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Útdráttur 
 

Starfsemi sem getur haft í för með sér mengun verður að hafa gilt starfsleyfi gefið 

út af Umhverfisstofnun. Fiskimjölsverksmiðjur eru í þessum hópi en yfirleitt eru þær 

aðeins starfræktar hluta úr ári. Starfsemi sem getur haft í för með sér mengun verður 

einnig að hafa grænt bókhald, en það veitir almenningi, félagasamtökum og stjórnvöldum 

upplýsingar um hvernig umhverfismálum er háttað í fyrirtækinu. Einnig er sett krafa um 

að fyrrnefnd fyrirtæki haldi útstreymisbókhald, en markmiðið með því er að safna 

samanburðarhæfum upplýsingum um útstreymi mengunarefna frá tiltekinni starfsemi. 

 Framkvæmdar voru rannsóknir á frárennsli fiskimjölsverksmiðju í 

Vestmannaeyjum, svifefni, fita, fosfór, köfnunarefni og TOC (total organic carbon, ísl. 

heildarmagn lífræns kolefnis) voru greind. Niðurstöðurnar eru settar fram í töflum og 

súluritum en þær sýna að umhverfisálagið vegna verksmiðjunnar er langt yfir 

viðmiðunarmörkum Umhverfisstofnunar. Þetta gefur þó ekki alls kostar rétta mynd vegna 

þess að sýnatakan fór fram á hrognatímabili verksmiðjunnar en það er þekkt að lífrænn 

úrgangur er margfalt meiri á þeim tíma en undir venjulegum kringumstæðum. 

 Mengunin sem berst í hafið getur haft víðtæk áhrif, mest mengun berst með 

frárennsli frá landi eða 44%. Mikið af lífrænu efni er í skólpi en mengun af þeirra völdum 

eykur álagið á vistkerfið. Lífræn mengunarefni eru ekki skaðleg í sjálfu sér heldur er það 

fyrst og fremst yfirmagn þeirra sem getur verið skaðlegt lífríkinu. Með aukinni mengun 

breytist efnasamsetning hafsins ásamt lífríki þess, það hefur ekki einungis áhrif á veiðar 

og afkomu, heldur hefur það einnig áhrif á loftslag og veðurfar, og þar með á allt líf á 

jörðinni. 
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1. kafli – Inngangur 

 

1.1 Markmið 

 
Markmið verkefnisins var að kanna hvort fiskimjölsverksmiðja Ísfélagsins í 

Vestmannaeyjum stæðist kröfur reglugerðar nr.322/2002 um útstreymisbókhald. Skýrslu 

um útstreymisbókhald skal skila til Umhverfisstofnunar 1.mars árið 2005 og síðan árlega 

frá árinu 2007. Í þessu verkefni var frárennslishluti reglugerðarinnar framkvæmdur. 

Annað markmið verkefnisins var að mæla magn eftirfarandi efna: svifefni, fita, 

fosfór, köfnunarefni og TOC (total organic carbon, ísl. heildar lífrænt kolefni). Til að 

fiskimjölsverksmiðjur fái starfsleyfi þurfa fita, svifefni og kolefni, mælt sem TOC (total 

organic carbon) eða COD (chemical oxygen demand), að vera undir 

hámarkslosunarmörkum. Í frárennslishluta útstreymisbókhalds eru kolefni (TOC/COD), 

halógeneruð lífræn efnasambönd (AOX, absorbable organic halides) og nokkur 

efnasambönd málma greind. Þó að krafa um útsreymisbókhald hafi tekið gildi þá er 

Umhverfisstofnun ekki farin að krefjast þess við útgáfu starfsleyfis. 

 

1.2 Tildrög 

 
Í lok vorannar 2005 ræddi ég við Hrefnu Kristmannsdóttur prófessor í 

auðlindadeild Háskólans á Akureyri um hugmyndir að lokaverkefni fyrir næsta skólaár á 

eftir. Hún kom á fundi við Guðjón Atla Auðunsson  þáverandi starfsmann 

Rannsóknarstofnunar Fiskiðnaðarins (RF) og hittum við hann að loknu Borgarspjalli á 

Borgum. Hann kom með nokkrar hugmyndir að mögulegum lokaverkefnum og m.a. að 

kanna virkni fitugildru fiskimjölsverksmiðju Ísfélags Vestmannaeyja í Krossanesi, hann 



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

3

talaði einnig um að mæla þyrfti hámarkslosun ákveðinna efna, frá verksmiðjunni, því 

fleiri staðlar væru að taka gildi á því ári. Því næst hringdi ég í Umhverfisstofnun til að 

athuga hvaða staðlar það væru sem væru að bætast við og hvort Ísfélag Vestmannaeyja 

væri búið að gera þær mælingar sem krafist yrði. Ísfélagið var ekki búið að senda inn 

neinar mælingar nema þær sem starfsleyfið krafðist. Þar sem ég hugðist sækja um vinnu 

að námi loknu í Vestmannaeyjum ákvað ég að hafa samband við framkvæmdarstjóra 

Ísfélagsins, ég fór á fund Ægis Páls Friðbertssonar og viðraði þá hugmynd að ég tæki að 

mér mælingar á frárennslishluta útstreymisbókhaldsins, sem Umhverfisstofun væri að 

setja kröfu um, og ég fengi styrk til að greiða fyrir þær rannsóknir sem ég gæti ekki 

framkvæmt sjálf. Ægir Páll tók þessari hugmynd fálega en sagðist ætla af ræða hana við 

Jóhann Pétur Andersen, yfirmann landvinnslu. Nokkrum vikum seinna hringdi Jóhann 

Pétur í mig og bað mig að framkvæma þessar mælingar bæði í fiskimjölsverksmiðju 

þeirra í Krossanesi og í Vestmannaeyjum, þá var einnig ákveðið að þeir myndu borga 

allan ferðakostnað, sýnatökukostnað og rannsóknakostnað. 

 

1.3 Rannsóknarspurningar 

 
Rannsóknarspurningar verkefnisins eru:

1. Stenst fiskimjölsverksmiðja Ísfélagsins í Vestmannaeyjum, FES, 

frárennsliskröfur reglugerðar 322/2002 um útstreymisbókhald. 

 

2. Stenst fiskimjölsverksmiðja Ísfélagsins í Vestmannaeyjum, FES, kröfur 

reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft 

í för með sér mengun.  
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2. kafli – Fræði 

 

2.1 Sagan 

2.1.1 Verksmiðjurnar 

Upp úr 1910 hófu Norðmenn að bræða síld á Íslandi, fyrsta verksmiðjan var reist á 

Siglufirði og fleiri fylgdu í kjölfarið, auk Norðmanna ráku Danir og Þjóðverjar 

síldarbræðslur á Íslandi. Eftir síðari heimsstyrjöldina seldu Norðmenn síðustu 

verksmiðjuna í eigu útlendinga hér á landi, Krossanesverksmiðjuna við Eyjafjörð. Í 

upphafi voru notaðar svokallaðar dúkapressur við síldarvinnsluna en árið 1913 reistu þeir 

svo fyrstu verksmiðjuna sem búin var samfelldu vinnslukerfi, þ.e. samfelldri pressun og 

suðu í snigil- eða skrúfupressu, sú verksmiðja var staðsett á Krossanesi. Vegna aukinnar 

hagkvæmni í rekstri í kjölfar nýju vinnslukerfanna fjölgaði verksmiðjunum hér á landi. 

Eftir 1928 risu margar síldarverksmiðjur í eigu Íslendinga út um allt land, um 1970 voru 

þessar verksmiðjur orðnar um 50 talsins. Þegar síldarstofninn hrundi í lok 7. áratugarins 

var reynt að vinna beinamjöl úr karfaúrgangi en vegna rýrnandi karfaafla var því hætt. 

Síldarverksmiðjurnar hentuðu hins vegar mjög vel í loðnubræðslu en loðnuveiðar voru 

stundaðar í sívaxandi mæli á árunum eftir hrun síldarstofnsins. (Páll Ólafsson, 1973) 

Síðustu árin hefur kolmunni einnig verið bræddur í þessum verksmiðjum.  

 Í fiskimjölsverksmiðjum er mikið fjármagn bundið í húsnæði, vélbúnaði og tækni, 

vegna mikilla sveiflna í veiðum er mikil áhætta fólgin í þesskonar rekstri. Sem kunnugt er 

eru miklar sveiflur í veiði uppsjávarfiska og rekstur verksmiðjanna er þess vegna 

áhættusamur, komið geta tímabil þar sem verksmiðjurnar eru ekkert notaðar en samt 

verður útgerðin að hafa starfsfólk í vinnu til að halda verksmiðjunni og tækjunum við.  
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2.1.2 Aflinn 

Fram að sjöunda áratug síðustu aldar sveiflaðist árlegur síldarafli frá nokkrum 

tugum þúsunda tonna að um tvö hundruð þúsund tonnum , en upp úr 1960 margfaldaðist 

síldaraflinn og náði hámarki árið 1966. Mikil síldargengd var á Íslandsmiðum á þessum 

árum en aukningin var ekki síður vegna tæknilegra framfara við veiðarnar . Árin 1968 og 

1969 snarminnkaði aflinn og 1971 voru síldveiðar bannaðar. Á síðustu tíu árum hafa 

Íslendingar aukið síldveiði sína aftur, sú síld hefur aðallega verið veidd í svokallaðri 

síldarsmugu, á síðustu árum hefur síld gengið inn á Íslandsmið fyrir austan land.  

 

Síldar- og loðnuafli, 1945-2004
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Mynd 1. Síldar- og loðnuafli Íslendinga árin 1945 – 2004 

 

Hagstofan hefur tekið saman aflatölur Íslendinga frá 1945. Mynd 1. sýnir heildarafla 

Íslendinga á síld og loðnu frá 1945 til 2004.     
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Áður en Íslendingar byrjuðu að veiða loðnu var töluvert hirt af henni til beitu. 

Loðnuveiðar voru fyrst stundaðar hér við land upp úr 1960 og var þá einungis veidd 

hrygningarloðna, þegar norsk-íslenski síldarstofninn hrundi kom kraftur í loðnuveiðarnar 

og á vetrarvertíðunum 1973-1975 komu 450 þúsund tonn af loðnu á land. Um þetta leyti 

fóru menn að velta fyrir sér loðnuveiðum yfir sumartímann, og árið 1976 voru veidd 114 

þúsund tonn yfir sumarið. Loðna veidd yfir sumartímann er feitari en loðna veidd á 

vetrarvertíð og er þess vegna verðmeiri til bræðslu. Eftir þetta var loðna veidd bæði á 

sumrin og á veturnar.(Guðmundur Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. Árnason, 

1990)  Á vertíðinni 1978-1979 varð loðnuaflinn meiri en síldaraflinn hafði nokkurn tíma 

verið, en stuttu síðar eða upp úr 1980 hrundi stofninn. Hrun stofnsins má rekja til lélegrar 

nýliðunar tveimur árum áður. (Hjálmar Vilhjálmsson, 1998)  Ekkert samband virðist þó 

vera á milli seiðafjölda og nýliðunar, stærð stofnsins virðist fremur ráðast af 

umhverfisaðstæðum og því hvernig seiðunum reiðir af fyrsta árið, þó getum við ekki 

útilokað áhrif veiðanna. (Hjálmar Vilhjálmsson, 1998)  Sumarið 1982 og vetarvertíðin 

1982-1983 var loðnuveiðibann.(Guðmundur Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. 

Árnason, 1990)  Einnig var bannað að veiða loðnu sumarið 2005. Loðnustofninn náði sér 

á strik en hrundi aftur áratug síðar. Árið 1997 var metár í loðnuveiðum en eftir 2002 hefur 

stofninn verið á hraðri niðurleið. Rétt er að geta þess hér að bæði síld og loðna eru 

göngufiskar, aðstæður í hafinu s.s. hiti, straumar, fæðuframboð og fleira skiptir máli hvort 

þessar tegundir gangi inn í lögsögu Íslands. 
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Útflutningur á mjöli og lýsi, 1979-2004
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Mynd 2 Útflutningur Íslendinga á mjöli og lýsi árin 1997 – 2004 

 

Mynd 2. sýnir magn mjöls og lýsis unnið úr feitum fiski (síld, loðna og kolmunni) sem 

Íslendingar fluttu út á árunum 1979-2004. (Tölur eru teknar saman af Hagstofunni)  

Af eðlilegum ástæðum haldast sveiflur í útflutningi á mjöli og lýsi í hendur við sveiflur í 

veiðum uppsjávarfiska. Þær sveiflur sem stöplaritið fyrir mjöl- og lýsisútflutning sýnir 

sjáum við einnig í línuriti fyrir afla síldar og loðnu. Ástæðan fyrir þessu er að mjöl og lýsi 

er samstundis unnið úr hráefninu og afurðirnar seldar út. 



