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S T A R F S L E Y F I S S K I L Y R Ð I
landmótun með óvirkum jarðvegsúrgangi 

Sveitarfélagið Árborg
kt. 650598 2029

Austurvegi 2
800 Selfoss

1. Almenn ákvæði og gildissvið

1.1 Starfsleyfisskilyrði þessi gilda fyrir landmótun á um 0,45 ha svæði sem skilgreint er sem 
athafnasvæði (efnislosun), merkt A1, í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Árborgar og er staðsett 
skammt austan hesthúsasvæðis við Stokkseyri.

Ef starfsleyfishafi er með annan starfsleyfisskyldan rekstur samhliða gilda um hann viðeigandi 
starfsleyfisskilyrði.

1.2 Á landmótunarsvæðinu er heimilt að taka á móti allt að 10.000 m3 af ómenguðum jarðvegi og 
steinum, þó ekki gróðurmold eða mó, sbr. skrá yfir úrgang sem telst tækur á urðunarstaði fyrir 
óvirkan úrgang án prófunar í gr. 2.1.1. í II. viðauka með reglugerð nr. 738/2003 um urðun 
úrgangs. Að auki er heimilt að taka á móti garðaúrgangi og trjáafklippum að svo miklu leyti 
sem slíkur úrgangur nýtist við frágang svæðisins.

Leiki grunur á að jarðvegsúrgangur sem fluttur er á landmótunarsvæðið sé mengaður, annað 
hvort á grundvelli skoðunnar eða vegna þess að vitað er hvaðan hann kemur, skal hann 
prófaður til þess að ákvarða hvort hann uppfylli viðmiðanir fyrir úrgang sem telst tækur á 
urðunuarstöðum fyrir óvirkan úrgang eða að öðrum kosti synja um móttöku úrgangsins. 

Ef úrgangur er mengaður eða hann inniheldur efni á borð við málma, asbest, plast eða önnur 
efni í þeim mæli að það auki áhættuna sem fylgir úrganginum svo mjög að það nægi til að 
réttlæta förgun hans á urðunarstöðum í öðrum flokkum, telst  hann ekki tækur í landmótunina. 

1.3 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.

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. 

Starfsleyfishafi skal jafnframt tryggja að starfsemin sé í samræmi við gildandi skipulag og 
samþykkta notkun fasteigna og sjá til þess að farið sé að öllum skilyrðum sem fram koma í 
niðurstöðum umhverfismats, hafi það farið fram, sem og fyrirmælum í framkvæmdaleyfi 
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viðkomandi bæjar- eða sveitarstjórnar við endurvinnslu jarðefnis og frágang svæðisins að 
landmótun lokinni.

Fylgi starfsleyfishafi ekki ákvæðum starfsleyfis, laga og reglugerða um mengunarvarnir á 
starfssviði sínu eða fyrirmælum eftirlitsaðila um úrbætur, getur eftirlitsaðili beitt ákvæðum 
XVII. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir m.s.br. til að knýja á um um 
úrbætur.

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.

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.

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.

1.7 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 
heilbrigðiseftirlits, ber starfsleyfishafa að sækja um starfsleyfi að nýju.

1.8 Starfsleyfið ásamt starfsleyfisskilyrðum fellur úr gildi ef starfsemin skiptir um eigendur eða 
húsnæði. Skal rekstraraðili sækja um starfsleyfi að nýju ef halda á rekstrinum áfram undir 
nýrri kennitölu eða á nýjum stað. Tilkynna skal heilbrigðiseftirliti ef starfsemin er lögð niður. 
Starfsleyfið fellur sjálfkrafa úr gildi ef framkvæmdaleyfi fellur úr gildi og/eða fæst ekki 
endurnýjað.

1.9 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.

1.10 Rekstraraðili ber ábyrgð á umhverfistjóni eða yfirvofandi hættu á slíku tjóni af völdum 
starfseminnnar, sbr. lög nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð, og skal fyrirbyggja tjón eða bæta úr 
tjóni sem þegar hefur orðið og bera kostnað af ráðstöfunum sem af því leiðir.

