
Engin frávik komu fram í eftirliti en ein athugasemd var gerð hvað varðar olíutank við
vararafstöð.

Niðurstaða eftirlits

Dags eftirlits 31.3.2014 Ábyrgðarmaður eftirlits Guðbjörg Stella

EFTIRLITSSKÝRSLA
Íslandsbleikja í Ölfusi   Núpum III í Ölfusi.

Fyrirtæki Íslandsbleikja í Ölfusi

Flokkur

Staðsetning 390484,225 387985,195

Eftirlitið var sameiginlegt með Fiskistofu og MAST og var markmiðið að skoða hversu vel eftirlit
þessara þriggja stofnana færi saman.

Farið var yfir starfsleyfið og minnt á skiladaga skv. því. Ársyfirliti hefur verið skilað inn til
stofnunarinnar og vinna við grænt bókhaldi er í gangi. Framleiðslan er undir mörkum
útstreymisbókhalds.
Farið var yfir frárennslismælingar sem gerðar voru þann 30. desember 2013. Komu þær vel út
og var gildi svifagna vel undir viðmiðunarmörkum starfsleyfis.

Minnt var á að næstu sýnatökur og mælingar skv. vöktuknaráætlun eru á næsta ári og ber að
skila niðurstöðum þeirra fyrir 1. mars 2015.

Gæðahandbók var til staðar og skráningar skilmerkilegar. Vottað umhverfisstjórnunarkerfi er
ekki til staðar en bent var á að hægt sé að sækja um fækkun eftirlitsferða sé slíkt kerfi til
staðar. Einnig var bent á að hafi rekstraraðili verið frávikalaus í 4 ár er hægt að sækja um
minna eftirlit, en sækja þarf um slíkt sérstaklega.

Engar breytingar eru fyrirhugaðar á stöðinni og engin óhöpp hafa orðið né kvartanir borist á
árinu.

Komið er að losun setþróar og tæmingu dauðfiskakars og verður það gert nú í sumar.
Samningur er við verktaka um tæminguna og er seyrunni veitt á mela og í aðra landgræðslu
sem áburður. Síðast var setþróin tæmd árið 2012.

Góð regla er á meindýraeftirliti og var farið yfir skráningar á því en eftirlitsmaður kemur einu
sinni í mánuði og gerir viðeigandi ráðstafanir.

Umfang eftirlits

Tegund eftirlits ReglubundiðHeimili Núpum III, Ölfusi

Kennitala 610406

Bent var á að olíutankur við vararafstöð er kominn á tíma og er farinn að þynnast verulega á
þeim hluta sem liggur að jörðu. Bent er á að skipta um tank við fyrsta tækifæri til að forðast að
olía leki ofan í jarðveg sb. gr 4.1 í starfsleyfi en gera skal nauðsynlegar ráðstafanir til þess að
koma í veg fyrir mengunaróhöpp og draga úr afleiðingum þeirra.

ÍSAT nr. 03.22.0

Stöðin var snyrtileg og vel haldið utanum allar skráningar. Öll skil á gögnum eru innan þess
tímaramma sem gefinn er í starfsleyfi og vel var tekið við þeim ábendingum sem gefnar voru í
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Guðbjörg Stella Árnadóttir

eftirliti.

Viðstaddir eftirlitið voru Guðmundur Valur Stefánsson frá Fiskistofu, Gísli Jónsson og Sigríður
Gísladóttir frá MAST

03.04.2014

_________________________

1 Frávik: Framkvæmd telst ekki í samræmi við kröfur sem settar eru fram í starfsleyfi, lögum eða reglugerðum.
2 Athugasemd: Ástand sem eftirlitsmaður telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis en sem ekki geta

Reykjavík,

bls. 2