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

8

2.2 Loðna – Helsti bræðslufiskur Íslendinga 

 

2.2.1 Fiskurinn 

Loðnan er uppsjávarfiskur og er hún stærsti fiskistofninn á Íslandsmiðum ef 

miðað er við fjölda einstaklinga. Hún er smávaxin en löng og getur orðið allt að 25 cm, 

hér við land verður hún þó yfirleitt ekki stærri en 20 cm, hængurinn er stærri en hrygnan. 

Loðnan er þunn, með frammjóan haus sem er meðalstór, hún er yfirmynnt með nokkuð 

stóran kjaft og litlar tennur, augun eru stór. Uggarnir eru stórir, raufaruggi og eyruggar 

eru stærri á hængnum, það er einn bakuggi og aftan við hann er veiðiuggi, raufarugginn er 

aftarlega og kviðuggarnir eru stórir. Sporðurinn er stór og síldur. Hreistrið er smátt og 

þunnt, rákin er bein og á hængnum myndar hreistrið loðna rák á hrygningartíma sem er 

vel greinileg. Loðnan er oftast grænleit að ofan og ljós á hliðum og kvið, á 

hrygningartímanum verður hún silfurglitrandi á hliðunum með rauðblárri slikju og hvít á 

kviðnum, hængurinn verður þá dekkri en hrygnan og fær svarta depla á hliðarnar. (Karl 

Gunnarsson, Gunnar Jónsson, Ólafur Karvel Pálsson, 1998) 
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Mynd 3. Loðna - hængur fyrir ofan og hrygna fyrir neðan 

 

Mynd 3. er af loðnu, bæði hæng og hrygnu. 

Loðnan lifir í köldum sjó en fer þó í hlýsjóinn fyrir sunnan Ísland til að hrygna, 

hún hrygnir botnlægum eggjum á sand- og malarbotni, hrygningin fram í mars og 

stundum í apríl. (Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson, Ólafur Karvel Pálsson, 1998) 

 

2.2.2 Hrygning 

Loðnan hrygnir á 0-90 metra dýpi en algengast er þó að hún hrygni á 40-70 

metrum. Eggin eru rauðgul að lit og mjög smá, um 1mm í þvermál, þau loða saman og 

límast á steina og aðra hluti á botninum. (Gunnar Jónsson, 1972) 

Eggin klekjast út á u.þ.b. 40 dögum og eru seiðin um 5mm löng. (Bent j. Muus, 

Bente O. Nyström, Jørgen G. Nielsen og Preben Dahlstöm, 1999)  Útbreiðsla fyrsta árs 

loðnuseiða er allt umhverfis landið þó meira sé af þeim fyrir norðan land. Vaxtarhraði 
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loðnunnar er mjög breytilegur eftir kyni og kynþroska, hængarnir vaxa hraðar en 

hrygnurnar, ókynþroska fiskur vex hægast. Loðnan verður kynþroska eins til tveggja ára, 

lítill hluti stofnsins hrygnir tveggja ára en flestar hrygna þriggja ára, um fjórðungur 

hrygnir fjögurra ára. Tveggja og þriggja ára, kynþroska loðna, heldur sig norðan- og 

norðvestanlands (Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson, Ólafur Karvel Pálsson, 1998). 

Fæða loðnunnar er breytileg og fer aðallega eftir stærð hennar, hún étur helst 

rauðátu (Calanus finmarchicus) og pólátu (Calanus hyperboreus) en þegar hún stækkar 

fer hún að éta meira af ljósátu (Euphausiacea). Á vorin og fram eftir sumri, þegar hún 

étur mest, eykst fituinnihald hennar og nær hámarki í september-október, þá verður það 

u.þ.b. 17%. Á haustin stendur það í stað en fer að lækka um árslok, það heldur áfram að 

lækka og nær lágmarki í apríl, þá er það um 2-3%. Fituinnihaldið þróast í öfugu hlutfalli 

við hrognafyllinguna sem er í lágmarki yfir sumartímann og fram á haust. Um áramótin 

fara hrognin að vaxa og þegar loðnan fer að leita í hlýrri sjó vaxa hrognin ört. Í mars, rétt 

fyrir hrygningu, nær hrognafyllingin hámarki og er þá um 23%. (Karl Gunnarsson, 

Gunnar Jónsson, Ólafur Karvel Pálsson, 1998) 

Loðnan er mikilvægur hlekkur á milli dýrasvifs og botnfiska, þegar hún leitar í 

hlýrri sjó skarast heimkynni hennar og annarra fiska. Hún verður auðveldari bráð þegar 

hún er hrognafull og þar sem hún drepst eftir hrygninu þá éta aðrir fiskar mikið af 

hálfdauðri og dauðri loðnu. (Karl Gunnarsson, Gunnar Jónsson, Ólafur Karvel Pálsson, 

1998)   
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2.3 Veiðiaðferðir 

2.3.1 Nót 

Loðna er veidd í nót eða flottroll. Nót er veiðarfæri sem er kastað umhverfis 

fiskitorfur og króar þær af. Loðnunætur eru með stærstu veiðarfærum í heimi. Á Íslandi 

hafa Sigurður VE-15 og Víkingur AK-100 verið með stærstu loðnunæturnar. Stærsti hluti 

nótarinnar er þéttriðið net sem er í einum fleti, á öðrum endanum er poki en þar safnast 

loðnan fyrir þegar nótin er dregin um borð, í pokanum er þéttara og sterkara net en annars 

staðar í nótinni. Frá pokanum er skái og þar dýpkar nótin ört, á hinum endanum er 

„skott”, það er þríhyrningslaga net með stuttri stroffu á endanum, í skottið húkkast 

grannur vír sem kallast geil og sér um að halda endanum, sem dreginn er fyrstur um borð, 

nálægt skipinu. Við jaðrana er sterkara efni, eins og í pokanum, og er það kallað 

styrktarbekkur, en neðst á honum er blýteinn til þess að þyngja neðri jaðar nótarinnar. Við 

neðri styrktarbekkinn eru svokallaðir hanafætur, það eru bönd (u.þ.b. einn og hálfur 

faðmur að lengd) sem tekin eru tvö og tvö saman með einni stroffu. Í hanafæturnar eru 

hengdir járnhringir, í gegnum þá fer snurpuvírinn en hann sér um að loka nótinni að 

neðan til að aflinn sleppi ekki út. Efsti hluti nótarinnar, sá sem sést þegar nótinni hefur 

verið kastað, kallast korkateinn. Korkið sér um að halda nótinni uppi, mest þarf að hafa af 

korki á pokanum því þegar mikið af loðnu er í honum þarf mikið flot svo loðnan sleppi 

ekki út.  

Á vetrarvertíð veiðist loðna aðallega á nóttinni. Þegar skipstjóri nótaskips finnur 

loðnutorfu með hjálp astics (bergmálsfiskleitartæki) þá ræsir hann mannskapinn, á meðan 

mennirnir koma sér fyrir upp á dekki hringsólar skipið í kringum torfuna, hafa verður öll 

dekkljós slökkt því ljós fælir fiskinn. Þegar skipstjórinn gefur merki er „fallhlífum” hent 

fyrir borð og þær draga nótina frá borði. Skipið siglir umhverfis torfuna, nótin rennur út á 
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meðan og myndar hring utan um hana. Að lokinni köstun er beðið eftir því að nótin 

sökkvi, þegar skipstjórinn telur að hún hafi sokkið nógu djúpt er byrjað að snurpa, þá er 

nótinni lokað að neðan svo hún líkist stórri skál. Þegar aflinn hefur þannig verið króaður 

af er nótin dregin um borð og eftir því sem meira af nótinni er dregið um borð minnkar 

plássið fyrir aflann og að lokum er loðnan öll komin í pokann, þá er dæla hífð fyrir borð 

og ofan í pokann og dælir hún loðnunni um borð í skipið þar sem hún fer í lestirnar. 

 

Á mynd 4. sjáum við nót 

kastað. Á efstu myndinni sést þegar 

nótin byrjar að renna í sjóinn aftan 

úr skipinu. Á myndinni í miðjunni 

siglir skipið að þeim enda 

nótarinnar sem fyrst fór í sjóinn, til 

að loka henni. Á neðstu myndinni 

lokar skipið nótinni og hefur þá 

króað aflann af. 

Mynd 4. Nót kastað 
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2.3.2 Flotvarpa 

 Flotvörpur eru stærstu veiðarfæri í heimi. Flotvörpur eru a.m.k. með fjórum 

netbyrðum og eru hliðarbyrðin mjórri en efra- og neðrabyrðið, þau eru með tvöföldum 

gröndurum (vírum) sem halda trollinu föstu við hlerana. Hlerarnir tengjast við togvírinn 

sem er fastur á spili um borð í skipinu, hlutverk þeirra er að halda trollinu opnu til 

hliðanna. Efri hluti netopsins kallast höfuðlína og eru flotvörpur yfirleitt dregnar á henni, 

neðri hlutinn kallast fiskilína og er hún þyngd með keðju til að slaki myndist ekki á henni. 

(Guðni Þorsteinsson, 1980)  Flotvörpur eru dregnar miðsævis í sjónum, koma þarf trollinu 

fyrir þar sem torfan er þéttust og er því sérstökum dýptarmæli sem kallast fisksjá komið 

fyrir á höfuðlínunni. Net flotvörpunnar er mjög stórriðið, möskvarnir eru stærstir fremst á 

trollinu en minnka svo þegar aftar dregur, fremst geta möskvarnir verið á annað hundrað 

metrar að lengd. Aftasti hluti vörpunnar er kallaður poki, þar safnast aflinn fyrir. Þegar 

aflinn er færður úr vörpunni og um borð í skipið er pokinn tekinn upp og dælu komið 

fyrir við enda hans, pokanum er slakað aftur í sjóinn og aflanum dælt um borð.      

 

Mynd 5. Flotvarpa 

 

Mynd 5. sýnir einfalda mynd af flotvörpu. 
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2.4 Ferli hráefnisinis 

Þegar fiskiskip koma með hráefnið að landi er því dælt í lokaða tanka, þar er 

edikssýru sem rotvarnarefni blandað í hráefnið. (Guðmundur Þóroddsson, Sigurjón 

Arason, Sveinn V. Árnason, 1990)  Í fiskimjölsverksmiðju Ísfélagsins í Vestmannaeyjum, 

sem kölluð er FES, eru tveir tankar sem hvor um sig tekur 2250 tonn. (Guðjón Grétar 

Engilbertsson)  Úr geymslutanknum fer hráefnið í sjóðara, en tilgangurinn með suðunni 

er að hleypa próteinin í hráefninu til að losa um vatn og lýsi. Áður en hráefnið fer inn í 

sjálfan sjóðarann er það forhitað, þar er það hitað upp í 40-50°C með óhreinni gufu frá 

þurrkurunum, en í þessu felst endurnýting orkunnar. Sjóðarinn er láréttur sívalningur, 

hann er umluktur gufukápu og inni í honum er snigill sem flytur hráefnið áfram, gufan 

kemur frá gufukötlum og streymir hún inn í tvöföld blöðin í sniglinum, snigilöxulinn og 

gufukápuna, hitunarflatarmálið er 60% snigillinn og 40% kápan. Sjóðarinn er búinn 

gufugildru sem hleypir eingöngu þéttri gufu (vatni) út úr sjóðaranum og rekur 

gufuþrýstingurinn á eftir þéttivatninu. Til að bæta varmaflutninginn og auðvelda 

hráefninu að streyma í sjóðaranum er blóðvatn frá geymslutönkum og löndunarvatn frá 

lönduninni bætt við hráefnið. (Guðmundur Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. 

Árnason, 1990) 
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Mynd 6. Sjóðarar í fiskimjölsverkssmiðjunni FES 

 

Mynd 6. sýnir báða sjóðarana í FES, tilgangurinn með þeim er að hleypa próteinin 

í hráefninu til að losa um vatn og lýsi. 

