
 

Starfsleyfi fyrir starfsemi Isavia á Keflavíkurflugvelli 

1. Gildissvið, gjaldskylda og lagastoðir 
Starfsleyfi þetta gildir fyrir starfsemi Isavia ohf., kt. 550210-0370, á Keflavíkurflugvelli eins og 
nánar er tilgreint. Leyfið var gefið út 21. ágúst 2015 skv. rgl. nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir 
atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun og endurskoðað, sbr. rgl. 550/2018, 
síðsumars 2019.   

Starfsleyfið nær til starfsemi sem er háð leyfi heilbrigðiseftirlits skv. matvælalögum nr. 93/1995 
og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir sbr. reglugerð nr.  550/2018 um losun 
frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit og reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti og 
tóbaksvarnarlög nr. 6/2002.  

Starfsleyfið gildir í tólf ár frá útgáfudegi og skal endurskoðað á fjögurra ára fresti. Ef forsendur 
breytast getur komið til sérstakrar endurskoðunar á starfsleyfinu. Hið sama á við ef breytingar 
verða á bestu fáanlegu tækni sem gera það kleift að draga umtalsvert úr losun án óhóflegs 
kostnaðar, sbr. rgl. nr. 935/2018 um BAT (bestu aðgengilegu tækni) o.fl. á sviði atvinnurekstrar 
sem haft getur í för með sér mengun. 
  
Rekstur Isavia á Keflavíkurflugvelli fellur undir þetta starfsleyfi þ.m.t: rekstur skólpdælustöðvar 
við Djúpuvík, almennur rekstur Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, umsjón með bílastæðum og ytra 
umhverfi flugstöðvarinnar, rekstur og viðhald á mengunarvarnabúnaði og kerfum flugvallarins 
og flugstöðvarinnar. Mengunarvarnir fyrir svæði þar sem mengandi starfsemi fer fram eða önnur 
mengunarhætta á við um, þ.m.t. mengunarvarnir fyrir flughlöð og brautir, afísingar- og 
frostvarnasvæði flugvéla, svæði sem ætluð eru til afgreiðslu flugvélaeldsneytis og æfingarsvæðis 
slökkviliðs. Ennfremur fjallar leyfið um fráveitu flugstöðvarinnar og flughlaða, verkstæði fyrir 
bifreiðar og tæki félagsins, úrgangsmál, þ.m.t. söfnun og vörslu spilliefna, meðhöndlun á 
olíumenguðum jarðvegi. Fylgiskjöl með ítarlegri skilyrðum, skýringum og leiðbeiningum gilda 
um einstaka þætti eftir því sem við á. 

Rekstur alþjóða flugvalla er háður starfsleyfi heilbrigðisnefndar sbr. t.l. 7.2 í X. viðauka rgl. nr. 
550/2018.  Isavia greiðir Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja fyrir útgáfu og kynningu starfsleyfisins. 
Jafnframt greiðir Isavia fyrir mengunarvaeftirlit, skv. gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja, 
sbr. 46. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Gjöld vegna eftirlits og útgáfu 
starfleyfis má innheimta með fjárnámi og skulu tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign 
tvö ár eftir gjalddaga. 

Um valdsvið og þvingunarrúrræði gilda ákvæði VI. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir, XI. kafli laga nr. 93/1995 um matvæli, sbr. einnig VI. kafla laga nr. 6/2002 um 
tóbaksvarnir. 

Um aðgang almennings að upplýsingum og gögnum er varða umhverfismál fer skv. lögum nr. 
23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál. 

Síða �  af 15.  Starfsleyfi fyrir Isavia á Keflavíkurflugvelli gefið út 21.08 2015 - endurskoðun auglýst 12. sept. 2019.1



 

Um umhverfistjón og ábyrgð Isavia þar að lútandi fer skv. lögum nr. 55/2012 um 
umhverfisábyrgð, sbr. II. kafla um athafna og tilkynningarskyldu og IV. kafla um ábyrgð á 
greiðslu kostnaðar. 

Rekstraraðili getur valið að vinna eftir umhverfisstjórnunarkerfi. Velja má staðlað 
umhverfisstjórnunarkerfi, t.d. ÍST EN ISO 14001:2004 eða þátttöku í umhverfismálakerfi ESB 
sbr. reglugerð nr. 990/2005, um frjálsa þátttöku fyrirtækja og stofnana í umhverfisstjórnunarkerfi 
bandalagsins (EMAS). 

2. Berggrunnur og grunnvatn 
Isavia gegnir lykilhlutverki sem forsvarsaðili Keflavíkurflugvallar og skal sem slíkur tryggja 
vernd grunnvatns með viðeigandi hætti, s.s. útboðsskilmálum, leiðbeiningum, reglum og 
mengunarvarnabúnaði athafnasvæða tryggja að efnaval og verklag í starfsemi verktaka (s.s. við 
frostvarnir og afísingu) valdi  ekki mengun. Jafnframt skal félagið með viðeigandi verklagi, 
efnavali og mengunarvörnum í allri starfsemi sinni á flugvellinum tryggja vernd grunnvatns. Í 
anda sjálfbærni og með langtímavernd vatnsauðlindarinnar að leiðarljósi ber Isavia að tryggja að 
losun efna út í náttúruna á hverjum tíma sé minni en afkastageta náttúrunnar til þess að vinna á 
efnunum. Í stöðuskýrslu fyrir vatnasvæði Íslands 2013, sbr. fylgiskjal ‑ , kemur fram að 1
grunnvatnshlotið á Rosmhvalanesi sé í hættu, lekt berglaga sé mikil og mengunarálag af ýmsum 
toga til margra ára hafi þar spillt grunnvatni og það ekki talið standast umhverfismarkið um gott 
ástand. 

Vinna ber að endurheimt vatnsgæða með því að draga úr losun efna í berggrunn eða eftir atvikum 
koma alfarið í veg fyrir hana. Bein losun efna sem náttúran getur ekki unnið á er óheimil sbr. 6. 
gr. reglugerðar nr. 797/1999 um varnir gegn mengun grunnvatns. Um losun annarra efna í 
berggrunn gilda ákvæði þessa starfsleyfis, sbr. 7. og 10. gr. reglugerðarinnar um varnir gegn 
mengun grunnvatns. Um mengunaróhöpp og umhverfisslys fer skv. kafla 9 viðbragðsáætlun.  

