Landeldi hf.
Urðarhvarfi 8
203 Kópavogur

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #29784

Starfsstöð

Heimilisfang

Viðstaddir

FE-1151

Öxnalækur

Haraldur Tryggvi Snorrason

Landeldi ehf.

810 Hveragerði

Ólafur Ásmundsson

Tilefni

Eftirlit framkvæmt

Dagsetning skýrslu

Tímar við úttekt

Viðbótartímar

Yfirvinna

Reglubundin skoðun

31.5.2022

8.6.2022

4,00

0,00

0,00

Skoðuð voru og tekin afstaða til 10 skoðunaratriða af 14. Gerðar eru kröfur um úrbætur í 1 skoðunaratriði, þar af 0 Alvarleg frávik og 0 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

Niðurstaða eftirlits
Eftirlitsmaður fór í reglubundið eftirlit hjá Landeldi í Öxnalæk, Ölfusi. Gengið var um stöðina og fiskheldni og
búnaður skoðaður. Farið var yfir gæðakerfi og skráningar á skrifstofu.
Sannprófunarhópur var ekki til staðar en verið er að endurskoða gæðaferla og uppfæra. Því er gefinn frestur til
úrbóta þar til í næsta reglubundna eftirliti.

Vakin skal athygli á að skv. 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga, er þér heimilt að kæra ákvörðun þessa til matvælaráðuneytisins. 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.“
Um gjaldtöku fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemiMatvælastofnunar s.s. útgáfu leyfa, vottorða, skráningar o.fl. fer skv.gjaldskrá nr.
220/2018.

Starfsstöð

Starfsemi

Landeldi ehf.
Öxnalækur
810 Hveragerði
Staða: Í gildi
Kennitala: 6504171510

Frumframleiðsla - Þáttur VI - SS - Seiðastöð

Tengiliðir
Ingólfur Snorrason

6939137

ingo@landeldi.is

Haraldur Tryggvi Snorrason

7892544

haraldur@landeldi.is

Ólafur Ásmundsson

7726013

olias@landeldi.is

Blaðsíða: 1

Tengiliður

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)

Úrbótaáætlun

Sett inn: 08.06.2022

Frestur: 1.6.2023

Sannprófunarhópur var ekki til staðar en verið er að endurskoða gæðaferla og uppfæra.

5.1.4 Viðbragðsáætlanir (rekstrarleyfi>20.tonn)

Í lagi

Sett inn: 28.09.2020

Ekki var til staðar viðbragsáætlun vegna:
- Olímengunar
Samkvæmt:
Viðauki III í reglugerð nr. 540/2020.
Á bara við ef hámarkslífmassi í rekstrarleyfi er yfir 20 tonnum
Í gæðahandbók skulu vera að lágmarki viðbragðsáætlanir um:
?
?
?
?
?

Strok.
Tímabundna og varanlega rekstrarstöðvun
Massadauða, s.s. vegna sjúkdóma og umhverfisástands
Olíumengun
Fárviðri og ísingu á búnaði

Í verklagi skal jafnframt lýsa markmiði, ábyrgð, tíðni, viðmiðunarmörkum, aðgerðum til úrbóta
ásamt því hvað skrá skuli.

Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og reyndust í lagi

2.1.1 Rekstrarleyfi

2.1.2 Framleiðsluskýrsla

4.2.1 Yfirlit yfir fiskeldisstöð á landi

4.2.2 Eldisbúnaður og fiskheldni

4.3.1 Viðbragðsáætlun vegna stroks

4.3.2 Búnaður til að endurheimta fisk

5.1.2 Þjálfun starfsfólks
(rekstrarleyfi>20.tonn)

5.1.4 Viðbragðsáætlanir
(rekstrarleyfi>20.tonn)

5.1.5 Innra eftirlit (rekstarleyfi>20.tonn)

Vigdís Sigurðardóttir
vigdis.sigurdardottir@mast.is
Sérfræðingur
5304800

Blaðsíða: 2

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.

Blaðsíða: 3