 

Eftir að hráefnið hefur verið soðið er það forsíað, með forsíun er hluti vökvans 

skilinn frá áður en hráefnið er pressað. Forsían er grófsía sem er staðsett á milli sjóðara og 

pressu. Hráefnið fer inn í síuna, þar er tromla með 8 mm götum, vökvinn síast frá og fer 

inn á millitank, en þurrefnið fer inn á pressuna. Hráefnið stoppar stutt í forsíunni en með 

því að grófsía það fæst þurrari pressukaka með minna fitu- og vatnsinnihaldi.(Guðmundur 

Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. Árnason, 1990)  

Í verksmiðjunni er tvöföld skrúfupressa, hún sér um að ná sem mestu af vatni og 

fitu úr hráefninu.(Guðjón Grétar Engilbertsson)  Í pressunni liggja tvær skrúfur hlið við 
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hlið og grípa gengjurnar hver inn í aðra, skrúfurnar snúast hvor á móti annarri og færa 

hráefnið áfram, þegar það færist aftar í pressunni minnkar plássið, þrýstingurinn eykst og 

vökvinn pressast út í gegnum síuplötur. Mikilvægt er að ná sem mestum vökva og fitu úr 

efninu, það vatn sem eftir verður í hráefninu við pressun þarf að fjarlægja í þurrkurum. 

Eftir forsíun og pressun skiptist hráefnið í pressuköku og pressuvökva, pressuvökvinn er 

u.þ.b. 70-80% af hráefninu og pressukakan um 20-30%. Fituinnihald bæði pressuvökva 

og –köku er háð fitumagni hráefnisins og hve vel tekst til með sjálfa pressunina, algengast 

er að fituinnihald pressuvökvans sé 5-15% og þurrefnisinnihaldið 7-9%, í pressukökunni 

er algengast að fituinnihaldið sé 3-5%, vatnsinnihaldið 55-60% og þurrefnið er þá 35-

42%.(Guðmundur Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. Árnason, 1990) 

Pressuvökvinn safnast því næst í tanki fyrir framan mjölskilvindu, þar er hann 

hitaður upp í 95°C með óbeinni hitun áður en hann streymir að mjölskilvindunni. Í 

mjölskilvindunni skilst stærstur hluti af föstum ögnum úr pressuvökvanum en vökvinn 

inniheldur samt ennþá mikið af uppleystum smáögnum, þurrefni og fitu. Mjölskilvindan 

er láréttur sílvalningur sem snýst, inn í honum er snigill sem snýst í sömu átt en með 

öðrum hraða, hraðinn getur bæði verið jákvæður og neikvæður miðað við sívalninginn. 

Með hjálp miðflóttakrafts ýtist vökvinn út um göt á miðjum sniglinum en hratið þrýstist 

út um gat á mjórri enda sívalningsins. Vökvinn kallast nú skilinn pressuvökvi og er 

hitaður í 95-100°C áður en hann fer í soðskilvindu þar sem hann er skilinn í soð, skot og 

lýsi.(Guðmundur Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. Árnason, 1990)  Í 

verksmiðjunni er diskaskilvinda,(Guðjón Grétar Engilbertsson)  í henni eru milliplötur 

eða diskar notaðir til að fá fleiri botna í kerið, þannig minnkar fjarlægðin frá botninum og 

fleiri skiljunarrými myndast. Vegna miðflóttarkraftsins renna þyngstu agnirnar niður eftir 

þeirri hlið diskanna sem snýr niður, þyngri vökvinn (soðið) leitar út að veggjunum, 

streymir yfir efsta diskinn og út um útstreymisop fyrir soðið. Léttari vökvinn (lýsið) 
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streymir inn að miðju og út um útstreymisop þar. Fasta efnið (slammið) safnast fyrir í 

botninum og er skotið þaðan út úr skilvindunni og í geymslutank. (Guðmundur 

Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. Árnason, 1990) 

Lýsið er fínhreinsað, það er sett í millitank og fer svo í lýsisgeymslu. Soðið sem 

hefur verið skilið frá pressuvökvanum fer í soðkjarnatæki, soðið er yfirleitt um 50-60% af 

hráefninu. Í soðinu eru vatnsleysanleg prótein, uppleyst steinefni, fínar agnir og fita, 

soðkjarninn verður til þegar vatnið gufar upp. Soðkjarninn er 25-40 % þurrefni og restin 

vatn. (Guðmundur Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. Árnason, 1990) 

Áður en pressukakan fer í þurrkarann er hratinu og soðkjarnanum blandað við 

hana, blandan inniheldur þá u.þ.b. 50-65% vatn en eftir þurrkun er vatnsinnihaldið 8-

10%.(Guðmundur Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. Árnason, 1990)  Í FES eru 

tveir loftþurrkarar.(Guðjón Grétar Engilbertsson)  Í loftþurrkurum flyst varminn með lofti 

að efninu, loftið tekur einnig upp vatnið sem gufar upp. Þurrkloftið er hitað upp með 

varmaskipti og er hitagjafinn því aldrei í beinni snertingu við þurrkloftið. Óhreina loftið 

frá þurrkaranum er þvegið í þvottaturni, hluti af því er endurnýttur með hringrásun en 

afgangnum er brennt. Í loftþurrkaranum skiptir fylling og dreifing efnisins mestu máli 

fyrir varmanýtinguna. Snerting efnis og lofts þarf að vera sem mest en það fæst aðeins 

með mátulegri fyllingu og góðri dreifingu. Í þessum þurrkurum er sveigjanleiki í 

afköstum góður, dvalartími efnisins er styttri en í gufuþurrkurum, raforkunotkunin er 

minni ásamt minna viðhaldi. Í gufuþurrkurum eru hitafletir þurrkarans hitaðir innan frá 

með gufu og flyst varminn frá þeim í efnið, loft er sogað í gegnum þurrkarann og flytur 

vatnsgufu burtu. Þegar mjölið kemur úr þurrkurunum er það um 80°C heitt og inniheldur 

mikla vatnsgufu, til að koma í veg fyrir að mjölið slagni þarf að kæla mjölið strax og það 

kemur út, til þess er notaður mjölkælir. Mjölkælar geta verið mjög mismunandi, bæði 

hvað varðar lögun og hvort lofti er blásið með eða á móti mjölstrauminum, loftið frá 
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mjölkælinum er illa lyktandi og fer í gegnum hreinsibúnað áður en því er sleppt út í 

andrúmsloftið. Hlutverk mjölkælisins er ekki aðeins að lækka hitastig mjölsins heldur líka 

að blása burt röku loftinu sem umlykur mjölið. Mjölkælirinn skilar mjölinu tæplega 30°C 

heitu og hefur vatnsinnihaldið minnkað um 1-2% og er nú u.þ.b. 8%.(Guðmundur 

Þóroddsson, Sigurjón Arason, Sveinn V. Árnason, 1990)  
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Mynd 7. Loftþurrkari 

 

Mynd 7. sýnir annan  af tveimur þurrkurum FES. Þurrkararnir þurrka mjölið áður en það 

fer í mjölkæli og er kvarnað.  
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Loftið frá þurrkurunum er hreinsað í þvottaturni, þurrkloftinu er stýrt upp í 

gegnum turninn á meðan vatni er úðað niður á móti. Á þennan hátt eru mjölagnir, 

vatnsgufa, varmi og mengunarefni fjarlægð úr afgasinu.(Guðmundur Þóroddsson, 

Sigurjón Arason, Sveinn V. Árnason, 1990)  Því næst er mjölið malað með 

hnífakvörnum, möndull með fjórum hnífum snýst með 3000sn/mín og lemur mjölinu út í 

8-10mm sigti, krafturinn þrýstir mjölinu í gegn. Því næst er þráavarnarefninu Kemquin 

KJE blandað í mjölið til þess að fitan þráni ekki.(Hilmar Steinarsson) 

Þegar mjölið er tilbúið er það sett í síló, 200-300 tonnum er safnað í sílóin áður en 

mjölið er sekkjað, það er gert svo hver framleiðsla verði einsleit og jafnari gæði í mjölinu. 

Verksmiðjan afkastar 1200 tonnum af hráefni á sólarhring. (Hilmar Steinarsson) 
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Mynd 8. Flæðirit af ferli hráefnisins 
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Mynd 8. sýnir ferli hráefnis í gegnum fiskimjölsverksmiðju, einnig sýnir hún mikilvæga 

eftirlitsstaði þar sem fylgjast þarf með hráefninu. 

2.5 Orkunotkun 

 
Gufuframleiðsla: Gufa er framleidd með olíukatli  Standard kessel 1000 hp. 

 Sjóðarar: Gufunotkun á sjóðurum er ca 9 kg olía á tonn af hréfni. Þéttivatni frá 

sjóðurum er safnað saman í Kondenskar fyrir katla. 

 Hitarar: Gufunotkun á blóðvatns, pressu og lýsis hiturum er ca 3 kg olía á tonn af 

hráefni 

Þéttivatni frá hiturum er safnað saman í Kondenskar fyrir katla. 

 Þurkarar: DynoJet sem samanlagt geta uppgufað 12.5 tonn eimur á klukkustund.  

Olíunotkun um 88 kg af olíu fyir 1 tonn af eim. Eimur er leiddur í sjókælda felliturna sem 

síðan fer til sjávar. 

 Eimingartæki: Mjörud Stord 28 tonn.  Nota um 33 kw til að eima 1 tonn af vatni 

úr hráefni. Þéttivatn frá eimtækjum er leitt í varmaskipti sem hitar upp vatn fyrir hitaveitu 

bæjarins sem gefur 40 kw fyrir hvert tonn af vatni frá eimtækjum sem síðan fer til sjávar. 

 Afsogskerfi: Afsogi frá tækjum verksmiðjunnar er safnað saman og leitt í gegnum 

varmaskipti sem gefur um 20 kw á hvert hráefnistonn til upphitunnar á hitaveitu bæjarins 

 Til þurkunnar og lýsisframleiðslu á 1000 tonnum af hráefni þarf raforku til að 

knýja áfram verksmiðju fyrir utan eimingartæki er um 24 kw per hráfnistonn. Uppgufun í 

eimingartækjum ca 500 tonn en uppgufun í þurkurum ca 250 tonn. 

Gefa ca 165 tonn mjöl með 8% raka og 80 tonn af lýsi, fer eftir ástandi og tegundar 

hráefnis 
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2.6 Stjórnsýslan 

2.6.1 Lög og reglugerðir 

 Markmiðið með lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir „er að búa  

landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og 

ómenguðu umhverfi.” (Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 ) Starfsemi 

sem getur haft í för með sér mengun verður að hafa gilt starfsleyfi gefið út af 

Umhverfisstofnun. Umhverfisstofnun gefur út starfsleyfi til  tiltekins tíma og í þeim 

verður að koma fram  staðsetning starfseminnar, tegund hennar, skilyrði, gildistími og 

endurskoðun starfsleyfisins, auk þessa eru ákvæði um eftirlit, umgengni, hreinlæti, 

öryggisráðstafanir, sóttvarnir, gæðastjórnun og innra eftirlit eftir því sem við á hverju 

sinni. (Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 ) 

 Reglugerð nr. 785/1999, um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för 

með sér mengun, hefur það að markmiði „að koma í veg fyrir og draga úr mengun af 

völdum atvinnurekstrar sem getur haft í för með sér mengun, koma á samþættum 

mengunarvörnum og að samræma kröfur og skilyrði í starfsleyfum. Jafnframt er það 

markmið að tryggja að kröfur sem gerðar eru í starfsleyfum til þess að draga úr tiltekinni 

mengun umhverfisins valdi ekki aukinni mengun annars staðar í umhverfinu. ” 

(Reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun nr. 

785/1999) 

 

2.6.2 Grænt bókhald 

Markmið reglugerðar nr. 851/2002 um grænt bókhald „er að veita almenningi, 

félagasamtökum og stjórnvöldum upplýsingar um hvernig umhverfismálum er háttað í 

starfsemi sem haft getur í för með sér mengun. Ennfremur er það markmið 
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reglugerðarinnar að hvetja rekstraraðila til að fylgjast vel með helstu umhverfisþáttum 

starfseminnar og leitast við að tryggja að þróun starfseminnar sé jákvæð fyrir umhverfið.” 