2.1 Eftirlitsmælingar á afrennslisvatni og vöktun grunnvatns 
Þar sem afrennslisvatni af plönum og/eða fráveitu frá mengandi starfsemi er veitt út í berggrunn 
skulu vera aðgengilegir sýnatökustaðir. Miða skal við að sýni sé hægt að taka þar sem vatnið 
rennur út í berggrunn að lokinni hverskyns meðhöndlun/hreinsun, þ.e.a.s. aftan við olíuskiljur/
settjarnir og siturlagnir, eftir því sem við á. 

Vöktun grunnvatns skal til þriggja ára háttað skv. tillögu Verkís, 29.10.2018, sbr. fylgiskjal ‑ . 2
Sýni skulu tekin tvisvar á ári úr grunnvatns holunum níu, snemma vors og að hausti, ásamt einu 
viðmiðunarsýni til samanburðar. 

Fylgiskjal � : Stöðuskýrsla fyrir vatnasvæði Íslands, Umhverfisstofnun 2013.1

Fylgiskjal � : Vöktun grunnvatns á Keflavíkurflugvelli, Tillaga. 2
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Vöktun afrennslisvatns skal framkvæmd samhliða vöktun grunnvatns til þriggja ára. Sýni skulu 
tekin við þrjár megin útrennslisrásir flughlaða hvar vatnið rennur út í berggrunn við 1) skilju sem 
þjónar Háaleitishlaði, 2) settjörn sem þjónar Leifshlaði og 3) settjörn NA-við flugstöð Leifs 
Eirísskssonar. Rannsóknarþættir afrennslisvatns skulu vera þeir sömu og við vöktun grunnvatns, 
sbr. Fylgiskjal 2. 

Haft skal samráð við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja um framkvæmd sýnatöku og skal embættinu 
gefin kostur á að hafa fulltrúa til staðar þegar sýnataka fer fram. 

2.3  Mengunarvarnir svæða þar sem flugvélar eru frostvarðar
Halda skal notkun efna í lágmarki og grípa til viðeigandi ráðstafana til þess að hindra að þau 
berist í grunnvatn. Mengunarhætta vegna afísingar- og frostvarnaefna er annars vegar 
næringarmengun (BOD) og hins vegar efnamengun vegna íblöndunarefna. Íblöndunarefni eru 
notuð til þess að breyta eiginleikum efnanna s.s: yfirborðsspennu, frostþoli, áferð og þykkt. Vitað 
er um a.m.k. 98 íblöndunarefni sem flugvellir hafa notað í þessum tilgangi en innan við 
þriðjungur þeirra hafa verið skoðuð m.t.t. eituráhrifa, sbr. fylgiskjal ‑ . Vitað er að sum 3
íblöndunarefnin hafa skaðleg áhif á umhverfið, s.s. benzotriazolir og alkýlfenólar, og er notkun 
þeirra óheimil. Jafnframt er notkun efna sem ekki hafa hlotið skráningu og staðist áhættumat 
REACH óheimil. (sbr: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm) 

Viðbragð við grunnvatnsmengun  
 Stöðumat hefur leitt í ljós að tæringarvarnaefni mælast í grunnvatni, í lágum styrk, sem   
 helst má rekja til frostvarnaefna fyrir flugvélar. Til þess að fyrirbyggja frekari mengun   
 skal Isavia grípa til viðeigandi ráðstafanna sem lágmarka mengun við frostvarnir    
 flugvéla. Eigi síðar en á samráðsfundi Isavia og Heilbrigðiseftlirlits Suðurnesja, í   
 september 2020, skal Isavia leggja fram til samþykktar tímasetta áætlun um    
 úrbætur.  Við val á lausnum skal farið að ákvæðum um samþættar mengunarvarnir og   
 bestu fáanlegu tækni.  

Leiðum má skipta í fjóra flokka: 
 1) Nota önnur efni sem brotna hraðar niður og valda minna álagi. 
 2) Nota minna af efnum með innleiðingu nýrra verkferla og tækni. Af nýrri tækni má t.d. 
nefna: hitaþurrkun flugvéla, sbr. þar til gert skýli á JFK International og Tempered Steam tækni 
sem þróðuð hefur verið í Kanada. Ennfremur uppsöfnun efna (sbr. glycol recovery vehicle) og 
eftir atvikum meðhöndlun og förgun sbr. nr. 3 eða endurvinnslu og endurnotkun sbr. nr. 4. 
 3) Söfnun, meðhöndlun og förgun efna. Flugvélar eru annað hvort afísaðar og frostvarðar 
á tilteknum stað/stöðum þar sem afrennsli er safnað í þró eða notast við sugubíla sem fylgja 
afísingar- og frostvarnabílum eftir og safna efnunum þar sem vélarnar eru afísaðar og frostvarðar. 
Uppsöfnuðum vökva er annað hvort komið til förgunar- eða endurvinnsluaðila með þar til bært 
starfsleyfi eða hann meðhöndlaður á staðnum hlutleystur og hreinsaður áður en honum er veitt út 
í berggrunn eða fráveitu. 

Fylgiskjal  ACRP-Formulations for Aircraft and Airfield Deicing and Anti-Icing: Aquatic Toxicity and BOD3
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 4) Söfnun, endurvinnsla og endurnotkun. Vökva er safnað, sbr. nr. 3, en í stað 
hlutleysingar og förgunar er vökvinn endurunninn (eimaður/hreinsaður) og endurnotaður. 

2.4 Eldsneytiskerfi, mengunarvarnir og tengd mannvirki 
Isavia skal sem forsvarsaðili Keflavíkurflugvallar sjá til þess að einungis aðilar sem hafa 
starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja hafi aðgang að eldsneytiskerfum Isavia og annist 
eldsneytisafgreiðslu á athafnasvæði flugvallarins. 