1.11 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.

1.12 Um aðbúnað starfsmanna og varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi 
fer samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

2. Umhverfi og frágangur 

2.1 Við reksturinn skal leitast við að lágmarka álag á umhverfið. Starfsleyfishafi skal setja sér 
umhverfismarkmið og starfa samkvæmt þeim og skipuleggja orku- og efnanotkun á sem 
vistvænastan hátt.
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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 athafnasvæði sé haldið snyrtilegu. Allar vélar og tæki, hráefni og annað það er 
starfseminni tilheyrir, þ.m.t. sorpgeymslur, skal vistað innan athafnasvæðis 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/eða annað sem ekki tilheyrir 
starfseminni safnist fyrir á athafnasvæði fyrirtækisins.

2.4 Aðkomu að landmótunarsvæðinu skal lokað með hliði. Við aðkomuleið skal vera 
upplýsingaskilti þar sem fram koma að lágmarki upplýsingar um opnunartíma og hvaða efni 
má losa á svæðinu.

2.5 Við móttöku efnis og frágang skal eftir því sem við á fylgja leiðbeiningunum: Námur – 
efnistaka og frágangur, sem umhverfisráðuneyti o.fl. aðilar gáfu út árið 2002. Yfirbragð 
landmótunarsvæðisins skal vera snyrtilegt og uppfylla almenn öryggissjónarmið.

2.6 Endanleg landhæð og útlit svæðisins skal vega í samræmi við landslag í nærumhverfi og skal 
eftir því sem því verður við komið nýta gróður úr nærumhverfi við lokafrágang svæðisins.

2.7 Þess skal gætt að starfsemin valdi ekki öðrum óþarfa ónæði eða hávaða og að fokgjörn 
jarðefni valdi ekki skaða eða röskun á umhverfi utan vinnslusvæðis. Ef þörf er á skal skerma 
fokgjörn jarðefni af.

2.8 Hvergi skulu á landmótunarsvæðinu myndast óþarfa tjarnir. 

3. Mengunarvarnir 

3.1 Starfsleyfishafi skal eins og kostur er fyrirbyggja eða draga úr mengun lofts, láðs og/eða lagar 
sem kann að stafa frá starfsemi fyrirtækisins með viðeigandi aðferðum og 
mengunarvarnarbúnaði. Starfsleyfishafi skal beita samþættum mengunarvörnum þar sem það á 
við, svo að ráðstafanir til að draga úr tiltekinni mengun í einum viðtaka valdi ekki eða auki 
mengun í öðrum. Beita skal bestu aðgengilegu tækni (BAT) við mengunarvarnir í þeim 
tilvikum sem hún hefur verið skilgreind.

3.2 Starfsleyfishafi skal setja sér reglur um viðbrögð við mengunaróhöppum. Ísogbúnað 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 fyrirbyggja 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 skal gera 
slökkviliði og öðrum viðbragðsaðilum viðvart um neyðarsíma 112.

3.3 Starfsleyfishafi skal ávallt leitast við að velja sem minnst mengandi aðferð til allra þrifa, t.a.m. 
með notkun umhverfisvottaðra hreinsiefna. Þvottur véla og vélarhluta skal, eftir því sem við á, 
fara fram á olíuheldu plani með frárennsli tengt við olíuskilju eða í þar til gerðum þvottavélum 
með lokuðu kerfi.
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3.4 Ef hætta er á að ár og lækir mengist vegna starfseminnar skal grípa til viðeigandi ráðstafana, 
t.d. með því að leiða vatnið í gegnum settjarnir eða síubeð, eða aðra hreinsun sem 
heilbrigðiseftirlit telur þörf á.

Úrgangur

3.5 Öll söfnun, urðun, brennsla eða önnur meðferð úrgangs, annars en þess úrgangs sem heimilt er 
að taka á móti til landmótunar, er óheimil á athafnasvæði fyrirtækisins. Úrgang, sem berst inn 
á svæðið og óheimilt er að nýta til landmótunar, skal flytja án tafar til endurvinnslu eða 
förgunar hjá viðurkenndum móttökuaðilum sem hafa til þess tilskilin starfsleyfi.  

