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1. Almenn ákvæði og gildissvið
1.1

Starfsleyfisskilyrði þessi gilda fyrir söfnun úrgangs í flutningstæki og flutning á
úrgangi, þ.m.t. spilliefnum öðrum en þeim sem flutt eru með dælubifreiðum, til
móttökustöðvar, endurvinnslu eða förgunar.
Ef starfsleyfishafi er með annan starfsleyfisskyldan rekstur samhliða ofangreindri
starfsemi gilda um hann viðeigandi starfsleyfiskilyrði.

1.2

Starfsleyfisskilyrði þessi eru gefin út af Heilbrigðiseftirliti Suðurlands í samræmi við
ákvæði laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br. og reglugerðar nr.
550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, m.s.br.

1.3

Eintak af starfsleyfi og starfsleyfisskilyrðum skal ávallt vera tiltækt á vinnustað.

1.4

Starfsleyfishafi ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis síns og er skylt að fara eftir þeim lögum
og reglugerðum sem um starfsemina gilda á hverjum tíma, samþykktum viðkomandi
sveitarfélags og eftir því sem nánar er fyrir mælt í starfsleyfisskilyrðum þessum.

1.5

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur eftirlit með ofangreindri starfsemi starfsleyfishafa
samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br. og
ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og
mengunarvarnaeftirlit m.s.br.

1.6

Starfsleyfi skal endurskoða að jafnaði á fjögurra ára fresti. Jafnframt er útgefanda
starfsleyfis heimilt að endurskoða og breyta starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn
vegna breyttra forsendna, t.a.m. ef í ljós kemur að mengun af völdum starfseminnar er
meiri eða önnur en búast mátti við þegar leyfið var gefið út, ef breyting verður á
rekstri fyrirtækisins, ef breytingar verða á bestu aðgengilegu tækni (BAT) sem leiða til
betri mengunarvarna eða ef nýjar reglur um mengunarvarnir taka gildi.

1.7

Með mengun er átt við það þegar örverur, efni og efnasambönd og eðlisfræðilegir
þættir valda óæskilegum og/eða skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun
lífríkis eða óhreinkun lofts, láðs eða lagar. Mengun tekur einnig til ólyktar, hávaða,
titrings, geislunar og varmaflæðis.

1.8

Starfsleyfishafi skal veita Heilbrigðiseftirliti Suðurlands upplýsingar um fyrirhugaðar
breytingar á starfseminni með góðum fyrirvara áður en í þær er ráðist. Sé um að ræða
meiriháttar breytingu á rekstrinum eða breytingu sem gæti leitt til aukinnar mengunar
að mati embættisins, ber starfsleyfishafa að sækja um starfsleyfi að nýju.

1.9

Starfsleyfið ásamt starfsleyfisskilyrðum fellur úr gildi ef starfsemin skiptir um
eigendur eða húsnæði. Tilkynna skal heilbrigðiseftirliti ef starfsemin er lögð niður eða
eigendaskipti verða.

1.10 Starfsleyfishafa er skylt að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að fyrirbyggja mengun ef
rekstur er stöðvaður tímabundið og koma athafnasvæði fyrirtækisins í viðunandi horf,
að mati heilbrigðiseftirlits, ef rekstur er endanlega stöðvaður og starfsemin lögð niður.
1.11 Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum
starfseminnnar, sbr. lög nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð m.s.br., og skal fyrirbyggja
tjón eða bæta úr tjóni sem þegar hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af
því leiðir.
1.12 Almenningur á rétt á upplýsingum um starfsleyfisumsókn og starfsleyfi í samræmi við
ákvæði IV. viðauka reglugerðar nr. 550/2018. Eftirlitsaðili birtir þær upplýsingar sem
og niðurstöður eftirlits opinberlega á vefsíðu sinni eða með öðrum aðgengilegum
hætti.
1.13 Um starfsumhverfi og varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn fer samkvæmt
lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum m.s.br.
2. Umhverfi
2.1

Við reksturinn skal leitast við að lágmarka álag á umhverfið. Fyrirtækið skal setja sér
umhverfismarkmið og starfa samkvæmt þeim og skipuleggja orku- og efnanotkun á
sem vistvænstan hátt.

