
 

 

 
 
 

 

Tilkynning um fyrirhugaða breytingu á starfsemi 

sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir 
 
 
 

1. Upplýsingar um rekstraraðila: 
 

Rekstraraðili/starfsleyfishafi: 
Arnarlax ehf 

Kennitala rekstraraðila: 
5803100600 

Heimilisfang: 
Strandgata 1 465 Bíldudal 

Starfsemi: 
Fiskeldi. Kynslóðaskipt sjókvíaeldi 

Heimilisfang starfstöðvar: 
Strandgata 1 465 Bíldudal 

Útgáfudagur starfsleyfis: 
15.02.2016 

Starfsleyfi rennur út: 
15.02.2032 

Tengiliður (nafn og sími): 
Þorsteinn Másson. 6966565 

Annað: 



 

 

 

2. Upplýsingar um starfsemi: 
 

Greinargerð um breytingu á starfsemi: 
Arnarlax er með starfsleyfi sem heimilar árs framleiðslu á 10.000 tonnum af laxi í 
kynslóðaskiptu eldi í Arnarfirði með hámarkslífmassa upp á 10.000 tonn.  
Í starfsleyfi sem gefið var út þann 15. febrúar 2016 kemur fram að hvíldartími skuli 
vera sex til átta mánuðir milli eldislota.  

Þann 21. mars 2019 sendi Arnarlax, Skipulagsstofnun matskyldufyrirspurn vegna 
breytinga á hvíldartíma úr sex til átta mánuðum í þrjá mánuði.  
Þann 11 desember 2019 úrskurðaði Skipulagsstofnun að fyrirhuguð breyting á 
hvíldaríma væri ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skuli 
því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.  
 
Breytingar á umfangi: 
Ekki er um að ræða breytingu á framleiðslumagni eða hámarkslífmassa 

Breytingar á starfsháttum/tækni: 
Hvíldartími milli eldislota getur farið úr sex til átta mánuðum í þrjá.  

Breytingar á staðháttum/staðsetningu: 
Engar breytingar á staðháttum eða staðsetningum 

Breytingar á efnanotkun: 
Engar breytingar á efnanotkun 

Breytingar á losun: 
Engar breytingar á losun 



 

 

Breytingar á úrgangsmeðhöndlun/endurnýtingu: 
Engar breytingar á meðhöndlun úrgangs eða endurnýtingu  

Breytingar á vöktun: 
Unnið verður eftir samþykktri vöktunaráætlun og viðbragðsáætlun.  

Breytingar á skipulagsáætlunum sem hafa áhrif á starfsemina: 
Engar breytingar á skipulagsáætlun 

Breytingar á starfsemi sem eru tilkynningarskyldar sbr. lög nr. 106/2000 um mat á 
umhverfisáhrifum? 
Fyrirhuguð breyting hefur farið í gegnum fyrirspurn um matskyldu á grundvelli 6. gr. 
laga um mat á umhverfisáhrifum, sbr. liði 1.11 og 13.02 í 1. viðauka laganna. 
Fyrirhuguð breyting er ekki talin hafa umtalsverð umhverfisáhrif og er því ekki háð 
mati á umhverfisáhrifum.   

Breytingar vegna nýrra krafna sbr. BAT (bestu aðgengilegu tækni): 
 

Annað: 
Sjá fylgigögn. 



 

 

 

3. Staðfesting: 

Þegar tilkynning rekstraraðila með gilt starfsleyfi um fyrirhugaða breytingu á starfsemi 
berst Umhverfisstofnun mun stofnunin meta: 

1. hvort breytingin rúmist innan starfsleyfis 
2. hvort rétt sé að rekstraraðili sæki um breytingu á starfsleyfi 
3. hvort rétt sé að rekstraraðili sæki um nýtt starfsleyfi fyrir starfseminni 

Um gjaldtöku við yfirferð tilkynningar um fyrirhugaða breytingu á starfsemi fer eftir 
gjaldskrá stofnunarinnar. 

Rekstraraðili staðfestir að upplýsingar í tilkynningu um fyrirhugaða breytta starfsemi séu 
réttar og gefnar eftir bestu vitund. Athuga ber að tilkynningin veitir ekki heimild til að 
breyta starfseminni eins og hún hefur verið tilkynnt, heldur verður að bíða niðurstöðu 
Umhverfisstofnunar um hvort breytingin rúmist innan starfsleyfis, hvort sækja verði um 
breytingu á starfsleyfi eða sækja um nýtt starfsleyfi. 

 
 
 
 
 
 Bolungarvík. 09.01.2020 Þorsteinn Másson   061279-3189 

Staður og dags. Undirritun forsvarsmanns rekstraraðila (nafn og kt.) 


