
 
 

 
 

Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna mengunarvarna, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 
550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 

Sjá einnig auglýsingu nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi þar sem ekki er krafist 
ítarlegrar starfsleyfisgerðar. 

 
 

Starfsleyfisskilyrði fyrir sorphirðu og sorpflutningum, öðrum en 
spilliefnum, frá heimilum og fyrirtækjum. 

 

1. Almenn ákvæði og gildissvið 
 

1.1 Starfsleyfisskilyrði þessi gilda fyrir aðila sem annast söfnun og flutning á úrgangi 
       frá sorpílátum til móttökustöðvar, frá starfsstöðvum til móttökustöðvar eða frá 
       móttökustöðvum til förgunarstöðvar eða til endurvinnslu. Leyfið gildir um allt land, 
       en þó ber rekstraraðilanum að tilkynna öðrum heilbrigðiseftirlitsvæðum um 
       starfsemina þegar farið er í fyrsta skipti inn á annað heilbrigðiseftirlitssvæði. 
       Tilkynning getur t.d. falist í því að senda afrit af starfsleyfi tilviðkomandi 
       heilbrigðiseftirlits, 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. 
 
1.2 Ef um annan starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða, gilda einnig 
       viðeigandi starfsleyfisskilyrði. Heimilt er að endurskoða starfsleyfisskilyrðin ef í ljós 
       koma annmarkar á framkvæmd þeirra eða skaðleg áhrif á umhverfi sem ekki voru 
       ljós fyrir. Sama gildir ef fram koma almennar kröfur eða ný tækni sem leiðir til bættra 
       mengunarvarna. 
 
1.3 Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti þar með talið að lögum og 
       reglum, sem eiga við um starfsemina, sé fylgt sem og kröfum í 
       starfsleyfisskilyrðum. Breytingar á rekstri skal tilkynna til leyfisveitanda. Við flutning 
       á spilliefnum sem flokkast sem hættulegur farmur samkvæmt reglugerð nr. 
       1077/2010, um flutning á hættulegum farmi á landi, gilda ákvæði þeirrar reglugerðar 
eftir 
       því sem við á, m.a. um réttindi ökumanns, viðurkenndar umbúðir, merkingar á 
       umbúðum og ökutæki, fylgibúnað og fylgigögn (farmbréf fyrir hættulegan farm og 
       flutningsslysablað). 
 
1.4. Rekstraraðili skal starfrækja innra eftirlit með mengandi þáttum, umhverfis- og 
        rekstrarþáttum á hverri starfsstöð. Skrá skal á skilvirkan hátt og geyma upplýsingar 
        um: 
        a) Magn og gerð úrgangs sem flutt eru. 
        b) Vegakort sem sýnir flutningsleiðir sem eknar 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 fyrirtækisins, s.s. bilanir, leka eða slys. 
        Innra eftirlit og skráningar skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðilum. 
 

2. Mengunarvarnir og umhverfismál 
 

2.1 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. 
 
2.2 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 varúðar. 
 
2.3 Einungis er heimilt að losa heimilissorp og framleiðsluúrgang á viðurkenndum 
       sorpmóttöku- eða förgunarstöðum. 
 
2.4 Ílát fyrir úrgang skulu merkt svo ekki fari milli mála hvað verið sé að flytja. Ef 
       upplýsingar vantar skal merkja farminn sem óþekktan. 
 
2.5 Starfseminni skal þannig hagað að hún valdi ekki nágrönnum eða fólki í 
       nærliggjandi húsakynnum óþægindum vegna lyktar eða ónæðis. 
 
2.6 Tilkynna skal heilbrigðiseftirliti ef starfsemin er lögð niður. 

 
3. Eftirlit með færanlegri starfsemi 

 
3.1 Fari starfsemin á eftirlitssvæði heilbrigðisnefndar sem ekki hefur gefið út starfsleyfi 
       skal senda tilkynningu til fulltrúa beggja viðeigandi heilbrigðisnefnda sbr. gr.1.1. 
 
3.2 Heilbrigðisfulltrúar hafa eftirlit með færanlegri starfsemi í umboði heilbrigðisnefndar 
       á hverju eftirlitssvæði. 
 
3.3 Heilbrigðisnefndir gera með sér samkomulag um fyrirkomulag heilbrigðiseftirlits á 
       milli eftirlitssvæða. Gjaldtaka fyrir eftirlit skal vera í samræmi við gjaldskrá 
       viðkomandi eftirlitssvæðis. 
 
SKILGREININGAR 
 

Úrgangur: hvers kyns efni eða hlutir sem handhafi úrgangs ákveður að losa sig við, 
ætlar að losa sig við eða er gert að losa sig við. (ath. þó ekki seyra). 
 
Spilliefni: úrgangur sem inniheldur efni sem haft geta mengandi eða óæskileg áhrif á 
umhverfið hvort sem þau eru óblönduð eða hluti af öðrum efnum, vörum eða 
umbúðum sem komist hafa í snertingu við spilliefni og skráð eru á lista í reglugerð 
um úrgang. 



 

 
 
Flutningur: ferli þegar úrgangur er fluttur í atvinnuskyni til endurnýtingar eða förgunar. 
Förgunarstaður: staður þar sem förgun úrgangs fer fram, m.a. urðunarstaðir og 
brennslustöðvar. 
 
Móttökustöð: staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi til geymslu til lengri eða 
skemmri tíma, til umhleðslu, flokkunar eða annarrar meðhöndlunar. Þaðan fer úrgangurinn 
til förgunar eða nýtingar, eða honum er fargað á staðnum. Undir móttökustöð falla 
flokkunarmiðstöðvar og förgunarstaðir. 
 
Söfnunarstöð (gámastöð): staður og aðstaða þar sem tekið er við úrgangi frá almenningi 
og/eða smærri fyrirtækjum. Þaðan fer hann til endurnotkunar og endurnýtingar eða er 
fluttur til móttökustöðva. 


