3.03 Umsókn um mengandi starfsemi - starfsleyfi til fiskeldis
Vinnsla þessi byggir á: Lög nr. 71/2008 um fiskeldi
Innskráður notandi
Upplýsingar um þá sem fyllir út þetta form

Nafn*

Kennitala*

Haukur Þór Haraldsson

0607663209

Netfang*

Símanúmer

htoh@verkis.is

8580156

Samskipti - NÝTT
Svör og athugasemdir vegna þessarar umsóknar verða sendar á eftirfarandi netfang:*
htoh@verkis.is

Upplýsingar um rekstraraðila
Samkvæmt reglugerð 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun eiga eftirfarandi upplýsingar
um starfsemina að koma fram:
Nafn*

Kennitala*

Haukur Þór Haraldsson

630580-0999

Starfsstöð fyrirtækis

Póstnúmer

Gata

851 Hellu

Símanúmer
8580156
Ábyrgðarmaður umsóknar*

Sími ábyrgðarmanns*

Haukur Þór Haraldsson

897 0890

Netfang ábyrgðarmanns*
Valtýr Valtýsson
Tengiliður fyrirtækis ef annar en ábyrgðarmaður
umsóknar

Netfang tengiliðs

Sími tengiliðs

Uppýsingar um atvinnurekstur
Lýsið tegund og umfangi atvinnurekstrar, sem og umfangi einstakra rekstrarþátta ef við á
Þessi umsókn lýsir seiðaframleiðslu. Seiðin eru áframalin að Galtalæk (aðskilin umsókn).
Að Götu fer fram hrognataka, klak og frumfóðrun. Tilgangur eldisins er að hjálpa við sjálfbærni og viðhalda fiskislóð vatna á
Landmannaafrétt.
Í dag liggur frárennsli frá stöðinni beint í túnlæk sem liggur í Steinslæk. Fyrirhugaðar eru framkvæmdir á frárennsli frá stöðinni
sem lúta að forhreinsun áður en það berst í túnslækinn. Fyrirhugaðar framkvæmdir miða við að lágmarki eins þreps hreinsun á
öllu frárennsli. Eldisker eru útbúin ristum til varnar því að fiskur sleppi með frárennsli. Stærð rista á kerum ræðst af stærð fisks í
eldi á hverjum tíma. Teikningar af fráveitu eru í viðhengi.
Starfsemin er ekki á deiliskipulagi.
Uppdrættir af staðsetningu

Afrit af staðfestu deiliskipulagi

Lýsið staðháttum við vinnslustað
(rekstrarsvæði)
M40.002 Gata - Fráveita (ID 90783).pdf

Hvernig liggur svæðið í
landi, veðurfar, vindáttir,
nálægð við íbúabyggð,
náttúruverndarsvæði,
hverfisvernd og svo frv.
Hvaða efni og orka eru notuð við framleiðsluna?
Vatn, rafmagn og fóður.
Hver er fyrirsjáanleg losun framleiðslunnar?
Fóðurleifar og úrgangur úr eldisfiski. Vatnsnotkun er um 2.8 l/s. Við seiðaframleiðsluna eru notuð um 110 kg/ár af fóðri (ca. 4kg á
viku í hálft ár). Magn úrgangs hefur ekki verið metinn.
Ísland skilar losun á eftirfarandi efnum skv. CLRTAP og UNFCCC. Rekstraraðilar er falla undir viðskiptakerfi ESB með
losunarheimildir skila gögnum um losun gróðurhúsalofttegunda skv. lögum nr. 70/2012. Vinsamlegast tilgreinið þá losun í loft sem
á sér stað í þeim einingum sem gefnar eru upp í skjalinu. Ef um er að ræða aðra losun er hér er talin upp má bæta við efnum
neðst í skjalið.Fyllið út og skilið inn þessu skjali.
Losunartölur vegna alþjóðasamninga

Áhrif á umhverfið
Hver eru áhrif losunar á umhverfið?

Gert er ráð fyrir greinargerð
Hvaða mengunarvarnir verða valdar til að hindra eða draga úr losun út í umhverfið?
Sjá teikningu af mengunarvörnum við fráveitu. Auk þess er reynt að stilla fóðurnotkun í hóf og ganga vel um starfsstöðina.
Hverjar eru áætlaðar aðgerðir til að fylgjast með losun út í umhverfið?

Hér þarf að fylgja lýsing á áætluðum aðgerðum til að fylgjast með losun út í umhverfið
Lýsið tilhögun innra eftirlits vegna losunar út í umhverfið
Fylgjast þarf með hreinsikerfi og þjónusta það reglulega.
Lýsið ráðstöfunum til að koma í veg fyrir myndun úrgangs
Fóðurnotkun er stillt í hóf eins og hægt er.
Lýsið tegund og magni úrgangs sem fellur til við framleiðsluna
Ekki hefur verið lagt mat á þetta.
Lýsið því hvort aðferðir sem valdar hafa verið til að draga úr mengun, komi til með að valda mengun annarsstaðar
Valdar aðferðir valda ekki mengun annarsstaðar.
Munu losunarþættir viðkomandi reksturs hafa í för með sér sammögnunaráhrif?
Sammögnunaráhrif eru ekki fyrirsjáanleg.

Annað
Sýniseintök af áætlunum til viðmiðunar:Áætlun vegna
rekstrarstöðvunarSýniseintak:http://mast.is/library/Upplysingar/vidbragdsaaetunbradamengun.pdfViðbragsáætlun vegna
bráðamengunar Sýniseintak: http://mast.is/library/Upplysingar/http___eur-lex.europa.pdf
Samantekt sem er ekki á tæknimáli um þau atriði sem fram koma í umsókninni.
Framkvæmdin sem hér er lýst er umfangslítil. Afar ólíklegt er að henni fylgi mengun eða önnur óæskileg áhrif.
Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri
Trygging er ekki fyrirliggjandi. Hægt að skaffa aðrar áætlanir og staðfestingar sé þess óskað.
Áætlun vegna varanlegrar rekstrarstöðvuna

Áætlun vegna tímabundinnar rekstrarstöðvuna

Umsókn um starfsleyfi fyrir starfsemi sem getur valdið bráðamengun á hafi eða ströndum vegna eðlis starfseminnar og/eða
nálægðar hennar við sjó og talin er upp í a-lið í viðauka I í lögum nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda skal auk
þess fylgja:
Staðfesting á að starfsemin hafi tryggingu í samræmi við lög nr. 33/2004
Áhættumat vegna bráðamengunar hafs og stranda
Viðbragðsáætlun vegna bráðamengunar hafs og stranda
Viðbragðsáætlunin skal byggja á (áhættumati)
Viðbótargögn

Viðbótargögn

Ef þarf að senda fleiri fylgiskjöl eða athugasemdir, sendið tölvupóst til mast@mast.is.

