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Efni: Rekstrarleyfi fyrir siókvíaeldisstöð Sæsilfurs hf. í Mióafirði.
Fram hefur komið viö stjórnsýslukæru til
umhverfisráðuneytisins vegna starfsleyfis Hollustuverndar ríkisins
fyrir sjókvíaeldisstöð þessa, aö rekstrarleyfi sé nú þegar til umfjöllunar
hjá embætti Veiðimálastjóra og landbúnaðarráöuneyti.
A f því tilefni sendast ráöuneytinu til fróðleiks gögn vegna
athugasemda viö starfsleyfið, sem umbj. m., eigendur H a f i j a r ð a r á r ,
hafa sett fram.
Sérstaklega er bent á ólögmæta staðsetningu sjókvíanna á
hafnarsvæði Mjóafjarðarhafnar.
Óskað er eftir því, aö hæstvirt ráðuneyti sjái til þess, aö auglyst
verði í fiölmiðlum eftir athugasemdum almennings og hagsmunaaðila,
ef svo ólíklega færi aö rekstrarleyfi fyrir þessa ólöglegu starfsemi kæmi
til skoðunar.
Loks er minnt á, að nú er lokið fyrsta áfanga tilraunaeldis í
Vogum. Rannsóknarniðurstöður þaðan ættu a.m.k. að geta gefió
vísbendingar um grundvöll og helstu áhættuþætti sjókvíaeldis með
erlendan laxastofn viö strendur landsins.
Þeim eindregnu tilmælum er beint til hæstvirts ráðuneytis, aö það
útvegi sér til athugunar niðurstöður bessarar tilraunar, áður en það
tekur ákvörðun um jafn stórbrotnar framkvæmdir og menn viröast
ætla að ana út í í Mjóafirði og víóar.
Virðingarfyllst,
Óttar Yngvason
Meöf.
Gögn vegna athugasemda við starfsleyfi.
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Efhi: Athugasemdir varðandi umsagnir um starfsleyfi fyrir
fiskeldisstöð Sæsilfurs hf. (áður AGVA ehf.) í Mjóafirði.

Nýjar upplýsingar.
Kvíaeldi á hafnarsvaeði. Málið á byrjunarreit.
I umsögnum Sæsilfurs hf. og Hreppsneftidar Mjóafjarðarhrepps dags. 5/2 sl.
koma fram nýjar upplýsingar, sem marka algjor þáttaskil varðandi starfsleyfi fyrir
kvíaeldi Sæsilfurs hf. Þessar nýju upplýsingar setja málið á byijunarreit, þar sem
forsendur allrar málsmeðferðarinnar, sem liggur til grundvallar starfsleyfinu, eru nú
brostnar.
Báðir þessir aðilar lýsa því nú yfir, að væntanlegt kvíaeidi eigi að fara fram
áhaftaarsvæði Mjóaf}arðarhafnar sbr. regiug. nr. 124/1966 og að hafhamefhd
Mjóafjarðar hafi heimilað rekstur sjókvíaeldis á yfirráðasvæði haftiarinnar.
Samkvæmt 2. gr. hafnalaga nr. 23/1994 er höfh svæði til lestunar, losunar
og geymslu fljótandi fara (skipa), og öllum skal heimil notkun haftiariimar.
Skv. 13. gr. sömu laga skal skipulag hafnarsvæðis miðast við þarfir
hafnarinnar og er skylt að hafa samráð við m.a. Siglingastofnun íslands um gerð
skipulagsins. Ekki er vitað til þess, að neitt slíkt skipulag hafi verið gert
sem heimilar sjókvíaeldi á hafharsvæði Mjóafjarðarhaftiar.
Með ólíkindum er, að nokkrum manni skuii detta í hug að staðsetja sjókvíaeldi
innan hafnarsvæðis. Það er í fyrsta lagi óheimilt skv. hafnalögum og varia þarf að
rökstyðja, að sjókvíaeldi er ákaflega óheppileg starfsemi innan um skipaumferð.
Umbj. m. hefur ítrekað krafist þess, að í starfsleyfi verði sett ákvæði um
skilyrðislausa staðsetningu kvíanna utan almennra siglingaleiða. Rekstraraðili hefur
ekki svarað þeirri kröfu. Ástæða dauflegra undirtekta hans er nú upplýst.
Þá athugast einnig, að reglug. nr. 124/1966 veitir sveitarfélaginu eða
haftiarstjóminni engan ráðstöfunarrétt á hafharsvæðinu nema til reksturs hafnar.
Með reglugerðinni afsalar ríkið sér að engu leyíi eignarrétti á hafínu og landhelginni
utan netlaga, þar sem kvíamar eiga að staðsetjast.
Með vísan til þessara nýju upplýsinga er þess hér með krafist, að starfsleyflð
verði þegar í stað feílt niður, og málið tekið tii lögmætrar meðferðar allt ffá upphafi,
og þá byggt á réttum grunnupplýsingum.

Þrátt fyrir ofangreindar staðreyndir og kröfu um nýja meðferð málsíns frá
upphafi, skulu hér gerðar nokkrar efiiislegar athugasemdir fyrir hönd umbjóðenda
minna, eigenda Haffjarðarár, við þær umsagnir, sem fyrir liggja.
ítrekaðar eru allar athugasemdir kærenda ffá 7/12 og 18/1 sl., en til viðbótar
skal eftirfarandi tekið fram:
Leyfi eiganda/umráðamanns hafsvæðisins:
ítrekuð er nauðsyn sérstaks samþykkis ríkisins. Mótmælt er því áliti
rekstraraðila, að með ákvæðum í IX. kafia laga um lax- og silungveiði nr. 76/1970
og starfsleyfisskyldu skv. lögum um hollustuhætti og mengunareftirlit nr. 7/1998
hafi ríkið veitt sjálfkrafa leyfi til afhota hafsins utan netlaga til kvíaeldis.
Gæðí og stærð sjókvíanna:
Athugasemd Hollustuvemdar er byggð á misskilningi. Nákvæm skilgreining
fyrirfram á því hvað átt er við með “hæsta gæðaflokki” og “hámarksstyrk” útilokar
ekki að Hoilustuvemd geti gert fyrirvara um auknar kröfiur síðar, ef þá yrði völ á
nýjum og betri búnaði.
Eftirlit með kvíum:
Krafa um vikulegt eftirlit og upptöku og hreinsun kvíanna eigi sjaldnar en á 6
mánaða fresti em venjulegar kröfur margra tryggingafélaga, sem tryggja sjókvíar.
Umhverfistryggingar:
Með kröfu um “umhverfistryggingar” er að sjálfsögðu átt við
ábyrgðartryggingar rekstraraðila vegna hugsanlegs eignatjóns sem óviðkomandi þriðji
maður kann að verða fyrir. Þetta kemur skýrt fram í athugasemdum kærenda 7/12 og
18/1 sl. ^
Abyrgðartryggingar og mengunartryggingar (=umhverfistryggingar) eru
algengar hér á landi og erlendis, sbr. t.d. P& I mengunartryggíngar skipa og
ábyrgðartryggingar fyrir ýmis konar rekstur.
Komið hefur fram, að rekstraraðili hyggst tryggja sjálfan sig og sinn rekstur
fyrir tjóni, ef kvíar rifiia og lax strýkur. Er til of mikils ætlast, að hann taki einnig
ábyrgðartryggingu vegna tjóna, sem hann kann að valda óviðkomandi aðilum og sem
geta verið af margfaldri stærð? Minnt er á yfirlýsíngu Sæsilfurs hf. undir lok
umsagnar fiá 5/2 sl., þar sem fyrirtækið lýsir sig reiðubúið til að axla öll sanngjöm
íþyngjandi skilyrði í starfsleyfi.
Hér skal einnig minnt á 70. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970 sem
mælir skýrt fyrir um bótaskyldu eldisstöðvar, sem veldur rýmun á veiði í vatni
fystraumvatni eða stöðuvatni).
E f hætta á tjóni óviðkomandi þriðja aðila er eins lítil og rekstraraðili heldur
fram, hlýtur iðgjald af ábyrgðartryggingu (umhverfismengunartryggingu) að verða
lágt og óverulegur liður í rekstrinum.
Um leið minnka líkur á bótagreiðslum úr ríkissjóði og frá þeira stofiiunura,
sem koma að leyfisveitingunni, að ekki sé minnst á möguleika á persónulegri ábyrgð
forstöðumanna og ráðherra í þessu sambandí.
Hafis, aurskriður, neyðaráætlun og mótvægisaðgerðir:
Mótmælt er þeirri ítrekuðu staðhæfingu rekstraraðila, að ekki sé hægt að festa
í starfsleyfi ákvæði um vamir gegn t.d. hafís og aurskriðum og vegna

mengunaróhappa fyrr en eftir að ákvæði rekstrarleyfis veiðimáiastjóra iiggur fyrir, þar
sem þá fyrst sé hægt að gera áætlanir um fjárfestingar og rekstur.
Bent er á ákvæði 2. ti. 62. gr. laga um lax- og silungsveiði nr. 76/1970, sem
mælir fyrir um, að með umsókn um rekstrarleyfi til kvíaeidis skuli fylgja áætlun um
rekstur og kostnaðaráætlun.
Eldisáætlun:
Brýnt er að eldisáætlun liggi fyrir við útgáfu starfsleyfis, ella er nánast
útiiokað að framkvæma mengunarmat. Þetta er sérstaklega brýnt, þar sem
staðhæfmgar rekstraraðila um fóðumotkun (1,1) eru rangar. Enn er minnt á
mengunarsiysið hjá Rifósi ehf. í Kelduhverfi, þar sem fóðurúrgangur var orsök
slyssins.
Kröfur 14. og 15. gr. reglug. nr. 785/1999:
í starfsleyfið vantar mörg af þeim atriðum, sem þessar greinar
reglugerðarinnar nefna, svo sem um aðgang almennings að uppiýsingum og um
skilgreiningar á losunarmörkum. Vísast hér sérstaklega til nýnra upplýsinga um hátt
eiturefnainnihald (t.d. PCB og dioxin) í aðalfóðri eldislax.
Mótmælt er sem röngu og villandi því áliti rekstraraðila að fyrirmæli 14. gr.
reglug. nr. 785/1999 um aðgang almennings að upplýsingum eigi aðeins við aðgang
að upplýsingum um vinnslu og útgáfu starfsleyfís.
Staðsetning utan almennra siglingaleiða o. fl.:
Með hliðsjón af nýlegu dæmi af sjóeldiskvíum í olíuhöfhinni í Helguvík, að
ekki sé nú minnst á fyrirætlanir um að staðsetja sjókvíaeldi varanlega innan
hafnarsvæðis, er enn á ný bent á nauðsyn skýrra ákvæða í starfsleyfi um skilyrðislausa
staðsetningu utan almennra sígíingaleiða.
Þá vantar ákvæði, hvemig standa skuli að hreinsun og bótagreiðslum verði
rekstraraðili gjaldþrota.
Stuttur upphafsleyfistími minnkar áhættu leyfisveitenda, en takmarkar
rekstraraðila ekki að neinu leyti standi hann við skilmála leyfis og starfsemin hefur
ekki valdið tjóni. Sama gildir um ákvæði um afturköilun starfsleyfis, ef ákvæði þess
eða laga eru brotin eða skilyrði ekki lengur uppfyilt.

Virðingarfyllst,
Óttar Yngvason
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Ráðuneytið óskaði eftir umsögn Hollustuverndar ríkisins, Heilbrigðiseftirlits Austurlands,
Mjóafjarðarhrepps og Sæsilfurfs hf. vegna ákvörðunar Hollustuverndar ríkisins um útgáfu
starfsleyfis fyrir fiskeldisstöð Sæsilfurs hf. í Mjóafirði þann 4. janúar 2001.
Ráðuneytið óskar hér með eftir athugasemdum yðar við ofangreindar umsagnir sem fylgja
hér með í Ijósriti og að þær berist eigi síðar en 23. febrúar n.k.

F. h. r.

Hollustuvernd ríkisins
ENVIRONMENTAL AND FOOD AGENCY
OF /CELAND

Umhverfi sráðuneytið
Vonarstræti 4
150 Reykjavík

GSJ/0201003

Reykjavík 5. febrúar 2001

Varðandi kæru Óttars Yngvasonar, hrl. á ákvörðun Hollustuvcrndar ríkisins um
útgáfu starfsleyfis fyrir fiskeldisstöð Sæsilfurs hf í Mjóafirði.
Vísað er í erindi ráðuneytisins dags 24. janúar sl. (tilvísun UMH0101054/20-1-0101,
SAA/gli—), en þar er óskað eftir umsögn Hollustuvemdar ríkisins um fram komna
kæru.
Við gerð umsagnar naut Hollustuvemd ríkisins lögfræðilegrar aðstoðar
Gunnars Sæmundssonar lögfræðings.
Hjálagt er umsögn Hollustuvemdar ríkisins um íramangreinda stjórnsýslukæru
Ottars Yngvasonar, hrl., afrit af bréfi stofnunarinnar dags. 4. janúar sl., afrit af
greinagerð stofnunarinnar, afrit af útgefnu starfsleyfi og starfsleyfisdrögunum eins og
þau voru kynnt.

Virðingarfyllst,
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Umsögn Hoilustuverndar ríkisins um stjörnsýslukæru Öttars
Yngvasonar, hrl. á ákvörðun um útgáfu starfsleyfís fyrir fiskeldisstöð
Sæsilfurs hf. í Mjóafirði
Með bréfl dags. 24. janúar 2002 hefur ráðuneytið sent Hollustuvemd ríkisíns til
umsagnar exindi Óttars Yngvasonar, h rl, fh. eigenda Haffjarðaráx, þar sem kærð er
skv. heimild x 2. mgr. 32 gr. laga nr. 7/1998 ákvörðun stofnunaiinnar um útgáfu
starfsleyfls fyrir fxskeldisstöð Sæsilfurs hf. í Mjóafirði sem geíið var út 4. janúar 2001.
Kæran er í nokkrum liðum og þykir rétt að fjalla
þá hvem fyrir sig.
Fyrsta atriði kærunnar varðar höfnun Hollustuvemdar ríkisins á því að verða við ósk
kæranda um frestun á útgáfu starfsleyfisins meðan kæra á úrskurði
umhverfisráöuneytisins frá 20. október 2000, um að fyrirhugað laxeldi í Mjóafirði
skuli ekki sseta mati á umhverfisáhrifúm, er tíl meðferðar hjá eftirlítsstofhun EFTA.
Varðandi þetta atriði skal fyrst minnt á þá megin reglu stjómsýsluréttar, sbr. 1. mgr.
29. gr. stjómsýsluíaga nr, 37/1993, að kæra frestar ekki réttaráhrifiim kærðrar
ákvörðunar en jafiiframt að í 4. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998 eru Hollustuvemd ríkisins
sett íímamörk varðandi ákvörðun um útgáfu síarfsleyfis sem hermi ber að virða.
Stofhuniimi var því hvorki’rétt né skyít að verða við ósk kæranda um að ffesta útgáfu
starfsleyfísins.
Annað atríðí kærunnar lýtur að því að ekki liggi fyrir heimild umráðamanns
landhelginnar, þ.e. íslenska ríkisíns, til aíhota Sæsilfurs hf. af hafinu og til að setja
upp kvíar í Mjóafirði. Af því tilefiii skal bent á að starfsleyfið er bundið því skilyrðí
að leyfishafi hafi tryggt sér rétt til að sfaðsetja eldískvíar innan þeiira marka sem þar
greinir. Eftirlit með því er hins vegar í höndum veiðimálastjóra skv. 2. mgr. 62. gr.
laga nr. 76/1970 um lax~ og silungsveiði, sbr. lög nr. 50/1998 um breytingu á þeim
lögum.
Þriðja kæruatriðið lýtur að því að skilgreina þurfi nákvæmlega hvað átt sé við með
kröfii í gr. 4.1 í starfsleyfinu um að sjókvíar og nætur séu í hæsta gæðaflokki og með
hámarksstyrk sem þróaöur hefúr veríð fyrír starísemina. Hoílustuvemd ríkisins fellst
ekkí á það sjónarmið og bendir á að slík skilgreining mundi takmarka möguleika
stofnunarinnar að gera auknar kröfiir í þessu efhi þegar og ef völ er á nýjum og betri
búnaði en lagt er upp með.
Fjórða kæruatriðið varðar efiixíit með kvíum leyfishafa. Krafa kæranda um vikulegt
eftirlit og reglulega upptöku og hreinsun kvíanna eigi sjaldnar en á 6 mánaða ffesti er
órökstudd og mótmælir Hollustuvemd ríkisins henni sem slíkri.
Fimmta atriði kærunnar varðar kröfu kæranda um að leyfishafa sé gert að kaupa
“umhverfistryggingu”, Hvorki lög nr. 7/1998 né reglugerð nr. 785/1999 geyma
heimild til að krefiast slíkrar tryggíngar og verður ekki séð að siík krafa hafi lagastoð
auk þess sem slík trygging mun ekki vera á boðstólum á inníendum tryggingamarkaði.
Sjötta atriðl kærunnar varðar kröfii kæranda þess efhis að í starfsleyfi skuli tekið á
hugsanlegri mengun ftá starfseminoi vegna strokfísks, sníkjudýra og sjúkdóma, Svo
virðíst að þama sé átt við ráðsíafanir vegna hugsanlegrar erfðamengunar og
sýkingahættu af þessum orsökum. Samkvæmt 74. gr. laga nr. 76/1970 um lax~ og
silungsveiði, sbr. lög nr. 63/1994 fer landbúnaðarráðherra með fisksjúkdómamál og er