2.2

Starfsleyfishafi getur valið að vinna eftir viðurkenndu umhverfisstjórnunarkerfi, kjósi
hann það. Velja má staðlað umhverfisstjórnunarkerfi, t.d. ISO 14001, eða þátttöku í
umhverfisstjórnunarkerfi ESB, sbr. reglugerð nr. 344/2013 um frjálsa þátttöku
fyrirtækja og stofnana í umhverfisstjórnunarkerfi Evrópusambandsins (EMAS).

2.3

Starfsleyfishafa er skylt að sjá um að á umráðasvæði fyrirtækisins sé gætt fyllsta
hreinlætis og að húsnæði og lóð sé haldið snyrtilegu. Allar vélar og tæki, hráefni og
annað það er starfseminni tilheyrir, þ.m.t. sorpgeymslur, skal vistað innan lóðar
fyrirtækisins og þannig frá því gengið að ekki valdi óþrifum eða óþægindum fyrir
umhverfi eða nágranna og eftir atvikum takmarka aðgengi og/eða byrgja innsýn á
svæðið, t.d. með skjólgirðingu, jarðvegs- eða gróðurmön. Komið skal í veg fyrir að
úrgangur og annað sem ekki tilheyrir starfseminni safnist fyrir á lóð fyrirtækisins.

2.4

Fullnægjandi aðstaða skal vera fyrir hendi til daglegra þrifa á flutningstækjum og
flutningsílátum. Ef þvo á vélar og tæki eða hluta þeirra utandyra, skal það gert á
vökvaheldu plani með afrennsli um olíuskilju.

2.5

Öll söfnun, urðun, brennsla eða önnur meðferð úrgangs en flutningur er óheimil á
athafnasvæði fyrirtækisins.

3. Mengunarvarnir
3.1

Starfsleyfishafi skal eins og kostur er fyrirbyggja eða draga úr mengun lofts, láðs
og/eða laga sem kann að stafa frá starfsemi fyrirtækisins með viðeigandi aðferðum og
mengunarvarnarbúnaði. Mengunarvarnarbúnað skal yfirfara og hreinsa með
reglubundnum hætti.

3.2

Rekstraraðili skal setja sér reglur um viðbrögð við mengunaróhöppum, Ísogsbúnað eða
ísogsefni skal hafa til taks og nota við hreinsun vegna minniháttar leka eða óhappa.
Verði óhapp eða slys sem hefur í för með sér losun mengandi efna, hvort sem er í loft,
jarðveg, yfirborðsvatn, grunnvatn eða fráveitu, skal tafarlaust grípa til viðeigandi
aðgerða skv. viðbragðsáætlun til þess að fyirrbyggja frekari mengun og/eða slys og
takmarka mögulegan skaða með hreinsun. Tilkynna skal eftirlitsaðila um slík atvik svo
fljótt sem auðið er.
Ef um er að ræða stærra mengunarslys sem starfsmenn ráða ekki við eða hættu á
bráðamengun eða heilsutjóni, skal gera slökkviliði og öðrum viðbragðsaðilum viðvart
um neyðarsíma 112.

3.3

Um meðferð og geymslu olíu og frágang olíugeyma, gasgeyma og álíka búnaðar fer
samkvæmt reglugerð nr. 884/2017 um varnir gegn olíumengun í landi.

3.4

Geyma skal öll hættuleg efni og efnasambönd á öruggan hátt eftir því sem hægt er í
upprunalegum umbúðum og þau meðhöndluð af varúð og þess vandlega gætt að þau
valdi hvorki umhverfisskaða né heilsutjóni almennings.

3.5

Takmarka skal hávaða frá starfseminni eins og kostur er og þess gætt að hann valdi
ekki ónæði eða óþægindum í nærliggjandi umhverfi. Hávaði við lóðamörk skal ekki
fara yfir tilgreind viðmiðunarmörk fyrir hávaða frá atvinnustarfsemi, sbr. reglugerð nr.
724/2008 um hávaða.

