
 

Starfsskilyrði fyrir 

flutning úrgangs, annars en flutning úrgangs á 

milli landa og flutningur spilliefna 
 

Samræmd starfsskilyrði vegna mengunarvarna, skv. 5 gr. reglugerðar um 
skráningarskyldan atvinnurekstur nr. 830/2022, sbr. 7. gr. reglugerðar nr. 

550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, með 
síðari breytingum. 

 
Rekstraraðila ber ávallt að uppfylla skilyrði þessi og almenn skilyrði. Einnig skal tryggja að 

starfsemi hans sé í samræmi við ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og 
reglugerða settra samkvæmt þeim. 

 

 
1. MENGUNARVARNIR 

 Rgl.nr. 

1.1 Rekstraraðila er skylt að halda flutningsbifreiðum, tækjum og búnaði 

ásamt  byggingum og umhverfi hreinu og snyrtilegu. Fullnægjandi 

aðstaða skal vera fyrir  hendi til daglegra þrifa á flutningstækjum. 

737/2003 

1.2 Rekstraraðili skal starfrækja innra eftirlit með mengandi þáttum, 

umhverfis og rekstrarþáttum á hverri starfsstöð. Innra eftirlit og 

skráningar skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðilum. Skrá skal á 

skilvirkan hátt og geyma upplýsingar um : 

a) Magn og gerð úrgangs sem fluttur er. 

b) Vegakort sem sýnir flutningsleiðir sem teknar eru oftast. 

c) Skrá skal allar akstursleiðir sem liggja um viðkvæm svæði. 

d) Gera skal viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa. 

e) Skrá skal öll mengunaróhöpp og atvik er varða mengun og 

mengunarvarnir rekstraraðila, s.s. bilanir, leka eða slys. 

 550/2018 

1.3 Flutningstæki skulu vera þannig útbúin að sorp eða úrgangur geti 

ekki fallið af þeim  og/eða úrgangur lekið niður og valdið ónæði eða 

óþrifum. Ef óhöpp verða skal strax hreinsa og þrífa upp það sem farið 

hefur niður. Við flutning um fjallvegi, náttúruverndarsvæði og/eða 

grannsvæði vatnsbóla skal gæta sérstakrar varðúðar 

737/2003 

1.4 Einungis er heimilt að losa heimilissorp og framleiðsluúrgang á 

viðurkenndum sorpmóttöku- eða förgunarstöðum. 

737/2003 

1.5 Rekstraraðili skal taka tillit til samþykkta sveitarstjórnar viðkomandi 

sveitarfélags um meðhöndlun úrgangs. 

737/2003 

1.6 Ílát fyrir úrgang skulu skýrlega merkt. Ef upplýsingar vantar skal 

merkja farminn sem óþekktan. 

737/2003 



 

1.7 Starfseminni skal þannig hagað að hún valdi ekki nágrönnum eða 

fólki í nærliggjandi húsakynnum óþægindum vegna lyktar og 

ónæðis. 

737/2003 

 
 
2.  Eftirlit með færanlegri starfsemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starfsskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum: 

Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerð nr. 830/2022 um skráningarskyldan atvinnurekstur 

samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 

550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, 

reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun hafs, reglugerð nr. 

787/1999 um loftgæði, reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti, reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, reglugerð nr. 

724/2008 um hávaða og reglugerð nr. 970/2013 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins. 

 

 

 Rgl.nr. 

2.1 Leyfið gildir um allt land, en þó ber rekstraraðila að tilkynna 

heilbrigðisnefnd á viðkomandi heilbrigðiseftirlitsvæði um starfsemina 

þegar farið er í fyrsta skipti inn á annað heilbrigðiseftirlitssvæði. 

Tilkynning getur t.d. falist í því að senda afrit af skráningu til 

viðkomandi heilbrigðisnefndar, sem getur þá haft samband við 

fyrirtækið, leiðbeint því um val á akstursleiðum, sett strangari skilyrði 

ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi eða jafnvel bannað akstur um 

viðkvæm vatnsverndarsvæði. 

830/2022 

og 

550/2018 

2.2 Heilbrigðisfulltrúar hafa eftirlit með færanlegri starfsemi í umboði 

heilbrigðisnefndar á hverju eftirlitssvæði.  

Lög nr. 

7/1998 

2.3 Heilbrigðisnefndir gera með sér samkomulag um fyrirkomulag 

heilbrigðiseftirlits á milli eftirlitssvæða. Gjaldtaka fyrir eftirlit skal vera 

í samræmi við gjaldskrá viðkomandi eftirlitssvæðis. 

Lög nr. 

7/1998 