lisksjúkdómanefnd homma til aðstoðar. Hún skai hafa forgöngu um
fisksjúkdómarannsóknir og gera tillogur til ráðherra um aðferðir til vamar gegn
útbreiðslu fisksjúkdóma og annað er að fisksjúkdómum lýtur. Það er því ulan
valdsviðs HoIIustuvemdar ríkisins að mæla fyrir um aðgerðir af þeim toga í
starfsleyfx.
Sjöunda atriði kærunnar feiur í sér kröfu kæranda um að viðbragðsáætlun um varnir
gegn vá skv. gr. 3.3 í starfsleyfx skuli hafa hlotið samþykki áður en starfsemi hefst í
fiskeldisstöðinni. Ekkí verður séð að þöxf sé á slíkri kröfu og er athyglx vakin á því að
hana er ekki að finna í upphaflegum athugasemdum kæranda.
Áttunda atriði kærunnar varðar það að hvorki komi fram í starfsleyfi hvaðan íaxaseiði
til framleiðslunnax komi né hvaða kröfur séu gerðar um sjúkdómavarnir og varnir
gegn sjúkdómahættu og erfðablöndun við villta laxastofna. Þarna virðist gæta þess
misskilnings hjá kæranda að það sé á valdx Hollustuvemdar rikisins að fjalla um þessi
atriði í starfsleyfi en svo er ekki. Samkvæmt lögum nr. 76/1970 um lax- og
sílungsveiði, sbr. lög nr. 50/1998 um breytingu á þeim lögum heyra þessi málefni
undir landbúnaðarráðherra og veiðimálastjóra en þexm til fullíingis eru
fisksjúkdómanefnd og veiðimálanefnd. Starfræksla fiskeidisstöðvarinnar er háð
starfsleyfi veiðimálastjóra sem heimilt er að binda skilyrðum með reglugerð.
Níunda atriði kærunnar lýtur að þvx að ekki liggi fyrir eldisáætlun fyrix stöðina en slík
áætlun sé forsenda mats á því hvort verjandi sé að heimila starfsemina með þeirri
mengun sem henni fylgi, Þá vanti ákvæði um hámarksfóðrun á hvem rúmmetra í
kvíunum en án þess sé nánast útilokað að framkvæma mengunarmat vegna
starfseminnar. Hollustuvemd ríkisins lítur svo á að eftirlit með eldi fiskanna, þar á
meðal að fóðurgjöf sé hvorki of eða van, sé í höndum eftiríitsdýralækna og
fisksjúkdómanefhdar eins og önnur atriði sem varða heilbrigði fiskanna, sbr.
reglugerð nr. 403/1986 um vamir gegn fxsksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með
fiskeidisstöðvum. Stofnunin telur því ekki á valdsviði sxnu að setja sérhæfðar reglur
um fóðrun en setur í starfsleyfi reglur almenns eðiis til að draga úr umhverfisáhrifum
stöðvarinnax, sbr. gr. 4,4 og 4.5 í starfsleyfinu.
Tíunda atriði kærunnar varðar krofu kæranda um reglubundnar skoðanir skv, gr. 5.3 í
starfsleyfi skuli fara fram á þriggja mánaða fresti en ekki sex mánaða og aö sýnataka
skv. gr. 5.4 verði árlega en ekki á þriggja ára fresti. Því er því til að svara að ákvæðin í
starfsleyfinu em í samræmi við gr. 15.6 í reglugerð nr. 785/1999, sbr. 1. gr.
reglugerðar nr. 849/2000, sbr. enníremur gr. 12.2 í reglugerð nr. 786/1999, og hefur
kærandi ekki fært að því neín rök að tíðara eftirlit sé nauðsynlegt.
Ellefta atriði kærunnar geymir kröfu kæranda um sérstakt samþykki þurfi fyrir eigin
gæðakerfi leyfíshafa kjósi hann að koma sér upp slíku kerfi í stað þess að vinna efiir
viðurkenndum umhverfismálakerfum. Hollustuvemd ríkisins telur sérsíakt samþykki
óþarft í þessu sambandi og bendir á að starfsemm er háð reglubundnu eftirlxti
samkvæmt 5, kafla starfsleyfisins og því mögulegt að grípa ínn ef kerfið þykir ekki
virka sem skildi.
Tólfta atriði kacrunnar lýtur að því að ekki sé kveöíð á um tilkynningaskyldu
leyfishafa ef óhöpp verða og krefst kærandi þess að fyrirfram liggx fyrir áætlxxn um

nauðsynlegar mótvægisaðgerðir ef óhöpp verða, í gr. 3.4 í starfsieyfi er mæh fyrir um
tiíkynningaskylduna og á síðamefnda atriðmu er tekið í gr. 3.3.
Þrettánda kæruatriðið geymir þá fuilyrðingu kæranda að starfsleyfið fullnægi ekki
kröfum 14. og 15. gr, reglugerðar nr. 785/1999 um efhisínníhald. Hollustuvemd
ríkisins mótmæiír þessari staðhæfingu sem rangri og óviðurkvæmilegri.
Fjórtánda kæmatriðið geymir síðan athugasemdir við einstök ákvæði í starfsleyfinu
sem kærandi krefst að verðí teknar til greina, Um þær athugasemdir er fjallað í
meðfylgjandi greinagerð Hollustuvemdar ríkisins sem kæranda var send með bréfi
síoíhunarinnar, dags, 4. janúar 2001 ásamt eintaki af starfsleyfmu og vísast til þess
sem þar segír um þennan þátt kæmnnar, Til skýringar því sem þar segir fylgja
starfsleyfisdrögin eins og þau vom kynnt
Samkvæmt því sem nú hefur verið rakið teiur Hollustuvemd ríkisins kæm Óttars
Yngvasonar, hrl. fh. eigenda Hafijarðarár, dags. 18. janúar 2001 ekkí gefa tilefhi til
breytinga á starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Sæsilfurs hf. í Mjóafirði útgefiiu 4. janúar
2001 .

LyH1 Zx> ~ ! ~ o i c j Abm,; ÓAÆ
Frú umhverfisráðherra
Siv Friðleifsdóttir
CJmhverfí sráðuneytinu
Vonarstræti 4
150 Reykjavík
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Umsögn Sæsilfurs hf um kæru Óttars Yngvasonar hrl. fh. eigcnda Haftjarðarár
þar sem kært er, sbr. 2. mgr. 32. gr. Iaga um hollustuhætti og mengunareftirlit
nr. 7/t998, starfsleyft fyrir fískeldisstöö Sæsilfurs hf. í Mjóafírði sem útgefið var
þann 4. janúar 2001 af Hollustuvernd ríkisins,
Mat á umhverfísáhrifum:
Fráleitt er að gera því skóna að kæra kæranda á ákvörðun umhverfisráðherra að
staðfesta úrskurð Skipulagsstofiiunar um matsskytdu kvíaeldis í Mjóafírði til
Eftiríitsstofhunar EFTA eigi að fresta útgáfii starfsleyfis eða öðrum þáttum sem eru
nauðsynlegir í því leyfisveitingaferli sem um ræðir. Rétt er að benda á að jafhvel þótt
Eftirlítsstofnun EFTA myndi komast að þeirri niðurstöðu að ákvörðun
umhverfisráðherra fæli í sér brot á EES-samningnum, - sem er fýrir það fyrsta
afskaplega íangsött lögskýring - hefði slík niðurstaða engin áhrif á þá ákvörðun um
matsskyldu sem þegar Hggur fyrir. Kæra til Eftirlitsstofhunar EFTA er ekki áffýjun
máís og á ekki að hafa sömu réttaráhrif og áfrýjun.
Leyfi eiganda/umráðaxnanns hafsvæðisins:
Vísað er tii umsagnar hreppsnefhdar Mjóafíarðarhrepps. Þar kemur fram sá skilningur
hreppsneftidar að umræddar staðsetningar séu innan marka Mjóaijarðarhafhar, sbr.
hafnarreglugerð fyrir MjóaQarðarhöfn nr. 124/1966. Þá Hggur fyrir leyfi
hafiiarnefhdar Mjóagarðar fyrir nýtingu hafharinnar í þessum tilgangi.
Þrátt fyrir þetta er rétt að benda á að í 2. gr. íaga nr. 41/1979 um landhelgi,
eftiahagsiögsögu og iandgrunn segir að fullveldisréttur íslands nái tii landhelginnar,
hafsbotnsins ínnan hennar og loftrýmisins yfir henni og að framkvæmd
ftiliveldisréttarins fari eftir íslenskum lögum og ákvæðum alþjóðaíaga. í lögum nr.
32/1986 um vamir gegn mengun sjávar er ekki að fínna ákvæði er snúa að rekstri
kvíaeldisstöðva. Þau lög takmarka losun ýmissa úrgangsefha í sjó og leggja viðurlög
þar við, en taka ekki til losunar íífræns úrgangs firá kvíaeldisstöðvum.
Náttúruvemdarlög nr. 44/1999 taka til iandhelginnar og efiiahagslögsögunnar, en hafa
ekki að geyma sérstök ákvæði er lúta að umgengni eða atvinnurekstri í landhelgi. Lög
um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr, 58/1998
mæla fyrir um forræði forsætisráðherra á leyfisveitingum til nýtingar þjóðlendna, en
landhelgin og efhahagslogsagan teljast ekki til þjóðlendna í skilningj þeirra laga, Eftir
stendur því að lög 41/1979 ura landhelgi, efnahagsíögsögu og landgrunn mæla svo
fyrir að ffamkvæmd fuílveldisréttarins fari eftir íslenskum lögum. í lögum er mælt
fyrir um leyfisveitingaferH vegna kvíaeldis í IX. kafía laga um lax- og silungsleyfi nr.
76/1970 og slíkur rekstur er starfsleyfisskyldur skv. lögum um hollustuhætti og
mengunareftiriit nr. 7/1998, Telja verður að þar sem löggjafinn hafi mælt á þann hátt
fyrir um hvemig leyfi til kvíaeldis skuli háttað, felist í því að kvíaeldi sem uppfylH
kröfiir fyrrgreindra laga um starfsleyfi og rekstrarleyfi hljóti með því leyfi ríkisins,
sem umráðamanns landhelginnar til þeirrar starfsemi. Ekki er því þörf sérstaks leyfis

ríkisíns til rekstrar kvíaeldis utan netlaga eða marka hafhar, umfram starfsleyfi og
rekstrarleyfí þar til bærra stjómvalda.
Gæði og stærð sjókvíanna:
Hollustuvemd ríkisins hefur í starfsíeyfínu skilgreint hámarks rúmmál kvia, hámarks
framieiðslu á ári og hámark leyfílegs lífmassa á hverjum tíma. í mgr. 4.1 eru skýrar
kröfur gerðar um styrk og gæði kvía. Starfsaðila er hinsvegar heimilt að velja þær
stærðir kvía sem best henta til starfserainar að uppfylltum fyrrae&dum kröfum. Ef
skiigreind væri í starfsleyfi tiltekin gerð kvia myndi það híndra rekstraraðila í að taka í
notkun fiillkomnari kvíar, eftir því sem framþróun eykst á því sviði. Engin rök eða
fordæmi eru fyrir þvi að binda rekstraraðila með sfikum hætti,
Eftiríit með kvium:
I mgr. 4.2 er fyrirtækínu gert skylt að fyígjast með ástandi kvíanna til að tryggja að
fiskur sleppi ekki út. Ýmis ákvæði eru nefiid svo sem að yfirfara kvíar og nætur með
jöfiiu millibili af kofiirum eða með neðansjávarmyndavélum, eigi sjaldnar en
mánaðarlega. Ljóst má vera að fyrirtækinu er skyit að fylgjast með ástandi kvíanna til
að tryggja að fiskur sleppi ekki út enda afgerandi þáttur varðandi afícomumöguleika
fyrirtækisins. Það er hins vegar mikilvægt að ákvæði starfsleyfis séu með þeim hætti
að hægt sé að ná settum markmiðum varðandi öryggi. Fyrirtækið þarf að þróa
starfshætti sem tryggja að markmiðunum verði náð, hvort sem niðurstaðan verður sú
að kafarar verði á sundi hvíldarlítið eða hvort neðansjávarmyndavélar verði notaðar
við daglegt eða vikulegt eftiríit og kafarar sendír niður þegar þurfa þykir.
Umhverfistryggingar:
Sæsiifur hf undírstrikar að ekki er um að ræða meira fyrirsjáanlegt eignatjón fyrir
óvíðkomandi þríðja aðila en gerist og gengur í íslenskum atvinnuvegum. Fullyrðingar
kæranda um að stórkostíegt eignatjón óviðkomandi þriðja aðila sé fyrirsjáanlegt ef
mengunarslys verða við eldíð styðjast ekki við efhisleg rök. Ekki er heldur auðvelt að
sjá hver mengunarslys geti orðið í eldinu, sem valdíð geti umtalsverðu tjóni utan
MjóaQarðar. Það tjón sem kærandi virðist vera að vísa til er mögulegt tjón á íslenska
laxastofhinum. Vísindaleg rök benda ekki til að kviaeldi með þeim takmörkunum og
skilmálum sem hér er gert ráð fyrir geti valdið umfangsmiklu tjóni á villtum
laxastofhum. Umhverfisslys gerast í öllum matvælaiðnaði en hægt er að mirrnka
líkurnar á þeim með notkun á öruggasta búnaði, forvömum og eftirlíti. Sæsilfijr hefur
í hyggju að tryggja bæði físk og búnað eins og venja er í nágrannaíöndum okkar í
viðkomandi atvinnuvegi.
Mengun vegna strokfisks, sníkjudýra og sjukdóma:
í starfsleyfinu er að finna, fyrst og fremst ákvæði sem lúta að mengunarvömum og
vömum gegn stroki físka. Rekstrarleyfi sem nú er til umfjöllunar hjá veiðimálastjóra
og í landbúnaðarráðuneyti hefur með þá þætti að gera sem lúta að eídistegund,
sníkjudýram, sjúkdómum og erfðarbiöndun, eins og lög gera ráð fyrir.
Hafis:
í 3.3 mgr. er kveðið á um að áður en starfsemi he§ist skulí fyrirtækið láta vinna og
leggja fram viðbragðsáætlun um varnir gegn vá, m.a. hafiss, veðurs og annana
náttúruhamfara og vegna mengunaróhappa. Eðli málsms samkvæmt er ekki hægt að
festa síík ákvæði í starfsieyfi á meðan rekstrarleyfi liggur ekki fyrir og því ekki
nákvæmar rekstraráætlanir. Ákvæði rekstraríeyfisins eiga eftir að líta dagsins Ijós og

eftir það er fyrst hægt að gera áætianir um fjárfestingar og rekstur. Þá er réttur tími tii
að vinna slíka víðbragðaáætiun. Sæsilfur hf. leggur mikia áherslu á að slík áætlun
verði eins fullkomin og kostur er og að fyllsta öryggis sé gætt í rekstrinum.
Aurskriður í Mjóafirði:
Forráðamenn Sæsilfurs hf, sem hafa verið viðriðnir fiskeldi í 21 ár hafa aldrei heyrt
um að aurskriður hafi valdið skaða í sjókvíaeldi. Sérstaklega er eðlisffæðilega erfitt að
gera slíku skóna þegar kvíar eru staðsettar 250-400 metra ffá Iandi, í miklum
hafstraumi og á mildu dýpi.
Laxaseiði:
Rekstrarleyfí sem nú er til umfjöllunar hjá veiðimálastjóra og í landbúnaðarráðuneyti
hefur með þá þætti að gera sem lúta að eldistegund, sníkjudýrum, sjúkdómum og
erfðablöndun, eins og lög gera ráð fyrir.
Eldisáætíun:
I umsókn Sæsilfurs hf. um starfsleyfið koma fram allar nauðsynlegar upplýsingar txl
að meta umfang mengunar í umhverfíð svo sem fóðumotkun og fóðursamsetning.
Einnig komu ffam útreikningar á magni forsfórs og köfhunarefnis sem áætlað er að
muni fara út í umhverfið ásamt áætluðum fóðurstuðli og fóðurlosun. Á þeim
grandvelli er hægur vandi að ffamkvæma mengunarmat. Á íslandi eru ekki í gildi lög
um fóðurkvóta eins og í Noregi, en þau Iög voru sett tií að uppfyíía kröfur ESB um
takmörkun framleiðsíu til að komast hjá verndaraðgerðum af hálfu ESB í formi
innflutnmgskvóta eða undirboðstolla. Ákvæði um hámarks fóðumotkun á hvern
rúmmetra í kvíum eiga ekkert erindi í starfsleyfí, enda ekki dæmi um slíkt í
starfsíeyfum nágrannaþjóða í fískeldi. Hagur rekstraraðila sjálfs er best tryggður með
hóflegri
fóðumotkun,
enda fóðurkostnaður
langstærsti
hluti
breytiiegs
rekstrarkostnaðar kvíaeldis.
Vöktunaráætlun:
Ljóst má vera að bæði í köfiunum, 4. Starfshættir og uxnhverfismarkmið og 5. Eftiriit
er að frnna mörg og ítarleg ákvæði um vöktun.
Neyðaráætlun og mótvægisaðgerðir:
Sjá hér að ofan um hafís. í 3.3 mgr. er kveðið á um að áður en starfsemi hefyst skuli
fyrirtækið láta viima og leggja fram viðbragðsáætlun um varair gegn vá, m.a, hafiss,
veðurs og annarra náttúruhamfara og vegna mengunaróhappa. Eðli máisins samkvæmt
er ekki hægt að festa slík ákvæði í starfsleyfi á meðan ferii málsins er engan vegin
lokið. Ákvæði rekstrarleyfisins eiga eftir að Hta dagsins Ijös og eftir það er fyrst hægt
að gera áætlanir um fjárfestingar og rekstur. Ymis önnur ákvæði er að finna í
starfsleyfinu sem lúta að viðbrögðum og mótvægi við hverskyns vá t.d. í köflunum, 4.
Starfshættir og umhverfismarkmið og 5,Eftirlit.
Gæðakerfí:
í mgr. 4.3 er að finna ákvæði um umhverfismarkmið þar sem fyrirtækinu er gert skylt
að vinna samkvæmt eigin kerfi eða viðurkenndum umhveTfismálakerfum t,d,
(EMAS)-Reglugerð um frjálsa þátttöku iðnfyrirtækja í umhverfísmálakerfi ESB nr.
32/1996 og TST EN ISOI4001.

