








EFTIRLITSSKÝRSLA
Laxar Fiskeldi ehf.   Reyðarfjörður

Fjögur frávik komu fram við eftirlit er varða að vöktunaráætlun vantar, tryggingaskýrteini hefur ekki verið sent
eftirlitsaðila, að neyðaráætlun hefur ekki verið send eftirlitsaðila og að áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar
hefur ekki verið skilað. Ein athugasemd var gerð varðandi að afrit af áhættumati og viðbragðsáætlun hefur ekki verið
sent til eftirlitsaðila til staðfestingar. Rekstraraðili hefur nú sent þau gögn sem óskað var eftir til eftirlitsaðila.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 12.10.2017 Guðbjörg Stella Árnadóttir

Fyrirtæki Laxar Fiskeldi 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.

Rekstraraðili hóf starsemi í Reyðarfirði árið 2017, en leyfið var gefið út þann 19. janúar 2012.
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Fulltrúi fyrirtækis Kristján Ingimarsson

Fulltrúi fyrirtækis Gunnar Steinn Gunnarsson

Ábyrgðarmaður eftirlits

Eftirlitsmaður

Gr. 5.1 í starfsleyfi Rekstraraðili skal leggja fram drög að vöktunaráætlun fyrir
1. maí 2012. Drög að vöktunaráætlun voru send
eftirlitsaðila með tölvupósti þann 27. okt. sl.

Gr. 4.6 í starfsleyfi Rekstraraðili skal taka ábyrgðartryggingu eða leggja fram
aðra fullnægjandi tryggingu. Rekstraraðili sendi afrit af
tryggingaskýrteini með tölvupósti til eftirlitsaðila þann 6.
nóv sl.

Gr. 4.5 í starfsleyfi Rekstraraðili skal leggja fram drög að neyðaráætlun fyrir
1. maí 2012. Drög að neyðaráætlun voru send
eftirlitsaðila með tölvupósti þann 6. nóv. sl.

Gr. 1.5 í starfsleyfi Rekstraraðili skal skila áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar til
Umhverfisstofnunar eigi síðar en sex mánuðum eftir gildistöku
starfsleyfisins. Áætluninni var skilað með tölvupósti til eftirlitsaðila þann
6. nóv. sl.

Athugasemd er gerð við að rekstraraðili hefur ekki sent afrit af áhættumati og viðbragðsáætlun skv., gr. 4.4 í
ATHUGASEMDIR

Frávik frá Lýsing á fráviki
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starfsleyfi til eftirlitsaðila. Staðfest var í eftirliti að þessi gögn eru til staðar í starfsstöð rekstraraðila og var afrit af
viðbragðsáætlun sent eftirlitsaðila með tölvupósti þann 27. okt. sl.

Bent er á að skila þarf ársskýrslu, útstreymisbókhaldi og grænu bókhaldi v. ársins 2017 fyrir 1. maí nk. á netfangið
ust@ust.is.

Viðstaddur eftirlitið var einnig Berit Solvang

10.11.2017
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

Guðbjörg Stella Árnadóttir
_________________________
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