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Staðsetning

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS
Tvö frávik komu fram við eftirlit er varða að upplýsingar um gangsetningu stöðvarinnar voru ekki sendar eftirlitsaðila
og sýni voru ekki tekin skv. gr 3.3 í starfsleyfi, áður en starfsemin hófst. Ein athugasemd er gerð varðandi að áætlanir
skv. gr. 1.6, 4.4 og 4.6 í starfsleyfi, var ekki skilað sérstaklega heldur sem hluta af gæðahandbók stöðvarinnar.
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. 1.5 og 1.6 í starfsleyfi

Rekstraraðili skal veita Umhverfisstofnun upplýsingar um fyrirhugaðar
breytingar í stöðinni þ.m.t. þegar stöðin er gangsett í fyrsta skipti og ef
rekstur hennar hefur legið niðri í meira en mánuð. Umhverfisstofnun
var ekki tilkynnt um að rekstur væri hafinn í stöðinni.

Gr. 3.3 í starfsleyfi

Taka skal sýni og mæla svifagnir og lífrænt efni í frárennsli. Fyrsta
mæling skal fara fram fyrir 1. ágúst 2015, næstu mælingu skal lokið
fyrir árslok 2016 og síðan skal gera mælingar á a.m.k. þriggja ára
fresti. Mælingar áður en starfsemin hófst voru ekki gerðar.

ATHUGASEMDIR
Athugasemd er gerð við að áætlunum skv. gr. 1.6, 4.4 og 4.6 hefur ekki verið skilað sérstaklega heldur í
gæðahandbók með öðrum uppl. um starfsemina. Öllum áætlunum þarf að skila í sér skjölum.
ANNAÐ
Starfsemi hófst í stöðinni í júní 2017 og var fyrsta slátrun nú í ár, 230t.
Stöðin er einn í byggingu að verið er að koma starfseminni smá saman í gang.
27.12.2017
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.
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