Meðhöndlun olíu, þ.m.t. afgreiðsla eldsneytis á flugvélar, er einungis heimiluð á bundnu slitlagi 
þar sem afrennsli er leitt um olíuskiljur og settjarnir/lón sem Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja hefur 
samþykkt. Ef til koma óhjákvæmileg frávik frá þessari reglu skal viðbragðsbíll slökkviliðs Isavia 
vera viðstaddur afgreiðsluna svo bregðast megi hratt við óhöppum og hindra að olía berist út í 
umhverfið. 

2.5 Æfingasvæði björgunar og eldvarna, eldpittur og eldfugl 
Meðhöndlun olíu er einungis heimiluð á bundnu slitlagi þar sem afrennsli er leitt um olíuskiljur. 
áður en því er veitt til sjávar um fráveitukerfi flugvallarins. Við æfingar má einungis notast við 
hreina olíu, þ.e. steinolíu/flugvélaeldsneyti, þegar kveikt er í vatnstjörn í þar til gerðum eldpitti 
auk gass við uppkveikju í eldfugli. 

Eigi sjaldnar en einu sinni á ári skulu Isavia og Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja hafa samráð í 
aðdraganda æfingar slökkviliðs og skal fulltrúi heilbrigðiseftirlitsins vera viðstaddur þegar sú 
æfing fer fram. 

Mengaðan jarðveg er heimilt að geyma tímabundið í eldpittinum þar til honum er komið til 
förgunar/meðhöndlunar hjá aðila með starfsleyfi til þess.  

Skilyrði um verklag á æfingasvæði björgunar og eldvarna er að finna í fylgiskjali ‑ . 4

2.6 Bílastæði og plön án mengandi starfsemi
Við gerð bílastæða skal leitast við að veita afrennsli til sjávar um skólplögn. Sé afrennslisvatni 
hinsvegar veitt í berggrunn skal það að lágmarki leitt um brunna og siturlagnir eða eftir atvikum 
um settjarnir sem koma í veg fyrir að agnir, olíur og önnur mengandi efni berist óhindruð í 
grunnvatn. 

2.7 Mengunaróhöpp og skráning
Við mengunaróhöpp skal Isavia tafarlaust grípa til aðgerða til þess að lágmarka afleiðingarnar 
fyrir umhverfið og tilkynna Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja um atvikið, sbr. 55. gr. rgl. 550/2018 
um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. 

Fylgiskjal � : Starfsleyfi fyrir æfingarsvæði Slökkviliðs Keflavíkurflugvallar, 16. desember 2010.4
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Að öðru leyti skal farið skv. 9. kafla um viðbragðsáætlun. 

Mengist jarðvegur af olíuefnum  skal hann fluttur til förgunar hjá aðila með starfsleyfi. Isavia er 
þó heimilt að koma sér upp aðstöðu til meðhöndlunar á jarðvegi sem mengast innan 
athafnasvæðisins. Haft skal samráð við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja og meðhöndlunarsvæði(n) 
tilgreind sem viðbúnaður í kafla 9. viðbragðsáætlun. Við meðhöndlun skal farið að 
leiðbeiningum Hollustuverndar ríkisins frá 1998 um meðhöndlun á olíumenguðum úrgangi, sbr. 
fygliskjal ‑ . 5

Kvittanir fyrir móttöku/förgun spilliefna sem falla til í starfsemi Isavia skulu vistaðar í skrá 
viðbragðsáætlunar, sbr. einnig liði 4.1 og 4.2, og skal skráin aðgengileg við eftirlit. 

2.8 Önnur starfsemi sem getur haft í för með sér mengun
Isavia skal sem forsvarsaðili Keflavíkurflugvallar stuðla því með upplýsingagjöf til 
heilbrigðiseftirlits Suðurnesja að öll starfsemi á flugvallarsvæðinu sem fellur undir 
starfsleyfisskyldu laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. reglugerð nr. 
550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, hafi starfsleyfi. Um slíka 
starfsemi gilda að lágmarki almenn starfsleyfisskilyrði, sbr. auglýsingu nr. 582/2000 í fylgiskjali 
‑ , og eftir atvikum sértæk skilyrði fyrir viðkomandi starfsemi.  6

Um rekstur Isavia á verkstæðum innan flugvallarsvæðis, sbr. aðstöðu við Háaleitishlað, gilda 
samræmd almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi, sbr. fylgiskjal 6, og jafnframt 
samræmd skilyrði fyrir bifreiðasprautun, sbr. fylgiskjal ‑ , samræmd skilyrði fyrir almenn 7
bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur, sbr. fylgiskjal ‑ , samræmd skilyrði fyrir sandblástur og 8
skylda starfsemi, fylgiskjal ‑ , og samræmd skilyrði fyrir bónstöðvar og bílaleigur, fylgiskjal ‑ . 9 10

Verði Isavia kunnugt um aðila sem starfa án starfsleyfis eða hafa áform um að hefja 
starfsleyfisskyldan rekstur á svæðinu skal Isavia leiðbeina viðkomandi og upplýsa 
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja. 

3. Hollustuhættir og heilnæmi í Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
Í rekstri, þrifum og viðhaldi flugstöðvarinnar skal með efnavali og verklagi tryggja heilnæm 
lífsskilyrði og koma í veg fyrir að mengun hafi skaðleg áhrif á heilsufar og líðan þeirra sem 
flugstöðina nýta. Halda skal rými flugstöðvarinnar ómenguðu m.t.t. eðlisfræðilegra þátta, s.s. 

Fylgiskjal � : Meðhöndlun á olíumenguðum úrgangi, Hollustuvernd ríkisins 1998.5

Fylgiskjal � : Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi, auglýsing nr. 582/2000. Uppfærð desember 2018.6

Fylgiskjal � : Samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir bifreiðasprautun. Uppfærð desember 2018.7

Fygliskjal � : Samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir almenn bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur.  Uppfærð des. 2018.8

Fylgiskjal � : Samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir sandblástur og skylda starfsemi. Uppfærð desember 2018.9

Fylgiskjal � : Samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir bónstöðvar og bílaleigur. Uppfærð desember 2018.10
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hita, raka, hávaða og titrings, og efnafræðilegra þátta s.s. ryks, efna og lyktar. Um takmarkanir á 
tóbaksreykingum fer skv. III. kafla laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir.   

