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Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti 

 
Nafn rekstraraðila: 

Þorskeldi ehf.  

Dags. eftirlits: 

10.10.2018 

Staðsetning stöðvar: 

Fáskrúðsfirði 

Starfsleyfisflokkur: 

4 

Kennitala rekstraraðila: 

451103-3420 

Gildistími starfsleyfis: 

27.05.2020 

Kvittun afhend: 

Já 

Gerð stöðvar: 

Sjókvíaeldi, þorskur til 

áframeldis 

 

Starfssemi  
Já /  

Í lagi 

Nei / 

Ekki í 

lagi 

Á ekki við Athugasemdir: 

Er umfang í samræmi við 

starfsleyfi? 

X   Skv. rekstraraðila er engin starfsemi 

eins og stendur. 

Breytingar á starfsemi frá 

síðasta eftirliti? 

Áætlaðar breytingar? 

X   Lögðu (tímabundið) niður rekstur. 

Eru í ferli að óska eftir 

tegundabreytingu. 

Fjórar kvíar voru úti á meðan rekstur 

var, tvær hafa verið fjarlægðar en 

flothluti tveggja er enn úti. 

Er innra eftirlit og 

skráningar í samræmi við 

starfsleyfi (sjá grein 3.1. í 

starfsleyfi). 

 X  Úrgangur og losun efna í umhverfið 

ekki skráð. 

Ársskýrsla/samantekt 

skilað fyrir 1. maí? 

  X Á ekki við en þarf að vera 

aðgengilegt eftirlitsaðilum við 

eftirlit. 

Grænu bókhaldi og 

útstreymisbókhaldi skilað 

fyrir 1. maí? 

  X Á ekki við. 

Er áhættumat og 

uppfærðar 

viðbragðsáætlanir 

aðgengilegar á staðnum? 

(viðbragðsáætlun vegna 

bráðmengunar, 

viðbragðsáætlun vegna 

tímabundinnar og 

ótímabundinnar 

rekstrarstöðvunar) 

 X  Vantar. 

Samráðsfundur?  

Næsti fundur boðaður? 

  X Á ekki við. 
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Er trygging vegna 

bráðamengunar í gildi? 

 X  Vantar. 

Er neyðaráætlun til 

staðar? 

 X  Vantar. 

 

Umhverfi  
Já /  

Í lagi 

Nei / 

Ekki í 

lagi 

Á ekki við Athugasemdir: 

Umhverfismarkmið og 

umhverfisstjórnunarkerfi? 

  X Á ekki við. 

Stýring á fóðurgjöf 

þannig að 

úrgangsmyndun sé í 

lágmarki? 

X   Handvirk fóðrun reiknuð útfrá 

lífmassa. 

Er skráning á losun 

fósfórs og köfnunarefnis? 

Eru losunarmörk virt? 

Mælingar eða 

útreikningar? 

Síðustu mælingar? 

 X  Engin skráning. 

Hvernig er fylgst með 

uppsöfnun fóðurleifa – 

þarf að fylgjast með? 

Er mikið af 

þörungablóma eða fugli í 

nágrenninu? 

  X Á ekki við þar sem enginn rekstur 

er. 

 

 

Er staðsetning kvía skv. 

starfsleyfi? 

X   Í lagi 

Hver er fjöldi kvía, stærð 

þeirra og áætlað magn og 

stærð fiskjar? 

X   Voru fjórar kvíar á meðan rekstur 

var, flothluti tveggja er enn úti. 

Eru kvíarnar staðsettar 

innan leyfilegs svæðis 

skv. starfsleyfi? 

X   Í lagi 

Hvenær er áætluð slátrun 

úr kvíum? Hvar verður 

slátrað? Hver tekur við 

slógi? Hvenær er næsta 

útsetning seiða áætluð? 

  X Á ekki við þar sem rekstur hefur 

(tímabundið) verið lagður niður. 

Er eftirlit með 

vatnsgæðum í viðtaka? 

 X  Engar mælingar hafa verið gerðar. 
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Meðhöndlun úrgangs og 

spilliefna í samræmi við 

starfsleyfi? Söfnun og 

förgun dauðfisks? 

X   Úrgangur urðaður við Lón í 

Hornarfirði. 

Dauðfiskur  fer í bræðslu með 

öðrum fiskiúrgangi. Skráningar 

haldnar í skýrslum skilað til MAST. 

Er umhverfisvöktun í 

samræmi við starfsleyfi? 

 X  Engar mælingar gerðar. 

Skil á niðurstöðum 

mælinga 

umhverfisvöktunar. 

  X Á ekki við en þarf að vera 

aðgengilegt eftirlitsaðila við eftirlit. 