(Reglugerðar um grænt bókhald nr. 851/2002) 

 Umhverfisstofnun sér um að inna eftir skýrslum frá fyrirtækjum og að fylgst sé 

með að bókahaldið sé unnið eftir stöðluðu kerfi. Umhverfisstofnun hefur mótað þær 

hugmyndir um hvernig grænt bókhald getur nýst fyrirtækjum sem best. Með bókhaldinu 

eru gefnar upplýsingar um þá þætti sem valda neikvæðum umhverfisáhrifum 

framleiðslunnar. Stjórn fyrirtækisins getur notað skýrsluna um grænt bókhald til að koma 

stefnu sinni í umhverfismálum á framfæri og einnig til að draga fram það sem betur mætti 

fara við reksturinn. Fyrirtæki geta nýtt sér skýrslu um grænt bókhald í því skyni að veita 

almenningi upplýsingar um fyrirtækið jafnframt því að með skýrslunni getur fyrirtækið 

treyst ímynd sína í samfélaginu. Ávinningur fyrirtækis af því að halda grænt bókhald 

reglulega getur hjálpað til við að fá nákvæmt yfirlit yfir notkun hráefna og jafnvel er hægt 

að stýra betur framleiðsluferli eftir því sem við á. Ef frárennsli reynist of mikið og 

inniheldur of mikið af efnasamböndum sem gætu jafnvel nýst áfram í framleiðsluferli 

kemur það fram í þeim rannsóknum sem gerðar eru fyrir grænt bókhald.  

Samkvæmt reglugerð nr. 785/1999 á að endurskoða starfsleyfi að jafnaði á fjögurraára 

fresti, og getur útgefandi starfsleyfis haft skýrslu um grænt bókhald til hliðsjónar þegar sú 

endurskoðun fer fram. Þannig getur náðst samvinna milli fyrirtækisins og útgefanda 

starfsleyfisins um eigið eftirlit fyrirtækisins og um þær upplýsingar sem yfirvöld vilja fá í 

framtíðinni. (Umhverfisstofnun, 2003) 

2.6.3 Útstreymisbókhald 

 Reglugerð nr. 322/2002 um útstreymisbókhald hefur það að markmiði „að safna 

samanburðarhæfum upplýsingum um útstreymi mengunarefna frá tiltekinni starfsemi og 



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

25

gera kleyft að birta þær í samevrópskri skýrslu þannig að upplýsingarnar séu aðgengilegar 

almenningi og fyrirtækjum í Evrópu.” (Reglugerð um útstreymisbókhald nr. 322/2002) 

 Í rammasamningi SÞ um loftslagsbreytingar segir að aðildarríki skuli halda 

útstreymisbókhald. Ísland skilar árlega inn útreikningum á útstreymi til skrifstofu 

Loftslagssamningsins. Eftir að Ísland skilaði inn útreikningum árið 2003 gerði skrifstofa 

Loftslagssamningsins athugasemdir varðandi bókhaldið, í samræmi við þær athugasemdir 

var forsendum og aðferðafræði við útreikninga á nokkrum liðum breytt. Árið 2005 skilaði 

Ísland aftur inn upplýsingum til Loftslagssamningsins. Þessar upplýsingar eru annars 

vegar „Skýrsla um útstreymisbókhald Íslands - aðferðafræði og niðurstöður (National 

Inventory Report).” Hins vegar niðurstöður bókhaldsins frá 1990 til 2003. 

(Umhverfisstofnun, e.d.) 

 

2.7 Mengun í hafinu við Ísland 

 
Samkvæmt heimasíðu Umhverfisstofnunar er hafsvæðið umhverfis Ísland með því 

hreinasta sem vitað er um, mengun sem er til komin vegna starfsemi á landi er að hluta til 

af völdum Íslendinga en að hluta til af völdum annarra þjóða, bæði nær og fjær. Þó að 

Ísland sé eyja sem er tiltölulega langt frá öðrum löndum þá berst mengun hingað með haf- 

og loftstraumum, þungmálmar og þrávirk lífræn efni eiga uppruna sinn í landstöðvum 

bæði hér á landi og erlendis en styrkur geislavirkra efna sem mælist í hafinu við strendur 

Íslands á rætur að rekja til erlendra uppspretta. Samkvæmt upplýsingum frá 

Umhverfisstofnun er næstum því öll mengandi næringarefni eins og nítröt og fosföt og 

olía og önnur kolvetni af völdum mannlegra athafna hér á landi.(Umhverfisstofnun 2004) 

 Mengunin sem berst í hafið getur haft víðtæk áhrif, mengunin berst frá landi á 

fjóra vegu; með lofti (með ryki, úrkomu eða sem uppgufuð efni og efnasambönd), með 
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frárennsli (með frárennsli frá almennum fráveitum og frárennsli frá fyrirtækjum eða 

afrennsli af landi), með rekstri skipa (olía og skólp) eða varpi á úrgangsefnum í hafið. 

Mest mengun berst með frárennsli frá landi eða 44%, önnur skipting er eftirfarandi; 

rekstur skipa er 12 %, varp úrgangsefna í hafið 10% og loftborin mengun 33%. Ef sú 

mengun sem berst frá landi er lögð saman er hún um 80% af heildar menguninni 

(frárennsli frá landi og loftborin mengun), af þessu getum við ályktað að til að minnka 

mengun í hafinu er besti kosturinn að beina sjónum okkar að starfseminni í landi. Með 

aukinni mengun breytist efnasamsetning hafsins ásamt lífríki þess, það hefur ekki 

einungis áhrif á veiðar og afkomu, heldur hefur það einnig áhrif á loftslag og veðurfar, og 

þar með á allt líf á jörðinni. (Umhverfisstofnun, 2004) 

 

2.8 Efni í frárennsli sem tekin voru til athugunar  

 Efnasambönd sem eru byggð upp af kolefni (C) og vetni (H) teljast lífræn efni. 

Náttúruleg lífræn efni eru upprunnin hjá frumbjarga lífverum og þaðan fer það inn í 

fæðukeðjuna. Einnig geta lífræn efni borist í hafið af landi og með mengun frá mannlegri 

starfsemi. Einnig teljast gerviefni. s.s. plast- og jarðolíuefni lífræn efni og berast þau í 

hafið eingöngu frá mönnum. Einnig er mikið af lífrænu efni í skólpi. Mengun af völdum 

lífrænna efna eykur álagið á vistkerfið, þegar þau brotna niður nota þau súrefni. Með 

lífrænum efnum berast einnig ólífræn köfnunarefnis- og fosfórsambönd sem örva 

frumframleiðslu svifþörunga. TOC (heildarmagn lífræns kolefnis) er kolefnishluti lífræna 

efnisins.  (Tryggvi Þórðarson, 2003) 

 Lífræn mengunarefni eru ekki skaðleg í sjálfu sér heldur er það fyrst og fremst 

yfirmagn þeirra sem getur verið skaðlegt lífríkinu. Þegar lífræna efnið rotnar geta komið 

upp loftfirrðar aðstæður sem skapa skilyrði fyrir rotbakteríur sem valda myndun 
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brennisteinsvetnis og illa lyktandi lofttegunda. Köfnunarefni og fosfór flokkast sem 

næringarefni og geta stuðlað að svokallaðri ofauðgun vatns þar sem ákveðnar lífverur t.d. 

plöntur og þörungar, sem þurfa hátt hlutfall af þessum efnum, hafa ákveðin forgang. 

Nefna má sem dæmi slý sem myndast í skurðum þar sem mikið frárennsli er af áburði frá 

túnum. (Egill Þ. Einarsson) 

 Svifefni eru agnir af lífrænum eða ólífrænum uppruna. Áhrif þeirra eru fyrst og 

fremst þau að þau mynda set nálægt útstreymi. Í Noregi eru þetta þau mengunarefni sem 

mest áhersla er lögð á að minnka í frárennsli fiskimjölsverksmiðja. Fitan hefur fyrst og 

fremst skaðleg áhrif á fugla og sjónræn áhrif t.d. í fjörum. Ef hún er undir þeim mörkum 

sem sett eru er ekki talið að hún geti valdið skaða. (Egill Þ. Einarsson) 

 

Mynd 9. Fitubrák við Eyðið í Vestmannaeyjum 

Mynd 9. sýnir fitubrák sem myndast hafði við Eyðið í Vestmannaeyjum, frárennsli 

fiskimjölsverksmiðjanna í Vestmannaeyjum er við Eyðið. 
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3.kafli – Rannsóknir á frárennsli FES 

3.1 Undirbúningur  

 Hjá Umhverfisstofnun eru til leiðbeiningar um hvernig sýnataka úr frárennsli 

fiskimjölsverksmiðju skal fara fram, í þessum leiðbeiningum kemur fram hve mikið magn 

skuli taka, í hvernig flöskum sýnin verða að vera og hvort bæta þurfi einhverjum efnum í 

sýnin vegna geymslu á þeim, einnig kemur fram hvar sýnin skulu tekin og að geyma verði 

þau í ísskáp.  

 Áður en farið var til Vestmannaeyja voru plast- og glerflöskur sóttar, búið var að 

panta flöskurnar og voru plastflöskurnar keyptar af Sigurplasti hf. og glerflöskurnar af 

Vistor hf. 

 

3.2 Sýnataka  

 Notaðar voru hálfs líters plastflöskur fyrir öll sýni nema fyrir fitu, fyrir fitu voru 

notaðar 300 mL glerflöskur og voru sýni tekin í tvær flöskur á hverjum tíma. Sýnin voru 

tekin í fiskimjölsverksmiðju Ísfélags Vestmannaeyja, sem heitir FES og var upprunalega 

skammstöfun fyrir Fiskimjölsverksmiðju Einars Sigurðssonar.  

Á leið frárennlisins út í sjóinn fer það í gegnum fitugildru, þar ýtir loft fitunni ofan 

á frárennslið og er hún skafin ofan í kút sem dælir henni inn á sjóðarann og fer hún 

þannig aftur inn í kerfið. 
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Mynd 10. Fitugildran 

 

Á mynd 10. sjáum við ofan á fitugildruna, neðri skafan er að skafa fitu ofan af 

frárennslinu en sú efri fer á færibandi á byrjunarreit. 

 

Sýni voru tekin á 4 klst. fresti í einn sólarhring. Eftir að frárennsli verksmiðjunnar 

hefur verið hreinsað í fitugildru rennur það í frárennslisrör sem skilar því út við Eyðið 

norðan megin á eyjunni. Þar sem frárennslið fer úr fitugildrunni voru sýnin tekin. Fyrstu 

sýnin voru tekin 28. febrúar 2006, klukkan 14.00.  
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Mynd 11. Sýnatökustaður aftan við fitugildru 

 

Mynd 11. sýnir frárennsli fitugildrunnar þar sem sýnin voru tekin.  

 

Sýnatökuflöskur voru settar undir rennslið og beðið þangað til að þær fylltust, þá 

var flöskunum lokað, eftir að sýnunum hafði verið safnað var farið með þau í 

rannsóknarstofu verksmiðjunnar þar sem brennisteinssýru var bætt út í þau sýni sem fita 

og TOC verður greint í, 1 mL af 10% brennisteinssýru á móti 100 mL af sýni. Sýni voru 

tekin í fjórar 500 mL plastflöskur og tvær 300 mL glerflöskur, úr sýnum í plastflöskunum 

verða TOC (total organic carbon), svifefni, köfnunarefni og fosfór greint, úr sýnum í 

glerflöskunum verður fita greind. Farið var með sýnin í kæli Rannsóknarþjónustunar í 

Vestmannaeyjum og geymd þar við 0-4°C. 
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Vegna skamms tíma sem líða má frá sýnatöku til greiningar á svifefnum voru 

svifefnin greind, af skýrsluhöfundi, hjá Rannsóknarþjónustunni í Vestmannaeyjum. 

Guðjón Atli Auðunsson, efnafræðingur, hjá Iðntæknistofnun sá um greiningu 

köfnunarefna og TOC í efnagreiningardeild Iðntæknistofnunar, Keldnaholti. 

 

Mynd 12. Sýni í plast- og glerflöskum 

 

Mynd 12. sýnir nokkur af sýnunum sem voru tekin, hér sjást sýni í brúnum 

glerflöskum og möttum plastflöskum. 
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3.3 Greining efna 

3.3.1 Svifefni 

Magn svifefna í sýnunum voru greind á rannsóknarstofu Rannsóknarþjónustunnar 

í Vestmannaeyjum. 

