reksttraraðila að ddregið sé úr skyldum
varðandi u
umhverfisvöktun gegn þvví að hreinsuun á fráveitu sé aukin.

5.2

Kostnað
ður
Rekstrarað
ðili skal send
da Umhverfissstofnun niðuurstöður skráninga, sbr. gr. 5.1, fyrir 1. maí ár hvert fyrir
undangen
ngið almanakksár, sbr. 9. gr.
g laga nr. 555/2003. Rekkstraraðila err heimilt að vvísa til ársskýýrslu ef þar
er að finnaa ofangreind
dar niðurstöð
ður.

6.

G
GJALDSKYLDA
A

Starfsemi þessi er flokkkuð í 3. eftirrlitsflokk sam
mkvæmt grein 11.c í fylgisskjali 1 í regluugerð nr. 785/1999, um
starfsleyfi fyrir atvinnu
urekstur sem
m getur haft í för með sérr mengun. Re
ekstraraðili ggreiðir
Umhverfissstofnun gjalld vegna útgá
áfu og kynni ngar starfsle
eyfisins og greiðir eftirlitssaðila gjald vegna
v
reglubund
dins eftirlits skv.
s gjaldskrá
á Umhverfissstofnunar. Gjald vegna viðbótareftirliits, svo sem vegna
vanefnda eða kvartanaa, greiðist sé
érstaklega sa mkvæmt gjaaldskrá.
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7.

G
GILDIST
TAKA

Starfsleyfi þetta, sem er veitt samkkvæmt regluugerð nr. 785
5/1999, um starfsleyfi
s
fyrrir atvinnurekstur sem
s lög nr. 7//1998, um hollustuhætti og mengunaarvarnir, öðlast þegar
getur haftt í för með séér mengun, sbr.
gildi og gilldir til 31. deesember 2029.

Reykjaavík 14. maí
m 2014

Kristín Lin
nda Árnadótttir

Sigrún Ágúústsdóttir

forstjóri

sviðsstjóri
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VIÐAUK
KI
Yfirrlit yfir skilad
daga:
Í eftirfaran
ndi ákvæðum
m starfsleyfissins eru ákveeðnir skiladaggar tilgreindiir:









Áæ
ætlun um fráágang vegna rekstrarstöððvunar skal skila
s
til Umhvverfisstofnunnar og
an
nnarra hlutað
ðeigandi eigii síðar en 1. m
maí 2014, sb
br. grein 1.5
Skkv. grein 3.3 skal fyrsta mælingin
m
á fráárennsli faraa fram fyrir 1. maí 2014, nnæstu
mælingu skal lokið fyrir árslok 2015 ogg mælingar eftir
e það vera
a á a.m.k. þriiggja ára
freesti
Taaka skal saman ársyfirlit og
o senda til eeftirlitsaðila fyrir 1. maí ár
á hvert skv. grein 3.4
Grrænu bókhaldi og útstreyymisbókhalddi skal skila í samræmi við
ð ákvæði við eigandi
reeglugerða
Um
mhverfismarrkmið skv. grrein 4.1 skuluu liggja fyrir skulu
s
liggja fyrir
f
1. októbber 2014
ogg endurskoðuð á fjögurra
a ára fresti
Skkila skal dröggum að neyðaráætlun skvv. grein 4.5 fyrir
f
1. maí 2014, ef til óvvæntrar
reekstrarstöðvu
unar kemur
Drrög að vöktu
unaráætlun skulu lögð fraam fyrir 1. maí 2014, sbr.. grein 5.1

mi á milli þesssa viðauka og
o megintextta starfsleyfisins gildir me
egintextinn.
Sé misræm

FYLGISKJA
AL
Ákvörðun tiltekinna
t
ákvvæða starfsleeyfisins og lo
osunarmarkaa:
i.

ii.
iii.

Um
mhverfisstoffnun hefur í grein
g
2.3 settt viðeigandi losunarmörk á fosfór í frrárennsli
(114,0 kg/tonn af framleidd
dum fiski). Saamkvæmt ákkvæðum greinar 7.2 í reg lugerð nr.
7996/1999, um
m varnir gegn mengun vattns, er slík lo
osun eingöng
gu heimil ef hhún er
byyggð á heimild í starfsleyfi og að í leyffinu séu settt losunarmörrk. Ákvörðunn
markanna bygggist á almen
nnu mati á vi ðtaka og um
mfangi starfse
eminnar.
Skkilyrði um útrásir þar sem
m fráveituvattni er veitt í viðtaka
v
í greiin 2.4 eru sam
mkvæmt
ákkvæðum fylggiskjals 1A. í reglugerð
r
nr . 798/1999, um fráveiturr og skólp.
M
Mælingar á líffrænu efni í grein
g
3.3 eru til upplýsingga en ekki til að uppfylla
losunarmörk. Mælingarnar geta mögu lega nýst í te
engslum við útstreymisbóókhald,
sb
br. grein 3.5.
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