








EFTIRLITSSKÝRSLA
Fjallableikja ehf   Hallkelshólum

Sex frávik komu fram í eftirliti er varða að rekstraraðili framleiðir of mikið magn fiskjar í stöðinni, viðbragðs og
neyðaráætlun er ekki til staðar, skáningar á losun efna út í umhverfið er ábótavant, umgengni á lóð er ábótavant,
frágang olíugeymis og að slý sést við frárennsli. Engin athugasemd var gerð í eftirlitinu.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 29.9.2017 Guðbjörg Stella Árnadóttir

Fyrirtæki Fjallableikja ehf

Flokkur

Staðsetning

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.

UMFANG EFTIRLITS

Tegund eftirlits Framselt eftirlitHeimili Hallkelshólum, Grímsnes- og
GrafningshreppiKennitala 670809-0720

ÍSAT nr.

Fiskeldi

Erna Karen Óskarsdóttir

Fulltrúi fyrirtækis Ágúst Friðmar Backman

Fulltrúi fyrirtækis

Ábyrgðarmaður eftirlits

Eftirlitsmaður

Starfsleyfi (viðauki II í rg. 785/1999) Starfsleyfi sem gefin eru út af Heilbrigðiseftirlitinu geta að hámarki
verið fyrir framleiðslu 20t fiskjar sé frárennslið leitt í ferskvatn.
Rekstraraðili framleiðir um 100t á ári og er því langt yfir mörkum
starfsleyfisins. Bent er á að sækja þarf um stækkun á starfsleyfi til
Umhverfisstofnunar hið fyrsta.

Gr. 1.4 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum
fyrir fiskeldi á landi.

Gera skal viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa og neyðaráætlun
ef til rekstrarstöðvunar kemur. Viðbragðsáætlun og neyðaráætlun er
ekki til staðar.

Gr. 1.4 í samræmdum
starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á landi

Skrá skal losun efna út í umhverfið. Engar skráningar eru til um losun
efna út í umhverfið.

Gr. 2.3 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum
fyirr fiskeldi á landi

Fyrirtækinu er skilt að sjá um að á öllu athafnasvæði þess sé gætt
fyllsta hreinlætis. Mikið er um drasl á lóð og umgengni ekki ásættanleg.

Gr. 80 í reglugerð nr. 35/1994 um varnir
gegn olíumengun frá starfsemi í landi.

Ganga skal þannig frá neyslugeymum að ekki geti orðið sjálfrennsli frá
þeim þegar þeir eru ekki í notkun. Eldri geymirinn stendur ekki í
olíuheldri lekavörn og engin árekstrarvörn er við geyminn.

Frávik frá Lýsing á fráviki
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gr. 2.1 í samræmdum starfsleyfisskilyrðum
fyrir fiskeldi á landi.

Beita skal bestu fáanlegu tækni til að fyrirbyggja mengun umhverfis.
Slý var að sjá við útrás sem bendir til þess að hreinsibúnaður
stöðvarinnar sé ekki að virka sem skildi.

Engar athugasemdir voru gerðar í eftirlitinu.

Rekstrarleyfi er fyrir 100t í stöðinni og er því ósamræmi á milli þess og starfsleyfis Heilbrigðiseftirlitsins sem getur að
hámarki verið fyrir 20t þar sem frárennsli er í ferskvatn skv. viðauka, en ekki er tilgrei

03.11.2017
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.

ANNAÐ

ATHUGASEMDIR

Guðbjörg Stella Árnadóttir
_________________________
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