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Staðsetning

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS
Engin athugasemd var gerð í eftirlitinu en 7 frávik komu fram er varða rangra staðsetningu kvía, skil á ársskýrslu, skil
á grænu bókhaldi, skil á útstreymisbókhaldi, að áhættumat og viðbragðsáætlun er ekki til staðar, að neyðaráætlun er
ekki til staðar og að lífrænum úrgangi er fargað á óleyfilegan hátt.
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.

Frávik frá

Lýsing á fráviki

Gr. 1.2 í starfsleyfi

Kvíar eru staðsettar utan þess svæðis sem tilgreint er í
viðaukum starfsleyfis. Rekstraraðili vinnur að undanþágubeiðni
vegna þessa en afrit umsóknar hefur ekki borist eftirlitsaðila né
staðfesting á að undanþága hafi fengist hjá umhverfis- og
auðlindaráðuneyti.

Gr. 3.3 í starfsleyfi

Rekstaraðili skal taka saman ársyfirlit og senda til eftirlitsaðila
fyrir 1. maí ár hvert. Í yfirlitinu skulu koma fram niðurstöður
mælinga og skráninga, sbr. kröfur í 3. og 5. kafla. Ársskýrslu
fyrir árið 2015 hefur ekki verið skilað til eftirlitsaðila.

Gr. 3.4 í starfsleyfi

Rekstraraðili skal færa grænt bókhald í samræmi við ákvæði
reglugerðar nr. 851/2002, um grænt bókhald. Frestur var gefin
til 1. júlí til skila á grænu bókhaldi 2015. Skýrslunni hefur enn
ekki verið skilað.

Gr. 3.4 í starfsleyfi

Rekstraraðili skal færa útstreymisbókhald í samræmi við
reglugerð nr. 990/2008, um útstreymisbókhald. Frestur var
gefinn til 1. júlí til að skila inn útstreymisbókhaldi 2015.
Skýrslunni hefur enn ekki verið skilað.

Gr. 4.4 í starfsleyfi

Rekstraraðili skal gera áhættumat og vinna viðbragðsáætlun á
grundvelli þess. Þar skal taka á hugsanlegri hættu á
bráðamengun og hvenær tilkynna skuli um mengunaróhöpp til
Umhverfisstofnunar. Áhættumat og viðbragðsáæltun var ekki
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aðgengileg í eftirlitinu og hefur ekki verið send eftirlitsaðila.

Gr. 4.5 í starfsleyfi

Útbúa skal neyðaráætlun sem skal vera tiltæk ef kemur til
óvæntrar stöðvunar á rekstri eldisstöðvarinnar.
Neyðaráætlun var ekki aðgengileg í eftirlitinu og hefur ekki verið
send eftirlitsaðila.

Gr. 2.9 í starfsleyfi

Ekki er heimilt að farga lífrænum úrgangi á annan hátt en
kveðið er á um í starfsleyfi.
Ef endurnotkunar- og
endurnýtingarmöguleikar eru fyrir hendi skal koma úrgangi í
slíka vinnslu ef kostur er. Að öðrum kosti skal lífrænn úrgangur
fluttur til viðurkenndrar eyðingar eða urðunar.
Fram kom í eftirliti að dauðfisk sé fargað í lóninu og er það með
öllu óheimilt. Sýna þarf kvittanir frá móttökuaðila lífræns
úrgangs.

ATHUGASEMDIR
Engin athugasemd var gerð í eftirlitinu.
ANNAÐ
Niðurstöðum úr botnsýnatökum og sjósýnum var skilað til eftirlitsaðila með tölvupósti þann 8. júní sl.
Bent er á að uppfæra þarf vökutnaráætlun og senda eftirlitsaðila afrit af nýrri áætlun.

28.07.2016
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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