Tilkynningarskylda:
Kveðið er á um tilkynníngaskyldu mgr. 3.4
Kröfur um helstu atriði starfsleyfis skv.íögum.
I starfsleyfi er að fínna ítarieg ákvæðí um aíla þætti rekstrar kvíaeldis í Mjóafirði.
Starfsleyfið er ítarlegra en nokkuð starfsieyfi sem hingað til hefur verið gefið út vegna
þessarar atvinnugreinar og er það vei. Athugasemdir kæranda lúta einkum að skorti á
ákvæðum um aðgang almennings að upplýsíngum. Hann er tryggður með ákvæði 5.9 í
starfsleyfi sem mælir fyrir um aðgang almennings að niðurstöðum umhverfísmæiinga.
Að öðru leyti eiga fyrirmæli 14. gr, reglugerðar um starfsleyfí um aðgang almennings
að upplýsingum við aðgang að upplýsingum um vinnslu og útgáfu starfsíeyfis. Er
jafnframt að finna í XI. kafla regiugerðarinnar heimiídir til að takmarka þann aðgang
að víssum skílyrðum uppfylltum. Sæsilfiir hf. hefur ekki nýtt sér þann rétt að óska
slíks og lagt metnað sinn í að vinna mál þetta fyrir opnum tjöidum, tií að eyða óvissu
og óþarfa ótta. í»á gerir kærandi að umtalsefni að í starfsleyfi skorti ákvæði um
losunarmörk, 5. kafli starfsleyfisins gallar einkanlega um losun úrgangsefna og eftirlit
með henni, í samræmi við 14. og 15. gr. reglugerðarinnar. Þá fjallar 4. kafli um
starfshætti stöðvarinnar og hvemig haga beri starfseminni svo sem best verði dregið
úr neikvæðum umhverfisáhrifum,
Einstök ákvæði starfsleyfis:
Eins og fyrr segir hefur Hollustuvemd ríkisins aldrei áður gefið út svo ítarlegt
starfsleyfi í þessari atvinnugreín. Öllum þeím atriðum sem máli skipta eru gerð skil en
þó með þeim hætti að mögulegt er að framkvæma eftirlit og fyrirbyggjandi aðgerðir
og þróun og endurskoðun verður stöðugt í gangí, Ávallt verður að gæta hófs í
einstökum ákvæðum síarfsleyfis, svo starfsleyfið verði ekki kyrkingaról um háls
viðkomandi atvinnurekstrar. Þá skiptir meiru að hafa almerrn ákvæði um skyldur
ieyfishafa og ábyrgð hans, svo tryggt sé að virðing fyrir umhverfinu og aðgát sé efst í
huga rekstraraðila í öllum aðgerðum.
Kærandl vísar tvívegis til mengunarslyss sem hentí hjá eldisfyrirtækinu Rifósi ehf.
Benda má á að ef Rifós væri að sækja um starfsleyfí x dag má gera því skóna að því
hefði verið synjað, þar sem að vatnsútskípti í Lóni í Kelduhverfi em allt of lítil í
umræddu samhengi og viðtakinn (sem er lónið) yrði skilgreindur sem viðkvæmur
viðtaki. Þetta sýnir hversu mikilvægt er að um§öílun um starfsleyfi Sæsiífiirs hf litist
af efiiislegum þáttum en ekki gífuryrðum og óvild í garð kvíaeldis sem slíks. Sæsilfur
hf. heftir lýst sig reiðubúið til að axla öll sanngjöm íþyngjandí skilyrði í starfsleyfi,
svo fremi sem þau væm framkvæmanleg, Það hlýtur líka ávallt að vera markmið
viðkomandi stjómvalds að tryggja virðingu fyrir umhverfinu og draga sem kostur. er
úr hættu á mengun, en án þess að gera atviimustarfsemi ómögulega.
Ávalit má deila um hversu langt á að ganga í að tíunda möguleg og ómöguleg ákvæði
í starfsleyfí. Af hálfu Sæsilfurs hf. er talið að Hoílustuvemd hafi náð að feta þar
farsælan millíveg og hafí sett skilyrðx fram á þann hátt að geriegt eigi að vera að
uppfylla þau.

Fyrir hönd Sæsilfurs^hf

Guðmundur Valur Stefánsson

HAUST Heilbrigðiseftirlit Austuriands
Búðareyrí 7, 730 FJARÐA8YGGÐ
s. 474 1235, netfang: arnijo@1jardabyggd.is

ReyðaxQörður 10. 2. 2001

Umhverfisráðuneytið
Signin Ágústsdóttir
Vonarstræti 4
150 Reykjavík

Efni: Umsögn vegna bréfs ráðuneytisins dags. 24. 01. 2001 þar sem farið er
fram á umsögn HAUST vegna famkomna kæru á starfsieyfi fyrir fiskeidisstöð
Sæsiifurs hf. í Mjóafirði.

Heilbrigðiseftiriit Austuriands fór á sínum tíma yfir tíliögur að
starfsieyfi fýrir fiskeidissföð Sæsiífurs hf, (áöur AGVA ehf.),
Heilbrigðiseftiriitið teiur ekki ástæðu tii að gera athugasemdir við
fyrirliggjandi starfsleyfi Hollustuvemdar rikisins og áiítur að það heyri
undir verksvið Hoiíustuvemdar ríkisins að bregðast við kæru Óttars
Yngvasonar hrl. frá 18. janúarsi.

Virðingarfyilst,
f.h. Heilbrigðisne&dar Austurlands
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Stj.tlð. B, nr. t3*/í986.

Hafisarreglugerð
fyrir Mjóafjarðailiofu.
I.
KAFLI
Takitn&rk hflfuxiinner.
1. gr.
MjóafjarCarhofn tékur yfir MjóafjÖrð vesian ltnu. seta hngsast dregin úr Merkigili noróan fjaröarms í Gils&rtanga sammn fjarðaríns.
n . KAPI.T

Stjdro hnfnari*nflr.

2. gr.
Gjoid |>au, aem ákveCin ervt 1 reglngerC þcssari, sknlu xenna i hafnarsjóC MjóafjarCar, og skal honum va.riÖ iil |>ess aC gera umhætnr ó Mrninni, lii byggíngar
roannvirkja, er böfninm tilheyia, og iíT leíðarmerkja við höfnina og iimsiglínga.
Hafnarnefnd Mjóafjaxfiar skipa þrír rnenn. Kvs hán sér forniaim og befur hann á
hendi hmheimtu hafnargjaldaöna og retkniogsskil fyrlr hafnarsjóð. Hreppsnefnd
kýs hafnarnefnd tii í jognrra ára i senn og skai einn þeirTa ávallt vera i hreppsoercd'
ÍKoi. Kosníng i haTnamefnd skal jafnaa fyígja breppsnefndarkosningnm.
Hafiiamefnd skal sjá um að reglngerO þessari só hlýtt og stjóma iiafnarsjóðnum
meó efiirlíli hjreppsnefndHr.
Hreppsnefnd vettir fé ór sjóðnnm til umreeddra framkvæmda eftir HHögum
ivafnaméfmfar, og ber áfeyrgG á sjóöaum. sem öðrum eignum hreppsios,
Iteikningur hafnarsjöðs skal fýlgja sreifarsjóÖsreikningum og endurskoðast og
drskurðast ásamt þeim. Handbært té sjótSsins skai Avallt ávaría i Landsbanka ísiands eöa armarri jafh txyggri iánsstofnun.
Sl gr.
ÖU gjöld samltvremt reglugerÖ þeswiri má inhheimta með logtaki.
Ilí. KAFLí
Um ahaarea regiu.
4. gr.
Hftfnarnefhd sér tun, að giett sé aiioennrar reghj á höfnluni og við hana.
Er öiiimi skyit að hlýða boöi og banni tafarlanst og enn fremur þeírra sfarfsmanna, seiu hdn setur líi jþew að gæift reglu.

6. «r.
Skyit « att gseta altrar varúBar í metíferð etds og ljósa 1 skipmn £ höfnirmi.
í skipbm, iean flytja ddfhm efnl, má etki kvetkja eíd eCa Ijós, neana í eldavd skipstos og á Jjódceruaj. TóhakareyklngKr eru bannafiar á þrí snefSi, sem unntð er afi
fmnÍDgil þeirra cöa afíermÍDgu.

6. gr.
Seglfeslu eCa óCru, setn valdltí getur skemiudum, má hvergi kasta úti á hðfnlnnl,
og segjfestíi má hvergí t^kp h»nap. takmarka Jt^aarmriar, nema með Ieyfi bafnaruefudar.
Vi6 böfnina má ekkí gera neln hafnarmamrnrki, n£ hreyta eða auka vitS Jutu,
iem nú eru, og ekki heldar fylla upp né dýpka ót frá landi, nema leyíi hafuarnefndar komi UI, og gildir leyfiö aðeins til eíns érs, sé þafi Játið önotað.
IV. KAFLI
umferfi þdrra I bftfnlnnl.
7. gr.
Fiskiskip, og ðmrar skip, Sffm ferma ekki nÖ afferma, mcga aldrei leggjast
»yo i höfnirmi, að Uhni fmnlngn eða affermtngn aunarra skipa og skulu þau t
hvert skipti skytd afi htýða boði hafuarnofudar eða umhoðsniamns heamr mn þafí,
hrvsr þaa skuli leggjash Aldrei mega sllk skip Hggja svo urerri bryggjtiin, aB ekki
sé nsegilegt rýmí íyrir önnur skip að koniftst afi og frá.
Skipum eða bátum má ekkS leggja svo, afi )»ð bindri eða tefji atnfcrfi uiu
hÓfnioJu
Slnp dia báiar mega alðrei leggja svo frá sér strengi eCa afirar feslar, að það
lálml nmferfi. Festar skipa má aldrei leggjft yfu- nlíaralctfi.
Fnj legu akípa

V, KAFÍ .I

Um hafnargjöld.
& gr.
E. Skip, sem ent eign bösettra matuia vifi hafaarsvaefilfi efia skráseU þar og ekki
erru í mlUUandasÍglíngtira, svo og skip, sem leggja upp afla til vinnsltt á Mjáafirði, skuíu greifia hafnargjöld eínti sitmi á ári. sem Itór segir:
Vílbáiar y/ír S rámkstir brdító, greiði kr. 20.00 af hverri bnitlórómlcst,
þó ekkí yfir kr. 1000.00 árlega.
Válbáiar unðir 5 rámlestum hnittó grelfii érlegt gj&ld kr, 100.00.
b. Fiskískip greiði kr. 1.00 af hverri nettórömlest, Jtó ckki oftar en o sinnutu á árl.
c. inntend straudferfiaskip grdði kr. 0.70 af hrerri neUórömlest i hvert sinn, er
þaa koma á MJóafjarÖarhofn.
d. ÖII önnur skip, sem til hafuarinnsr koraa og hafa samband við land, greifií
kr. 1.20 af hverri nettóránilest, i fevert skipti, er þan konra á Mjóafjflrfiarfiöfrv.
0. gr.
Skip, sem lagt er vtfi töst legaitekí á hðfnínnt, greitil áriega fyrrr þafi sem
hér segtr:
a, Ef þsu eru skrásett f Mjóafjarfiarhreppl og afi öllu leyií efgn manna, sem
bdsettir era vífi hafnarsviefiífi, gmfii opnir bétar yfir S rámlestir bráUó kr.
100.00, vélbáter mefi þílfari kr. 300.00 en staarri skip kr. 500.00, ftjald þetta er
árlagt gjald og er gjitddsgí þess hinn I. októher ár bvcsi.
b. Um afira bát* efia skip fer eftir samkomulsgi vifi hafnarnefnd.
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VI. KAFJLI
TJm biyggl^elðld.
10. gr.
Hvert skip, sem leggst víð iiryggjn eða að skipi, sem við Iiana liggux, slcal
greiða bryggjugjald af nettóslœrð skipsms, talíð i beUum rdxolestum, en brotum
skal sieppt. Varðskip era Jjó undanþegin bryggiugjaldi. Gjoldin greifcast sem bér
segir;
e. Aí ölluni aSkomuskipuHt, Öðrum en varOskipiurL, greiðist kr, 0.70 aí nettónkaiegl fyxir fyrsta sólarbrÍÐg og kr, Onó fyrir hvem sóíarhring eöa brot dr
sólarhripg, stœ fram yfir er,
b, Bátar og skip, heimilisföst i MjóafjarÖarhreppí, svo og skip, sem Jeggja þar
upp afla iil vinnslu, skulti greítía kr. 8.00 af hverrl brúttónluaiest, á a u simii
á ári.
Vlf. KAPLl
Uia rðragjald.
11. gr.
VörugjaM skai greiða til hafnarsjóðs at öllinn vömm, sro og af skepanim.
Ufandi og danðnm, sem fmndar eru eða affenn<hir k höfnÍJmi, mefi þeim uödautekniagam, sem orn getur f næstu greia.
12. gr.
Pyrir römr, sem samkvíemt farmskrá skips eru ákveðnar tfl uinhleðslu og eíga
jþvx ekkí að leggjast í land, nema mn stundarsakir, greiðíst atkim hálft gjaJd.
Af vörum. sem settar eru á tand og eiga nð fara altur mefi sama skipi, enda sé
það ékveðið ssmkvœiut fann&kránm, greiðist ekkert gjald-

a.
b.
e.
d.
e.
f.

13. gr.
l>essar vonir em algerlega uxKtanþegnar vÖrngjaMi:
Ihnbufiir, sem eodorsendar eru. enda sé þess getið á farmskránni.
Vistir og aifrar naufisynjar til skipa og báta til eigin uoLknnar, sem fluttar eru
úr laudi.
Inniend mjólk og rjómi, sem ílutt er til hafnarúunr.
Pöstnr og vtíujulegnr íarþegaílutalngur.
Vórur og tæki til hafnarinnnr.
Sild og amtar ajávarafU, sem lagfiur er i irmtl trl verkunar, ef sajníð er sérstaklega mn s]ik not af mannvírkjnm hafnarinnar.

14* gr.
Vörogjald skal reikita eftir máTi eða þyngd* mefi umbáðum, og af hverri sendingn sérstakíega. Brót úr gjaldeiningií tetst sem heil gjafdeining. Fara skal eftir
fanuskxá skipa vifi útreíknmg vörugjalda, Skípstjóra efia afgceifislumanni skips
er skylt að iáta gjaldkera hafoarinnar í té eftirrit af farmskrá. Sé engin fannskrá,
skal skipstjóri efia fonnafiur báts gefa drengakaparvctiorð um vðnrmagn, sem
fleyta hans hefur fermt efia affcrmi. þyki hafuarstjór* ástseða iil, gelur hífnn,
hveuser sem er, 1400 ákveða vörninaguifi & þaun hátt, sern hrnut telor henhigast.
Reynist vorumaguífi meira en upp var gefifi, greitör sldpifi koatnafimiu
Séa fleiri en ein vörutegtínd 1 sendingu. skal rdfena vðtngjaldifi eflir þeírri
tegund sem bæst gjald skal greiða af.
1». gr.

_Vórttr skal flokka til vörugjalds cftir þvf, sein vömgjaldskrá tiltekur, og gjaídifi
greiöist elas og þar segir.

YJU, KAFLI

VörBjrJaldskrá.
1.
2.
3.
4.
5.
ö.
7.
&
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
, 23.
24.
25.
28.
27.

lfi. gr.
VörugjaJd slutl greifia síjh hér segir;
Kof, salh seutenh pr, 100 kg
Saltftsker, verkaður og órerkaður, pr. 100 kg
Freðfíslíur, pr. 100 kg
SíidarHsI og annaC lýsi, pr. 100 kg
Freffsiíd, pr. 100 kg ...................................................................... ........
Fisld*, siMar- og fófiunujöl, pr. 100 kg
Kont, tnjöivöntr, sykur. pr. 100 kg
Tilbóiiin áburfiur, pr. 100 kg
Fttelolíft, pr, 100 kg
HráoIU, síeinoUa, benzin, pr. 100 kg .............................................
Kjöt, pr. 100 k g
.................................
FískunibtiCir, pr. 100 kg
................................................................
Skm fi pr. 100 kg ....................
Liruir. öngiar, net* melur, pr. 100 kg ....................................................
Smumiugsoliur, pr. 100 kg .....................................
M&laiug, pr. 100 kg .....
HremlætUvörur, pr, lGG k g .............
Kaífl, pr. 100 kg ..................................................................
Avextir, pr. 100 kg ...................................................................................
RiiíSngler, pr. 100 kg ........................................
Vefnafiarvörur, pr. iðð kg ......................................................................
Tóbak. pr, 100 kg
...............................................................................
Tuubur, pr. leuingsfei ..............................................................................
Tómar Uuinur, px. stk...............................................................
Saiund, pr, íuanu ................................
Aflagiald af slld og öfirtixu fískí, pr. 100 kg .......................................
Áörar vórur, sem reiknast eftir þyngd, pr. IW kg ..............
Minnsta gjaíd i hverjum ftokki er kr. 2X0.

kr.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
~
—
—
~
—
—
—
—

2.50
2.50
2.50
2,50
2.5(1
2.50
2.50
2.50
3.00
3.50
350
3.50
3.50
4.0Ö
4.00
6.00
8.00
12.00
8.00
12.00
20.00
40.00
0.60
120
2.50
G.80
4.00

17. gr.
VÍÖlakandt grelfiír vöntgjald lif vörum. sem kotna til hafnarianar, en sendandi
af vórmn, sem flattar cru úr bDfnimri, Vórugjöld falla i gjalddaga áCur en vlðkomafldi skip fer úr höfninní, nema um annaC hafi veriö sarniS vi6 hafnarstjóni. Gjaiddaga fyrir ársgjÖid átveður bafnarstjóri.
Hafnargjóld ero tryggð ineð iögveðí I skipunutn og geugur það veð fyrir samntngsveðskuldum í Ivö ár,
18. gr.
Gjaid fyrir vörur þmr, sem um getnr 1 16. gr,, greiðir eígaudi eða umÍMiðsniaður
hans.i MjÓafirtSi, og befur bafnarsjóðurbaldsrátt 4- vörflttum þar tíi-gíaldiS^p groill.
Ef margir eígr vörtir rneð satna skipr, skaí afgrelðslumaður stamta skii á greíðslxsnni. Ef akip eða bátnr hefur ekki íarrn siim skráðan, ber skipstjóri eða af*
greiSílumaður áb?Tgð á greíðsla vöntgjaictáms.
Ö!J gjöM Bamkvaant þessari reglugerð rcnm í hafnarsjóð Mjóafjarðar.

