Ís 47 ehf
Hafnarbakka 6
425 Flateyri

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #22529

Starfsstöð

Heimilisfang

Viðstaddir

FE-1092

Önundarfjörður

Gísli Jón Kristjánsson Framkvæmdarstjóri

Ís 47 ehf (IS-36079)
Önundarfjörður

425 Flateyri

Tilefni

Eftirlit framkvæmt

Dagsetning skýrslu

Tímar við úttekt

Viðbótartímar

Yfirvinna

Reglubundin skoðun

9.12.2020

10.12.2020

4,00

0,00

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 21 skoðunaratriða af 21. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 3 skoðunaratriðum, þar af 0 Alvarleg frávik og 3 Frávik. Nema
annað sé tekið fram þá er veittur frestur til næstu reglubundinnar skoðunar samkvæmt áhættumati. Úrbótum skal lokið eins fljótt og auðið er.

Frestur til úrbóta
Næsta reglubundna skoðun

Alvarlegt frávik

Frávik
3.1.3 Eldisbúnaður
5.1.5 Innri úttekt - sannprófun sjókvíaeldisstöðva
6.1.1 Mat á úrbótum

Aðrar athugasemdir
Reglubundið eftirlit með rekstrarleyfisskilyrðum ÍS 47 fór fram þann 9.12.2020 af undirrituðum og Karl
Steinari Óskarssyni starfsmanni Matvælastofnunar. Farið var yfir gæðaskjöl og skráningar eldisfyrirtækisins
ásamt því að farið var út á sjó og skoðaður búnaður þar.
Nýlega var unnið að nýju rekstrarleyfi fyrir fyrirtækið þar sem að heimild er til að ala allt að 1.000 tonnum af
hámarkslífmassa í sjó.
Gerð er athugasemd við að laus var augnspotti á einum stað á kví 06 og að hoppnet hafði losnað á einum
stað á kví 07.
Einnig er gerð athugasemd við að sannprófun hefur ekki verið gerð á innra eftirliti hjá fyrirtækinu. Búið er að
fá utanaðkomandi aðila til að taka þetta verkefni að sér frá síðasta eftirliti en ekki hefur gefist tími í það
vegna Covid-19 faraldurs.
Ekki eru gerðar aðrar athugasemdir við starfsemina. Úrbætur vegna athugasemda verða teknar út í næsta
reglubundna eftirliti

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.“

Blaðsíða: 1

Starfsstöð

Starfsemi

Ís 47 ehf (IS-36079) Önundarfjörður
Önundarfjörður
425 Flateyri
Staða: Í gildi
Kennitala: 6506033030

Frumframleiðsla - Þáttur VI - AE - Áframeldi

Tengiliðir
Gísli Jón Kristjánsson

892-1062

is47@simnet.is

Blaðsíða: 2

Stöðvarstjóri

FE - Fiskeldi
3 - Byggingar, búnaður og eldissvæði
3.1 - Sjókvíaeldi
3.1.3 Eldisbúnaður

Frávik

Sett inn: 04.02.2020

Einn Augnspotti laus á kví 06
Hoppnetið laust á einum stað á kví 07
3.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokun

Í lagi

Sett inn: 09.12.2020

Allt nýjir pokar
5 - Gæðastjórnun og innra eftirlit
5.1 - Skipulag, verklag, viðbragðsáætlanir og innra eftirlit
5.1.5 Innri úttekt - sannprófun sjókvíaeldisstöðva

Frávik

Sett inn: 04.02.2020

Sannprófun hefur ekki verið gerð og skráð.
skv. viðauka III í reglugerð um fiskledi nr. 540/2020 kemur fram að sannprófa skal innra eftirlit
eldisstöðvar að lágmarki einu sinni á ári, alltaf eftir slysasleppingu eða önnur alvarleg óhöpp og
þegar breytingar eiga sér stað á rekstri eldisstöðvarinnar

6 - Úrbætur
6.1 - Úrbætur
6.1.1 Mat á úrbótum

Frávik

Sett inn: 04.02.2020

Búið er að laga allar athugasemdir frá síðasta eftirliti nema athugasemd er varðar sannprófun á
innra eftirliti. Það hefur ekki verið framkvæmt og skráð.
Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi

2.1.3 Stöðvarskírteini sjókvíaeldisstöðva

3.1.1 Bátar og flutningstæki

3.1.2 Velferð fiska

3.1.4 Eftirlit og viðgerðir á netpokun

3.1.5 Eldissvæði

3.1.6 Merkingar sjókvíaeldisstöðva

3.1.7 Framkvæmd flutnings

3.3.1 Viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga

3.3.2 Búnaður vegna slysasleppinga

3.3.3 Hámarksfjöldi fiska í sjókví

4.1.1 Dagbókarfærslur

4.1.2 Skráning vegna slátrunar og seiðasölu

5.1.1 Þjálfun starfsfólks

5.1.2 Verklagsreglur sjókvíaeldisstöðva

5.1.3 Viðbragðsáætlanir sjókvíaeldisstöðva

5.1.4 Innra eftirlit sjókvíaeldisstöðva

5.1.6 Gæðahandbók sjókvíaeldisstöðva

Blaðsíða: 3

Hjörtur Methúsalemsson
hjortur.methusalemsson@mast.is
sérfræðingur í fiskeldi
5304800

Blaðsíða: 4

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.1170/2015 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.
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