Þrif skulu framkvæmd skv. þrifaáætlun, t.d. vottuðu gæðakerfi, eða annarri áætun sem samþykkt 
hefur verið af Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja. 

Um meindýravarnir gilda samræmd skilyrði, sbr. fylgiskjal ‑ . 11

3.1. Starfsleyfisskyldur rekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
Isavia skal sem forsvarsaðili Keflavíkurflugvallar með upplýsingagjöf til Heilbrigðiseftirlits 
Suðurnesja stuðla að því að aðilar sem stunda starfsemi sem er háð starfsleyfi sbr. III. kafla 
reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti, 9. gr. matvælalaga nr. 93/1995 og 8. gr. 
tóbaksvarnarlaga nr. 6/2002 hafi gild leyfi Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja. Verði Isavia kunnugt 
um aðila sem starfa án starfsleyfis eða hafa áform um að hefja starfsemi skal Isavia leiðbeina 
viðkomandi og upplýsa Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja. Við útgáfu starfsleyfa á 
Keflavíkurflugvelli mun Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja að sama skapi upplýsa Isavia.  

4. Hávaði 
Isavia skal í rekstri flugvallarins leitast við að draga úr og koma í veg fyrir ónæði og skaðleg 
áhrif af völdum hávaða í byggð, sbr. reglugerð nr. 724/2008 um hávaða. Viðmiðunarmörk fyrir 
hávaða frá flugumferð eru þannig tilgreind í 4. gr. sbr. viðauka reglugerðarinnar, sbr. hér töflu 1.

Tafla 1. Mörk vegna hávaða frá flugumferð.

*Hávaði utan við húsvegg má vera meiri ef tryggð er bein aðfærsla útilofts um hljóðgildrur. 

4.1. Rekstrarstjórnun flugumferðar, flug yfir byggð, lendingar og flugtök 
Isavia skal leitast við að lágmarka hávaða af flugumferð yfir íbúabyggð og hátta hreyfingum 
flugvéla þannig að sem fæstir íbúar verði fyrir ónæði. Isavia skal halda Heilbrigðiseftirliti 
Suðurnesja upplýstu um reglur sem liggja til grundvallar flugleiðsöguþjónustu og 
rekstrarstjórnun flugumferðar á hverjum tíma. Leiði hávaðamælingar, sbr. lið 4.2., í ljós að 
hávaði í íbúabyggð sé yfir mörkum reglugerðar nr. 724/2008 um hávaða skal Isavia hafa samráð 
við Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja um takmarkanir í reglum um flugleiðsögn, sbr. 10. og 16. gr. 
reglugerðar nr. 1029/2009 um rekstrartakmarkanir á flugvöllum vegna hávaða, enda verði 
viðmiðunarmörkum reglugerðarinnar ekki náð með öðrum hætti.

Tegund húsnæðis Mörk við 
húsvegg Lden

Mörk við húsvegg  
LAFmax5% nótt

Inni LAeq24

Íbúðarhúsnæði, dvalarrými og skólar 55* 80 30

Íbúðarhúsnæði, dvalarrými og skólar á 
svæðum í nágrenni þegar starfandi 
flugvalla

65* 90 30

Fylgiskjal � : Samræmd starfsleyfisskilyrði fyrir eyðingu meindýra, janúar 2003. 11
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4.2. Hávaðamælingar 
Isavia skal með mælingum fylgjast með hávaða frá flugvellinum í nærliggjandi byggðum og 
húsum. Hávaðamælingar skulu ná til þeirra bæjarhluta sem eru líklegastir til þess að verða fyrir 
ónæði af völdum hávaða. Fyrirkomulag og umfang hávaðamælinga skal vera þannig að 
niðurstöður gefi marktæka og glögga mynd af hávaða í þeim hverfum sem ætla má að helst geti 
orðið fyrir ónæði vegna hávaða frá flugvélum.  

Isavia skal skrá yfir frávik og tilvik þar sem hávaði fer yfir sett mörk. Á reglubundnum 
samráðsfundum, tvisvar á ári, skal Isavia greina heilbrigðiseftirliti frá niðurstöðum mælinganna, 
frávikum og ástæðum frávika.

5. Úrgangsmál og niðurrif mannvirkja 
Í allri starfsemi skal stuðla að sjálfbærri auðlindanotkun og leita leiða til þess að draga úr 
myndun úrgangs. Lágmarka skal þann úrgang sem sendur er til endanlegrar förgunar með því að 
flokka úrgang sem hægt er að endurnota, endurnýta eða endurvinna.

Niðurrif mannvirkja er háð starfsleyfi heilbrigðisnefndar, sbr. rgl. 550/2018. Ef til niðurrifs 
mannvirkja kemur skal Isavia sækja um leyfi til Heilbrigðiseftlirlits Suðurnesja eða eftir atvikum 
gangar úr skugga um að verktaki sem annast niðurrifið hafi starfsleyfi, sbr. ákvæði 2.8 um aðra 
starfsemi sem getur haft í för með sér mengun.

Standa skal að söfnun, geymslu og annarri meðhöndlun á úrgangi sem til fellur á athafnasvæði 
Isavia þannig að ekki valdi ónæði, lýti, mengunarhættu eða annarri hættu fyrir heilbrigði manna 
og dýra. Tryggt skal að úrgangur sem til fellur fái viðeigandi meðhöndlun og sé fluttur til 
meðhöndunar eða förgunar af aðilum með starfsleyfi.

Ef óhöpp eða slys við meðhöndlun úrgangs, þ.m.t. spilliefni, leiða til neikvæðra áhrifa á 
umhverfið skal Isavia tafarlaust grípa til ráðstafana til að lágmarka afleiðingarnar fyrir 
umhverfið. Jafnframt skal tilkynna Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja um atvikið, sbr. 55. gr. rgl. 
550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. 