IX. KAFLI
Ý jb í9 ék v seB I.

39. gr.
tim s’kaðahátaskyldirr íyrir skemradir á hofniniji* maiiövirkjum h ean ar eða
áhÖiduRi, fer eftir ajjnennmn regiam. Ef samnmgum verftur ckki við kojoið nm
skaGalœtur, skuiu þær ákTdSnar af 3 dómkvoddiLm, óviiböllum mðnuutn. Hrorum
aðila um &ig er heimiit a6 kreíjasl yfírmaUt, en gera skal ]>a5 á5ux en eíun mánuðnr
er liCinu frá því, afi mat&gerð fer frwn.
Vfirmftl skal fraiukvæmt af 5 dómkvötldum, óvUliðHum rpÓTmmn. Kostnab vitS
ytirmat greifiir sá, er þess hefnr krafirt, ef matsupphieö verður eigi breytl locira
eu sem uemur 10% af hiimi ákveðnu endurgjaJdsuppbœð. A6 oörum kosli greiöir
hinn aðiliim kostnaðínn,
20. gr.
Enginn, stam bakað hefur sér refíhtgu efía skaðabótnskyldu fyrir brol & reglogerC þessari, má (aru burt ór höfninni, meöan mál hans er óátkJjáfi, nerna tmm.
setji tryggingu, er hafnarstjóri tekur gilda.
21. gr.
Enginn skipstjóri getur vœnzt aÖ fá afgreiftslu hj& iögreglustjóra eCa umboösmanni hans, nenia tumn sannl taeö Totloröi frá hafnarstjöra, að hann hafi greitt
gjöid jiau. er innheimtumaður hafnarinnar á að imdieiiula, svo og sektir og skaðabÆtnr, ef um sllkt er að ræða, er hann á að greitía.
,

.

.

fíverja þá skipun, er samJkvæint reglugerð þessarl má gefa skipí, skai gefa styrimanui, ef skípsljóri er ekki á skipi og ekki h e l c h t r umboösinaðiir bans. Ef s H t í naafmr eða EÍýrunenn eru eumig fjarverandi, m i gefa eintiverjom ðSrnm aí skipshófuinui Ekípnmna, og er það jafngilt og skipstjóri hefði fengíð hana sjálfux.

23. gr*
Brot gegn reglngorð þessari varða sektum, alll að kr. 10 000.00, neroa þyngri
refslng líggi fyrir samkviemt lógum.
Seklirnar rcnna i Ilaínarsjóð Mjóafjarðnr.
24, gr*
Með mái út af brotum á reglugerð þessari skai fara öfi luetti opinberra mála.
Reglugexð þessl staðfestist hér meö, samkvBeTOt Iðgum tnn hafuargerðtr og lenðingarbætur, nr. 23 23. april 1946, sbr, iög nr. 41 5. aprit 1948, UI a« öölasi þegar gíidí,
og btrhst til eftirbreyhil öllum þeim, setn hiut eiga að máli.
dafníramt feliur niður gjaldskrá fyrir Mjóafjarðarhrepp, nr, 134 39. Jiinl I9Ö0.
Somgöngnmá’larútfitnegiið,

19. aprít 1866,

'Eíggert ír. þondeinssön................................

Brynjáifur Ingólfstcm.
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Frú umhverfísráðherra
Siv Friðleifsdóttir
Umhverfísráðuneytinu,
Vonarstræti 4

Reykjavík, 5. febrúar 2001.
Vísað er til kæru Óttars Yngvasonar hrl. fh. eigenda Hafgarðarár á útgáfu
starfsleyfís fyrir fiskeldisstöð Sæsilfurs hf. í Mjóafírði, sem útgefíð var 4. janúar sl.
Hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps hefur falið undirrituðum lögmanni að koma á framfæri
svofelldri umsögn um kæruna:
Hreppsnefnd Mjóafjarðar teiur umrætt starfsleyfí hafa að geyma ítarleg ákvæði
um starfsemi Sæsilfurs hf. í Mjóafirði, þar með talið um starfrækslu eldisins, umhirðu
búnaðar og mengunarvamir. Hreppsneíndin er ósammála kæranda um þörf frekari
ákvæða í þessu efíii og varar við því ef nota á starfsleyfi til að fella tilgangslausar og
óþarflega íþyngjandi skyldur á rekstraraðila. Siíkt getur ógnað uppbyggingu kvíaeldis
sem atvinnugreinar, sem miklar vonir eru bundnar við í þessum landshluta. Sæsilfur hf.
hefur sett fram ítarlegar áætlanir um hvemig að rekstrinum verði staðið, sem og hvernig
honum verði hagað í sátt við umhverfí og náttúru. Hreppsnefndin bendir á að eigendur
Sæsilfurs hf. eru sérfróðir um fískeldi og að meðal eigenda eru gróin
sjávarútvegsfyrirtæki sem þekkt eru að góðu einu í uppbyggingu atvinnulífs á
iandsbyggðinni.
Hreppsnefnd vill sérstaklega taka fram að fyrir liggur heimild haínamefhdar
Mjóafjarðar til handa Sæsilfri hf. til að stunda þann rekstur sem hér um ræðir á
yfirráðasvæði hafnarinnar. Mjóafjarðarhöfn „tekur yfír Mjóafjörð vestan Iínu, sem
hugsast dregin úr Merkigili norðan fjarðarins í Gilsártanga sunnan Qarðarins“ eins og
segir í 1. gr. hafnarregiugerðar fyrir Mjóafjarðarhöfn, nr. 124/1966. Kvíar Sæsilfurs hf.
verða því innan svæðis hafharinnar.
Virðingarfyllst,

li M
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ÓTTAR YNGVASON
HÆSTARÉTTARLÖGMAÐUR
SÍÐUMÓLA 34 - 108 REYXJAVXK
SÍMI 588 7600
FAX 588 7610

Umhverfisráðuneytið,
b.t. Kristínar L. Ámadóttur,
Vonarstræti 4,
150 Reykjavík.
Fax 562 4566.

Reykjavík, 18. janúar 2001.

Efní: Ákvörðun Hollustuverndar ríkisins um útgáfu starfsleyfis fyrir
fiskeídisstöð Sæsilfurs hf. (áður AGVA ehf.) í Mjóafirði.
Fyrir hönd eigenda Hafíjarðarár er hér með kærð ofangreind ákvörðun
Hollustuvemdar ríkisins dags. 4. janúar 2001 (móttekin 9/1 2001) og þess krafist að
athugasemdir kærenda dags. 7/12 2000 verði teknar til greina að öllu leyti.
Athugasemdir kærenda frá 7/12 sl. fylgja hjálagt í ljósriti og vísast fyrst og
fremst til þeirra. En varðandi einstaka liði skal þetta tekið fram sérstaklega:

Mat á umhverfisáhrifum:
Athugasemd ítrekuð. Ekki er fallist á skýringar Hollustuvemdar.

Leyfi eiganda/umráðamanns hafsvæðisins:
Athugasemd ítrekuð. Sérstakt samþykki ríkisins er nauðsynlegt, enda er
hafsvæðið utan marka sveitarfélaga landsins.

Gæði og stærð sjókvíanna:
Athugasemd ítrekuð. Skilgreina þarf nákvæmlega hvað átt er við með “hæsta
gæðaflokki” og “hámarksstyrk”.

Eftirlit með kvíunum:
Athugasemd ítrekuð. Lágmarkskrafa er að eftirlit verði vikulega. Þá vantar
ákvæði um reglulega upptöku og hreinsun kvíanna eigi sjaldnar en á 6 mánaða fresti.

Umhverfistryggingar:
Athugasemd ítrekuð. Umhveríístryggingax eru mjög brýnt ákvæði í starfleyfi.
Það er misskilningur, að hér þurfi sérstaka lagaheimiid fyrir Hollustuvemd. Flest
skilyrði Hollustuvemdar í starfsleyfi hafa í för með sér fjárhagslegar skuldbindingar
eðli sínu samkvæmt.
Ákvæði um umhverfistryggingar er eitt nauðsynlegasta ákvæði starfsleyfis
vegna hins stórkostlega eignatjóns fyrir óviðkomandi þriðja aðila, sem fyrirsjáanlegt
er, ef mengunarslys verða við eldið. í slíku tilviki eru mestar líkur til að
rekstraraðilinn verði ógjaldfær til greiðslu bóta eins og reynslan sannar.
Kærendur gera fyrirvara um bótaköfur á hendur ríkissjóði og þeim stofnunum,
sem koma að leyfisveitingunni vegna alls hugsanlegs tjóns kærenda, sem af
rekstrinum kann að leiða.
Það athugast að ekki er hægt að útiloka persónulega ábyrgð forstöðumanna og
ráðherra í þessu sambandi.

Mengun vegna strokfisks, sníkjudýra og sjúkdóma:
Athugasemd ítrekuð. Ekki er fallist á skýringar Hollustuvemdar.

Hafís, aurskriður, neyðaráætlun og mótvægisaðgerðir:
Ákvæði vantar um samþykki fyrir viðbragðsáætlun áður en starfsemi hefst.

Laxaseiði:
Athugasemd ítrekuð. Ekki fallist á skýringar Hollustuvemdar.

Eldisáætlun:
Athugasemd ítrekuð. Sérstaklega er bent á, að ákvæði vantar um
hámarksfóðumotkun á hvem rúmmetra í kvíunum. Án þess er nánast útilokað að
framkvæma mengunarmat vegna starfseminnar.
Vísað er til nýlegs mengunarslyss hjá Rifósi ehf. í Kelduhverfi. Þar er
fóðurúrgangur væntanlega orsök hins stórkostlega umhverfisslyss.

V öktunaráætlun:
Athugasemd ítrekuð. Nauðsynlegt er að skoðun verði ekki sjaldnar en á 3
mánaða fresti og rekstraraðili skili greinargerð árlega, en ekki á 3 ára fresti. Þá verði
árlega sýnataka, en ekki á 3 ára fresti.

Gæðakerfi:
Athugasemd ítrekuð. Ákvæði þarf um samþykki fyrir eigin gæðakerfi, verði
ekki notaðir framleiðslustaðlamir EMAS og ISO 14001.

T ilky nningarskyld a:
Athugasemd ítrekuð. Ákvæði vantar um að fyrirfram liggi fyrir áætlun um
nauðsynlegar mótvægisaðgerðir, sem Hoilustuvemd hefur samþykkt.

Kröfur um helstu atriði starfsleyfís skv. lögum:
Athugasemd ítrekuð. Einkum vantar hér ákvæði um aðgang almennings að
upplýsingum og um tiltekin losunarmörk.

Einstök ákvæði starfsleyfis:
Ailar athugasemdir kærenda frá 7/12 sl. um einstök ákvæði starfsleyfis em hér
með ítrekaðar, nem aþær sem merktar em 2.6. og 3.1. Endaþótt Hollustuvemd hafi
tekið lítillega til greina einstaka athugsemdir. er það ófullnægjandi.
Sérstaklega skal ítrekuð aths. 2.5. um skilyrðislausa staðsetningu kvía utan
almennra siglingaleiða, Bent er á laxakvíar þær sem að undanfömu hafa verið
óleyfílega staðsettar í Helguvíkurhöfn inn á milli skipa, sem þar hafa verið við
bryggju. Þær kvíar áttu reyndar að vera í Stakksfirði í Vogum.
Þá skal einnig ítrekuð aths. um að fjarlægja skuli eldiskvíar, ef rekstri verður
hætt. Um þetta þarf skýrt ákvæði sem og hver á að framkvæma verkið, verði
rekstraraðili gjaldþrota.

Ennfremur skal ítrekuð sérstaklega aths. um skilgreiningu á “óæskilegum
mengunaráhrifum” og losimarmörkum. Vísast á ný til mengunarslyssins hjá Rifósi
ehf.
Þá er sérstaklega ítrekuð krafa um að upphafsleyfistími verði að hámarki 2 ár
og að ákvæði verði um afturköllun starfsleyfís, ef ákvæði þess eða laga em brotin eða
skilyrði ekki lengur uppfyllt.
Virðingarfyllst,

Óttar Yngvason

Meðf.
Athugasemdir kærenda dags. 7/12 2000.

Hollustuvernd ríkisins
ENVIRONMBNTAL AND FOODAGENCY
OFICELAND

H elgaM Óttarsdóttir hdi.
Síðumúla 34
108 Reykjavík

GSJ/ÖOÖ1001

Reykj avík 4. j anúar 2001

Ákvörðun um útgáfu starfsíeyfís fyrir fiskeldisstöð Sæsilfurs h f (áður AGVA
ehf.) í M jóafirði
Drög að starfsleyfi fyrir fiskeídisstöð AGVA ehf., Mjöafirði iágu frammi til
kyoningar á tímabiíinu 12. október til 7. desember sl. Sex athugasemdir bárust
Fyrirtækið hefur skipt um nafn á tímabilinu, en kennitaia er óbreytt.
Hollustuvemd ríkisíns hefur veitt fiskeldisstöð Saesilfurs hf starfsleyfi til að
reka fiskeldisstöð í Mjóafirði. Ákvörðun Hollustuvemdar ríkisins má kæra til
fullnaðarúrskurðar ráðherra innan tveggja vikna, samanber ákvæði 32. gr. Iaga nr.
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvamir.
Meðfylgjandi með bréfi þessu er afrit af starfsleyfi fyrir framangreinda
starfsemi og greinagerð vegna athugasemda yðar.

Virðingarfyllst,

Office address:

Postal address:

Teiephone *

Teíefax:

Internet:

Kennitala:

Ármúla 1a
108 Reykjsvfk

P.O. Box: 8080

+ 354-585 1000

+ 354-585 1010

www.hoHver.is

490882-0149

IS-128 Reykjavík

Starfsleyfi fyrir fiskeidisstöð
Sæsilfurs hf. í Mjóafirði
kt: 510200-3140

Gefiö út af Hoíhjstuvernd ríkisíns ísamræmi við ákvæði
iaga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir

1 Afmenn ákvæði
1.1

Starfsíeyfi þetta gildir fyrir framíeiðsiu á eidisiaxi í kvíum í Mjóafirði. Heimii
ársframieiðsla er 8.000 tonn af iaxí tii manneldis í tveimur eða þremur
kvíaþyrpingum (staðsetningum), að fiatarmáii samtais 16.000 m2 og með 325.000
rúrnmetra eidisrýmí. Standandi lífmassi í hverri kvíaþyrpingu skaí þó aídrei fara yfir
3000 tonn. Fjariasgð miilí kvfaþyrpinga (staðsetninga) er um 2000 m.
Takmarkast leyfð íosun á mengunarefnum við starfsemi innan þeirra marka.
Starfsieyfið tekur ekki tii Josunar efna af lista í, sbr. viðauka f regiugerð nr.
796/1999 um varnir gegn mengun vatns.

1.2

Elgi má breyta eða auka þennan atvínnurekstur ef það getur leitt tií aukinnar og/eða
annarar mengunar, nema að fengnu nýju starfsieyfi.

1.3

Holiustuvernd ríkisins er skylt að endurskoða starísieyfi þetta regiulega sbr. iX kafia
regíugerðar nr. 785/1999, um starfsíeyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með
sér mengun.

1.4

Á öilu athafnarsvæði stöðvarinnar ska! gæta fyiísta hreiniætís f samræmi við kröfur ■eftiriitsaðiia og skai ölium úrgangí komið fyrir samkvæmt fyrirmæium Hoílustuverndar
ríkisíns. Um umgengnisregíur, sótthreinsun og meðferð sýktra og sjáifdauðra fiska
fer samkvæmt regiugerð nr. 403/1986, um varnir gegn fisksjúkdómum og
heiibrigðiseftíriit með fiskeldisstcðvum.

1.5

Stcðinni er skyit að gefa Hoííustuvernd ríkisins áriega skýrslu um eftirfarandi atríði:
Framleiðsiumagn, fóðurnotkun og fóðurgerð, magn og gerð hreinsiefna,
sótthreínsiefna og lyfja sem nctað var á árinu. Sama á við um efni af iista ii, sbr.
viðauka í reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns. Um skýrsíugerð
vegna eídisframleiðsiu fer að öðru ieyti samkvæmt 69. gr, laga nr. 76/1970, með
síðari breytingum, um lax- og sílungsveiði.

1.6

Um meðferð og frágang oiíutanka og búnaðarfer samkvæmt regíugerð nr. 35/1994,
um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi.

1.7

Ef ákvæði starfsíeyfisins og iaga eru brotin eða skiiyrði ekki uppfyilt iengur fer skv.
VI. Kafla laga nr. 7/1998 um hoiíusíuhætti og mengunarvarnir, XIV. kafla regiugerðar
nr, 785/1999 um starfsieyfi fyrir atvinnurekstur sem geíur haft í för með sér mengun
og IX. kafla reglugerðar nr. 786/1999 um mengunarvamaefíirlit.
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2 Ákvæði er varða staðsetninqu oq umhverfi eldiskvía
2.1

SíarfsJeyfiö er veítt með þeim skiíyrðum að fyrirtækið hafi tryggt sér rétt tíi að
staðsetja eidiskvfar innan þeirra marka sem fyrirtækið hefur markað sér, þ. m. t. eftir
atvikum fandeigenda, sveítarstjórna og hafnaryfirvaida þegar um siíkt ’er að ræða.
Kvfarnar skuiu staðsettar innan þeírra svæða sem merkt voru á kortí f umsókn.
Síaðsetning Otsett f sjókort nr. 73 er sem hér segír;
Staður
Breidd
íengd
1
65° 12,2'n
13° 50,8'v
2
65° 12,0'n
13° 47,7'v
3
65° 12,0 n
13° 44,8 v

2.2

Heimíit er að víkja frá tilkynntri staðsetningu sbr. gr. 2.1 um aiit að 500 m f samráði
við Siglingastofnun ísiands. Verði óskað frekarí tilfærslu kvfa skai fyrirtækið sækja
um breytingar á gr. 2.1 starfsíeyfisins til Hoiiustuverndar ríkisins sem mun augiýsa
tiliögu að breytingu á gr, 2.1 starfsíeyfisins.