 

Skil á öðrum mælingum 

sem nefndar eru í 

starfsleyfi, ef við á. 

  X Á ekki við. 

 

Næstu áætluðu mælingar? 

Hverjar?   

Er það skv. starfsleyfi? 

Hver sér um 

mælingarnar? 

 X  Þar sem enginn rekstur er eru engar 

mælingar áætlaðar. 

 

Niðurstöður síðasta eftirlits: 

Engin frávik komu fram í eftirlitinu og engar athugasemdir voru gerðar. 

Samantekt: 

 

 

Ekki er rekstur sem stendur. Flothluti tveggja kvía er enn úti. 

Þrjú frávik komu fram við eftirlitið er varða áhættumat og áætlanir vegna 

bráðamengunar og rekstrarstöðvunar, tryggingu vegna bráðamengunar og 

skráninga í rekstrardagbók. 

Annað: 

 

 

 

 

Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu. 

Rekstraraðila er bent á að senda tilkynningu á ust@ust.is ef rekstur hefst aftur í 

stöðinni. Á meðan starfsleyfi er í gildi mun Umhverfisstofnun hafa eftirlit með 

starfsseminni skv. gildandi eftirlitsáætlun og innheimt verður eftirlitsgjald skv. 

gjaldskrá stofnunarinnar, hvort sem rekstur er í gangi eður ei. Óski rekstraraðili 

eftir því að starfsleyfið verði fellt úr gildi skal senda um það formlegt erindi á 

Umhverfisstofnun, annað hvort á netfangið ust@ust.is eða með bréfpósti. 

 

                                 

 

Undirskrift eftirlitsmanns: ______________________________________   

mailto:ust@ust.is


EFTIRLITSSKÝRSLA
Þorskeldi ehf.   Fáskrúðsfirði

Skv. rekstraraðila er ekki rekstur sem stendur. Flothluti tveggja kvía er enn úti.

Þrjú frávik komu fram við eftirlitið er varða áhættumat og áætlanir vegna bráðamengunar og rekstrarstöðvunar,
tryggingu vegna bráðamengunar og skráninga í rekstrardagbók.
Ábending er gerð varðandi viðhald kvía.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 10.10.2018 Hulda Soffía Jónasdóttir

Fyrirtæki Þorskeldi ehf.

Flokkur

Staðsetning

Eftirlitið var framkvæmt af Umhverfisstofnun  og vísað er í meðfylgjandi gátlista.

UMFANG EFTIRLITS

Tegund eftirlits ReglubundiðHeimili Hömrum 12

Kennitala 451103-3420

ÍSAT nr.

Fiskeldi

Halla Einarsdóttir

Fulltrúi fyrirtækis Elís H. Grétarsson

Fulltrúi fyrirtækis Kjartan Reynisson

Ábyrgðarmaður eftirlits

Eftirlitsmaður

16. grein laga 33/2004 um varnir gegn
mengun hafs og stranda og reglugerð
1078/2005 um tryggingar skipa og
starfsemi á landi vegna bráðamengunar

Tryggingu vegna bráðamengunar hafs og stranda vantar.

Gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi í
sjó og 18. grein laga 33/2004 um varnir
gegn mengun hafs og stranda

Áhættumat og viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar og
neyðaráætlun vegna rekstrarstöðvunar vantar.

gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi í
sjó

Skráningum í rekstrardabók er ábótavant.

Rekstraraðila er bent á að viðhalda þarf þeim hluta kvía sem enn eru úti til að lágmarka hættu á að grindur losni frá
eða annarri mengun vegna þeirra,

Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu.
Ef rekstur hefst aftur í stöðinni skal halda skráningar skv. gr. 1.4 í starfsleyfisskilyrðum fyrir fiskeldi í sjó.
Rekstraraðila er einnig bent á að senda tilkynningu á ust@ust.is ef rekstur hefst aftur í stöðinni. Á meðan starfsleyfi er
í gildi mun Umhverfisstofnun hafa eftirlit með starfsseminni skv. gildandi eftirlitsáætlun og innheimt verður eftirlitsgjald
skv. gjaldskrá stofnunarinnar, hvort sem rekstur er í gangi eður ei. Óski rekstraraðili eftir því að starfsleyfið verði fellt
úr gildi skal senda um það formlegt erindi á Umhverfisstofnun, annað hvort á netfangið ust@ust.is eða með bréfpósti.

ANNAÐ

ÁBENDINGAR

Frávik frá Lýsing á fráviki

bls. 1



20.11.2018
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.

Reykjavík,

Hulda Soffía Jónasdóttir
_________________________

bls. 2