5.1. Spilliefni  
Um söfnun og geymslu spilliefna sem falla til á athafnasvæði flugvallarins skal eftir því sem við 
á farið að skilyrðum um æskilegar lágmarkskröfur starfshætti og mengunarvarnir á bls. 3 í 
leiðbeiningum Umhverfisstofnunar „Söfnunar- og móttökustöðvar sem eru með starfsleyfi frá 
heilbrigðisnefnd“ sbr. fylgiskjal ‑ . Spilliefnum skal komið til móttökuaðila sem hefur starfsleyfi 12
til meðhöndlunar eða förgunar efnanna og skulu kvittanir fyrir förgun efnanna varðveittar í skrá 
viðbragðsáætlunar, sbr. lið 2.5.

Með olíumengaðan jarðveg sem verður til vegna mengunaróhappa á flugvallarsvæðinu og sem 
dælt er upp úr brunnum og settjörnum fráveitukerfa flughlaða skal farið skv. ákvæði 2.7 um 

Fylgiskjal � : Skilyrði fyrir söfnunar- og móttökustöðvar sem eru með starfselyfi frá heilbrigðisnefnd.12
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viðbragðsáætlun, mengunaróhöpp og skráningu.

5.2. Sóttvarnir og sóttmengaður úrgangur 
Um sóttvarnir vísast til leiðbeininga sóttvarnarlandlæknis „um forvarnir gegn sýkingum hjá 
lögreglumönnum, tollvörðum og starfsmönnum Isavia á Keflavíkurflugvelli, júní 2014“ sbr. 
fylgiskjal ‑ .13

Ef grunur vaknar um að alvarlegan smitandi sjúkdóm í flugstöð eða flugvél eða upp koma tilfelli 
þar sem úrgangur er sóttmengaður eða grunur leikur á um að svo sé skal unnið skv. 
viðbragðsáætlun almannavarna frá janúar 2018, viðbragðsáætlun fyrir sóttvarnir á 
alþjóðaflugvöllum, sbr. fylgiskjal ‑ . 14

Sóttmenguðum úrgangi skal safnað í traust þar til gerð ílát. Ílát skulu merkt með upplýsingum 
um innihald, ADR merki og UN kóða, nafni pökkunaraðila og dagsetningu. Fyrir flutning til 
förgunar skal útbúið farmbréf, sbr. reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi. Til 
sóttmengaðs úrgangs telst: hlífðarfatnaður og áhöld sem notuð eru við þrif á sóttmenguðum 
svæðum, blóð, uppsölur og líkamsvessar smitbera. Kvittanir fyrir förgun sóttmengaðs úrgangs 
skulu varðveittar og vera aðgegngilegar heilbrigðiseftirliti. 

5.3. Nýting jarðvegsuppgraftar og óvirks úrgangs til landfyllingar/landmótunar 
Samkvæmt reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs telst notkun úrgangsefna til 
landmótunar vera endurnýting sem er háð starfsleyfi skv. rgl.550/2018 reglugerð um losun frá 
atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.  

Starfsleyfi þetta gildir hinsvegar ekki til endurnýtingar jarðvegsefna og óvirks úrgangs sem fellur 
til á svæðinu á jarðvegstippi eða aðra landmótun innan svæðisins. Jarðvegsefni sem heimilt er að 
nota til landfyllingar/landmótunar skulu einungis nýtt til landmótunarverkefna sem samræmast 
skipulagsáætlunum og hafa starfsleyfi viðkomandi heilbrigðisnefndar, sbr. 4. gr. reglugerð nr. 
214/2014 um breytingu á reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur 
haft í för með sér mengun. 

Áformi Isavia endurnýtingu óvirks úrgangs innan flugvallarsvæðisins skal félagið gera 
viðeigandi ráðstafanir í skipulagsáætlunum og sækja um starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits 
Suðurnesja.  

Komi í ljós mengaður jarðvegur við uppgröft vegna framkvæmda innan flugvallarsvæðisins skal 
Isavia án tafar upplýsa Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja um atvikið. Jarðvegur sem inniheldur olíu 
eða lífræn leysiefni, brotamálma eða annan úrgang telst mengaður og skal fluttur til förgunar hjá 
aðila með starfsleyfi, sbr. þó 3. mgr. í ákvæði 2.5 um æfingasvæði björgunar og eldvarna, eldpitt 

Fylgiskjal � : Leiðbeiningar sóttvarnarlæknis um forvarnir gegn sýkingum hjá lögreglumönnum, tollvörðum og 13
starfsmönnum Isavia á Keflavíkurflugvelli, júní 2014.

Fylgiskjal � :  Sóttmengaður úrgangur vegna dýrasjúkdóma, verkferli – Júní 2010.14
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og eldfugl og ákvæði 2.7 um mengunaróhöpp og skráningu. 

6. Samráðsfundir 
Tvisvar á ári, að jafnaði í mars og september, skal Isavia boða til samráðsfundar með 
Heilbrigðiseftilit Suðurnesja þar sem Isavia kynnir niðurstöður hávaðamælinga, efnamælinga 
grunnvatns og loftgæðamælinga. Ef til koma frávik og mælingar á hávaða eða loftgæðum sýna 
aukið mengunarálag skal Isavía gera sérstaklega grein fyrir frávikunum og ástæðum þeirra.  

Ef uppi eru áform um verklegar framkvæmdir á flugvallarsvæðinu, s.s. stækkun flughlaða, 
bílastæða og brauta, skal Isavía nýta samráðsfundina til þess að upplýsa heilbrigðiseftlitið um 
áformin eftir því sem við á hverju sinni. 

Sömuleiðs skal Isavia nýta samráðsfundina til þess að upplýsa heilbrigðiseftirlit ef áformaðar eru 
breytingar á einstökum þáttum starseminnar. Heilbrigðiseftirlitið leggur í framhaldinu mat á 
hvort breytingin leiði til endurskoðunar starfsleyfis, sbr. 5. gr. rgl. 550/2018 um losun frá 
atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. 

Ákvæði fyrir samráðsfund í mars 2020. 
Á samráðsfundi í mars 2020 skal Isavia leggja fram tillögu að þynningarsvæði fyrir 
skólpdælustöðina við Djúpuvík, sbr. kafla 7.2. um þynningarsvæði og rannsóknir í 
skólphreinsistöð. 