2.3

Staðsetning kvíaþyrpinga uppfyíii a. m. k. fjariægðamörk skv. 4. gr. regiugerðar
nr.105/2000 um fiutning og sieppingar iaxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og
biöndun íaxastofna.

2.4

Fyrirtækið ber sjáift að sjá um að gæði eidisvatnsins uppfyiii krofur tii fiskeidis. Sé
það gert með takmörkunum á eigin íosun og hæfiíegri fjariægð frá annarri mengandi
starfsemí og byggð.

2.5

Sjóeldiskvíar verði veí utan aimennra sigiingarieiðar og ef þannig háttar, nánar
staðsettar í samráði við næstu hafnaryfirvöid.

2.6

Sjóeídiskvíar séu merktar í samræmi vtð aiþjóðaregiur viíastofnana.

2.7

Tiíkynna skal endanlega gerð og staðsetningu merkinga til Sigiingastofnunar íslands.

2.8

Verði rekstri eldískvíanna hætt þá sé það tryggt að eldiskvfarnar ásamt vtðkomandi
mannvirkjum í sjó verði fjariægðar án tafar.

3 Varnir geqn menqun umhverfís oq viðbraqðsáættanir
3.1

Tit að hindra að uppsöfnun fóðurteyfa á botni vaídi losun mengunarefna sem verði tii
vtð loftftrrðar aðstæður og þannig hafi áhrif á heiibrígði eldisstofnsins og umhverfið er
fyrirtækinu heimiit að fiytja eldiskvfarnar tii á svæðinu. Sama á við ef þörf krefur
vegna hvers kyns yfirvcfandi vá fyrir búnað eða eldisfísk,

3.2

Ef í ijós koma óæskileg og skaðieg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar sbr. ákvæði
reglugerðar nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns er stoðinni skyit að mæta tí!
fundar með Hollustuvernd ríkisins og Heiibngðiseftiriiti Austuríandssvæðis þar sem
leiíað verður leiða tii úrbóta, í framhaídí af siíkum umræðum skal starfsieyfi
endurskoðaó ef þörf er á.
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3.3

Áður en starfsemi hefst skai fyrirtækið iáta vinna og ieggja fram viðbragðsáætíun um
vamir gegn vát m.a. vegna hafíss, veðurs og annarra náttúruhamfara og vegna
mengunaróhappa.

3.4

Fyrirtækið skai tiíkynna eftiriitsaðiia þegar í stað um öli óhöpp vegna vá og
mengunaróhöpp og tii hvaða viðbragða fyrirtækið hafi griptð.

3.5

Beita ska! bestu fáaniegu tækni við mengunarvarnir fyrír starfsemina. Besta fáaniega
tækni við mengunarvarnir fyrir seiða- og fiskeidi er su tækni sem tryggir að uppfylit
séu skiíyrði iaga og regiugerða sem taka til verndunar vaíns og íosunar skóips.

3.6

Stöðinní er skyií að ganga þannig frá oiíubirgðum, oiíuúrgangi, eiturefnum og
hættuiegum efnum að ekki sé hætta á að þessi efni berist út í umhverftð, í
ynrborðsvatn eða í grunnvatn. Mengunarvarnarbúnaður vegna hættuiegra efna skai
vera samþykkíur af Hoiiustuvernd rfkisins.

3.7

Stöðinni er skyft að sjá um að hindraður sé aðgangur vargfugis og annarra viiitra
dýra að hreinsivirki stöövarinnar og úrgangi stöðvarinnar.

3.8

Frárennsii frá síátrun og vinnsíu skaí hreinsa í samræmt við flokkun viðtaka sbr.
regíugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skóíp. Kröfur um meðferð fráveituvatnsins
munu verða endurskoðaðar við endurskoðun á starfsleyfí.

3.9

Lífrænn úrgsngur svo sem dauður fiskur og vinnsíuúrgangur skaí fiuttur tii eyðingar,
urðunar eða tíi vinnsiu. Ganga skal frá honum í þétta iokaða gáma sem iosaðir eru
eftír þörfum. Þrífa skaí gámana eftir notkun.

4. Starfshættír og umhverfismarkmið
4.1

Notaðar verða sjóeidiskvíar og nætur i hæsta gæðafiokki og með hámarkssíyrk sem
þróaður hefur verið fyrir starfsemina. Gengið skaí tryggiiega frá botnfestingum.

4.2

Fyrirtækrð fyigist með ástandi kvíanna tíi að tryggja að fiskur sleppi ekki ú t Yfirfara
skai kvfar og nætur með jöfnu miiíibiii af köfurum eða með neðansjávarmyndavéíum,
að jafnaði eígi sjaldnar en mánaðarlega. Aiiar upplýsingar skuíu skráðar. Áður en
næ tur eru settar í sjó er styrkur þeirra prófaður. Éftír niðursetningu nóta í sjó er farið
yfir aflan búnaðinn. í tengsíum við heimsókn stærri báta og aðgerðir tengdar
fiutníngum og meðhöndíun á fiski eru nætur yfirfarnar og ástand þeirra skoðað. Eftir
síæm veður er ailur búnaður stöðvanna skoðaður. Farið er yfír kvíar og nætur og .
botnfestíngar athugaðar. Bétar fyrirtækisins skuiu vera með sárstaka hlíf utan urn
skrúfuna ti! að draga úr hættu á að skrúfa skemmi nót. Aiiri annarri umferð minni
báta skai eins og kostur er haida í hæfíiegri fjaríægð tii að forðast skemmdir af þeirra
vöídum,

4.3

Fyrirtækið skai setja sár umhverfismarkmið og starfa samkvæmt þeim. Annað hvort
verði þar unnið eftir eða samkvæmt eigin kerfi eða viðurkenndum
umhverftsmáiakerium t.d. (EMAS)-RegSugerð um frjáisa þátttöku iðnfyrírtækja í
umhverfismáíakern ESB nr. 32/1996 og ÍST EN 1S014G01.

4.4

Fyrirtækið skai beita góðum starfsregium víð rekstur stöðvarinnar. i þvt feíst að
tryggja gott heiibrigðisástand eidisstofnsins og aðgerðír tii að draga úr hugsaniegum
umhverfisáhrifum stöðvarinnar m. a. með góðum síarisaðferðum við fóðrun og
góðum starfsaðferðum við noikun efna og lyfja ti! að draga úr losun þessara efna ut i

umhverfið (PARCOM tilmæíi 94/6). Einnig fellst í góðum starfsháttum: a) Orka skai
vei nýtt, b) Dregíð skat með skipuiögðum hætti úr myndun úrgangs og úrgangi komið
til endurnýtíngar eða skipulagðrar förgunar. c) gerðar nauðsynlegar ráðstafanir tii
þess að koma f veg fyrir mengunaróhöpp og draga úr afleiðingum þeirra.
4.5

Fyrirtækið geri eftiriitsaðiia grein fyrir á hvern hátt beitt sé góðum starfsregium við
rekstur stöðvarinnar.

5 Eftirlit
5.1

Umsjónarmaður stöðvarinnar skai annast innra eftirlít með framleiðsfu stöðvarinnar
og halda skrá yfir hefstu atriði sem máii skipta varðandi framleiðslu, svo sem:
Fjöida og þyngd fiska og breytingum á þessum tölum vegna fiutninga, söiu eða
dauða og fóðurnotkun og fóðurgerð.

5.2

Umsjónamaður stöðvarinnar skat halda skrá yfir notkun hættulegra efna og íyfja.

5.3

Stöðin skai háð regiubundnu eftirliti Hollustuverndar ríkisins. Eftirlitiö felur í sér:
Reglubundnar skoðanir á 6 mánaða fresti með þeim þáttum sem sem geta haft áhrrf
á ytra umhverfi. í því felst m. a. athugun á hugsanlegri losun mengandi efna f vaín,
loft eða jarðveg, meðferð hættuíegra efna s.s. hreinsíefna og lyfja, meðhöndlun
frárennsíis, meðhöndiun úrgangs, frágang ytra umhverfis og nánari skoðun á 3ja ára
fresti.

5.4

Fyrirtækíð afli uppiýsingar um strauma, endurnýjun vatns og mæli umhverfisgæði á
svæðum þar sem kvíaeldið er rekið. Fyrirtækið kanni bctnínn undir og við
eldiskvfamar með sýnatöku og/eöa myndatökum tii að mæla samsöfnun og dreifíngu
urgangsefna. Priðja hvert ár, f fyrsta sinn árið 2004 geri fyrírtækið grein fyrir
flutníngi eldiskvía og magni og dreifingu úrgangs- og næríngarefna efna frá þeim til
að meta megi áhrif þeirra á umhverfið.

5.5

Áður en rekstur hefst skai fyrirtækið láta taka sýni til könnunar á botni til síðari
samanburðar. Sýnataka skal endurtekin á þriggja ára fresti. Niðurstöður skulu liggja
fyrir 1. desember 2001 og 1. desember þriðja hvert ár eftir það. Auk þess, og til
samanburðar, skai fyrirtækið árlega láta kanna botninn undir kvíunum og á
viðmiðunarstað, með myndatökum.

5.6

í sama mánuði og rekstur hefst og síðan mánaðariega yfir sumarmánuðina (apríl tii
ágúst) og einu sinni yfir veturinn (desember til mars) skai fyrirtækið láta mæla
súrefnl, heiidarmagn svifagna, bíaðgrænu og næríngarsöít (hetldar koiefni, heiídar
köfnunarefní og heiidar fosfór) á vötdum stöðvum umhverfís stöðina og á
bakgrunnsstöð.

5.7

Fyrir 15. mars 2001 skai fyrirtækið skiia inn tií Hoiiustuverndar ríkísins
rannsóknaráætiun um mæiíngar sbr. gr. 5.4, 5.5 og 5.6. Holiustuvernd ríkisins
samþykkir áætíunina og þær aðferðir sem þar er gert ráð fyrir. Endurskoða skal
rannsóknaráætiunína árlega.

5.8

Forráðamenn Sæsiífurs hf skuiu áriega, fyrst árið 2002, efna tii fundar með
Hoiiustuvernd ríktsins og Heilbrigðiseftirliti Austurlandssvæðis tii að^gera grein fyrir
niðurstöðum etgin eftirlits og kynna árangur í mengunar- og umhverfismálum. Einnig
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gera grein fyrir ástandi vatns sbr. IV kafía regiugerðar nr. 796/199S um varnir gegn
mengun vatns.
5.9

Níðurstöóur umhverfismæiinga sem framkvæmdar eru af fyrirtækinu á grundveiii
þessa starfsieyfis skuíu vera aðgengilegar fyrir almenníng sbr. VI. kafla regiugeröar
nr. 786/1999 um mengunarvarnaeftiríit.

6 Gjaidskrá
6.1

Fyrirtækið skaí greiða Hoilustuvernd ríkisins gjaid vegna útgáfu og kynníngar á
‘ starfsieyfi þessu og eftiriitsaðiia eftiriitsgjaid samkvæmt gjaidskrá Hollustuverndar
■ rfkísins sem umhverfisráðherra setur. Hftiriitsgjaidið skai standa undir kostnaði við
eftiriit vegna starfsleyfisskyidra fyrirtsekja samkvæmt regíugerð.

7 Gildistaka
7.1

Starfsieyfí þetta, sem er veitt samkvæmt regiugerð nr. 785/1999 um starfsieyfi fyrir
atvinnurekstur sem getur haft í för með sár mengun ásamt si'ðari breytingu, sbr. Sög
um holíustuhaetti og mengunarvamir nr. 7/1998, cðlast gildi þegar útgáfa og
gildfstaka þess hefur verið augíýst í B-deííd Stjórnartíðinda, og gildir tii 31. ágúst
2007. Starfsieyfi þetta gíldir fyrir mengandi þætti í starfsemi Sæsiifurs hf,
fiskeidisstöð í Mjóafirði. Starfsemin er einnig háð útgáfu rekstrarleyris f samræmi við
3. mgr. 62. gr. laga nr. 76/1970 um íax- og siiungsveiði með síðari breytingum. Verðt
aðiiaskípti að rekstrinum þarf nýr rekstraraðiii að afia sér starfsíeyfis.

Reykjavík 4. janúar 2001
Hoíiusfuvernd ríkisins
mengunarvarnir
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Greinagerð Hoilustuverndar ríkisins varðandi athugasemdir Helgu
M. Ottarsdóttur hdL um starfsleyfistillögnr fyrir Sæsilfur hf (AGVA
ehf)*
Athugasemd varðandi mat á umhverfísáhrifum
Svar Holiustuvemdar ríkisins: Hollustuvemd ríkisins getur ekki séð að í lögum nr.
7/1998 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlít eða í reglugerð 785/1999 ásamt síðari
breytingu, utn starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun séu
ákvæði sem geri stofnumnni skylt að fresta útgáfu starfsleyfis vegna kæru til
Eftirlitsstofnunar EFTA þar til fyrir liggur úrskurður Eftirlitsstofnunarínnar.
Hollustuvernd ríkisins fellst því ekki á athugasemdina.
Athugasemd vegna leyfís frá eiganda / umráðamanns hafsvseðisins
Svar Hollustuvemdar ríkisins: í athugasemd er vísað í álit þar sem fram kemur að
framkvæmdin sé utan netalaga og því ekki háð skipulagsákvörðunum né byggingarog framkvæmdaleyflsveítingum. Hoílustuvemd ríkisins lítur ekki svo á að það hafi
áhrif á ákvarðanir stofnunarinnar í þessu máli að Öðru leyti en því að stofnuninni sé
unnt að veita starfsleyfi án undangenginna ákvarðana samkvæmt skipulagslögum.
Hoílustuvemd ríkisíns fellst því ekki á athugasemdina
Athugasemd vegna gæða og stærð (rúmmál) sjókvíanna
Hollustuvernd ríkisins felst á þessar athugasemdir að hluta og bætir eftirfarandi
ákvæðum vio í kafla um starfshætti og umhverfismarkmið:
Gr. 4.1 Notaðar verða sjóeldiskvíar og nœtur í hcesta gœðaflckki og með
hámarksstyrk sem þróaður hefur verið fyrir starfsemina. Gengið skal tryggilegafrá
botnfestingum.
Hvað varðar hámarksstærðir einstakra kvía og stöðvarinnar i heild er vísað til greínar
1.1 og greinagerðar með starfsleyfisdrögunum en að mati stofnunarinnar er þar gerð
fullnægjandi grein fyrir þessum stærðum.
Athugasemd vegna eftirlits með kvíunum
Hollustuvemd ríkisins samþykkir þessar athugasemdir, að öðru leyti en hvað varðar
tíðni eftiriitsins, og bætir eftirfarandi ákvæðum við í kafla um starfshætti og
umhverfismarkmið:
Gr. 4.2 Fyrirtœkið fylgisí með ástandi kvíanna til að tryggja að fiskur síeppi ekki út.
Yfirfara skal kvíar og nœtur með jöfiiu millibili afköfurum eða með
neðansjávarrrtyndavélum, að jafnaði eigi sjaidnar en mánaðarlega. Allar upplysingar
skulu skráðar. Áður en ncetur eru settar í sjó er styrkur þeirra prófaður. Eftir
niðursetningu nóta í sjó erfarið yfir allan búnaðinn. I tengslum við heimsókn stœrri
báta og aðgerðir tengdar flutningum og meðhöndlun áfiski eru nœtur yfirfamar og
ástand þeirra skoðað. Eftir slœm veður er allur búnaður stöðvanna skoðaður. Farið
er yfir kvíar og nœtur og botnfestingar athugaðar.
Bátarfyrirtœkisins skulu vera með sérstaka hlíf uían um skrúfuna til að draga úr
hœttu á að skrúfa skemmi nót. AUri annarri umferð minni báta skal eins og kostur er
halda í hœfiúegrifjarlœgð til að forðast skemmdir afþeirra völdum.
Athugasemd varðandi umhverfístryggingar