Whatman, 4 qualitative, síupappír var skolaður með eimuðu vatni til að ná öllum 

óhreinindum af honum, hann var svo þurrkaður í þurkskáp við 105°C og vigtaður. Sýnin 

voru hrist vel og hverju sýni var hellt í 100 mL mæliglas, sex trektir voru settar í kolbur, 

hreinn síupappír brotinn saman og settur í hverja trekt. Því næst var sýnunum hellt 

varlega úr mæliglösunum og í trektirnar, mæliglös voru skoluð vel með eimuðu vatni og 

skolinu hellt í tektirnar. Sýnin voru síuð. Eftir að vökvinn hafði lekið í kolburnar var 

síupappírinn með þurrefnunum settur í vigtaða skál og þurrkað í þurrkofni yfir nótt. 

Skálin var svo vigtuð með síupappírnum og þurrefnunum í og þegar búið var að draga 

þyngd skálarinnar og pappírsins frá var þyngd svifefna fundin í grömmum og umreiknað í 

mg/L.  

 

3.3.2 Fita 

Heildarmagn fitu í sýnunum var greint í efnafræðistofu Háskólans á Akureyri. 

Magn fitunnar var ákvarðað með soxlet-aðferð. 

Sýnin voru undirbúin með því að þurrka þau, postulínsskál með einni matskeið af 

þurrum sandi og stuttum glerstaf var viktuð nákvæmlega, ~ 5 g af sýni var viktað 

nákvæmlega ofan í sandinn og blandað við hann. Postulínsskálin var síðan sett í 

þurrkskáp í 4 klst. við 104°C, eftir að hún hafði kólnað var hún viktuð. Þessi aðgerð gefur 

vatnsinnihald sýnisins ásamt því að undirbúa sýnin fyrir fituákvörðunina. 
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Sex 300 mL kúluflöskur með flötum botni voru teknar og nokkrir suðusteinar 

settir í hverja þeirra. Flöskurnar voru þurrkaðar í þurrkaskápi, kældar og viktaðar. Síðan 

voru 200 mL af eter (diethyl ether) settir í hverja flösku og flöskurnar festar á soxlet-

búnaðinn. Þurrkaða sýnið var sett varlega í fituhulsu og postulínsskálin strokin að innan 

með bómull, það er gert svo að ekkert verði eftir af sýninu í postulínsskálinni, og 

bómullin er einnig sett í fituhulsuna. Fituhulsunni er komið fyrir í soxlet-búnaðinum. 

Vatn er látið renna í gegnum eimsvalann og kveikt á hitaplötu undir suðuflöskunum. 

Soxlet-búnaðurinn er látinn ganga í sex klst. Fitan er dregin út í etherinn með samfelldum 

útdrætti. Eftir að fitan er öll komin út í etherinn á fyrrnefndum sex klst. er flaskan sett á 

hverfisvala og etherinn fjarlægður. Flaskan er síðan þurrkuð og vegin.  

 

Mynd 13. Soxhlet fituútdráttarbúnaður 

 

Mynd 13. til vinstri má sjá Soxhlet fituútdráttarbúnað að verki, allt að sex sýni 

geta verið greind í einu. Til hægri er teiknuð mynd af stökum útdráttarbúnaði. Nöfn á 

einstökum hlutum búnaðarins eru á ensku. 
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3.3.3 Fosfór 

Magn fosfórs var greint í efnafræðistofu Háskólans á Akureyri með svokallaðri 

molybdenum blátt aðferð.(AOAC 973.55, I/328)  

Fyrst voru sýnin undirbúin, ~ 2,0 grömm af hverju sýni voru viktuð nákvæmlega 

og sett í deiglur ásamt 50 mg af magníum karbónati og blandað vel saman. Hver deigla 

var hituð yfir Bunsen brennara í stinkskápi þangað til efnið var orðið þurrt, þá var deiglan 

sett í öskuofn við 700°C, eftir ½ klst var deiglan tekin út úr ofninum og sett í þurrkask á 

meðan hún kólnaði. Næst var 5 dropum af 30% vetnisperoxíði sett útí og þurrkað yfir 

Bunsen brennaranum, deiglan var síðan sett aftur í öskuofninn í ½ klst. Eftir að deiglan 

hafði kólnað var askan leyst upp í u.þ.b. 10 mL af 8 M saltsýru og skolað magnbundið 

ofan í 100 mL mæliflösku, þynnt með eimuðu vatni upp að markinu. 

Mynd 14. Efni og sýni fyrir fosfórmælingu     

 

Mynd 14. sýnir þau efni sem notuð voru við greinigu á fosfóri og sýnin eftir að 

þau höfðu verið undirbúin fyrir greiningarhluta tilraunarinnar. 
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Næst var staðallausn fyrir fosfór útbúin. Staðallausn með 12,5 mg P/L var búin til 

úr Na2HPO4٠2H2O og eimuðu vatni. Einnig var blönduð hvarflausn útbúin; 50 mL af 2,5 

M brennisteinssýru (H2SO4) var sett í 100 mL mæliflösku ásamt 5 mL af kalíum 

antimonyl tartrat lausn (K(SbO)C4H4O6·0,5H2O), 15 mL af ammóníum molybdat lausn 

((NH4)6Mo7O24·4H2O) og 30 mL af 0,1 M askorbínsýru lausn. Lausnirnar voru hristar 

saman í mæliflöskunni, þær haldast stöðugar í eina viku við 4°C. 

Til að búa til staðallínurit fyrir fosfór var 0,0; 0,50; 1,0; 1,5; 2,0 og 2,5 mL af 

staðallausninni tekin og sett í 50 mL mæliflöskur, 30 mL af eimuðu vatni bætt út í ásamt 

8,0 mL af blönduðu hvarflausninni. Staðallausnirnar innihalda 0,0; 0,00625; 0,0125; 

0,01875; 0,0250 og 0,03125  mg P. Eftir 25 mínútur voru lausnirnar settar í kúvettur og 

ljósgleypnin við 880 nm mælt á móti blank lausn. 

Til að greina fosfór í sýnunum voru 5 mL af hverri sýnislausn sett í 50 mL 

mæliflösku ásamt 25 mL af eimuðu vatni, nokkrum dropum af fenólþalín efnavísi bætt út 

í, síðan var 1 M NaOH sett út í með dropateljara þar til lausnin verður bleikleit, þetta er 

gert til að hlutleysa blönduna, þegar lausnin er orðin bleik er dropa af 1 M HCl bætt út í, 

þá verður lausnin aftur litarlaus. Næst er 8,0 mL af blönduðu hvarflausninni bætt út í og 

þynnt að markinu, lausnin er hrist. Eftir 25 mínútur voru lausnirnar settar í kúvettur og 

A880 mælt á móti blank lausn. 
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Mynd 15. Ljósgleypnimælir 

 

Mynd 15. sýnir ljósgleypnimæli sem staðsettur er á rannsóknarstofu Háskólans á 

Akureyri. 

 

3.3.4 Köfnunarefni 

TN (heildar köfnunarefni) var greint hjá Iðntæknistofnun Íslands, Keldnaholti. 

 

3.3.5 TOC 

TOC (heildarmagn lífræns kolefnis) var greint hjá Iðntæknistofnun Íslands, Keldnaholti. 



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

37

4.kafli – Niðurstöður 

 

4.1 Mælingar 

 

Framleiðsla FES 2003 2004 2005 2006

framleitt magn fiskimjöls (tonn) 12.900 8.208 15.789 4.676

magn hráefnis (tonn) 71.695 46.047 86.422 29.856

Tafla 1. Framleiðsla FES 2003-2006 

Tafla 1. sýnir magn hráefnis sem FES tók á móti 2003-2006 og magn fiskimjöls sem 

unnið var úr hráefninu. 

 

Frá 2003 hefur hráefnismagn sem verksmiðjan hefur fengið til vinnslu minnkað ár frá ári, 

ástæðan er minnkandi veiði á loðnu sem hefur verið aðaluppistaðan í framleiðslu FES. 

Minna hráefni og minni framleiðsla haldast í hendur svo ástæðan fyrir minnkandi 

framleiðslu á fiskimjöli er augljós, með takmörkuðu hráefnismagni verður framleiðslan 

takmörkuð.   
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2006 

dagar í framleiðslu u.þ.b. 36 dagar 

hámark hráefni á sólarhring 1200 tonn 

afköst fitugildru á sólarhring 70 tonn 

Tafla 2. Afköst FES og framleiðsludagar 2006 

 

Tafla 2. sýnir hámarksafköst FES á sólarhring ásamt samtals framleiðslutíma á 

vetrarvertíð 2006. 

 

Sýnatökutímar  

tími dags. Númer 

14.00 28.feb 1

18.00 28.feb 2

22.00 28.feb 3

02.00 1.mar 4

06.00 1.mar 5

10.00 1.mar 6

Tafla 3. Sýnatökutímar 

 

Tafla 3. sýnir hvenær sýnin voru tekin og það númer sem hvert sýni hlaut.  

 

Til að auðvelda úrvinnslu var sýnunum gefið númer eftir því hvenær þau voru tekin. 

Fyrstu sýnin sem voru tekin, kl. 14.00, 28.febrúar 2006, fengu númerið 1, sýnin sem tekin 

voru fjórum klst. seinna fengu númerið 2, o.s.frv.  
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tími svifefni heildarfita fosfór köfnunarefni TOC 

númer (g/tonn) mg/L (kg/tonn) (kg/tonn) (kg/tonn) 

1 5,0E+03 2,2E-03 0,38 0,93 3,56

2 1,1E+04 2,9E-03 0,31 2,26 10,2

3 5,2E+03 1,4E-03 0,17 1,24 5,11

4 5,8E+03 1,8E-03 0,24 1,37 5,4

5 2,5E+04 5,2E-03 0,48 4,01 17,9

6 2,5E+04 5,1E-03 0,56 4,68 20,7

meðaltal 1,3E+04 3,1E-03 0,36 2,42 10,48

Tafla 4. magn greindra efna í sýnunum 

 

Tafla 4. sýnir magn þurrefna, heildarfitu, fosfórs, köfnunarefnis og TOC sem mældist í 

sýnunum, einnig sýnir taflan meðaltal þessara efna á þeim sólarhring sem sýnatakan fór 

fram. 

 

Þegar taflan er skoðuð sést að á tíma 5 og 6 eru gildin mjög há miðað við sýnin 

sem tekin voru á undan. 
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efnisþáttur Losunarmörk 

þurrefni 300 g/tonn 

heildarfita 100 mg/L   

fosfór 5.000 kg/ár 

köfnunarefni 50.000 kg/ár 

TOC 50.000 kg/ár 

Tafla 5. Losunarmörk greindra efna 

 

Tafla 5. sýnir losunarmörk þurrefnis, heildarfitu, fosfórs, köfnunarefnis og TOC, í hafið. 

 

2006 

efnisþáttur losun í ár  

þurrefni 1,3E+04 g/tonn 

heildarfita 3,1E-03 mg/L 

fosfór 1665 kg í ár 

köfnunarefni 11293 kg í ár 

TOC 48997 kg í ár 

Tafla 6. Losun greindra efna 2006 

 

Tafla 6. sýnir  ónákvæman útreikning á losun þurrefnis, heildarfitu, fosfórs, köfnunarefnis 

og TOC, árið 2006 
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Útreikningarnir eru ónákvæmir vegna þess að meðaltöl útreikninga á þeim 

sólarhring sem sýnin voru tekin á voru margfölduð með framleiddu magni fiskimjöls 

2006. Vegna þess að sýnatökurnar voru ekki fleiri en sex á þessum sólarhring eru líkur á 

að topparnir á tímum 5 og 6 hafi of mikið vægi miðað við þau lágu gildi sem á undan 

komu.  

 Sérstaklega verður þó að benda á að miðað við þessa útreikninga er losun á 

svifefnum, fitu og TOC langt yfir mörkum, lægsta gildið fyrir svifefni er 5,0E+03 en hæsta 

gildið er 2,5E+04. Losunarmörkin eru ekki nema 300 g/tonn og fer lægsta gildið langt yfir 

það. Ástæðan fyrir því er að sýnatakan fór fram á svokölluðum hrognatíma, þá er loðnan 

rétt komin að hrygningu og mikið af hrognum skolast burt með frárennslinu. Þegar við 

skoðum losunina á lífrænu kolefnunum, TOC,  þá sjáum við að hún er að ná hámarki eftir 

vinnslu á aðeins  29.856 tonnum af hráefni, árið 2005 vann verksmiðjan mjöl úr 86.422 

tonnum af hráefni en það er 56.566 tonnum meira en búið er að vinna úr í ár.  
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4.2 Einstök efni 

4.2.1 Svifefni 

 

tími samtals síup.+skál þurrefni þurrefni 

númer vigt (g) vigt (g) (g/100mL) (g/tonn) 

1 39,9545 39,4568 0,4977 5,0E+03

2 35,3918 34,2844 1,1074 1,1E+04

3 39,4692 38,9523 0,5169 5,2E+03

4 31,5159 30,9330 0,5829 5,8E+03

5 32,0225 29,4760 2,5465 2,5E+04

6 37,9202 35,4586 2,4616 2,5E+04

Tafla 7. Svifefni 

 

Tafla 7. sýnir þyngd og útreikninga þeirra þátta sem notaðir voru til að reikna svifefnin í 

mg/L. 