Ákvæði fyrir samráðsfund í september 2020.  
Fram komi tillögur Isavia til úrbóta er varða ákvæði 2.3 um frostvarnir flugvéla og ákvæði 2.6 
um bílastæði og plön án mengandi starfsemi. 
 1) Fyrirkomulag við frostvarnir flugvéla. Þar sem tæringarvarnaefni mælast í    
 grunnvatni, sbr. ákv. 2.3., þarf að leita leiða til þess að draga úr mengunarálagi. Isavia   
 leggi fram tímasetta áætlun um úrbætur. 
 2) Fráveita frá svæðinu vestan flugstöðvar Leifs Eiríkssonar samræmist ekki ákvæði 2.6. í 
 starfsleyfisskilyrðum. Isavia leggi fram tímasetta áætlun um úrbætur. 
Ennfremur skulu fyrir þann fund liggja fyrir forsendur til skilgreiningar þynningarsvæðis vegna 
fráveitu, sbr. 7.1 og 7.2. 
 3) Þynningarsvæði í sjó þarf að afmarka á grundvelli efnarannsókna á skólpi og    
 dreifilíkans í sjó við útrás og yfirfallsútrás dælustöðvarinnar við Djúpuvík. Ennfremur   
 þarf að leggja fram tillögu að vöktunaráætlun grundvallaða á niðurstöðum efnamælinga. 

7. Skólp og fráveita, dælustöð við Djúpuvík 
Dælustöðin við Djúpuvík veitir skólpi frá Flugstöð Leifs Eiríkssonar og flugvélum sem hafa 
viðkomu á Keflavíkurflugvelli til sjávar vestan Stafness. Hreinsun skólps skal vera viðunandi og 
fara fram með viðurkenndum hreinsibúnaði í samræmi við ákvæði reglugerðar nr. 789/1999 um 
fráveitur og skólp þannig að gæðamarkmiðum reglugerðarinnar fyrir viðtaka sé náð. 
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Dælustöðin við Djúpuvík veitir skólpi í strandsjó vestan Stafness þar sem eru sterkir straumar og 
mikil endurnýjun vatns og því ekki mikil hætta á ofnæringu eða súrefnisþurrð vegna losunar 
skólps. Viðtakinn telst skv. þessu síður viðkvæmur, sbr. B. lið í II. viðauka reglugerðar um nr. 
789/1999 um fráveitur og skólp. Leiði rannsóknir á strandsjó, sbr. lið nr. 7.4, hinsvegar í ljós að 
hann anni ekki álagi m.t.t. næringarefna eða annarrar mengunar mun Heilbrigðiseftirlit 
Suðurnesja endurskoða flokkun viðtakans og eftir atvikum gera ríkari kröfur til hreinsunar. 

Að hreinsun lokinni er skólpinu veitt út um meginrás sem nær um 700 metra vestur út fyrir 
stórstraumsfjöruborð. Ef um bilanir eða ofálag vegna ofanvatns er að ræða er skólpi veitt um 
yfirfall sem fer um 80 metra vestur út fyrir stórstraumsfjöruborð. Miðað skal við að yfirfall 
vegna ofanvatns sé ekki nýtt meira en 5% af tímanum. Tryggja skal að saurmengun við ströndina 
sé undir umhverfismörkum sem tilgreind eru í fylgiskjali 2 með reglugerð nr. 789/1999 um 
fráveitur og skólp. 

7.1. Þynningarsvæði, gæðamarkmið og umhverfismörk 
Miðað skal við að gæðamarkmiðum stranda, m.t.t. saurmengunar, verði allstaðar náð við 
stórstraumsfjörumörk. Heilbrigðiseftirlit mun annast eftirlit með strandsjó, sbr. töflu 2, um 
bakteríurannsóknir og efnagreiningar. Nánari skilgreining á þynnigarsvæði verði unnin á 
grundvelli dreifilíkans í sjó og efnarannsókna í skólpi sem framkvæmdar skulu sbr. 7.2 um 
þynningarsvæði og rannsóknir í skólphreinsistöð. 

Tafla 2. Umhverfisvöktun heilbrigðiseftirlits með strönd og strandsjó 
Rannsókn Umhverfismörk - 

bakgrunnsgildi.
Tíðni, ársfjórðungslega í tvö 
ár síðan til endurskoðunar.

Örverusýni kólíbaktería, 
saurkólígerla og saurkokkar.

Þar sem útivistarsvæði eru við 
fjörur ellegar matvælaiðnaður í 
grennd skal fjöldi hitaþolinna 
kólíbaktería eða saurkokka í 
a.m.k. 90% tilfella vera undir 
100 pr. 100 ml utan 
þynningarsvæðis miðað við 
lágmark 10 sýni.

Ársfjórðungslega verða tekin 
sýni á þrem sýnatökustöðum í 
nágrenni dælustöðvar.  

Ef sýni fer yfir umhverfismörk 
skal framkvæmda viðbótar 
sýnatöku eins fljótt og auðið 
er.

Efnarannsókn á strandsjó. 
Mæling á fitu, svifögnum, 
COD, TN og TP.

Árstíðarsveifla er í 
bakgrunnsgildum.

Ársfjórðungslega verða tekin 
sýni á þrem sýnatökustöðum í 
nágrenni dælustöðvar auk 
viðmiðunarsýnis við Sandvík. 

Tíðni til endurskoðunar að 
tveim árum liðinum, þegar 
niðurstöður úr 24 sýnum liggja 
fyrir.
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7.2. Þynningarsvæði og rannsóknir í skólphreinsistöð 
Efnisflæði í gegnum skólphreinsistöðina skal mæla og skrá. Annars vegar skal gerð grein fyrir 
rúmmáli fljótandi efna út í viðtakann og hins vegar föstum efnum sem falla til í brunnum og 
hreinsivirki stöðvarinnar og fara til annarar förgunar. Á samráðsfundi í mars 2020 skal Isavia 
leggja fram nánari útlistun á efnafræði fráveitu og tillögu að þynningarsvæði. 

