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Starfssemi
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A ekki vi6 Athugasemdir:

Er umfang i samremi vi6
starfsle;,fi? (

Bleikjueldi, a620t

Breytingar 6 starfsemi fr6
siOasta eftirliti?

Antla1arbrefiingar2
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Frsta eftirlit usTadAST

Er innra eftirlit og
skr6ningar i samrpmi vi6
starfsleyfi (sj6 grein 3.1. i
starfsleyfi).

r
D*sbt

Er skr66 i dagb6k/rekstrarhandb6k?

Arsskyrsla/samantekt
skilab $zrir 1. mai?

( Ekki komin I

Grenu b6khaldi og
utstreymisb6khaldi skilad

ftrir 1. mai?

A ekki vi6

Er iihrethrmat og
uppferSar
viObragdsdrtlanir til
stadar? (vidbragds6rtlun
vegna br66mengunar,
vi6bragds6retlun vegna
timabundinnar og
6timabundinnar
rekstrarstOdvunar)
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Vantar ihrettumat og
vi6bragdsSrtlun
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Samrfdsfundur? Nesti
fundur boda6ur?

A ekki vi6

Er trygging Yegna
br6damengunar i gildi?
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Sko6a a6ste6ur, 6 pad vi6?

Er ney6ar6retlun til
stadar?
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Vantar neydar6otlun

Umhverli Jet
itagi

Nei /
Ekki i
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A ekki vi6 Athugasemdir:

Umhverfismarkmid og
umhverfi s stj 6rnunarkerfi ?

A ekki vi6

Styring 6 f66urgi6f
pannig ad
rirgangsmyndun s6 i
l6gmarki?
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Er sladning S losun
fosfors og k6fnunareftris?
Eru losunarmdrk virt?

Mrelingar e6a
ritreikningar?

Si6ustu maelingar?
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Ni6urst66um mrelinga hefur ekki
veri6 skilad inn.

Astand ffirennslis
(landeldi).
Eru set eda ftfellingar?
Olia e6a froda?
Sorp e6a adrir
adskotahlutir?
Hitaupgufun fr6
frrirennsli?
Er 6edlileg lykt?
Er fiskur i frarennsli?
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N6nari rysing 6
mengunarvarnarbrinaSi i
frfuennsli, sijun, settj rirn,
tromlur, opn.
Lei6 frr{rennslis fr6 keri
a6 vi6taka.
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Skv. starfsleyfi sskilurdum ?
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Astand og llfsing vidtaka
(s.s. {arlregd fr6 kerum,
ferskvatn" si6r). t oo.e' '4aarO \/
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Umhverfi sj6kvia.
Hvernig er $zlgst med
uppsdfoun fodurleifa -
parf ad fulgiast med?

Er miki6 af
pdrungabl6ma eda fugli i
n6grenninu?

A ekki vi6

Er eftirlit med
vatnsgcdum i vi6taka. A

Vantar
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Er stadsetning kvia skv.
starfsleyfi?

A ekki vi6

Hver er fioldi kvia, sterd
peirra og 6rtlad magn og
strer6 fiskjar?

A ekki vi6

Hvenrr er 6mtlud sl6kun
rir kvium? Hvar verdur
s16tra6? Hver tekur vi6
sl6gi? Hvener er nrsta
ritsetning sei6a 6retlu6?

A ekki vi6

Me6hdndlun rirgangs og
spiliefna i samrami vi6
starfsleyfi? Sdftrun og
ftirgun daudfisks?
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Er umhverfisvdldun i
samrcmi vi6 starfsleyfi? *

Skil 5 ni6urst66um
mrelinga
umhverfisvriktunar.
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Vantar
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Skil6 06rum melingum
sem nefndar eru i
starfsleyfi, ef vi6 6.

A ekki vi6

Nrestu r{retlu6u melingar?
Hverjar?

Er pab skv. starfsleyfi?

Hver s6r um
melingarnar?

'r

I
[ta\bnlhru{t*rl

Eftirlit med fi skeldisstri6



Ni6urst66ur sidasta eftirlits :

F),rsta eftirlit UST/MAST til reksrraradila

Samantekt:
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EFTIRLITSSKÝRSLA
Jöklableikja ehf.   Hornafirði

Tvö frávik komu fram við eftirlitið er varða hreinsun frárennslis og mengunarvarnarbúnað. Engin athugasemd var gerð
í eftirlitinu.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 4.11.2016 Guðbjörg Stella Árnadóttir

Fyrirtæki Jöklableikja 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 Breiðabólsstað 4, Hala II

Kennitala 540102-4730

Gr. 2.6 og gr. 3.1 í starfsleyfisskilyrðum
fyrir fiskeldi á landi

Frárennsli frá fiskeldi skal forhreinsa áður en það berst í viðtaka og
skal frárennsli vera í samræmi við bestu fáanlegu tækni fyrir fiskeldi.
Engin hreinsun er á frárennslisvatni úr eldiskerum

Gr. 2.1 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi á
landi

Beita skal bestu fáanlegu tækni til að fyrirbyggja mengun umhverfisins.
Umhverfi eldiskera á útisvæði ber þess merki að ekki sé unnið með
þennan lið starfsleyfisskilyrðina, búnaður eldisins samræmist ekki
kröfum um bestu fáanlegu tækni.

Engar athugasemdir voru gerðar í eftirlitinu en bent er á ákvæði starfsleyfis, starfleyfisskilyrða og laga og reglugerða
varðandi starfsemi fiskeldis á landi.

ÍSAT nr. 03.22.0

Skv. lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerð nr. 786/1999 um
mengunarvarnareftirlit og reglugerð 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með
sér mengun skal rekstraraðili vinna vöktunaráætlun fyrir svæðið í samráði við Umhverfisstofnun og skila
skýrslu með niðurstöðum vöktunar árlega.

Einnig skal rekstraraðili vinna neyðaráætlun sem skal vera tiltæk ef kemur til óvæntrar stöðvunar á rekstri
eldisstöðvarinnar, áhættumat og viðbragðsáætlun þar sem tekið er á hugsanlegri hættu á bráðamengun
og hvenær tilkynna skuli um mengunaróhöpp.

Rekstraraðili skal skila inn afriti af tryggingaskírteini vegna bráðamengunar skv. ákvæði 16. gr. laga nr.
33/2004.

Skv. starfsskilyrðum fyrir fiskeldi á landi skal rekstraraðili starfrækja innra eftirlit með mengandi þáttum
starfseminnar og ber rekstraraðila að halda dagbók um framleiðslumagn á hverjum stað, atvik er varða
mengunarvarnir og áhrif á umhverfi og kvartanir og/eða athugasemdir sem berast. Skal eftirlitsaðili hafa
aðgang að þeirri dagbók.

Fiskeldi

Baldur Marteinn Einarsson

ANNAÐ

Fulltrúi fyrirtækis Arnór Már Fjölnisson

Fulltrúi fyrirtækis

ATHUGASEMDIR

Frávik frá Lýsing á fráviki

Ábyrgðarmaður eftirlits

Eftirlitsmaður
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01.12.2016
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. Guðbjörg Stella Árnadóttir

_________________________
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