 



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

43

Svifefnisinnihald frárennslis

0,0E+00

5,0E+03

1,0E+04

1,5E+04

2,0E+04

2,5E+04

3,0E+04

14.00 18.00 22.00 02.00 06.00 10.00

tími kl.

sv
ife

fn
i(

g/
to

nn
)

Súlurit 1.  Svifefni 

 

Súlurit 1. sýnir svifefnisinnihald frárennslis FES frá kl. 14.00, 28.febrúar til kl. 

10.00 1.mars 2006. Mælieiningin er g/tonn. 

 

Á súluriti 1 sjáum við að minnst er af svifefni í frárennslinu kl. 14.00 eða á fyrsta 

sýnatökutíma, þá var magnið 5,0E+03 g/tonn. Kl. 18.00 hafði svifefnisinnihaldið aukist 

upp í 1,1E+04 g/tonn en svo lækkaði það aftur og kl. 22.00 var það 5,2E+03 g/tonn. Frá kl. 

22.00 og til 02.00 smá jókst svifefnisinnihaldið og var 5,8E+03 g/tonn kl. 02.00.  Kl. 

06.00 hafði svifefnisinnihald aukist verulega og var orðið 2,5E+04 g/tonn, það lækkaði 

lítillega milli kl. 06.00 og 10.00 og var í síðustu sýnatökunni orðið 2,5E+04 g/tonn. 
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4.2.2 Fita 

 

tími kúluflaska kúluflaska fita í ~5 g heildarfita heildarfita 

númer m/stein(g) m/fitu(g) af sýni  g/100g mg/L 

1 105,3747 105,3875 0,0128 0,2180 2,2E-03

2 106,6419 106,6578 0,0159 0,2897 2,9E-03

3 100,4301 100,4378 0,0077 0,1437 1,4E-03

4 103,8844 103,8935 0,0091 0,1816 1,8E-03

5 107,0647 107,0931 0,0284 0,5223 5,2E-03

6 105,0148 105,0405 0,0257 0,5095 5,1E-03

Tafla 8. Heildarfita 
 

Tafla 8. sýnir þyngd og útreikninga þeirra þátta sem notaðir voru til að reikna 

heildarfituna í mg/L. Til að reikna g/100g yfir í mg/L var eðlismassinn miðaður við 1. 

Sjór er með eðlismassa >1 kg/L en vatn með fitu er með eðlismassa <1 kg/L svo skekkjan 

verður ekki mikil, einnig er útkoman aðeins með tvo markverða stafi. 
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Súlurit 2.  Heildarfita 

 

Súlurit 2. sýnir heildarfitu frárennslis FES frá kl. 14.00, 28.febrúar til kl. 10.00 

1.mars 2006. Mælieiningin er mg/L. 

 

Á súluriti 2 sjáum við að í byrjun sýnatökunnar jókst fitumagnið í frárennslinu, kl. 

14.00 var það 2,2E-03 mg/L og hafði hækkað upp í 2,9E-03 mg/L kl. 18.00. Kl. 22.00 

hafði fitumagnið minnkað og var orðið 1,4E-03 mg/L, á næstu fjórum klst. jókst magnið 

lítillega og var orðið 1,8E-03 mg/L kl. 02.00. Kl. 06.00 hafði fitumagnið í frárennslinu 

aukist mjög mikið og var orðið 5,2E-03 mg/L, í síðustu mælingunni hafði fitan minnkað 

örlítið og var þá 5,1E-03 mg/L. 
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4.2.3 Fosfór 

 

Sýni nr. 

Massi 
sýnis 
(g) A-880

Míkróg. P í 50 
mL 

Míkróg. 
P í sýni 
(x40) 

P í sýni 
(mg) 

P í sýni 
(mg/100 

g) 
P í sýni 

(kg/tonn)

1 2,002 0,2809 18,81 752,4 0,7524 37,58 0,376

2 2,007 0,2329 15,60 623,8 0,6238 31,08 0,311

3 2,002 0,1239 8,297 331,9 0,3319 16,58 0,166

4 2,000 0,1816 12,16 486,4 0,4864 24,32 0,243

5 2,004 0,3596 24,08 963,2 0,9632 48,06 0,481

6 2,004 0,4194 28,08 1123 1,123 56,06 0,561

Tafla 9. Fosfór 

 

Tafla 9. sýnir massa sýnis, ljósgleypni og aðra þætti sem notaðir voru til að reikna 

heildarmagn fosfórs í sýnunum. 
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Súlurit 3.  Fosfór 

 

Súlurit 3. sýnir fosfórmagn í frárennsli FES frá kl. 14.00, 28.febrúar til kl. 10.00 

1.mars 2006. Mælieiningin er kg/tonn. 

 

Á súluriti 3 sjáum við að kl. 14.00, 28.febrúar 2006, var magn fosfórs í frárennsli 

FES 0,38 kg/tonn, næstu 8 klst. minnkaði magn fosfórsins og var 0,31 kg/tonn kl. 18.00 

og 0,17 kg/tonn kl. 22.00. Milli 22.00 og 02.00 jókst magn fosfórs í frárennslinu og kl. 

02.00 var það orðið 0,24 kg/tonn, fosfórmagnið jókst áfram og kl. 06.00 var það 0,48 

kg/tonn og kl. 10.00 var það orðið 0,56 kg/tonn.  
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4.2.4 Köfnunarefni 

 

tími köfnunarefni Köfnunarefni 

númer g/kg kg/tonn 

1 0,93 0,93

2 2,26 2,26

3 1,24 1,24

4 1,37 1,37

5 4,01 4,01

6 4,68 4,68

Tafla 10. Köfnunarefni 

 

Tafla 10. sýnir niðurstöður köfnunarefnisgreiningar sem Iðntæknistofnun framkvæmdi á 

sýnunum.  
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Súlurit 4. Köfnunarefni 

 

Súlurit 4. sýnir magn köfnunarefnis í frárennsli FES frá kl. 14.00, 28.febrúar til kl. 10.00 

1.mars 2006. Mælieiningin er kg/tonn. 

 

Á súluriti 4 sést að magn heildarköfnunarefnis í frárennsli FES kl. 14.00, þann 28. febrúar 

2006, var 0,93 kg/tonn. Á næstu 4 klst. jókst magn þess uppí 2,26 kg/tonn en lækkaði svo 

aftur og var 1,24 kg/tonn kl. 22.00. Frá kl. 22.00 til 02.00 jókst magnið lítillega, eða um 

0,13 kg/tonn. Á milli 02.00 og 06.00 jókst magn heildarköfnunarefnis mikið og var orðið 

4,01 kg/tonn kl. 06.00. Kl. 10.00 var magn köfnunarefnisins 4,68 kg/tonn og hafði þá lítið 

aukist frá síðasta sýnatökutíma.  
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4.2.5 TOC 

 

tími TOC TOC 

númer g/kg kg/tonn 

1 3,56 3,56

2 10,2 10,2

3 5,11 5,11

4 5,4 5,4

5 17,9 17,9

6 20,7 20,7

Tafla 11. TOC 
 
Tafla 11. sýnir niðurstöður greiningar á TOC (total organic carbon ) sem Iðntæknistofnun 
framkvæmdi.  
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Súlurit 5.  TOC (total organic carbon, ísl. heildarmagn lífræns kolefnis) 

 

Súlurit 5. sýnir heildarmagn lífræns kolefnis í frárennsli FES frá kl. 14.00, 

28.febrúar til kl. 10.00 1.mars 2006. Mælieiningin er kg/tonn. 

 

Á súluriti 5 sjáum við heildarmagn lífræns kolefnis, TOC, í frárennsli FES. Kl. 

14.00 er TOC 3,56 kg/tonn, kl. 18.00 hefur TOC aukist og er orðið 10,2 kg/tonn. Á næstu 

4 klst. minnkar TOC aftur og kl. 22.00 er það 5,11 kg/tonn og kl. 02.00 er það orðið 5,40 

kg/tonn. Kl. 06.00 hefur TOC aukist verulega og er orðið 17,9 kg/tonn, það heldur áfram 

að aukast og í lok sýnatökunnar er það 20,7 kg/tonn.      
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5. kafli – Umræður  

 

5.1 Mengandi efni 

 Þegar sýni fyrir þessa rannsókn voru tekin var hrygningartíminn í hámarki, þegar 

loðnan er hrognafull aukast svifefnin í frárennslinu, þá er töluvert um ónýt hrogn 

samhliða öðru svifefni, einnig eykst hrognamagnið í frárennslinu þegar nær líður 

hrygningu. Mismikið er af hrygnum og hængum í torfum sem kastað er á, þegar skip 

koma með afla að landi getur megnið af aflanum verið hængar og er þá lítið um hrogn í 

frárennslinu, ef hins vegar mikið er af hrygnum  í aflanum er mikið af hrognum í 

frárennslinu. Vatnsinnihald hrogna á þessum tíma (hrygningartíma) er um 70%. (Gísli 

Gíslason, Hafsteinn Guðfinnsson og Þorsteinn Ingvarsson, 1995) 

 Þegar súluritin eru skoðuð sést að magn efnanna í frárennslinu haldast allstaðar í 

hendur nema á tíma 1.(kl. 14.00) hjá fosfórinu, sennileg skýring á þessu mikla magni 

fosfórs er að mikið af hrygnum hafi verið í hráefninu sem verið var að vinna. Fosfór 

finnst í kjarnsýrum lífvera og má ætla að hrygnur sem eru fullar af hrognum innihaldi 

fleiri kjarnsýrur en hængar, þ.e. að hrognin innihaldi kjarnsýrurnar.  

 Á tíma 2. (kl. 18.00) sést lítill toppur á súluritunum, sennilegasta skýringin á 

honum er að löndun hafi verið nýlokið en þá er hleypt niður af blóðvatnstanki, í 

fitugildruna, sem eftir heila löndun inniheldur orðið talsvert magn af þurrefnum, fitu og 

öðrum efnum umfram það sem kemur að öllu jöfnu. Úrbætur vegna þessa væri að minka 

þetta aukna álag á fitugildruna með því að koma á verklagsreglum um niðurhleypingar af 

blóðvatnstönkunum. 

 Fitugildran er þrifin einu sinni á sólarhring, þann 28. febrúar var hún þrifin 

snemma morguns og 1. mars var hún þrifin eftir að sýnatöku lauk, með tilliti til þessa 
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skulum við skoða gildin á tímum 1-4 (frá kl. 14.00 til kl. 02.00) á súluritunum en þau eru 

tiltölulega lág, hins vegar hefur magn efnanna rokið upp eftir sýnatöku nr. 4. (kl. 02.00). 

Þegar það gerist vinna spaðarnir á fitugildrunni of hægt miðað við magn frárennslisins í 

fitugildrunni, frárennslið er þá orðið of þykkt, fitugildran yfirfyllist og skilar frárennslinu 

óhreinsuðu í sjóinn. Hægt er að koma í veg fyrir að svona mikið af lífrænum efnum fari í 

sjóinn með því að auka hraðann á spöðunum, þá fer meira af fitunni inn á kerfið aftur en 

aukinn kostnaður í orkunotkun fylgir því. Aftur á móti berst þá minna af efnum frá 

vinnslunni út í lífríkið. 

