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Eftirlit með fiskeldisstöð - Gátlisti 

 
Nafn rekstraraðila: 

Veiðifélag Ytri-Rangár 

Dags. eftirlits: 

14.11.2018 

Staðsetning stöðvar: 

Húsafelli 

Starfsleyfisflokkur: 

4 

Kennitala rekstraraðila: 

691092-2599 

Gildistími starfsleyfis: 

01.01.2023 

Kvittun afhend: 

Já 

Gerð stöðvar: 

Allt að 300 þús seiði, 

að 40 g þyngd 

 

Starfssemi  
Já /  

Í lagi 

Nei / 

Ekki í 

lagi 

Á ekki við Athugasemdir: 

Er umfang í samræmi við 

starfsleyfi? 

 X  Fá um 500 þús hrogn á ári, sleppa 

um 3-400 þús seiða á ári. 

Breytingar á starfsemi frá 

síðasta eftirliti? 

Áætlaðar breytingar? 

X   Búið er að útbúa settjörn. Til stendur 

að betrumbæta hana og setja 

tromlusíu ef hreinsunin í settjörninni 

verður ekki nægileg. 

Er innra eftirlit og 

skráningar í samræmi við 

starfsleyfi (sjá grein 3.1. í 

starfsleyfi). 

 X  Daglegar skráningar, súrefni, hiti og 

afföll eru skrifaðar í bók sem er svo 

reglulega fært á tölvuform.  

Skráningar á losun efna, vantar. 

Afstöðumynd af stöð vantar 

Ársskýrsla/samantekt 

skilað fyrir 1. maí? 

  X Á ekki við en þarf að vera 

aðgengilegt eftirlitsaðila 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. 

Er trygging vegna 

bráðamengunar í gildi? 

  X Á ekki við. 
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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   Sjálfvirk fóðrun út frá 

vaxtarkúrvum.  

Er skráning á losun 

fósfórs og köfnunarefnis? 

Eru losunarmörk virt? 

Mælingar eða 

útreikningar? 

Síðustu mælingar? 

 X  Engin skráning, hvorki hefur verið 

mælt né reiknað út. 

Ástand frárennslis. 

Eru set eða útfellingar? 

Olía eða froða? 

Sorp eða aðrir 

aðskotahlutir? 

Hitauppgufun frá 

frárennsli? 

Er óeðlileg lykt? 

Er fiskur í frárennsli? 

X   Set og útfellingar sjást í settjörn en 

ekki í frárennslinu úr settjörninni. 

Engin óeðlileg lykt eða uppgufun 

var og enginn fiskur sást. 

Nánari lýsing á 

mengunarvarnarbúnaði í 

frárennsli, síun, settjörn, 

tromlur, oþh. 

Leið frárennslis frá keri 

að viðtaka. 

X   Frárennsli frá inni- og útikerjum 

rennur á sama stað í settjörn sem er í 

um 50 m fjarlægð frá eldishúsi. Úr 

tjörninni rennur frárennsli út í 

Kaldá, sem rennur í Hvítá eftir um 8 

km. 

Ástand og lýsing viðtaka 

(s.s. fjarlægð frá kerum, 

ferskvatn, sjór). 

X   Ferskvatn. 

Er eftirlit með 

vatnsgæðum í viðtaka. 

  X Á ekki við. 

Meðhöndlun úrgangs og 

spilliefna í samræmi við 

starfsleyfi? Söfnun og 

förgun dauðfisks? 

X  

 

 

 Dauðfiskur eftir kreistingar fer í 

Arctic Protein í Borgarnesi, vantar 

kvittanir. Dauðfiskur v/ affalla eru 

um 3 stk á viku og fara í poka, með 

heimilissorpi í gám. Plast utan af 
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X 

fóðri er ekki flokkað frá og fer 

einnig í gám. Gámaþjónusta 

Vesturlands tæmir gám. 

Kvörtun vegna spilliefnatunna í 

timburgám: Skv. rekstraraðila fóru 

tunnur fyrir mistök í timburgám við  

Grímsstaði en hefur yfirleitt verið 

skilað í spilliefnamóttöku.Einnig 

hefur eitthvað verið um að bændur í 

nágrenninu fái tunnur hjá 

rekstraraðila til notkunar. Breytt 

hefur verið um verklag til að koma í 

veg fyrir að þetta gerist aftur og 

rekstraraðili áætlar að endurheimta 

tunnur hjá bændum og skila inn. 