8. Varnir gegn loftmengun og vöktun loftgæða 
Takmarka skal loftmengun eins og kostur er. Flugtökum og lendingum skal þannig háttað að sem 
minnst loftmengun berist yfir íbúabyggð. Forðast skal að láta flugvélar og önnur vélknúin tæki 
ganga í lausagangi og þess gætt að útblástur þeirra skerði ekki loftgæði innandyra. Við hreinsun 
flugbrauta skal þess gætt að rykmengun valdi ekki ónæði og berist ekki út fyrir flugvallarsvæðið. 

Isavia skal með mælingum vakta loftgæði og ganga úr skugga um að styrkur efna fari ekki yfir 
umhverfismörk utan athafnasvæðis flugvallarins, sbr. 21. gr. reglugerðar nr. 787/1999 um 
loftgæði. 
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9. Viðbragðsáætlun vegna mengunaróhappa 

%  

Mynd 1. Helstu staðsetningar vegna viðbragðsáætlunar. 

Mengunarvarnir 

• Neyðarstoppsrofar eru við Leifshlað þar sem eldsneyti er dælt á flugvélar í stæðum, sjá 
mynd 1. Ef ýtt er á einn hnappinn stöðvast dæling eldsneytis í öllu kerfinu. 

• Brotlokar eru á helstu eldsneytisdælum á Keflavíkurflugvelli. 
• Fjórar settjarnir eru á Keflavíkurflugvelli sem taka við ofanvatni af malbikuðum hlöðum, 

sjá mynd 1. 
• Töluvert af olíuskiljum eru á Keflavíkurflugvelli til að hreinsa ofanvatn sem kemur af 

flughlöðum ofl. – sjá mynd 1. 
• Allir eldsneytistankar á Keflavíkurflugvelli eru tvöfaldir. 
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Fyrstu viðbrögð, mengunaróhapp - eldsneyti eða annað. 

Verði vart við mengunaróhapp, t.d. leka eldsneytis, afísingarefnis eða annarra mengandi efna skal 
tafarlaust tilkynna það til Rekstrarstjórnstöðvar Isavia í síma 425-6200. Rekstrarstjórnstöð hefur 
samband við Öryggisstjórnstöð og Flugvallarþjónustu KEF. Öryggisstjórnstöð stöðvar umgengni 
um svæðið og Flugvallarþjónustan fylgir verklagsreglu VR71023 – 11, kafla 3.3 um viðbrögð 
vegna mengunaróhappa á flugvallarsvæðinu, og bregst við með viðeigandi búnaði og mannafla. 

Sé eldsneytisleki á stæðum við FLE eða annars staðar í eldsneytiskerfi flugvallarins skal stöðva 
dælingu með því að ýta á neyðarstoppsrofa og fylgja verklagsreglu HB700 01 – 6, kafla 7.16 í 
Öryggisreglum Keflavíkurflugvallar um viðbrögð við umhverfisslysi eða eldsneytisleka. Þegar 
ýtt er á neyðarrofann stöðvast dæling eldsneytis í kerfið frá EBK og virkjast þá viðbragðsáætlun 
EBK. 

Viðbragðsbíll flugvallaþjónustunnar er ávallt í viðbragðsstöðu í húsi við Háaleitishlað 20 á 
austurhlaði flugvallarins. Hann er að árgerð 2017, vel búinn og tekur 2.000 lítra. Eldri bíll að 
árgerð 1995 er hafður til vara og tekur hann um 2.000 gallon. Samanlagt geta þeir því tekist á við 
mengunaróhöpp að talsverði stærð. Ef metið er að utanaðkomandi hjálpar sé þörf skal hringja í 
neyðarnúmerið 112. 

Aðgerðir, flugvallarþjónusta 

Við mengunaróhöpp er farið með mengaðan jarðveg í olíupyttinn við æfingarsvæði 
slökkviliðsins og í framhaldi er haft samráð Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja um meðhöndlun/
förgun hans. 

Ef um uppsogaða olíu er að ræða er farið með hana í þartil notaðan tank sem geymir úrgangsolíu 
(mynd 1) þar til farið er með hana á viðeigandi stað til förgunar. 

Önnur spilliefni, sýrur, basar eða önnur efnavara eru flutt beint útaf flugvallarsvæðinu á 
viðeigandi förgunarstað sem er með starfsleyfi fyrir að farga þess konar efnum. Kvittanir fyrir 
förgun mengunarefna er sendar umhverfissviði Isavia: umhverfi@isavia.is. 

Viðbrögð við umhverfisslysi eða eldsneytisleka  
(úttdráttur úr öryggisreglum nr. HB100 01-6) 

Verði vart við eldneytisleka við áfyllingu loftfars skal tafarlaust tilkynna það til 
Flugvallarþjónustu KED í síma 425 6110 og Öryggisstjórnunarstöð Isavia í síma 425 6210. Verði 
vart við eldsneytisleka á stæðum við FLE skal stöðva dælingu eldsneytis með rofa fyrir 
neyðarstopp. Einnig er neyðarloki við hvern áfyllingarloka á viðkomandi loffararstæði. Vara skal 
alla á svæðinu við eldhættu og rýma svæðið í átt á móti vindi ef við á. Uppgufun frá eldsneyti 
berst með vindi og því er áríðandi að vélar, eða annað sem kveikt gæti í gufum, séu ekki hafðar í 
gangi undan vindátt.  

Standi ökutæki með vél í gangi á loftfararstæðinu má aka því stystu leið frá eldsneytinu þvert á 
vindátt. Ekki skal við slíkar aðstæður gangsetja ökutæki á stæðinu til þess að koma því burt. 
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Tryggja skal aðkomu slökkviliðs og starfsfólk flugverndar skal beina umferð frá svæðinu. 

