








EFTIRLITSSKÝRSLA
Ísþór   Ölfusi

Farið var í eftirlit í seyðastöð fyrirtækisins í Þorlákshöfn. Fjögur frávik frá starfsleyfi komu fram í eftirlitinu. Engin
athugasemd var gerð í eftirlitinu.

NIÐURSTAÐA EFTIRLITS

Dags eftirlits 4.10.2017 Sverrir Aðalsteinn Jónsson

Fyrirtæki Ísþór

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 Nesbraut 25

Kennitala 660509-0380

ÍSAT nr. 03.22.0

Fiskeldi

Erna Karen Óskarsdóttir

Fulltrúi fyrirtækis Sigurður Örn Jakobsson

Fulltrúi fyrirtækis Þórarinn Ólafsson

Ábyrgðarmaður eftirlits

Eftirlitsmaður

Grein 3.4 í starfsleyfi Samkvæmt gr. 3.4 á að taka saman ársyfirlit og senda eftirlitsaðila fyrir
1. maí ár hvert. Ársyfirliti fyrir árið 2016 hefur ekki verið skilað.

Grein 3.5 í starfsleyfi Samkvæmt gr. 3.5 á rekstraraðili að færa grænt bókhald í samræmi við
ákvæði reglugerðar 851/2002 um grænt bókhald og skal því skilað fyrir
1. maí ár hvert. Grænu bókhaldi fyrir árið 2016 var skilað með
tölvupósti þann 9. nóv. sl.

Grein 4.5 í starfsleyfi Samkvæmt gr. 4.5 skal neyðaráætlun vera tiltæk ef kemur til óvæntrar
stöðvunar á rekstri eldisstöðvarinnar. Þessi áætlun liggur ekki fyrir.

Grein 5.1 í starfsleyfi Samkvæmt gr. 5.1 á rekstraaðila að senda vöktunaráætlun til
eftirlitsaðila fyrir 1. ágúst 2015. Vöktunaráætlun hefur ekki borist
eftirlitsaðila.

Engin athugasemd var gerð í eftirlitinu.

Rekstraraðili hefur fengið áminningu vegna þriggja frávika frá síðasta eftirliti er varða mælingar í frárennsli, skil á
ársyfirliti og skil á grænu bókhaldi ársins 2015. Frestur til að skila inn staðfestingu á úrbótum rann út þann 28. sept. sl.
en sú staðfesting hafði ekki borist eftirlitsaðila við eftirlit. Rekstraraðili vinnur nú að úrbótum. Jafnframt hefur
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rekstraraðili fengið áminningu vegna vanskila á grænu bókhaldi fyrir árið 2016.

15.11.2017
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. Sverrir Aðalsteinn Jónsson
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