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Eftirlitsmaður

Heimili

Glerárgötu 30

Tegund eftirlits

Kennitala

430894-2349

Flokkur

Fiskeldi

Heiðdís Smáradóttir

ÍSAT nr.

03.21.0

Fulltrúi fyrirtækis
Fulltrúi fyrirtækis

Staðsetning

Reglubundið

542131,695

592437,58

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Engin starfsemi er hjá fyrirtækinu og engar eldiskvíar eru á því svæði er skilgreint er í starfsleyfi. Engin
frávik komu fram í eftirlitinu og engar ábendingar voru gerðar.
UMFANG EFTIRLITS

Ekið var að Ystuvík og Stapa við Eyjafjörð og litið yfir kvíaeldissvæði rekstraraðila þann 20. ágúst sl. og
staðfest að engar kvíar eru á svæðinu og engin merki um rekstur á vegum rekstraraðila.
Fulltrúa fyrirtækisins var send tilkynning um eftirlitið með tölvupósti þann 15. ágúst sl. og boðið að senda
fulltrúa rekstraraðila með í eftirlit. Ekki þótti þörf á því en var tekið fram að ekkert fiskeldi sé í gangi á
staðnum, á vegum fyrirtækisins.
ATHUGASEMDIR

Engar ábendingar voru gerðar í eftirlitinu.
ANNAÐ

Í starfsleyfi kemur fram að fyrirtækið eigi að skila grænu bókhaldi sbr. reglugerð. nr. 851/2002 og einnig
útstreymisbókhaldi skv. reglugerð. 990/2008. Stofnunin telur nægjanlegt að rekstraraðili sendi stofnuninni
bréf þess efnis að engin rekstur hafi verið árið undan og því engar upplýsingar til fyrir grænt bókhald eða
útstreymisbókhald. Bréfi þess efnis var sent Umhverfisstofnun þann 12. mars 2018, fyrir árið 2017.
Gagnaskil eru því í lagi.
Fyrirtækið er með starfsleyfi til 1. september 2019 og hefur heimild fyrir eldi á 1.000 tonnum af lax á ári.
Starfsemi hefur legið niðri frá árinu 2003.
Minnt er á að rekstraraðila ber að tilkynna Umhverfisstofnun ef starfsemi hefst sbr. grein 1.7 í starfsleyfi.
Einnig var rekstraraðila bent á að á meðan starfsleyfið er í gildi hjá stofnuninni þá er reglulegu eftirliti sinnt
á staðnum og innheimt skv. gjaldskrá stofnunarinnar. Óski rekstraraðili eftir að leyfið verði fellt niður þá
ber að senda formlegt erindi til stofnunarinnar þar um.

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.
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