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Stofnfiskur hf.
Staðarbergi 2-4
221 Hafnarfjörður

Skoðunarskýrsla
Fiskeldi #18368

Starfsstöð

FE-1074

Stofnfiskur hf. (IS-36069)
Kalmanstjörn

Heimilisfang

Kalmanstjörn, Höfnum

233 Hafnir

Viðstaddir

Ella Kristín Geirsdóttir (í tölvupósti) Gæðastjóri

Tilefni

Eftirfylgniskoðun

Eftirlit framkvæmt

2.12.2019

Dagsetning skýrslu

2.12.2019

Tímar við úttekt

1,00

Viðbótartímar

0,00

Yfirvinna

0,00

Frestur til úrbóta

Næsta reglubundna skoðun

Aðrar athugasemdir
Úrbætur hafa farið fram skv. samskiptum við gæðastjóra Stofnfisks.

Umsókn um stækkun á rekstrarleyfi hefur borist og viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga hefur verið
uppfærð.

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
Stofnfiskur hf. (IS-36069) Kalmanstjörn Frumframleiðsla - Þáttur VI - Klak - Klakstöð
Kalmanstjörn, Höfnum
233 Hafnir
Staða: Í gildi
Kennitala: 6203911079

Tengiliðir
Ella Kristín Geirsdóttir 6912975 ella@stofnfiskur.is Gæðastjóri
Kristján Kristmannsson 8976834 kristjan@stofnfiskur.is Stöðvarstjóri
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Eftirfarandi skoðunaratriði voru skoðuð og lagfærð frá síðustu skoðun

2.1.1 Rekstrarleyfi 3.3.1 Viðbragðsáætlun vegna slysasleppinga

Rúnar Ingi Tryggvason
runar.tryggvason@mast.is
sérfræðingur
5304800
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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.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.