Hollustuvemd ríkisins er ekki ósammála þessari athugasemd, en telur að það skorti
heimild í lögum nr. 7/1998 um hollusíuhættí og mengunarvarnir til að setja í
starfsleyfi ákvæði sem leggja á atvinnurekstur fjárhagslegar skuldbindingar af þessu
tagi.
Álhugasemd um mengun vegna strokfisks. sníkjudýra og sjúkdóma
Svar Hollustuverndar ríkisins: Landbúnaðarráðherra er falin yfírstjóm
fisksjukdómamála sbr. íög nr. 76/1970 um lax og siiungsveiðar með síðari
breytíngum. Sbr, einnig reglugerð nr. 403/1986 um vamir gegn fisksjúkdómum og
heiibrigðiseftiriit með fiskeídisstöðvum og reglugerð nr. 105/2000 um flutning og
sleppingar laxfíska og vamir gegn fisksjukdómum og bíöndun laxfiska. Að mati
Hollustuverndar ríkisins er eftirlit með þessum þáttum því samkvæmt lögum í
höndum annarra aðila. Hollustuvemd ríkisins feilst því ekkí á athugasemdina.
Athugasemdir varðandi hafís / aurskriður / neyðaráætiun og mótvsegisaðgerðlr /
tilkynningarskylda
Hollustuvemd ríkisins fellst á þessar athugasemdir og eftirfarandi ákvæðum er bætt í
starfsleyfið:
Gr. 3.3 Aður en starfsemi hefst skal jyrirtœkið láta virma og leggjafram
viðbragðsáœtlun um vamirgegn vá, m.a. vegna kafíss, veðurs og armarra
náttúruhamfara og vegna mengunaróhappa.
gr. 3.4 Fyrirtœkið skal tilkynna eftirlitsaðila þegar í stað um ÖU óhöpp vegna vá og
mengunaróhöpp og til hvaða viðbragða fyrirtœkið hafi gripið.
Athugasemd varðandi laxaseíði
Svar Hoílustuvemdar ríkisins: Landbúnaðarráðherra er falln yfirstjóm þessara mála
sbr. lög nr. 76/1970 um lax og silungsveiðar með síðari breytingum. Sbr. einnig
reglugerð nr. 403/1986 um varnir gegn fisksjúkdómum og heilbrigðiseftiriit með
fiskeldisstöðvum og reglugerð nr. 105/2000 um flutning og sleppingar laxfiska og
vamír gegn fisksjúkdómum og blöndun laxfiska. Að mati Hollustuverndar ríkisins er
leyfisveiting og eftirlit með þessum þáttum því samkvæmt lögum í höndum annarra
aðila. Hollustuvemd ríkisins fellst því ekki á athugasemdina.
Athugasemd varöandi eldisáætlun
Eldisáætlun er hluti af innrí rekstri fyrirtækisins sem heyrír undir eftirlit sem er undir
yfirstjóm iandbúnaðarráðherra. Hins vegar snerta þessir þættir starfsleyfí gefið út af
Holiustuvernd ríkísins að svo miklu leyti sem það er hluti af bestu tækni eða góðum
starfsreglum fyrir atvinnugreínina.
Hoflustuvemd rikisins vísar til greinar 4.4 (áður 1,7) varðandi þau atriði sem
athugasemdin beínist að. Þar sem stofnunin hefur ekki beint eftírlit með þessum
þáttum er aðeins tilgreínt með almennum orðum að beita eigi þeim við rekstur
stöðvarinnar.
Á grundvelli athugasemda telur stofnunin rétt að bæta eftirfarandi ákvæði í
starfsleyfið:
Gr. 4.5 Fyrirtœkið geri eftírlitsaðila greinfyrir á hvem hátt beitt sé góðum
starfsreglum við rekstur stöðvarinnar.
Atiiugasemd varðandi vöktunaráæthm
Svar Hollustuvemdar ríkisins: Skv. 15.1. gr. reglugerðar nr. 786/1999 um
mengunarvamaeftirlit segir: Hollustuvemd ríkisins sér um vöktwz og að rannsóknir

tengdar henni séuframkvœmdar. Með vðktun og rannsóknum henni tengdum er dtt
við aðþœ r séuframkvœtndar áfyrirfram ákveðnum stöðum og er við það miðað að
lum langtímamœlingar sé að rœða, svo og úrvinnslu gagna. Vöktun er að jafhaði ekki
tengd tilteknum atvinnurekstri eöa starfsleyfi.
Af framansögðu má Ijóst vera hvers vegna ekki er gert ráð fyrir sérstakri
vöktunaráætlun í starfsleyfmu.
Ef athugasemdin beinist að eftirlitskaflanum, þá hafa við gildistöku
reglugerðar nr. 849/2000 um breytingu á reglugerð nr. 785/1999 um síarfsleyfi fyrir
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun og reglugerðar 850/2000 um
breytingu á reglugerð nr. 786/1999 um mengunarvamaeftirlit orðið breytingar sem
kalla á breytingar á kaflanum um eftirlit. Aðal breytingin felst í að starfsemin flyst úr
2. flokki í 1. fíokk, sem hefur aukið efdrlít í för með sér, en einnig skal tilgreina tíðni
og umfang eftirlitsmælínga í starfsleyfi.
Hollustuvemd ríkisins hefur því endurskoðað 5 kafla starfsíeyfisins með
hlíðsjón af framangreinndu með eftirfarandi hætti: Reglubundnar skoðanir verða á 6
mánaða fresti í stað 12 mánaða (gr. 5.3) og fyrirtækið gerir gretn fyrirflutningi
eldiskvía op magni og dreifmgu urgangs- og næringarefna þriðja hvert ár, í fyrsta sinn
árið 2004.1 stað “óháðir rannsóknaraðilar t. á. Hafrannsóknarstofnun meti hvaða þætti
nauðsyniegt sé að mæla” komi þrjár nýjar greinar:
Gr. 5.5 Aður en rekstur hefst skal fyrirtœkið láta taka sýni til könnunar á botni til
síðari samanburðar. Sýnataka skal endurtekin á þriggja árafresti. Niðurstöður skulu
Itggjafyrir L desember 2001 og 1. desember þriðja hvert ár eftir það. Áuk þess, og
til samanburðar, skal fyrirtœkið árlega láta kanna botninn undir kviunum og á
viðmiðunarstað, með myndatökum.
Gr. 5.61 sama mánuði og rekstur hefst og síðan mánaðarlega yfir sumarmánuðina
(apríl til ágúst) og eznu sirmi yfir veturinn (desember til mars) skal fyrirtcakið láta
mœla súrefhi, heildarmagn svifagna, blaðgrœnu og nœringarsölt (heildar kolefni,
heildar köfmmarefni og heildar fosfór) á völdum stöðvum umhverfis stöðina og á
bakgrunnsstöð.
Gr. 5.7 Fyrir 15. mars 2001 skal fyrirtœkið skila inn til Hollustuvemdar ríkisins
rannsóknaráœúun um mœlingar sbr. gr. 5.4, 5.5 og 5.6. Hollustuvemd ríkisins
samþykkir áœtlunina og þœr aðferðir sem þar er gert ráðfyrir. Endurskoða skal
rannsóknarácetlunina árlega.
Athugasemdir varðandi gæðakerfi
Hollustuvemd ríkisins fellst á að setja ákvæði um að fyriitækimi sé gert að taka upp
gæðastjómun í umhverfismálum og eftírfarandi grein er bætt inn:
Gr. 4.3 Fyririœkið skal setja sér umhverfismarkmið og starfa samkvcemt þeim. Amiað
hvort verði þar unnið eftir eða samkvœmt eigin kerfi eða viðurkenndum
umhverfismálakerfum td. (EMASj-Reglugerð umfrjálsa þátttoku iðnfyrirtcekja í
umhverfismálakerfi ESB nr. 32/1996 og ÍST ENISO 14001.
Kröfur um helstu atriði starfsleyfis samkvæmt Iögum
í athugasemdum er taíið að það vanti mörg atríði í starfsíeyfi sem gert er ráð fyrir í 14.
og 15. gr. regíugerðar nr. 785/1999. Þessi atriði eru 1) skýra lýsingu á starfseminni (alíður 2. mgr, 14. gr.), 2) ákvæði um bestu tækni við mengunarvamir x sjókvíaeldi á
laxi (c-liður), 3) ákvæði um íosunarmörk (d-Iiður), ákvæði um eftirlit (e- og f- liðir),
4) ákvæði um tilkynningaskyldu óhappa eða breytinga (i og j liðir), 5) ákvæði um
aðgang almenoings að upplýsingum (k - liður) og öll atriði sem 15. gr. hefur að
geyma um losunarmörk, varúðarráðstafanir og eftirht.

Svar HoUustuverndar ríkisins: Hollustuvemd ríkisins hefur tekið
framangreiudar ábendingar til greina og telur að ákvæði um þessi atriði sem talin eru
upp hér að framan séu með fullnægjandi hætti í útgefnu starfsleyfi stofnunarinnar.
Athugasemdir við einstök ákvæði draga að starfsieyfí
1.1 Um “ásættanleg mengunaráhrif1o.fí.
S var Hollustuverndar ríkisins: Óskýrt orðalag draganna hefur verið lagað í
starfsleyfmu. Leyfð losun er tengd framleiðslumagni en ekki hráefnisnotkun. Ekki
hafa verið sett losunarmörk eða umhverfismörk, en fyrirtækinu gert að takmarka losun
með góðum starfsháttum og með því að beita umhverfisstjórnun við reksturinn.
1.2 Svar Hollustuvemdar ríkisins: Leyfð losun er tengd framíeiðslumagni en ekki
hráefnisnotkun. Ekki hafa verið sett losunarmörk eða umhverfismörk, en fyrirtækinu
gert að takmarka losun með góðum starfsháttum og með því að beita
umhverfisstjórnun við reksturinn. Þar sem við á er heimilt að nota aðra viðmiðun en
losunarxnörk, t. d. umhverfismörk, gæðamarkmið eða að beita tæknilegum
ráðstöfunum. Umhverfismörk og gæðamarkmið hafa ekki verið sett fyrir strandsjó hér
á landi sem gilda fyrir næringaefni,
1.4 Svar Hollustuvemdar ríkisins: Hér er um almennt orðalag að ræða sem ekki ætti
að gefa tilefni til ágreinings. Til að koma til móts við athugasemdina hefur stofnunin
fellt út fyrstu setninguna í greininni og bætt inn: “í samræmi við kröfur eftirlitsaðila” á
eftir “gæta skal fyllsta hreinlætis”. Stofnunin vísar einnig í reglugerð nr. 233/1999 um
holiustuhætti við meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða og fiskafurða, en
Fiskistofa fer með eftirlit skv. reglugerðinni.
1.5 Svar Hollustuvemdar ríkisins: Þessi athugasemd er tekin til greina og greininni
breytt tíl samræmis.
1.7 Svar Hollustuverndar ríkisins: Fyrirtækinu er gert að taka upp
umhverfisstjómunarkerfi þar sem tekið sé á þessum atriðum sbr. einnig greinar 3.2,
3.3,4.2,4.3, og 4.4. í starfsleyfmu eru sett markmið sem fyrirtækið á að setja sér á
sviði umhverfismála. Með reglubundnu eftirlití sbr. reglugerð nr. 786/1999 um
mengunarvamaeftirlit er fylgst með framkvæmd ákvæða starfsleyfisins. Það er híns
vegar ekki starfsleyfísveitanda að setja skilyrði varðandi eldisþætti. Framan við orðið
“umhverfísáhrifum” er bætt við orðinu “hugsanlegum”.
2.1 Svar Hollustuvemdar ríkísins: Fram kemur að framkvæmdin sé utan netalaga og
því ekki háð skipulagsákvorðunum né byggingar- og framkvæmdaleyfisveitingum.
Hollustuvemd ríkisins lítur ekki svo á að það hafi áhrxf á ákvarðanir stofnunarinnar í
þessu málí að öðm leyti en þvx að stofnuninni sé unnt að veita starfsleyfi án
undangenginna ákvarðana satnkvæmt skipulagslögum.
2.4 Svar Hollustuverndar ríkisins: Landbúnaðarráðherra er falin yfirstjórn þessara
mála í þessu tilviki sbr. lög nr. 76/1970 um lax og silungsveiðar með síðari
breytingum. Sbr. eínnig reglugerð nr. 403/1986 um varair gegn fisksjúkdómum og
heilbrigðiseftirlit með fiskeldisstöðvum og reglugerð nr. 105/2000 um flutning og
sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxfiska. Þegar um
skeldýr (samlokur) er að ræða ber Fiskistofa ábyrgð á eftirliti með veiðisvæðum sbr.
reglugerð nr. 260/1999 um veiðar, meðferð, vinnslu og dreifmgu lifandi samloka. Að

mati Holíustuvemdar ríkisins er leyfisveiting og eftirlit með þessnm þáttum því
samkvæmt lögnm í höndum annarra aðila. Hollustuvernd ríkisins telur ákvæðið fyrst
og fremst vera tílvísun til fyrirtækisins um að gæta að þessum atriðum víð val á
staðsetningu og fellst því ekki á athugasemdina.
2.5 Svar Hollustuverndar ríkisins: Siglingastofnun íslands gerir ekki athugasemdir við
þetta ákvæði og fellst HoIIustuvernd ríkisins því ekki á athugasemdina.
2.6 Svar HoIIustuverndar ríkisins: Hollustuvemd ríkisins hefur breytt ákvæðinu tii
samræmís við ábendingar frá Siglingastofnun íslands.
2.7 Svar Hollustuvemdar ríkisins.'Siglingarstofnun íslands hefur þegar fjallað um legu
stöðvanna og gerir kröfu um að fá.endanlega gerð og staðsetningu merkinga til
umsagnar og birtingar Því er þessari grein breytt: Tilkynna skal endaníega gerð og
staðsetningu merkinga til Sigíingastofnunar Ísíands.
2.8 Svar Holíustuvemdar ríkisins: Að mati stofnunarinnar er skyldan fortakslaus og
Ijðs, þ.e. íjarlægja þarf eldiskvíamar ásamt mannvÍTkjum í sjó án tafar verði rekstri
þeirra hætt.
3.1 Svar HoIIustuvemdar ríkísins: Sjá grein 2.2 starfsleyfisins.
3.2 Svar Hollustuvemdar ríkisins: Ekki hafa verið sett umhverfismörk fyrir
næringarefnaauðgun \ strandsjó hér á landi. Meta verður niðurstöður eftirlits með
hliðsjón af vísindalegri þekkingu og gildandi reglum sem fjalla um vamir gegn
mengun vatns en skaðleg áhrif næringarefna em talin ofnæring og súrefnisþurrð sbr.
n viðauka B í reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. Hollustuvemd ríkisins
kemur til móts við athugasemdina með því að breyta “óæskileg mengunaráhrif ’ í
“óœskileg og skaðleg mengimaráhrif' til sarnræmis við framangreinda
reglugerðartilvísun og með vísan til skilgreiningar á mengun sbr, 3. gr. laga nr. 7/1998
um hollustuhætti og mengunarvamir. Þar er tekið fram að áhrif skulu vera “óæskileg
og skaðleg” án þess að það sé skilgreint nánar.
4.1 Hvað felst í “bestu fáaolegu tækni við mengunarvamir”? Svar Hoílustuvemdar
ríkisins: Hollustuvemd ríkisins er ekki sammáía þeiní túlkun á ákvæðum 14. og 15.
gr. reglugerðar nr. 785/1999 að það skuli skilgreina í starfsleyfí hvað felst í bestu
tækni. Stofnunin vísar til ákvæða í 3. og 4 kafla starfsleyflsins, en útfærsla og
framkvæmd sé á ábyrgð fyrirtækisins.
5.4 Svar Hollustuvemdar ríkisins: Við gildistöku reglugerðar nr. 849/2000 um
breytingu á reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í
för með sér mengun og reglugerðar 850/2000 um breytíngu á reglugerð nr. 786/1999
um mengunarvamaeftirlit hafa orðið breytlngar sem kalla á breytingar á kaflanum um
eftiriit. Aðal breytingin felst í að starfsemin flyst ur 2. flokki í 1. tlokk, sem hefur
aukið eftirlit í för með sér, en einnig skal tilgreina tíðni og umfang eftirlitsmslinga í
starfsleyfi.
Hollustuvernd ríkisins hefur því endurskoðað 5 kafla starfsleyfisins með
hliðsjón af framangreindu með eftirfarandi hætti: Reglubundnar skoðanir verða á 6
mánaða fresti í stað 12 mánaða (gr. 5.3) og fyrirtækið gerir grein fvrir flutningí

eldiskvía og magni og dreifmgu úrgangs- og næringarefna þriðja hvert ár, í fyrsta sinn
árið 2004.
5.5 í starfsleyfinu er gert ráð fyrir reglubundnum skoðunum tvisvar á ári og
eftirlitsmælingum ef við á þriðja hvert ár sbr. töfiu A í 12. gr. reglugerðar nr.
786/1999 um mengunarvarnareftíriit. Fundum er fjöigað úr fundi annað hvert ár í
árlega fundi (gr. 5.8).
7, Ákvæði um endurskoðun (a). Of langur gildistími (b). Ákvæði um afturköllun
starfsleyfls (c).
Svar Hollustuvemdar ríkisins: (a) Ákvæði um endurskoðun er í gr. 1.3 síarfsleyfisins.
(b) Hollustuvemd ríkisins telur ekki fullnægjandí rök fyrir því að takmarka lengd
starfsleyfisins og tekur ekki athugasemdina til greina,
(c) Sett hefur verið grein (1.7) þar sem vísað er tií laga- og reglugerðaákvæða
varðandi vaídsvið og þvíngunarúrræði, þrátt fyrir að stofnunin telji slíkt óþarft.
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Efni:

Athugasemdir við drög að starfsleyfl fvrir fiskeldisstöð AGVA e h f, Mjóafirði

Með vísan til draga að starfsleyfí fyrir íaxeldisstöð AGVA ehf. í Mjóafírði er auglýst
var í Lögbirtíngarbiaðmu, gerir undixxituð eftirfarandi athugasemdir f h. eigenda
HafQarðarár;
M at á umhverfisáhrifum:
Á það er að benda að úrskurður umhverfísráðherra frá 20. október s l um að
íyrirhugað laxeldi í Mjóafírði skuli ekki sæta mati á umhverfísáhrifum hefur verið
kærður til Eftirlitsstofnunar EFTA vegna brots á EES samningnum. Skipulagsstofnun
hefur í ákvörðun frá 29. nóvember sl. um laxeldi í Reyðarfírði kveðið á um að sú
framkvæmd skuli sæta mati á umhverfísáhrifum. í ljósi framangreindra staðreynda,
m.a. þess að stjómvald það er íjailar um matsskyidu ffamkvæmda hefur tekið nýja
stefnu um matsskyldu sjókvíaeldis á laxi, er hér með farið fram á það við
Hollustuvemd ríkisins að afgreiðslu starfslevfis verði frestað þar íil fyrir liggur
endanleg ákvörðun um hvort sjókvíaeldi á íaxí skuli sæta mati á umhverfísáhrifum
þ.e. fram yfír úrskurð Effiriitsstofhunar EFTA. sbr. einnig 10. mgr. 15. gr. reglugerðar
nr. 785/1999.
Leyfi eiganda/umráðamanns hafsvæðisins.
Eins og Skipulagsstofnun hefur réttilega bent á í ákvörðun sinni ffá 29. nóvember sl.
er framkvæmdin utan netlaga og því hvorki háð skipulagsákvörðunum samkvæmt
skipulags- og byggíngarlögum né framkvæmdaieyfí sveitarstjómar. Sveitarstjóm
getur því ekki tekið á ásýnd framkvæmdarinnar eða samspili hennar við aðra
landnotkun á svæðinu í skipulagsáætlun eða framkvæmdaleyfí. Þá er heldur ekki
tryggð opinber kynning á ffamkvæmdaáformunum samkvæmt skipulags- og
byggingarlögum.
Ekki íiggur fvrir heimild umráðamanns Íandhelginnar. þ.e. íslenska ríkísins, tii afhota
af hafínu og til að setja upp kvíar í Mjóafirði. SÍík heimild er grundvallaratriði og
starfsleyfí verður vart veitt nema fyrir Uggi slíkt samþykkí.
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Gseði og stærð (rúmmál) sjókvíanna:
I drögum að starfsleyfi eru engar kröfur gerðar tíl gæða og styrks kvíanna, þótt það sé
grundvallaratriðí þegar starfsleyfí er gefið út. Því sterkari sem kvíamar eru því minni
hætta er á því að fiskur sleppi. Þá er nauðsynlegt að tiigreina hámarksstærð (rúmmái)
einstakra kvía og stöðvarinnar í heild.
E ftiríit með kvíimum:
Gera verður kröfu um vikulega köfun tíl að fylgjast með ástandi kvíanna.
Umhverfístryggmgar:
Þar sem mikið eignatjón fyrir óviðkomandi þriðja aðíia er fyrirsjáanlegt ef slys verða
við eJdið, einkum hjá eigendum Jaxveiðiáa vegna t.d sjúkdóma, sníkjudýra eða
erfðablöndunar, sbr. fjölmargar rannsóknir vísindamanna, er full ástæða til að gera
kröfu um umhverfístryggingar í starfsleyfi. Æskileg umhverfístrygging fyrir
sjókvíaeldi þyrfti að vera svipuð venjulegri P & I (protection and indemnity)
mengunartryggingu skipa. Sem dæmi um sííka tryggingu má nefna tryggingu fyrir
venjulegan ffystitogara að Jgáxhæð USD 500 milljónir sem kostarUSD 8000-10.000 á
ári.
Mengun vegna strokfísks, sníkjudýra og sjúkdóma:
Hkki er tekið á þessari mengun í starfsleyfí. Ákvæði vantar þar að lútandi.
Hafís:
Ástæða er til að nefna hættu á hafís og viðbrögð við þeirri hættu.
A urskriður í Mjóafirði:
Fram hefur komið að nokkur hætta er á aurskriðum í Mjóafírði. Ekkert kemur fram
um það í drögum að starfsleyfi hvemig bregðast skuli við þeirri hættu, en aur og leðja
setjast í tálkn laxfíska og drepa þá, og ílóðbylgja gæti hæglega skemmt eða evðilagt
sjókvíar.
Laxaseiði:
Ekkert kemur fram í starfsleyfi hvaðan laxaseiði til framleiöslunnar koma né hvaða
kröfur eru gerðar um sjúkdómavamir og vamir gegn sjúkdómahættu og erfðablöndun
við villta laxastofna.
Eldisáætlun:
Engin eldisáætlun liggur fyrir, en slík áætlun er forsenda mats á því hvort verjandi sé
að heimila starfsemina með þeirri mengun sem henni fylgir. Þá er nauðsynlegt að
tiígreina hámarksfóðumotkun á hvem rúmmetra í kvíunum.
V öktunaráætluu:
Engin áætlun liggur fyrir um lágmarks vöktun og hvað á að vakta.
N eyðaráætlun og mótvægisaðgerðir:
Engar sííkar áætlanir liggja fyrir.
Gæðakerfi:
Ekkert er kveðið á um gæði/kröfur til vöktunar sem og annarra atríða í starfseminni.