Viðbrögð vegna mengunaróhappa á flugvallarsvæðinu 
(úttdráttur úr VR71023-11 um viðbrögð flugvallarþjónustu við atvikum á flugvallarsvæðinu) 

Tilkynning um mengunaróhöpp berst vaktsjóra KEF í síma 425 6110 eða 664 0374. 
Björgunarstjóri og viðbragðsáhöfn bregðast við með viðeigandi tækjum og búnaði til 
upphreinsistarfa. Björgunarstjóri kallar til viðbótar mannafla og tæki eftir þörfum og aðstæðum 
og upplýsir Heilbrigðiseftirlit Suðunesja og eftir atvikum Lögreglu um atvikið.  

Björgunarstjóri skal:  

Fylla út vettvangsskýrslu, sbr. VL71023 skýrslugerð vegna mengunaróhappa, og upplýsa 
Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, og eftir atvikum lögreglu, um atvikið.  

Nýta þann búnað sem til staðar er til þess að takast á við mengunina og eftir atvikum nota 
neyðarlínuna 112 til þess að kalla til viðbótar mannskap og búnað sé þess þörf. 

Björgunarstjóri skal tilkynna atvik sem geta haft í för með sér rekstrartruflun til rekstarstjóra 
flugturns, í síma 425 6060, auk Öryggis og rekstrarstjórnstöðvar. 

Að loknum hreinsunarstörfum fyllir björgunarstjóri út spilliefnaskýrslu, sbr. VL71023 skýrlugerð 
vegna mengunaróhappa, og vistar á réttum stað.  

Mánaðarlega skal Heilbrigðiseftirliti Suðrnesja sent yfirlit yfir mengunaróhöpp. 
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Fylgiskjöl með tillögu að starfsleyfi fyrir starfsemi Isavia á Keflavíkurflugvelli. 
Fylgiskjal 1: Stöðuskýrsla fyrir vatnasvæði Íslands, Umhverfisstofnun 2013. 
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Haf-og-vatn/Vatnatilskipun/
St%C3%B6%C3%B0usk%C3%BDrsla%20fyrir%20vatnasv%C3%A6%C3%B0i%20%C3%8Dslands%202013.pdf 

Fylgiskjal 2: Vöktun grunnvatns á Keflavíkurflugvelli, tillaga Verkís. 
https://www.hes.is/wp-content/uploads/2019/09/voktun11092019.pdf 

Fylgiskjal 3: ACRP Formulations for Aircraft and Airfield Deicing and Anti-Icing: Aquatic Toxicity and 
Biochemical Oxygen Demand, Transportation Research Board of the National Academies 2008. 
https://www.nap.edu/catalog/23325/formulations-for-aircraft-and-airfield-deicing-and-anti-icing-aquatic-toxicity-
and-biochemical-oxygen-demand 

Fylgiskjal 4: Starfsleyfi fyrir æfingarsvæði Slökkviliðs Keflavíkurflugvallar, 16. desember 2010. 
https://www.hes.is/wp-content/uploads/2019/09/190909151854_0001.pdf 

Fylgiskjal 5: Meðhöndlun á olíumenguðum úrgangi, Hollustuvernd ríkisins 1998. 
https://ust.is/library/Skrar/Einstaklingar/urgangur/olimengadur_urgangur_medferd_1998.pdf 

Fylgiskjal 6: Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi, auglýsing nr. 582/2000. 
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Samraemd-starfsleyfisskilyrdi/Almenn_starfsleyfisskilyrdi.pdf 

Fylgiskjal 7: Starfsleyfisskilyrði fyrir bifreiðasprautun, uppfærð desember 2018. 
https://www.ust.is/library/sida/atvinnulif/Starfsleyfisskilyr%C3%B0i%20fyrir%20bifrei%C3%B0asprautun.pdf 

Fylgiskjal 8: Starfsleyfisskilyrði fyrir almenn bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur, desember 2018. 
https://www.ust.is/library/sida/atvinnulif/
Starfsleyfisskilyr%C3%B0i%20fyrir%20bifrei%C3%B0averkst%C3%A6%C3%B0i%20og%20skyldan%20rekstur.pdf 

Fylgiskjal 9: Starfsleyfisskilyrði fyrir sandblástur og skylda starfsemi, uppfærð desember 2018. 
https://www.ust.is/library/sida/atvinnulif/
Starfsleyfisskilyr%C3%B0i%20fyrir%20sandbl%C3%A1stur%20og%20skyldan%20restur.pdf 

Fylgiskjal 10: Starfsleyfisskilyrði fyrir bónstöðvar og bílaleigur, uppfærð desember 2018. 
https://www.ust.is/library/sida/atvinnulif/
Starfsleyfisskilyr%C3%B0i%20fyrir%20b%C3%B3nst%C3%B6%C3%B0var%20og%20b%C3%ADlaleigur.pdf 

Fylgiskjal 11: Starfleyisskilyrði fyrir eyðingu meindýra, janúar 2003. 
https://www.ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Samraemd-starfsleyfisskilyrdi/
Starfsleyfisskilyrdi_meindyraeyda_utg_juni_2017.pdf 

Fylgiskjal 12: Skilyrði fyrir söfnunar- og móttökustöðvar sem eru með starfselyfi frá heilbrigðisnefnd. 
https://ust.is/library/Skrar/utgefid-efni/Annad/S%C3%B6fnunarst%C3%B6%C3%B0var%20-
%20Lei%C3%B0beiningar%20UST%20um%20m%C3%B3tt%C3%B6ku%20spilliefna%20LOKA%C3%9ATG%
C3%81FA%2019.01.15.pdf 

Fylgiskjal 13: Leiðbeiningar sóttvarnarlæknis um forvarnir gegn sýkingum hjá lögreglumönnum, tollvörðum og 
starfsmönnum Isavia á Keflavíkurflugvelli, júní 2014. 
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item23328/
Lei%C3%B0beiningar%20sottvarnal%C3%A6knis%20um%20b%C3%B3lusetningar%20og%20forvarnir.pdf 

Fylgiskjal 14: Viðbragðsáætlun fyrir sóttvarnir á alþjóðaflugvöllum. Sóttvarnarlæknir og ríkislögreglustjórinn, 
janúar 2018. 
https://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/vidbragdsaaetlun-fyrir-sottvarnir-a-althjodaflugvollum-utgafa-
januar-2018/?wpdmdl=23159
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