 

5.2 Lokaorð  

 Vandamál tengd losun í hafið er víða þekkt, súrefnisþurrð vegna mengunar frá 

landi hefur orðið í ám og í fjörðum víðsvegar í heiminum, nærtækast er að nefna að þetta 

hefur gerst í norskum fjörðum þar sem aðstæður geta verið svipaðar og á Íslandi. Þó að 

aðstæður á þessum stöðum geti oft verið súrefnissnauðar vegna náttúrulegra orsaka er 

enginn vafi á því að losun frá landi hafi mikil áhrif.(RS·C, 2001) 

 Vegna þeirra samninga og viljayfirlýsinga sem Ísland hefur undirritað tökum við 

þátt í að hefta mengandi þætti sem hafa áhrif á umhverfi okkar bæði nær og fjær, hluti af 

því er að hefta mengun frá landi í hafið og hafa þess vegna verið sett losunarmörk á þann 

iðnað sem mögulega getur verið mengandi. Þó að þau efni sem greind voru í þessari 

rannsókn séu ekki beint mengandi eru þau mengandi þar sem þau eiga ekki heima og 

þegar þeirra verður vart í of miklu magni.  

 Ómengað umhverfi er þýðingarmikið fyrir matvælaframleiðsluríki eins og Ísland. 

Í dag þegar umhverfisvitund almennings er að vakna er mikilvægt bæði fyrir fyrirtæki og 

landið í heild sinni að skilgreina sig hvar þau standa hvað varðar umhverfi og verndun 
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náttúrunnar. Þegar hagnaður byggist á neytendum er nauðsynlegt að vita hvað þeir vilja 

og uppfylla þær kröfur, í dag hugsa neytendur um umhverfisvernd og eru því fyrirtæki án 

t.d. umhverfisstefnu hálfgerð tímaskekkja og þó að farið sé eftir þeim reglum sem settar 

hafa verið um umhverfisvernd styttist í að það verði ekki nóg. Hingað til hafa  Íslendingar 

stært sig af heilnæmu, tæru hafi og hreinum ströndum, það er að mörgu leyti rétt og gild 

rök styðja þá skoðun en sömu rannsóknir hafa einnig sýnt að víða getum við tekið okkur á 

og alltaf er hægt að gera betur. „Íslensk stjórnvöld hafa sett sér það markmið að Ísland 

verði í fylkingarbrjósti í baráttunni við mengun heimshafanna.” (Umhverfisstofnun, 2004)  
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Viðauki I – Töflur 

 

sýnatökutímar  
tími dags. númer 
14.00 28.feb 1
18.00 28.feb 2
22.00 28.feb 3
02.00 1.mar 4
06.00 1.mar 5
10.00 1.mar 6

Svifefni  
tími síupappír skálar samtals 

númer 
þyngd 
(g) 

þyngd 
(g) 

þyngd 
(g) 

1 1,6238 37,8330 39,4568
2 1,5556 32,7288 34,2844
3 1,5301 37,4222 38,9523
4 1,5281 29,4049 30,9330
5 1,6535 27,8225 29,4760
6 1,5495 33,9091 35,4586

vatn  

tími skál,stafur sýni samtals samtals 
 % 
vatns 

númer sandur (g)
þyngd 
(g) f. þurrk 

eftir 
þurrk.  í sýninu 

1 55,060 5,871 60,931 55,257 90,688
2 66,737 5,488 72,225 66,943 92,687
3 51,789 5,358 57,147 51,954 90,913
4 49,982 5,010 54,992 50,139 91,175
5 54,461 5,437 59,898 54,689 91,304
6 52,990 5,044 58,034 53,217 91,700
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Fosfór Staðallausn 12,5 mg P/L 

Glas nr. mL mg P/L A-880
Blank 0 0,000 0,000

1 0,5 0,125 0,094
2 1 0,250 0,182
3 1,5 0,375 0,272
4 2 0,500 0,364
5 2,5 0,625 0,464

Fosfór  

Míkróg. P 
í 50 mL A-880

Míkróg. 
P í 50 
mL 

0,00 0,0000 0,00
6,25 0,0900 6,25

12,50 0,2085 12,50
18,75 0,3062 18,75
25,00 0,3564 25,00
31,25 0,4529 31,25

Afli íslenskra 
fiskiskipa af 
öllum miðum 
eftir 
fisktegundum 
1945-2004      

Síld Loðna 
1945 54862 0
1946 133410 0
1947 197112 0
1948 157571 0
1949 71432 0
1950 58282 0
1951 84837 0
1952 32040 0
1953 69518 0
1954 47566 0
1955 53119 0
1956 101442 0
1957 115362 0
1958 114709 0



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

61

1959 182691 0
1960 136769 0
1961 318826 0
1962 478127 0
1963 395166 1077
1964 545799 8640
1965 762867 49735
1966 770698 124933
1967 461569 97165
1968 142820 78166
1969 56689 171009
1970 50743 191763
1971 61380 182883
1972 41546 276968
1973 43616 441537
1974 40471 462230
1975 33433 501093
1976 29976 458768
1977 28923 812667
1978 37333 966741
1979 45072 963557
1980 53268 759519
1981 39544 640562
1982 56528 13243
1983 58867 133478
1984 49747 864821
1985 49363 992999
1986 65756 894642
1987 75439 803459
1988 92828 911196
1989 97278 652972
1990 90338 693740
1991 78739 259836
1992 123323 788722
1993 116621 941072
1994 151140 753555
1995 284473 715551
1996 265413 1179051
1997 291117 1319191
1998 277461 748503
1999 298435 699680
2000 287663 884858
2001 178950 918417
2002 223843 1078818
2003 250097 675625
2004 224365 515581
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Útflutningur 
sjávarafurða eftir 
afurðaflokkum 
1979-2004 
 Magn 
 Mjöl/lýsi 
1979 298098
1980 253161
1981 213675
1982 102461
1983 51540
1984 194903
1985 287620
1986 292464
1987 232758
1988 276816
1989 185880
1990 199090
1991 99624
1992 210286
1993 275362
1994 263033
1995 264654
1996 387685
1997 382064
1998 323826
1999 329191
2000 331813
2001 359709
2002 367757
2003 355048
2004 321146
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Viðauki II – Reglugerðir  

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir  

1998 nr. 7 12. mars 

Ferill málsins á Alþingi. Frumvarp til laga.

Tóku gildi 24. mars 1998. Breytt með l. 59/1999 (tóku gildi 30. mars 1999), l. 87/2001 (tóku gildi 15. júní 

2001), l. 90/2002 (tóku gildi 1. jan. 2003), l. 98/2002 (tóku gildi 31. maí 2002), l.164/2002 (tóku gildi 1. 

jan. 2003), l. 150/2004 (tóku gildi 30. des. 2004) og l. 125/2005 (tóku gildi 30. des. 2005). 

 

I. kafli. Markmið, skilgreiningar og framkvæmd. 

1. gr. Markmið þessara laga er að búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og vernda þau 

gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi. 

2. gr. Lögin taka til hvers konar starfsemi og framkvæmda hér á landi, í lofthelgi, 

efnahagslögsögu og farkostum sem ferðast undir íslenskum fána, sem hafa eða geta haft 

áhrif á þá þætti sem tilgreindir eru í 1. gr., að svo miklu leyti sem önnur lög taka ekki til 

þeirra. 

3. gr. Hollustuhættir og mengunarvarnir taka í lögum þessum til hollustuverndar, 

mengunarvarnaeftirlits, vöktunar, tengdra rannsókna og fræðslu um þessi mál. 

[Hollustuvernd tekur til eftirlits með matvælum, fegrunar- og snyrtiefnum, eiturefnum 

og hættulegum efnum, húsnæði, öðrum vistarverum og umhverfi þeirra og öryggisþáttum 

þeim tengdum. Einnig tekur hún til sóttvarna og fræðslu í þessum efnum, m.a. með tilliti 

til manneldismála.]1) 
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Mengunarvarnaeftirlit tekur til eftirlits með þeim þáttum sem eiga að fyrirbyggja eða 

draga úr mengun lofts, láðs eða lagar, eftirlits með eiturefnum og hættulegum efnum og 

fræðslu um þessi mál. Vöktun umhverfisins telst til mengunarvarnaeftirlits. 

Heilbrigðiseftirlit tekur til hollustuhátta og mengunarvarna. 

Með mengun er átt við það þegar örverur, efni og efnasambönd og eðlisfræðilegir 

þættir valda óæskilegum og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífríkis 

eða óhreinkun lofts, láðs eða lagar. Mengun tekur einnig til ólyktar, hávaða, titrings, 

geislunar og varmaflæðis og ýmissa óæskilegra eðlisfræðilegra þátta. 

Með bestu fáanlegri tækni er átt við framleiðsluaðferð og tækjakost sem beitt er til að 

lágmarka mengun og myndun úrgangs. Tækni nær til framleiðsluaðferðar, tækjakosts, 

hönnunar mannvirkja, eftirlits og viðhalds búnaðarins, svo og starfrækslu hans. Með 

fáanlegri tækni er átt við aðgengilega framleiðsluaðferð og tækjakost (tækni) sem þróaður 

hefur verið til að beita í viðkomandi atvinnurekstri og skal tekið mið af tæknilegum og 

efnahagslegum aðstæðum. Með bestu er átt við virkustu aðferðina til að vernda alla þætti 

umhverfisins. 

Eftirlit merkir athugun á vöru, þjónustu, ferli eða starfsemi til að ákvarða samræmi 

þeirra við tilteknar kröfur. 

Faggilding merkir aðferð sem þar til bær aðili beitir til að veita formlega viðurkenningu 

á því að aðili sé hæfur til að vinna tiltekin verkefni. Um faggildingu fer samkvæmt lögum 

nr. 100/1992, um vog, mál og faggildingu. 

Rannsóknir (prófanir) felast í greiningu sýna vegna eftirlits, eftirlitsverkefna, vöktunar 

og annarra þjónusturannsókna eða fyrirbyggjandi aðgerða á sviði hollustuhátta og 

mengunarvarna. 

Vöktun merkir kerfisbundna og síendurtekna skráningu einstakra breytilegra þátta í 

umhverfinu. 
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[Grænt bókhald er efnisbókhald þar sem fram koma upplýsingar um hvernig 

umhverfismálum er háttað í viðkomandi starfsemi, aðallega í formi tölulegra upplýsinga. 

Skýrsla um grænt bókhald merkir niðurstöður græns bókhalds fyrir hvert 

bókhaldstímabil þess.]2)

1)L. 98/2002, 1. gr. 2)L. 87/2001, 1. gr.

4. gr. [Til þess að stuðla að framkvæmd hollustuverndar setur ráðherra í reglugerð1) 

almenn ákvæði um:  

 1. útgáfu og efni starfsleyfa fyrir atvinnurekstur sem fellur undir þessa grein, 

 2. umgengni og þrifnað utan húss, 

 3. meindýravarnir og eyðingu meindýra, 

 4. hreinsun hunda, m.a. vegna sullaveiki, katta og annarra gæludýra, 

 5. þátttöku heilbrigðisnefnda í öryggismálum og sóttvörnum og framkvæmd þeirra, 

 6. töku sýna og úrvinnslu þeirra, 

 7. viðmiðanir fyrir eðlis-, efna- og örverufræðilega þætti, 

 8. íbúðarhúsnæði, 

 9. starfsmannabústaði og starfsmannabúðir, 

 10. gistihús, matsöluhús og aðra veitingastaði, fjallaskála, frístundahúsasvæði, tjald- og 

hjólhýsasvæði, 

 11. skóla og aðra kennslustaði, 

 12. rakarastofur, hárgreiðslustofur, nuddstofur, húðflúrsstofur og hvers konar aðrar 

snyrtistofur og stofur þar sem fram fer húðgötun og húðrof, 

 13. leikskóla, leikvelli, daggæslu í heimahúsum og önnur heimili og stofnanir fyrir börn 

og unglinga,2) 

14. heilbrigðisstofnanir, dvalarheimili og meðferðar- og vistunarstofnanir og stofnanir 

fyrir fatlaða, 
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15. íþróttastöðvar, íþróttasvæði, íþróttahús, almenningssalerni, sundstaði, baðhús, 

gufubaðsstofur, sólbaðsstofur og almenna baðstaði, baðvatn og þess háttar,3) 

16. fangelsi og aðrar vistarverur handtekinna manna, 

 17. samkomustaði og samkomuhús, þar á meðal kirkjur og söfn, 

 18. samgöngumiðstöðvar, farþegaskip, almenningsbifreiðar, farþegaflugvélar og þess 

háttar, 

 19. verslunarmiðstöðvar, 

 20. verslanir sem selja vörur er innihalda fegrunar- og snyrtiefni, hættuleg efni og 

eiturefni, 

 21. dýraspítala, dýralæknastofur, dýrasnyrtistofur, dýrasýningar, dýragæslustaði, 

gæludýraverslanir, hestaleigur og reiðskóla, 

 22. garðaúðun, 

 23. önnur sambærileg atriði.4)]5) 

1)Rg. 471/1999. Rg. 941/2002 (um hollustuhætti), sbr. 674/2005. Rg. 331/2005. 2)Rg. 942/2002, sbr. 

