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Laxar Fiskeldi ehf.
Hlíðasmára 4
201 Kópavogur

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #27055

Starfsstöð

FE-1158

Laxar eignarhaldsfélag ehf.
Fiskalón 100t

Heimilisfang

Fiskalón Ölfusi

816 Ölfus

Viðstaddir

Tilefni

Eftirfylgniskoðun

Eftirlit framkvæmt

27.9.2021

Dagsetning skýrslu

27.9.2021

Tímar við úttekt

1,00

Viðbótartímar

0,00

Yfirvinna

0,00

Frestur til úrbóta

Næsta reglubundna skoðun

Niðurstaða eftirlits

Vakin skal athygli á að skv. 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga, er þér heimilt að kæra ákvörðun þessa til atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytisins. Jafnframt skal athygli vakin á 1. mgr. 27. gr. laganna, þar sem segir að stjórnsýslukæra skuli borin fram innan
þriggja mánaða frá því að aðila var tilkynnt um stjórnvaldsákvörðun.“

Starfsstöð Starfsemi
Laxar eignarhaldsfélag ehf. Fiskalón 100t Frumframleiðsla - Þáttur VI - SS - Seiðastöð
Fiskalón Ölfusi
816 Ölfus
Staða: Í gildi
Kennitala: 4502201400

Tengiliðir
Soffía Karen Magnúsdóttir 8238757 soffia@laxar.is Gæðastjóri
Jóhannes Skagfjörð Sigurðsson 8375050 johannes@laxar.is Framleiðslustjóri Seiðaeldis
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FE - Fiskeldi

5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit

5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit
47. - 50.gr. og viðauki III. í reglugerð nr. 540/2020

5.1.6 Innri úttektir - sannprófun (rekstarleyfi>20.tonn)
Sett inn: 04.12.2020

Í lagi

Ekki til staðar sannprófunarhópur.

Samkæmt:
Viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.

Á bara við ef hámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum

Verklag er til staðar sem sýnir að rekstrarleyfishafi rýni reglulega og eigi sjaldnar en
árlega, þau kerfi og þær verklagsreglur sem settar eru fram í gæðahandbók
fiskeldisstöðvar.

?    Skipa skal sannprófunarhóp og sá aðili sem framkvæmir sannprófunina skal vera
óháður þeim þáttum sem verið er að sannprófa hverju sinni.
?    Sannprófa skal gæðakerfið í heild sinni að lágmarki einu sinni á ári, alltaf eftir
slysasleppingu eða önnur alvarleg óhöpp og þegar verulegar breytingar eiga sér stað á
rekstri fiskeldisstöðvarinnar.
?    Útbúa skal gátlista sem inniheldur öll þau atriði sem þarf að sannprófa. Gátlistinn
skal að lágmarki innihalda alla kafla gæðahandbókar þar sem merkt er við hvort
viðkomandi atriði eru í lagi eða ekki.

Við sannprófun skal fara yfir allar skráningar á innra eftirliti eldisstöðvarinnar í heild
sinni og hafa við viðmiðunar eftirfarandi atriði:

?    Hvort fyrirbyggjandi ráðstöfunum hafi verið framfylgt varðandi:
o    viðhald á eldisstöðinni,
o    þjálfun starfsmanna,
o    verklagsreglur.
?    Hvort viðbragðsætlunum hafi verið framfylgt.
?    Hvort eftirlit og úrbætur hafi verið í samræmi við innra eftirlit eldisstöðvar.
?    Hvort ástæða sé til að breyta þeim viðmiðunum sem notaðar eru.
?    Hvort fullnægjandi úrbætur hafi verið gerðar á athugasemdum utanaðkomandi
eftirlitsaðila.

Úrbætur og skráning: Niðurstöður sannprófunarinnar skulu skráðar og undirritaðar af
forsvarsmanni eldisstöðvarinnar. Tímasett úrbótaáætlun skal gerð fyrir þau atriði sem
metið var að þyrftu frekari úrbætur.

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

5.1.6 Innri úttektir - sannprófun
(rekstarleyfi>20.tonn)
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Andri Snær Þorsteinsson
andri.thorsteinsson@mast.is
Sérfræðingur
7790220
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Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit með fiskeldi er samkvæmt lögum nr. 71/2008 um fiskeldi. Löggjöfin fjallar um eftirlit og leyfisveitingar rekstrarleyfa til fiskeldis. Nánari
ákvæði hafa verið sett fram í reglugerð nr. 540/2020 um fiskeldi.
Markmið laga um fiskeldi er að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis og efla þannig atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu fiskeldi
og tryggja verndun villtra  nytjastofna. Skal í því skyni leitast við að tryggja gæði framleiðslunnar, koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum
nytjastofnum og lífríki þeirra og tryggja hagsmuni þeirra sem
nýta slíka stofna. Til að ná því markmiði skal tryggt að eldisbúnaður og framkvæmd í sjókvíaeldi standist ströngustu staðla sem gerðir eru
fyrir fiskeldismannvirki í sjó.