3.6

Koma skal í veg fyrir eða draga úr loftmengun frá athafnasvæði fyrirtækisins eftir því
sem kostur er með viðeigandi mengunarvarnarbúnaði og þess gætt að ryk, reykur og
lyktarmiklar og/eða skaðlegar lofttegundir valdi ekki óþægindum eða hættu í
nærliggjandi umhverfi.

4. Flutningur og úrgangs og spilliefna
4.1

Við flutning úrgangs og spilliefna skal fara að ákvæðum reglugerðar nr. 671/2008 um
hleðslu, frágang og merkingu farms.

4.2

Við flutning á spilliefnum, sem flokkast sem hættulegur farmur samkvæmt reglugerð
nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi m.s.br., gilda ákvæði þeirrar

reglugerðar eftir því sem við á, m.a. um réttindi ökumanns, viðurkenndar umbúðir,
merkingar á umbúðum og ökutæki, fylgibúnað og fylgigögn, þ.m.t. farmbréf fyrir
hættulegan farm og flutningsslysablað.
4.3

Við flutning um fjallvegi, náttúruverndarsvæði og/eða grannsvæði vatnsbóla skal gæta
sérstakrar varðúðar.

4.4

Flutningstæki skulu vera þannig útbúin að farmurinn sem flutttur er geti ekki fallið af
þeim og/eða lekið niður og valdið ónæði, óþrifum eða tjóni. Ef óhöpp verða skal strax
hreinsa og þrífa upp það sem farið hefur niður. Ef lekið getur úr farmi skal tryggt að
safnþró eða safngeymir í farmrýminu geti tekið við lekanum, sbr. 5. mgr. 2. gr.
reglugerðar nr. 671/2008. Í bifreiðum sem flytja fljótandi spilliefni ber að hafa til taks
efni eða búnað sem sýgur í sig viðkomandi vökva til nota ef óhapp verður.

4.5

Óheimilt er að blanda spilliefnum við annan úrgang. Umbúðir spilliefna skal merkja á
viðeigandi hátt, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 806/1999 m.s.br. Á umbúðunum skulu
a.m.k. koma fram upplýsingar um hættulega eiginleika, efnaflokka og magn
úrgangsins.
Við flutning skal spilliefnum pakkað í lokuð ílát sem skulu tryggilega fest í farmrými
flutningstækis, þannig að þau kastist ekki til og haldist innan farmrýmisins ef óhöpp
verða.

4.6

Farmur, sem ryk getur stafað frá eða fallið getur af ökutæki, skal bundinn með
bindiefni, t.d. vatni eða yfirbreiðslu, sbr. 4. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 671/2008.

4.7

Einungis er heimilt að losa úrgang og spilliefni á viðurkenndum söfnunar- eða
móttökustöðvum.

5. Eftirlit og skráningar
5.1

Rekstraraðili skal hafa tiltækar upplýsingar um hættulega eiginleika efnaflokka og
magn úrgangsins ásamt upplýsingum um sendingar- og móttökuaðila í stjórnhúsi
flutningstækis, sbr. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar nr. 806/1999 m.s.br. Þær skulu vera á
íslensku.

5.2

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 spilliefna sem flutt eru.
b. Skrá skal öll mengunaróhöpp og atvik er varða mengun og mengunarvarnir
fyrirtækisins, s.s. bilanir, leka eða slys.

5.3

Innra eftirlit og skráningar skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðilum.

6. Gildistaka og gjaldskylda
6.1

Starfsleyfi þetta er veitt til 12 ára í samræmi við 6. gr. laga nr.7/1998 um hollustuhætti
og mengunarvarnir m.s.br. og ákvæði reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá
atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit m.s.br. og öðlast gildi við birtingu.

6.2

Starfsleyfishafi greiðir árlegt eftirlitsgjald samkvæmt gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits
Suðurlands, eins og hún er hverju sinni.
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_____________________
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