?

Tilkynningaskylda:
Ekki er kveöiö á rnn tilkynningaskyldu leyfíshafa ef óhöpp verða, né ákvæði um
nauðsynlegar mótvægisaðgerðir.
K röfur um helstu atriði starfsleyfís skv. Iögum:
Samkvæmt 14. og 15. gr. reglugerðar nr. 785/1999 emgerðar ákveðnar kröfur um
efnisinnihald starfsleyfis. í drögum að starfsleyfi fyrir laxeldisstöð í Mjóafirði vantar
mörgþessara atriða, s.s. skýra lýsingu á starfseminni (a-liður 2. mgr. 14. gr.), ákvæði
um bestu fáanlegu tækni við mengunarvamir í sjókvíaeldi á laxi (c-liður), ákvæði um
Íosunarmörk (d-liður), ákvæði um eftirlit (e og f- liðir), ákvæði um tilkynningaskyldu
óhappa eða breytinga (í og j- liðír), ákvæði um aðgang almennings að upplýsingum
(k-liður) og öll atriði sem 15. gr. hefur að geyma, m.a. um losunarmörk,
varúðarráðstafanir og eftirlit.
A thugasem dir við einstök ákvæði draga að starfsleyfi:
1.1. Hvað teljast “ásættanleg mengunaráhrif5? Hér er þörf nánari skýringa. Vegna
vöntunar á eldisáætlun kemur ekki ftam hve fóðumotkun er mikil. Ekkert
kemur fram um hvert er leyfilegt magn mengunarefna, þ.e. skilyrði og mörk
sem stöðin má ekki fara yfir.
1.2.
Á meðan engin losunarmörk em sett er ekki hægt að meta aukningu
mengunar, sbr, d-lið 2. mgr. 14. gr. og 15. gr. reglugerðar nr. 785/1999.
1.4.
Hvað felst í því að frágangur lóðar skuli vera “snyrtilegur” og að “gæta skuli
fyllsta hreinlætis”? Hér er þörf nánari skýringa.
1.5.
Hér ætti að vera fortakslaus skylda að gefa Hollustuvemd a.m.k. árlega skýrslu
um nánar tilgreind atriði.
1.7.
Hvað felst í “góðum starfsreglum við rekstur stöðvarinnar”? Hér er þörf
nánari skýringa en fram koma i ákvæðinu og óffávíkjanlegra ákvæða þar að
lútandi. Kveða þarf nánar á um það hvemig “gott heilbrigðisástand
eldisstofnsins” verði tryggt, hvað em “góðar starfsaðferðir við fóðrun”, “góðar
stárfsaðferðir við notkun efna og lyfia” og hvemig “nauðsynlegar ráðstafanir
til að koma í veg fyrir mengunaróhöpp og draga úr afleiðingum þeiira” séu.
Úr hvaða umhverfísáhrifum á að draga (hávaðamengun, loftmengun,
sj ónmengun o. s.frv.)? Skilgreina þarf umhverfisáhrif.
2.1.

Fram kemur að starfsleyfið sé veitt með þeim skiíyrðum að íyTÍrtækið.hafi
tryggt sér rétt til að staðsefia eldiskvíar innan þeirra marka sem fýrirtækið
hefur markað sér. Eins og fram hefur komíð verða kvíamar staðsettar utan
netlaga og því er það hvorki á forræði sveitarstjóma né hafnaryfírvalda að
veita leyfí til staðsetningar kvianna.

2.4.

Ekkert eftirlit er með því að gæði eldisvatnsins uppfylli kröfur til fiskeldis.
Hér væri eðiilegt að gerðar væru skýrar kröfur til gæða vatnsins og hver hefur
eftirlit með að þeim kröfum sé framfylgt.
Með staðsetningarviðmiðum í 2.1. ættí að vera tekið tillit til þess að kvíar séu
staðsettar utan almennra siglingaleiða. Ekki ætti að vera þörf á þessu ákvæði.
Gera þarf skýrar kröfur um merkingu kvíanna og fortakslaus skylda um
varúðarljós er nauðsynleg.
Opið ákvæði, þ.e. merkja skal kvíar inn á sjókort “ef þess er talin þörf?
Skylda til að tílkynna staðsetningu til Sjómælinga íslands skal vera fortakslaus

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

og mat á því hvort merkja skuli kvíar inn á sjókort skai vera í höndum
Sjómælinga íslands án þess að kveöið sé á um slíkt í starfsleyfí sem þessu.
Leggja þarf fortakslausa skyldu á Ieyfishafa að fjarlægja eldískvíar og
viðkomandi mannvirki í sjó ef rekstri eldiskvíanna er hæ tt Kveða þarf skýrt á
um það í hveiju sú skyida felst og setja ákveðin tímamörk.

3.1.
3.2.

Hversu langt og hvert skai fíytja kvíamar?
Hvað eru “óæskiieg mengunaráhrif 7 Þörf nánari skýringa. Losunarmörk og
skilgreíningar vantar, sbr. það sem áður segír.

4.1.

Hvað felst í “bestu fáanlegu tækni við mengunarvanur”? Skv. 14. gr. og 15.
gr. reglugerðar nr. 785/1999 skal það skilgreint í starfsleyfi hvaðá tækni það
er.

5.4.

Eðliíegt er að fyrirtækinu verði gert skylt að gera grein fyrir því á hveiju ári
hver áhrif fíutnings kvíanna eru og magni og dreifingu úrgangs- og
næringarefna, en ekki fimmta hvert ár eins og drög að starfsleyfi gera ráð fyrir.
Lágmarkskrafa skal vera um fundi með Hollustuvemd ríkisins og
heilbrigðiseftirlití á 6 mánaða fresti en ekki annað hvert ár.

5.5.

7.

Eðiilegt er að starfsieyfið hafa að geyma ákvæði um endursköðun í samræmi
við 5. kafia starfsleyfisins.
Gildistími til 31. ágúst 2007 er of langur. Eölilegt að gefa leyfi út til 2 ára í
upphafi en endurútgefa t.d. til 5 ára ef hægt er að sýna ffam á að öllum
skilyrðum hafí verið fullnægt.
Akvæði vantar um afturköllun starfsleyfis ef ákvæði starfsleyfis eða laga eru
brotin eða skilyrði ekki uppfyllt lengur.

Gögn með umsókn um starfsleyfi:
I ljósi þess að litlar uppíýsingar um fyrirhugaða starfsemi koma ffam í drögum að
starfsleyfi er hér með óskað eftir afriti af öllum gögnum sem bárust með umsókn, sbr.
10. gr. regiugerðar nr. 785/1999 og uppiýsingalög nr. 50/1996.

Virðipgarfyllsf t

Helga iVf. Óttarsdóttir
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Drög að starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð
AGVA ehf, Mjóafirði
kt: 510200-3140
Gefið út af Hollastuvemd rtkissns f samræmi við ékvæði
iaga nr. 7/1998 am hoííustuhætti og mengunarvamir

1 AJmenn ákvæði
1.1

Heimil ársframlesðsla er 2 sinrtum 4.000 tonn, samtals að hámarki 8.000 ionn af iaxi
af til manneitíis í tveimur eða þremur kvíaeídisstöðvum í Mjóafirði, samtals 16.000 m2
og með 325.000 rúmmetra eidisrými. Fjarlægð miíli eldisstöðva er um 2000 m.
Takmarkast
iosun
á
mengunarefnum
og
ásættanleg
mengunaráhrif
(þynningarsvæðí) við starfsemi innan þeirra marka. Starfsleyfið tekur ekki til iosunar
efna af lista I, sbr. viðauka í regíugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns.

1.2

Eigi má breyta eða auka þennan atvinnurekstur ef það getur leitt til aukinnar og/eða
annarar mengunar, nema að fengnu nýju starfsieyfi.

1.3

Hofíustuvernd ríkisins er skyit að endurskoða starfsleyfí þetta reglulega sbr. IX kafia
reglugerðar nr. 785/1999, um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með
sér mengun.

1.4

Frágangur lóðar við starfsemi á landi skaf vera snyrtilegur. Á öllu athafnarsvæði
stöðvarinnar skal gæta fyilsta hreiniætis og skal ölium úrgangí komið fyrir samkvæmt.
fyrirmælum Hoilustuverndar ríkisins. Um umgengnisreglur, sótthreinsun og meðferð
sýktra og sjáifdauðra fiska fer samkvæmt reglugerð nr. 403/1986, um varnir gegn
fisksjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með fiskeldisstöðvum.

1.5

Sé þess óskað, er stöðinni skylt að gefa Holiustuvernd ríkisins áriega skýrslu um
eftirfarandi atriði: Framleiðslumagn, fóðurnotkun og fóðurgerð, meðál vatnsnotkun,
magn og gerð hreinsiefna, sótthreinsiefna og lyfja sem notað var á árinu. Sama á við
um efni af lista II, sbr. viðauka í reglugerð nr. 796/1999 um vamir gegn mengun
vatns. Um skýrslugerð vegna eldisframleiðslu fer að öðru ieyti samkvæmt 69. gr.
laga nr. 76/1970, með síðari breytingum, um lax- og siiungsveiði.

1.6

Um meðferð og frágang olíutanka og búnaðar fer samkvæmt regtugerð nr, 35/1994,
um vam ir gegn olíumengun frá starfsemi á landí.

1.7

Fyrirtækið skal beita góðum starfsreglum við rekstur stöðvarínnar. í því feíst að
tryggja gott heilbrigðisástand eldisstofnsins og aðgerðir tií að draga úr
umhverfisáhrifum stöðvarinnar m. a. með góðum starfsaðferðum við fóðrun og
góðum starfsaðferðum við notkun efna og lyfja til að draga úr losun þessara efna út í
umhverfið (PARCOM tiimæli 94/6). Einnig fellst i góðum starfsháttum: a) Orka skal
vei nýtt, b) Dregið skal með skipulögðum hætti úr myndun úrgangs og úrgangi komið
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tii endurnýtingar eða skipuiagðrar förgunar. c) gerðar nauðsyniegar ráðstafanir tii
þess að koma í veg fyrir mengunaróhöpp og draga ur afíeiðingum þeirra,

2 Ákvasði er varða staðsetníngu og umhverfi eidiskvía
2.1

Starfsleyfið er veitt með þeim skiíyrðum að fyrirtækið hafi tryggt sér rétt tii að
staðsetja eidískvíar innan þeirra marka sem fyrirtækið hefur markað sér, þ. rrt. t. eftír
atvikum landeigenda, sveitarstjórna og hafnaryftrvalda. Staðsetníng stöðvanna en
a) 65°, 12 mín og 25 sek 1 13°, 50 min og 9 sek
b) 65*, 12 min og 10 sek /13°, 45 min og 0 sek
c) 65°, 12 min og 15 sek /13°, 47 min og 5 sek

2.2

Heimilt er að víkja frá staðsetningu sbr. gr. 2.1 um ailt að 500 m. Verði óskað frekari
íiifærsiu kvía skai fyrirtækið sækja um breytingar á gr. 2.1 starfsieyfisins tii
Hollustuvemdar ríkisins sem mun auglýsa tilíögu að breyíingu á gr. 2.1
starfsieyfisins.

2.3

Eldiskvíarnar uppfylli a. m. k. fjariægðamörk skv. 4. gr. regiugerðar nr. 105/2000 um
flutníng sleppíngar iaxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxastofna.

2.4

Fyrirtækið ber sjáift að sjá um að gæði eidísvatnsins uppfyiíí kröfur til fiskeldis. Sé
það gert með takmörkunum á eigin iosun og hæfiiegri fjarlægð frá annarri mengandi
starfsemi og byggð.

2.5

Sjóeldiskvíar verði vel utan almennra sigiingaríeiðar og ef þannig hátíar, nánar
síaðsettar í samráði við næstu hafnaryfirvöld.

2.6

Sjóeidiskvíar séu vel greiniiegar að degi ti! eða merktar og í myrkri sé varuðarijós
haft við þær ef þurfa þykír.

2.7

Sjómæíingum íslands verði tiikynnt um nákvæma staðsetningu eídiskvíanna svo unnt
sé að merkja þær inn á sjókorí, ef þess er talin þörf.

2.8

Verði rekstri eídiskvíanna hætt þá sé það tryggt að eldiskvíarnar ásamt viðkomandi
mannvírkjum í sjó verði íjaríægðar án tafar.

3 Varnir ceqn mengun umhverfis
3.1

Til að híndra að uppsöfnun fóöurieyfa á botni valdi losun mengunarefna sem verði tii
vtð loftfirrðar aðstæður og þannig hafi áhrif á heilbrigði eidisstofnsins og umhverfið er
fyrirtækinu heimilt að fiytja eldiskvíarnar tii á svæðínu.

3.2

Ef í Ijós kemur óæskiíeg mengunaráhrif vegna stöðvarinnar sbr. ákvæði regiugerðar
nr. 796/1999 um varnir gean mengun vaíns er stöðinni skyit að gera ráðstafanír til
úrbóta þ. m. t. að koma á viðeigandt mengunarvarnabúnaði, eða að draga úr
framieiðslu.

4 Ákvasði vegna starfeemi í landi
4.1

Beita skai bestu fáanlegu tækni við mengunarvamir fyrir starfsemina. Besta fáaniega
tækni við mengunarvarnir fyrir seiða- og fiskeldi er sú tækní sem tryggir að ákvæði 3.
kafia starfsleyfisskiiyrðanna séu uppfyllt og að uppfyllt séu skilyrði laga og reglugerða
sem taka tii verndun vatns og iosun skóips.

4.2

Stöðinni er skylt að ganga þannig frá olíubirgðum, oiíuúrgangi, eiturefnum og
hættuiegum efnum að ekki sé hætía á að þessi efni berist út í umhverfið, í
yfirborðsvatn eða í grunnvatn. Mengunarvamarbúnaður vegna hættufegra efna skal
vera samþykktur af Hollustuvemd ríkisins.

4.3

Stöðinni er skylt að sjá um að hindraður sé aðgangur vargfugls og annarra villtra
dýra að hreinsivírki stöðvarinnar og úrgangi stöðvarinnar.

4.4

Frárennsti frá siátrun og vinnslu skal hreinsa í samræmi við fiokkun viðtaka sbr.
reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, Kröfur um meðferð fráveituvatnsins
mun verða endurskoðað víð endurskoðun á starfsíeyfi.

4.5

Lífrænn úrgangur svo sem dauður fiskur og vinnsluúrgangur skal fluttur til eyðíngar,
urðunar eða ti! vinnsiu. Ganga skal frá honum í þétta lokaða gáma sem losaðir eru
eftir þörfum. Þrífa skal gámana eftir notkun.

5 Eftirlit
5.1

Umsjónarmaður stöðvarinnar skal annast innra eftiriit með framleíðsiu síöðvarinnar
og halda skrá yfir helstu atriði sem máli skipta varðandi framleiðslu, svo sem: a)
Fjölda og þyngd fiska og breytingum á þessum tölum vegna flutninga, sölu eða
dauða og fóðurnotkun og föðurgerð.

5.2

Umsjónamaður stöðvarinnar skai haida skrá yfir notkun hættulegra efna og tyfja.

