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Starfsskilyrði fyrir 

vinnslu málma, önnur en í viðauka I með 

lögum nr. 7/1998 
 

 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 settar samkvæmt þeim. 

 

 

1.  UMGENGNI Á LÓÐ 
 Rgl.nr. 

1.1 Óheimilt er að geyma lausamuni s.s. bílflök, ónýtar vélar og vélahluti 

og annan úrgang á lóð þannig að snúi að almannafæri, valdi fok-  eða 

slysahættu eða hættu á mengun í jarðveg. 

737/2003 

16. gr. 

1.2 Búnaði eða lausamunum sem tilheyra rekstri eða bíða viðgerðar skal 

komið snyrtilega fyrir á umráðasvæði fyrirtækisins. Geymslusvæði 

á lóð skal skerma af þar sem við á. 

737/2003  

 

 

2. MENGUNARVARNIR  
 Rgl.nr. 

2.1 Loftræstingu frá vinnslurými skal þannig háttað að hún valdi ekki 

fólki í nærliggjandi húsakynnum og vegfarendum óþægindum eða 

heilsufarslegri áhættu vegna lyktar, mengunar eða hávaða. Afsog frá 

vinnslurými skal leitt upp fyrir þakbrún og hærra ef þörf krefur eða 

hreinsað á viðunandi hátt.  

724/2008, 

rgl. nr. 

550/2018 

52. gr. og 

rgl. nr.  

787/1999  

5. gr. og    

9. gr. 

2.2 Vélum og öðrum tækjum sem mikill hávaði (þung högg) stafar frá 

skal komið fyrir á púðum eða með öðrum þeim hætti sem tryggir að 

hávaði valdi ekki óþægindum í aðliggjandi húsnæði.  

724/2008 

2.3 Geyma skal hættuleg efni og spilliefni í lokuðum ílátum og á þann 

hátt að ekki sé hætta á að þau berist út í jarðveg eða fráveitu.  

Eiturefni, s.s. flúrsýru, skal geyma í merktum, læstum og loftræstum 

skáp. 

806/1999 8. 

gr., rgl. nr.  

415/2014 

og lög nr. 

61/2013 
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2.4 Staðsetja skal ílát undir fljótandi mengandi efnavöru,  þ.m.t. olíuefni 

og úrgangsolíu, í þróm eða lekabyttum innandyra eða tryggja á annan 

hátt að innihaldið berist ekki í niðurföll. Ef olíuefni eru geymd 

utandyra skal það vera  í skýli eða á annan þann hátt sem 

heilbrigðisnefnd samþykkir. Eftir atvikum getur heilbrigðisnefnd 

gert kröfu um árekstrarvarnir við skýli utandyra.  

550/2018 

56. gr.   

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

Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, efnalög nr. 

61/2013, reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, reglugerð nr. 737/2003 um 

meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, 

reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH), 

byggingarreglugerð nr. 112/2012 og reglugerð nr. 830/2022 um skráningarskyldan atvinnurekstur samkvæmt 

lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. 


