
Farið var í reglubundna vettvangsferð í fiskeldi Matorku Fellsmúla.
Í eftirlitinu voru staðfestar úrbætur vegna eldri frávika en tvö ný frávik komu fram er varðar
losun köfnunarefnis umfram starfsleyfismörk og sýnilega froðu í viðtaka. Engri ábendingu var
komið á framfæri.

Niðurstaða eftirlits

Dags eftirlits 29.6.2020 Ábyrgðarmaður eftirlits Halla Einarsdóttir

EFTIRLITSSKÝRSLA
Matorka ehf   Fellsmúla

Fyrirtæki Matorka ehf

Flokkur

Staðsetning

Boðað umfang eftirlitsins var eftirfarandi:
Farið yfir stöðuna frá síðasta eftirliti

2. Áhættumat til ákvörðunar á tíðni eftirlitsferða.
Skráning olíugeyma skv. reglugerð nr. 884/2017.
Kynning á verklagsreglum vegna sóttmengaðra dýrahræja
Útreikningar á losun í frárennsli í fiskeldi.
Umfang starfsemi í fiskeldi (kynning).

7. Skoðunarferð

1. Farið var yfir stöðuna frá síðasta eftirliti skv. meðfylgjandi gátlista fyrir fiskeldi á landi. Einnig var farið yfir
úrbætur útistandandi frávika í samræmi við samþykkta úrbótaáætlun frá  17. mars sl.

2. Með breytingu á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og með reglugerð nr. 550/2018 um
losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit eru nú komin inn ákvæði um að tíðni eftirlitsferða skuli miðast
við kerfisbundið áhættumat á umhverfisáhættu vegna starfseminnar. Reglubundnar vettvangsheimsóknir 2020
miðast út frá niðurstöðum áhættumatsins en verður það endurmetið samhliða hverri vettvangsheimsóknum og
niðurstöðum úr eftirliti. Til viðbótar við reglubundin eftirlit framkvæmir Umhverfisstofnun óvenjubundið eftirlit t.
d. til að fylgja eftir úrbótum frávika. Samkvæmt áhættumati fellur starfsemi Matorku Fellsmúla í áhættuflokk A
og þar með er áætlað að fara í vettvangsferð í stöðina einu sinni eða á ári oftar.Nánar er greint frá áhættumatinu
í landsáætlun um eftirlit og áætlun um reglubundið eftirlit Umhverfisstofnunar sem nálgast má á heimasíðu
Umhverfisstofnunar.Rætt var um tækifæri til að lækka stigafjölda áhættumatsins með bættri umhverfisstjórnun í
starfsstöðinni en rekstraraaðili afhenti jafnframt skriflegar athugasemdir við áhættumatið sem tekið verður til
skoðunar við gerð næstu eftirlitsáætlunar.

3. Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefndir hafa skilgreint áhersluverkefni í eftirliti að taka saman skráningar á
neyslu-, lausa-, húsa- og bryggjugeymum. Einn olíutankur er í notkun í fiskeldinu auk annars niðurgrafins olítanks
sem ekki er í notkun. Þeir eru þjónustaðir af N1.

4. Í samvinnu með Matvælastofnun hafa verklagsreglur um förgun sóttmengaðs úrgangs verið endurskoðaðar í
samræmi við kröfur reglugerðar nr. 674/2017 um heilbrigðisreglur að því er varðar aukaafurðir úr dýrum og
afleiddar afurðir sem ekki eru ætlaðar til manneldis. Drög að verklagsreglunum voru send rekstraraðila samhliða
boðun eftirlitsins.

5. Umhverfisstofnun hefur unnið leiðbeiningar um útreikninga á losun frá fiskeldi út frá fóðurgjöf og
framleiðslumagni. Leiðbeiningarnar voru kynntar í eftirlitinu og rekstraraðili hvattur til að nýta sér þær til
ákvörðunar á losun næringarefna frá starfsstöðinni.

6. Rætt var um umfang starfseminnar m.t.t. lífmassa annars vegar og sláturtölum hins vegar.
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7. Í skoðunarferðinni var farið inn í fiskeldishúsin, hreinsivirki fráveitu skoðað ásamt útrásum frárennslis. Einnig
var gengið meðfram viðtaka Minnivallalæk bæði ofan og neðan við útrás og aðstæður skoðaðar.

25.09.2020

_________________________

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

bls. 2

Reykjavík,

Grein 2.4 í starfsleyfi Samkvæmt ársyfirliti 2019 var losun uppleysts köfnunarefnis 30
kg/framleitt tonn sem er yfir viðmiðunarmörkum starfsleyfis (20
kg/framleitt tonn). Rekstraraðili hefur vakið athygli á að
viðmiðunarmörk starfsleyfis fyrir losun niturs pr framleitt tonn séu
lægri en í öðrum fiskeldisleyfum og hefur óskað eftir breytingu á
starfsleyfi hvað þau varðar.

Frávik frá Lýsing á fráviki