Meðferð olíu og frágangur olíugeyma

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

3.7 Ekki skal geyma meira af olíu inn á landmótunarsvæðum sem nemur nauðsynlegum birgðum 
fyrir daglegan rekstur. Ekki skal geyma olíubirgðir á landmótunarsvæðum eftir að vinnslu er 
lokið.

3.8 Eingöngu brýnustu viðgerðir til að forða tjóni á tækjum og búnaði eða umhverfismengun 
mega fara fram á landmótunarsvæðinu. Tæki og búnaður skulu að jafnaði flutt af svæðinu til 
viðgerða.

3.9 Mengist jarðvegur af olíu vegna starfseminnar er starfsleyfishafi ábyrgur fyrir því að hann sé 
fjarlægður og/eða meðhöndlaður í samræmi við reglugerð nr. 1400/2020 um mengaðan 
jarðveg.

Hávaði

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

Loftmengun

3.11 Koma skal í veg fyrir eða draga úr loftmengun frá athafnasvæði fyrirtækisins eftir því sem 
kostur er með viðeigandi mengunarvarnarbúnaði, sbr. gr. 3.1, og þess gætt að ryk, reykur og 
lyktarmiklar eða skaðlegar lofttegundir valdi hvorki óþægindum né hættu í nærliggjandi 
umhverfi.

Fráveitur

3.12 Fráveita skal vera í samræmi við kröfur reglugerðar um fráveitur og skólp. Um fyrirkomulag 
og staðsetningu hreinsivirkja frárennslis skal fara samkvæmt fyrirmælum bygginganefndar og 
heilbrigðiseftirlits. Á fráveitu fyrirtækisins skal vera viðeigandi mengunarvarnarbúnaður, s.s. 
síur, ristar, olíuskilja, sandskilja, fituskilja o.þ.h., í samræmi við eðli og umfang starfseminnar. 

3.13 Olíuskiljur, sandskiljur og fituskiljur skal hreinsa með reglubundnum hætti af aðilum sem hafa 
til þess starfsleyfi og flytja úrgang til förgunar eða meðhöndlunar á móttökustað sem hefur til 
þess starfsleyfi.

3.14 Seyru skal tæma reglulega úr rotþróm af aðilum sem hafa til þess starfsleyfi og flytja á 
móttökustað sem hefur starfsleyfi til förgunar og/eða meðhöndlunar seyru til endurnýtingar í 
samræmi við ákvæði reglugerðar 799/1999 um meðhöndlun seyru.
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4. EIGIÐ EFTIRLIT, SKRÁNINGAR OG TILKYNNINGASKYLDA

4.1 Starfsleyfishafi skal viðhafa eigið eftirlit og halda skrá um atriði er varða m.a.:

 Hnitsetta staðsetningu landmótunarsvæða, tegund efnis sem tekið er á móti og 
vinnslumagn.

 fyrirkomulag og eftirlit með mengunarvörnum fyrirtækisins, þ.m.t. reglubundnar 
hreinsanir og viðhald mengunarvarnarbúnaðar,

 óhöpp eða slys sem hafa í för með sér losun mengandi efna, hvort sem er í loft, 
jarðveg, yfirborðsvatn, grunnvatn eða fráveitu,

 tegundir og magn hættulegra efna sem notuð eru í rekstrinum,
 skil úrgangs og spilliefna til móttökustöðva. 

Eftirlitsaðili skal ávallt hafa greiðan aðgang að framangreindum upplýsingum.

4.2 Tilkynna skal heilbrigðiseftirliti um öll meiriháttar frávik í rekstrinum sem geta haft 
umtalsverð áhrif á umhverfið og/eða varðað almannaheill, sbr. gr. 3.2.

5. GILDISTAKA OG GJALDSKYLDA

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

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

_________________________
XYZ,
heilbrigðisfulltrúi