Rekstraraðila var bent á að fá 

kvittanir við skil spilliefnaumbúða.  

Er umhverfisvöktun í 

samræmi við starfsleyfi? 

  X Á ekki við. 

Skil á niðurstöðum 

mælinga 

umhverfisvöktunar. 

  X Á ekki við. 

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   Rekstraraðili áætlar að mæla í 

frárennsli í nóvember.  

 

Sýni ehf. 

 

Niðurstöður síðasta eftirlits: 

Engin frávik komu fram við eftirlit en gerðar voru athugasemdri varðandi skráningar í 

rekstrarahandbók og mat á losun efna út í umhverfið og að áhættumat og viðbragðsáætlun, 

neyðaráætlun og vöktunaráætlun vantar. 

Samantekt: 

 

 

 

Snyrtileg klak- og seiðastöð, með tvö útiker og 58 inniker, þar sem laxaseiði 

eru alin til sleppinga í Ytri-Rangá. Starfsleyfið gildir fyrir eldi allt að 300 þús 

seiða á ári, umfang stöðvar er meira á ársgrundvelli. Engar mælingar hafa verið 

gerðar á losun efna út í umhverfið né reiknað útfrá fóðurnotkun. Afstöðumynd 

vantar. Neyðaráætlun, áhættumat og viðbragðsáætlun vantar 

Fimm frávik komu fram við eftirlitið er varða umfang, skráningar, áhættumat 

og viðbragðsáætlun v/bráðamengunar, neyðaráætlun og meðhöndlunar úrgangs. 

Ein ábending er gerð. 
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Rekstraraðila er bent á að fá kvittanir fyrir móttöku dauðfisks og spilliefna. Skil 

spilliefnabrúsa verða skoðuð við næsta eftirlit. 

Annað: 

 
Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu. 

                                

 

Undirskrift eftirlitsmanns: ______________________________________   



EFTIRLITSSKÝRSLA
Veiðifélag Ytri-Rangár   Húsafelli

Fimm frávik komu fram við eftirlitið er varða umfang starfsemi, skráningar, áhættumat og viðbragðsáætlun
v/bráðamengunar, neyðaráætlun v/rekstrarstöðvunar og meðhöndlun úrgangs. Ein ábending er gerð.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 14.11.2018 Hulda Soffía Jónasdóttir

Fyrirtæki Veiðifélag Ytri-Rangár

Flokkur

Staðsetning

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

UMFANG EFTIRLITS

Tegund eftirlits ReglubundiðHeimili Bjólu 1

Kennitala 691092-2599

ÍSAT nr. 03.22.0

Fiskeldi

Hulda Soffía Jónasdóttir

Fulltrúi fyrirtækis Jón Guðjónsson

Fulltrúi fyrirtækis

Ábyrgðarmaður eftirlits

Eftirlitsmaður

Frávik frá Lýsing á fráviki

Gr. 1.3 í starfsleyfi Skv. starfsleyfi er fjöldi seiða allt að 300 þúsund á ári og stærð þeirra allt
að 40 g. Alin eru fleiri en 300 þúsund seiði í stöðinni á ári.

Gr. 4.1 í starfsleyfi Skráningar á losun efna í umhverfið og afstöðumynd vantar.

Gr. 4.1 í starfsleyfi og 18. gr laga 33/2004
um varnir gegn mengun hafs og stranda

Áhættumat og viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar vantar.

Gr. 4.1 í starfsleyfi Neyðaráætlun vegna tímabundinnar eða ótímabundinnar
rekstrarstöðvunar vantar.

Gr. 3.4 í starfsleyfi Spilliefnum skal komið til viðurkenndrar spilliefnamóttöku. Tunnur undan
formaldehýði voru settar í timburgám sveitafélagsins við Grímsstaði í
Reykholtsdal. Tunnurnar hafa verið fjarlægðar af sveitafélagi og verklagi
rekstraraðila breytt, frávikinu telst því lokið.



bls. 2

Rekstraraðila er bent á að fá kvittanir fyrir móttöku dauðfisks og spillefna. Skil spilliefnabrúsa verða skoðuð við næsta
eftirlit.

Bæklingur um umhverfismarkmið var kynntur í eftirlitinu.

14.12.2018
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,

ANNAÐ

ÁBENDINGAR

Hulda Soffía Jónasdóttir
_________________________