5.3

Stöðin skal háð reglubundnu eftiriiti Hollustuverndar ríkisins. Eftiriitíð felur í sér:
Reglubundnar skoðanir á 12 mánaða fresti með þeim þáttum sem sem geta haft
áhrif á ytra umhverfi. í því feist m. a. athugun á hugsanlegri losun mengandi efna í
vatn, ioft eða jarðveg, meðferð hættulegra efna ss. hreinsíefna og lyfja, meðhöndiun
frárennsiis, meðhöndlun úrgangs, frágang ytra umhverfís,

5.4

Fyrirtækið afii upplýsingar um strauma, endurnýjun vatns og mæli umhverfisgæði á
svæðum þar sem kvíaeidíð er rekið. Fyrirtækið kanni botninn undir og við
eldiskvíarnar með sýnatöku og/eða myndatökum til að mæia samsöfnun og dreifingu
úrgangsefna. Fimmta hvert ár, í fyrsta sinn árið 2004 geri fyrirtækið grein fyrír
fiutningi eldiskvía og magni og dreifingu úrgangs- og næringarefna efna frá þeim til
að meta megi áhrif þeirra á umhverfið. Óháðir rannsóknaraðilar t.d.
Hafrannsóknarstofnun meti hvaða þætti nauðsynlegt sé að mæla.

5.5

Forráöamenn AGVA ehf skulu annaðhverí ár, fyrst árið 2002, efna tii fundar
með Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðiseftirliti Austurlandssvæðis til að gera grein
fyrir niðurstöðum eigin eftírlits og kynna árangur í mengunar- og umhverfismálum.
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Einnig gera grein fyrir ástandi vatns sbr. IV kafla regiugerðar nr. 796/1999 um varnir
gegn mengun vatns.

6 Gialdskrá
6.1

Fyrirtækið skal greiða Hollustuvemd ríkisins gjaid vegna útgáfu og kynningar á
starfsleyfi þessu og eftiríitsaðiia eftíriítsgjaid samkvæmt gjaidskrá Hoiiustuverndar
ríkisins sem umhverfisráðherra setur. Efíiriitsgjaidið skaí standa undir kostnaði víð
eftiriit vegna starfsleyfisskyldra fyrirtækja samkvæmt regíugerð.

7 Giidistaka
7.1

Starfsieyfi þetta, sem er veitt samkvæmt regiugerð nr. 7S5/1999 um starfsieyfi fýrtr
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, sbr. iög um hoilustuhætti og
mengunarvarnír nr. 7/1998, öðiast gtidi þegar útgáfa og giidistaka þess hefur verið
augiýst í B-deÍÍd Síjórnartíðinda, og giidir tii 31. ágúst 2007. Starfsleyfi þetta giidir
fyrir mengandi þætti í starfsemi AGVA ehf, fiskeidisstöð. Starfsemin er einnig háð
útgáfu rekstrarieyfis í samræmi við 3. mgr. 62. gr. iaga nr. 76/1970 um lax- og
siiungsveíði með síöari breytingum. Verði aðiiaskipti að reksírinum þarf nýr
rekstraraðiii að afia sér starfsíeyfis.

Reykjavík (dagsetníng)
Hoilustuvernd ríkísins
mengunarvarnir

Greínagerð með starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð AGVA ehf í Mjóafirði
AGVA ehf sækir um starfsieyfi ti! fiskeidisrekstrar í kvíum á tveímurtii þremur stööum í
Mjóafirði. Umsækjandi iýsir því yfir að eingöngu verði notaður sterkur eidisbúnaður sem
hefur reynst vei við svlpaðar aðstæður.
Sjókvíasvæðin sem sótt er um eldi innan eru;
a) 65°f 12 min og 25 sek /13°, 50 min og 9 sek
b) 65°, 12 min og 10 sek /13°, 45 min og 0 sek
c) 65°, 12 min og 15 sek /13°, 47 min og 5 sek
Afgreiðsia sveitastjórnar Mjóafjarðarhrepps vegna staðsetníngar iiggur fyrir, en allt land við
Mjóafjorð er innan sama sveitarfélagsins.
Áætluð hámarksframieiðsia er samtais aiít að 8.000 tonn og fóðurnotkun áætluð um 8.800
tonn. Hvor stöð verður með 12 kvíar, hver 25 m x 25 m, veggdýpt 15 m og miðjudýpt 22 m.
Kvíarnar verða festar undír stjórn hönnuða framleiðanda þeirra. Reksturinn verði sem mest
sjálfvirkur. Gert er ráð fyrir að kvíarnar verði staðsettar á 80 tii 100 m dýpi. Markmtðið erað
hafa nægjanlegt dýpi og sem sterkastan straum tii að tryggja aðstreymi súrefnis og að
dreifing úrgangsefna verði sem mest.
í 7.920 tonnum af fóðri eru um 7% eða um 554 tonn af köfnunarefni og 1%, eða um 80 tonn
fosfór. A f því fer um 246 tonn af köfnunarefni og 35 tonn af fosfór tii uppbyggingar lífmassa
stöðvarinnar, en afgangurinn berst út í umhverfið.
Efni sem kunna vera notuð við eldið eru þau !yf sem aímennt tíðkast við laxeidi.
Skipulagsstofnun hefur úrskurðað í bréfi dags. 9. ágúst 2000 að ekkí skuli fara fram mat á
umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar enda verðí við leyfisveitingar farið eftír þeim lögum og
regíugerðum sem starfsemin er háð.
í úrskurði Skipuiagstofnunar kemur fram að framkvæmdaraðiii geri ráð fyrir ýmiskonar
vöktun tii að ná fram sem bestri nýtingu fóðurs og tii að fyígjast með áiagi á umhverfið.
Teknar verða botnprufur undir kvíunum til að fylgjast með þróun vistkerfis botnsins þannig
að hægt sé að grípa til mótvægisaðgerða, m. a. þess að færa kvíarnar tii. Nauðsyniegt kann
að vera að taka sjósýni við kvíarnartif þess að mæia þörunga, köfnunarefni og fosfór.
Reynsia hefur sýnt að ef umhverfi er ofboðið mun það strax koma niður á frískieika fiskanna
og vaxtarhraða.
Orskurður SkipuSagsstofnunar hefur verið kærður tii umhverfisráðherra en úrskurður
ráðuneytisins ítggur ekki fyrir þegar þetta er skrifað. Kæran frestar ekki réttaráhrifum kærðrar
ákvörðunar, þess vegna eru drögin auglýsí skv. ósk framkvæmdaraðila.
Vegna losunar efna við.rekstur stöðvarinnar, aðaliega áburðarefna og lífrænna efna, gerir
Hollustuvernd ríkisins kröfur um bestu fáaniega tækni víð reksturinn sbr. gr. 1.1 og 3.1.
Holiustuvernd ríkisins viðurkennir þörf fyrir þynningarsvæði, sem gerir ráð fyrir heimiiuðum
umhverfisáhrifum í aíira nánasta umhverfi stöóvarinnar (þynningarsvæði). Verði hins vegar
víð eftiriit vart óæskílegra mengunaráhrifa er stöðínni skyit að gera ráðstafanir tii úrbóta (sbr.
gr. 3.2).

Yfirlit yfir einstakar greinar:
1. Almenn ákvæði
gr. 1.1 Leyfið er bundið magni, stærð og rekstraraðiia og leyfið heimiiar m. a, iosun og
ásættanleg umhverfisáhrif (þynningarsvæði). Leyfið tiigreinir einnig þau svæði sem eru
frátekin vegna eldisins (sbr. gr. 2.1).
gr. 1.2 Það ber að sækja um nýtt starfsieyfi við aiiar meiriháttar breytingar.
gr. 1,3 Ákvæði um regiuiega endurskoðun á starfsieyfi.
gr. 1.4 Kröfur um snyrtiiegt umhverfi, hreiniæti og þrifnað. Þetta er sérstakíega mikiivægt við
rekstur þar sem fer fram þauleidi á Hfandi dýrum þar sem er viss hætta á að smit geti borisi
miili umhverfisins og efdisins. Það getur þurft að setja skiiyrði um frágang lóðar, m. a. um að
hún sé afgirt, um aðgengi fóiks meðfram ár-, vatnsbökkum, eða fjörum. Einnig er tiivísun í
regiugerð setta af landbúnaðarráðherra og sem dýraiæknir fisksjúkdóma fer með.
gr. 1.5 Hoifustuvernd rfkisins þarf að afla uppiýsinga um eldisþættí tíl að reíkna út losun
mengunarefna út í umhverfið. Þar er einnig vísað í reglur um skýrsiugerð sem er t höndum
Veiðimáiastjóra að hafa eftiriit með.
gr. 1.6 Tiivísun í reglugerð varðandí frágang oiíutanka.
gr. 1.7 Fyrirtækið skai beita góðum starfsreglum vtð reksturínn og hafa má tii hiiðsjónar
PARCOM tíimæli 94/6 og ákvæði vegna reglugerðar nr. 785/1999.

2. Ákvæði er varða staðsetningu og umhverft eidiskvía
gr. 2.1 í umsókn eru mörkuð þrjú svæði út af ströndum. Svæðin eru innan og fúta stjórn
sama sveitarféiags. Holiustuvernd ríkisins telur nauðsyniegt að setja fynrvara á starfeleyfið
varðandi samþykki þeirra einstakiínga og stjórnvaida sem fara með yfirráð yfir þeim löndum
og hafsvæðum þar sem umsækjandt hyggst stunda fískeidi.
gr. 2.2 Ákvæði um tilhögun á fiutningi kvía í Mjóafirði
gr. 2,3 Þessar takmarkanir á staðsetníngu eru vegna fiskeldisréttinda sem í gildi kunna að
vera og vegna ákvæða regiugerðar nr. 105/2000.
gr. 2.4 Ákvæðí um að fyrirtækið tryagi sjáift hverju sinni að staðsetning kvíanna sé utan
áhrifasvæðis annarrar mengandi iosunar.
gr. 2.5 tii 2.7 Ákvæði um staðsetningu og frágang sem varðar sígiingar og sjómæiingar.
Staðsetja þarf kvíar í samráði við hafnarstjórn og Sjómæíingar ísiands varðandi merkingar
og staðsetningu á sjókortum.
gr. 2.8 Ákvæði um að mannvirki í sjó verði fjariægð hætti starfsemin.

3. Varnir gegn mengun umhverfís
gr. 3.1 Ákvæðið skiigreinirfiutning eldiskvía sem lið f góðum starfsháttum.
gr. 3.2 Hægt er að krefjast úrbóta komi í ijós skaðieg áhrif starfseminnar á umhverfið.

4. Ákvaeði vegna starfsem i á landi
gr. 4.1 Ákvæði um bestu tækni og um að gæðamarkmið skuii uppfylit
gr. 4,2 Ákvæöi um að farið sé með eiturefni og oííur í samræmt vtð reglur, en þessi efni eiga
ekki að berast út í umhverfið, heldur afhendast sem spilliefni tii spiilíefnamöttöku.
gr. 4.3 Fiskeldisstöðvar laða að sér viilt dýr, m. a. fugla, mink og mýs. Þessi dýr sækja í
fóður, eídísfisk og úrgang frá sföðinni. Frágangur og rekstur fiskeldisstöðva skal vera þannig
að útiiokaður sé aðgangur þessara dýra að fóðri, ftski og úrgangi. Sannað þykir að dýr sem
þessi geti borið sýkla ss. Saimoneíla og Campyiobacter
gr. 4.4 Ákvæði um að heinsun skuli vera í samræmi við kröfur samkvæmt regíugerð nr.
796/1999.
gr. 4.5 Ákvæðí um meðferð á dauðum fiskí og vinnsluúrgangi.

5- Eftiriit
gr. 5.1 og 5.2 Hér er visað í skráningu og skýrslugerð sem kveðið er á um í iögum um iaxog siiungsveiði og varðar þessa starfsemí, nauðsyniega skráningu til að meta
mengunaráiag. Efíirlitsskyldum aðiium er skylt að veita allar upplýsingar sem nauósynlegar
eru vegna eftíriits sbr. 28. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.
gr, 5.3 tii 5.4 í greíninni er skilgreint eftírlítshlutverk efíiríitsaðila með þessu fyrirtæki í
samræmí við reglugerð og hiutverk rekstraraðila vegna eigin eftirlits, Greinagerð
fyrirtækisins fimmta hvert ártengist lögbundnum eftirlitsmælingum 5 hvert ár sbr. 12. gr.
regiugerðar 786/1999 um mengunarvamaeftiriil
gr. 5.5 Ákvæði um fund til að fara yfir stöðu efíirlits- og umhverfismála. Vakin er athygli á að
fyrirtækið skal þar gera grein fyrir ástandi vatns með það fyrir augum að staðfesta að uppfyilt
séu ákvæði tii verndar vatni.

6. Gjaldskrá
6.1 í gildi er gjaldskrá fyrir eftirlit frá 2000. Samkvæmt gildandi regiugerð flokkast fyrirtækið í
2 eftirlitsflokk.

7. Giidtsíaka
gr. 7.1 í þessari grein er giídistími starfsleyfisins tiigreindur.

7

ikaren • Fredag 2 . februar 2001

Nyheter

Side 9

iskemelprodusentene bestrider EUs dioksinrapport
rgen: I en henvendeíse til EU -kom m i- h n rfu n n e t feii i rap p o rten derd eth ev cics
n en bestricler d en in tem asjo n ale for- at fisk Iiar betydeiig hoycre dioksin-inningen for fiskenielprodusenter, IFO- hold e n n ancire m aivarcr, m eld er IntraV. resu k atcn e i ci\ vitenskapelig rap- Fish. O rganisasjoncn erkjenncr at dioksrt om dioksiner. IFOMA hevder a t de inniváet kan vscre ti ganger hoycre I fisk.

Men E U -rap p o rten tar ikkc heusyn til
hvilke fískearter det er snakk oin, ciler
hvor fisken cr fanget. - For det nieste
satnineniignes fisketncl tn ed vcgctabilskc rástoffer. Vi vet ats is tn e v n te innehoi-

deriited io k sin er.T arm an h en sy n tÍlh v o r
lite fiskem elsom gár inn id iettcn , havncr
fisk iangt ned pá lista over m atvarer meci
iioytdioksin-tnnhold.sierstyrcÍedcrS tU '
art Bariowi IFO M A tilIntraFísh.

Bruker
mindre
Lakseför
ta: Oppdretterne
jmmer i ár til á bruke
indre för forá oppná
tmme laksevólum som i
or. Kontaii Analyse
Drrigerer ná förfaktordlene fra 2000. Siste.
iálinger viser aLej£er
ede pá 1,4 zokonomisk
irfaktor for sioyd laks.
jnar Berg

________

inar.berg@ fiskaren.no

- Arsaken til ned g an g en i fjor
ir'gode vekstíorhold tor iaksen
tea optim ale sjo v an n stem p eiturer, iite lörspiil o g h s y te iie rn n n o ta 1 toref. Vt to rv en ter en
rak nedgang ílö rfak to ren ogsá
1001, m en er Lars Liabo I KonEAnalyse.
.u k n e d g a n g
B jom G uldberg i H avbruksinitu ttet Salm on AS, so m er et
jm p e ta n se se n te r in n e n laks,
‘enigm ed L iab o .
- Det er naturlig at o p p d rettrne i de gode tid en e sotn h ar
E rt har investert i m er m odere Föringsutstyr so m red u serer
irspillet og at o p p d re tte rn e h ar
litt fiinkere tii á u tn y tte siikt utyr. Det foregár ogsá en kontiuelig utvikiing p á sclve förct
jcn vi vii se resu itater av i fortn
v lavere förfaktor. 0 k t kunnkap om utnytteise av ulike för,p er vil ogsá iede í d e n n e reting. Ser vi lenger frem i tiden,
m fem tíl ti ár, víl vi ha et Iieit
nn ct la k s e fö rc n n d e ts o m bm es i dag. R ávaretiigangen betem m e m y e h v a fre m tid e n s för
íl bestá av, sier G uldbcrg.
Begrepet fórfaktor er forvirendc for m angc. Hvis en förtyteliarförfaktor 1, b c tv rd c ta te tt

kiio för gir ett kiío fiskekjott.
T orrfór inn eh o ld er fra fetn tii ti
p ro sen t vann, m en s fiskekjott
h a r en v an n p ro se n t p á 70. Derfor er det viktig á væ re kiar over
forskjellen i v an n in n h o ld ct pá
för og fiskekjott n á r d e t snakkes
om förfaktor.

0konomisk faktor
— I grove trekk kan vi skiile
m eliom ekonom isk förfaktor og
biologiskförfaktor. N ár det gjeld e rd e n b io io g ísk e ,se rv ip á h v o r
■m ye fðr fisken virkeiig spiser og
h v orm ye fisksom bíir p ro d u se rt
av det. Bioiogisk fórfaktor er avhengig av förets fordoyeiighet
og energiinnhold sam t flskens
aktivitetsnivá og v annets tem peratur, Bioíogisk förfaktor er
m est interessant for á beregne
förets ytelse. - For beregning av
d en okonom iske förfaktoren er
det fiere ting so m h ar innvirkn in g so m m en g d e förspiii og dodeiighet av fisk, sier G uldberg.
0 k o n o m isk förfaktor sier m ye
om hvor okonom isk föret blir
u tn yttet i p roduksjonen.
ttu n d flsk
I oppdrettsan leg g en e reiateres fórfaktor vanligvis til ru n d
fisk. Fo r an dre ka n d e t være m er
interessant S se p á förfaklor relatert di sloyd fisk. D en n e biir
hoyere enn for ru n d fisk d a síoet
e r t a tt b o r t .- D u m á b e ta ie e k s tra for hey fordoyelighet og hoyt
en ergiinnhold i föret so m igjen
gir lav förfaktor á raskere vekst. I
enkeite tiifeiler kan d e t lo n n e
seg m ed et rim eiigere för og en
lengre vekstperiode. D ette kan
h a sa m m e n h en g m ed o n sk er
om spesielle kvaiiteter ved fisken og sesongm essige tílpasninger, D crfor ser vi ogsá at enkeite o p p d rettere veiger et för
so m gír noe hoyere förfaktor,
sierG ukiberg.

RUND FISK: / o p p d re ttsa n kg g en e relateresförfakíor vanligvis til ru n d ftsk, For a ndre ka n det vœre
m e r intercssant rí se pcl fó r fa k to r reíatert til sioyd fisk , D e n n e b lir hsyere e tm fo r r u n d fts k da sloei er
tntt bort.
FOTOí FRtDGciRWALOERHAUC