492/2003, 986/2004 og 607/2005. 3)Rg. 457/1998. 4)Rg. 522/1994, sbr. 842/2004. Rg. 289/1994, sbr. 

562/1995 og 493/1998. Rg. 446/1994, sbr. 467/2000. Rg. 390/1995, sbr. 692/1998. Rg. 736/2003, sbr. 

860/2003, 410/2004, 920/2004 og 563/2005. Rg. 331/2005. 5)L. 98/2002, 2. gr.

[4. gr. a. Stofnanir, fyrirtæki og önnur starfsemi sem talin er upp í fylgiskjali III með 

lögum þessum skulu hafa gilt starfsleyfi gefið út af heilbrigðisnefnd. Óheimilt er að hefja 

starfsleyfisskylda starfsemi hafi starfsleyfi fyrir hana ekki verið gefið út. Ráðherra er 

heimilt, ef ríkar ástæður mæla með og að fenginni umsögn [Umhverfisstofnunar]1) og 

viðkomandi heilbrigðisnefndar, að veita tímabundna undanþágu frá starfsleyfi. 

Gefa skal út starfsleyfi til tiltekins tíma. Rekstraraðila ber að veita heilbrigðisnefnd 

upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á starfsemi sem varðað geta ákvæði starfsleyfis 

með hæfilegum fyrirvara. Heilbrigðisnefnd er heimilt að endurskoða starfsleyfi áður en 

gildistími þess er liðinn vegna breyttra forsendna, svo sem ef breytingar verða á 
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rekstrinum, vegna tækniþróunar eða breytinga á reglum um framkvæmd hollustuverndar. 

Í starfsleyfi skal tilgreina rekstraraðila og staðsetningu starfsemi, tegund hennar, 

skilyrði, gildistíma og endurskoðun starfsleyfis, auk ákvæða um eftirlit, umgengni, 

hreinlæti, öryggisráðstafanir, sóttvarnir, gæðastjórnun og innra eftirlit eftir því sem við á 

hverju sinni.]2) 

1)L. 164/2002, 14. gr. 2)L. 98/2002, 3. gr.

5. gr. Til þess að stuðla að framkvæmd mengunarvarnaeftirlits setur ráðherra í reglugerð1)

almenn ákvæði um:  

 1. starfsleyfi fyrir allan atvinnurekstur sem haft getur í för með sér mengun, þar á meðal 

ákvæði um staðsetningu, viðmiðunarmörk, mengunarvarnir í einstökum atvinnugreinum, 

vöktun, eftirlitsmælingar og rannsóknir, svo og rekstur og viðhald 

mengunarvarnabúnaðar; krafist skal bestu fáanlegrar tækni við mengunarvarnir í þeim 

atvinnugreinum þar sem slíkt hefur verið skilgreint og skulu ákvæði um mengunarvarnir 

taka mið af því,2) 

2. endurskoðun starfsleyfa vegna verulegra breytinga á atvinnurekstri eða vegna 

tækniþróunar, 

 3. áhættumat fyrir atvinnurekstur þar sem hætta er á stórslysum vegna aðferða og efna 

sem notuð eru við starfsemina og endurskoðun áhættumats, svo og upplýsingar sem 

ábyrgðaraðilum atvinnurekstrar er skylt að láta í té beri slys að höndum,3) 

4. eftirlit, skráningu og tilkynningarskyldu,4) 

5. umhverfisstjórn, vöktun og eftirlitskerfi fyrirtækja, svo og viðurkenningu, úttekt og 

eftirlit með slíkum kerfum,5) 

6. umhverfismerki á vörur, m.a. um veitingu þeirra og gjaldtöku,6) 

7. eftirlit með flutningi úrgangs milli landa og tilkynningarskyldu þeirra sem meðhöndla 

og flytja slíkan úrgang, 
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8. úttekt á hugsanlegri mengunarhættu, 

 9. meðferð vatns og sjávar í atvinnurekstri þar sem m.a. skulu koma fram 

viðmiðunarmörk vegna losunar tiltekinna efna, 

 10. úrgangsefni, svo sem eyðingu sorps og annars úrgangs,7)

11. fráveitur og skolp þar sem m.a. skulu koma fram reglur um hreinsun skolps og 

viðmiðunarmörk í fráveitum og viðtaka,8) 

12. varnir gegn vatnsmengun þar sem m.a. skulu koma fram viðmiðunarmörk fyrir 

mengandi efni og/eða gæðamarkmið fyrir grunnvatn og yfirborðsvatn,9) 

13. varnir gegn loftmengun þar sem m.a. skulu koma fram viðmiðunarmörk fyrir 

loftgæði, mengandi efni og losun þeirra út í andrúmsloftið,10) 

14. varnir gegn jarðvegsmengun og viðmiðunarmörk fyrir jarðveg og mengandi efni, 

 15. hávaða og titring þar sem fram koma viðmiðunarmörk fyrir leyfilegan hávaða og 

titring með hliðsjón af umhverfi,11) 

16. varmamengun þar sem fram skulu koma reglur um takmörkun hennar, 

 [17. færslu græns bókhalds, form og framsetningu skýrslna um grænt bókhald, 

upplýsingar sem þar skulu koma fram, skilafresti á skýrslum um grænt bókhald, aðila sem 

heimilt er að skila grænu bókhaldi án þess að þeim sé það skylt og endurskoðun þess og 

birtingu],12)13) 

[18. ]12) önnur sambærileg atriði.14) 

1)Rg. 786/1999 (um mengunarvarnaeftirlit), sbr. 850/2000, 49/2001 og 106/2004. Rg. 808/1999 (um 

sorpbrennslustöðvar). Rg. 224/2005 (um gildistöku EES-gerða um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs 

innan, til og frá Evrópubandalaginu). 2)Rg. 785/1999, sjá augl. 582/2000, sbr. rg. 849/2000, 48/2001 og 

105/2004. 3)Rg. 263/1998, rg. 275/2002, rg. 276/2002. 4)Rg. 815/1998 (um tilkynningaskyldu varðandi ný 

efni), sbr. 333/2001. Rg. 184/2002 (um skrá yfir spilliefni og annan úrgang), sbr. 428/2003. Rg. 322/2002

(um útstreymisbókhald). Rg. 586/2002 (um efni sem eyða ósonlaginu), sbr. 659/2002 og 586/2005. 5)Rg. 

990/2005 (um frjálsa þátttöku fyrirtækja og stofnana í umhverfisstjórnunarkerfi bandalagsins (EMAS)). 
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6)Rg. 233/1998. 7)Rg. 609/1996 (um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs), sbr. 682/1999 og 562/2005. Rg. 

795/1999 (um úrgang frá títandíoxíðiðnaði). Rg. 799/1999 (um meðhöndlun seyru). Rg. 806/1999 (um 

spilliefni), sbr. 169/2002. Rg. 807/1999 (um brennslu spilliefna). Rg. 809/1999 (um olíuúrgang). Rg. 

860/2000 (um amalgammengað vatn og úrgang frá tannlæknastofum). Rg. 737/2003 (um meðhöndlun 

úrgangs). Rg. 739/2003 (um brennslu úrgangs). 8)Rg. 798/1999 (um fráveitur og skólp). 9)Rg. 796/1999 (um 

varnir gegn mengun vatns), sbr. 533/2001 og 913/2003. Rg. 797/1999 (um varnir gegn mengun 

grunnvatns). Rg. 800/1999 (um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í 

yfirborðsvatn). Rg. 801/1999 (um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í 

yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar rafgreiningu alkalíklóríða). Rg. 802/1999 (um losunarmörk, 

umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kadmíum í yfirborðsvatn). Rg. 803/1999 (um losunarmörk, 

umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á hexaklórsýklóhexani (HCH) í yfirborðsvatn) Rg. 804/1999

(um varnir gegn mengun vatns af völdum köfnunarefnissambanda frá landbúnaði og öðrum atvinnurekstri), 

sbr. 592/2001. Rg. 536/2001 (um neysluvatn). 10)Rg. 230/1998 (um efni sem stuðla að gróðurhúsaáhrifum), 

sbr. 888/2002. Rg. 252/1999. Rg. 787/1999 (um loftgæði). Rg. 788/1999 (um varnir gegn loftmengun af 

völdum hreyfanlegra uppsprettna). Rg. 251/2002 (um brennisteinsdíoxíð og fleiri efni í andrúmsloftinu og 

upplýsingar til almennings), sbr. 288/2002. Rg. 255/2002 (um takmörkun á útstreymi rokgjarnra lífrænna 

efna), sbr. 1024/2005. Rg. 817/2002 (um mörk fyrir fallryk úr andrúmslofti). Rg. 745/2003 (um styrk ósons 

við yfirborð jarðar). 11)Rg. 933/1999 (um hávaða), sbr. 478/2003. Rg. 1000/2005 (um kortlagningu hávaða 

og aðgerðaáætlanir). 12)L. 87/2001, 2. gr. 13)Rg. 851/2002 (um grænt bókhald). 14)Rg. 236/1990 (um 

flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni), sbr. 

348/1990, 664/1997, 459/1998, 460/1998, 639/1998, 77/1999, 150/1999, 548/1999, 754/1999, 613/2000,

921/2000, 380/2001, 197/2002, 579/2002 og 442/2004. Rg. 323/1998 (PCB, PCT o.fl. efni). Rg. 615/1999

(um takmörkun á markaðssetningu lampaolíu o.fl.). Rg. 857/1999 (um bann við notkun tiltekinna eiturefna 

og hættulegra efna), sbr. 623/2000 og 483/2002. Rg. 946/1999 (um rafhlöður og rafgeyma með tilteknum 

hættulegum efnum). Rg. 155/2000 (um öryggislok og áþreifanlega viðvörun), sbr. 354/2002. Rg. 196/2000

(um takmörkun á framleiðslu, innflutningi og dreifingu leikfanga og hluta sem í eru þalöt). Rg. 419/2000

(um notkun og bann við notkun tiltekinna efna við meðhöndlun á textílvörum). Rg. 619/2000 (um bann við 

notkun gróðurhindrandi efna sem í eru kvikasilfurssambönd, arsensambönd og lífræn tinsambönd), sbr. 

878/2002. Rg. 870/2000 (um takmarkanir á innflutningi, notkun og meðhöndlun asbests). Augl. 940/2000 

(um gildistöku EES-reglugerða um inn- og útflutning tiltekinna hættulegra efna). Rg. 751/2002 (um 
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tilteknar epoxý afleiður til notkunar í efni og hluti sem ætlað er að snerta matvæli), sbr. 924/2004. Rg. 

111/2003 (um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli), sbr. 504/2005. Rg. 396/2003 (um 

takmörkun efna í vélknúnum ökutækjum). Rg. 635/2003 (um takmörkun á notkun stuttkeðju klórparaffína). 

Rg. 828/2003 (um hollustuhætti og mengunarvarnir á varnarsvæðum). Rg. 405/2004 (um náttúrulegt 

ölkelduvatn og átappað lindarvatn), sbr. 1097/2004. Rg. 411/2004 (um ýmis aðskotaefni í matvælum), sbr. 

56/2005. Rg. 624/2004 (um fæðubótarefni), sbr. 684/2005. Rg. 697/2004 (um takmörkun tiltekinna efna í 

raftækjum). Rg. 728/2004 (um fljótandi eldsneyti), sbr. 1154/2005. Rg. 921/2004 (um efni og hluti úr 

sellulósafilmu sem er ætlað að snerta matvæli). Rg. 1101/2004 (um markaðssetningu sæfiefna). Rg. 

331/2005 (um kjöt og kjötvörur). Rg. 439/2005 (um gildistöku tiltekinna gerða Evrópusambandsins um 

aðskotaefni í matvælum). Rg. 508/2005 (um gildistöku tiltekinnar gerðar Evrópusambandsins um 

aðskotaefni í matvælum). Rg. 681/2005 (um gildistöku tiltekinnar gerðar Evrópusambandsins um merkingu 

matvæla og innihaldsefna matvæla með viðbættum jurtasterólum, jurtasterólestrum, jurtastanólum og/eða 

jurtastanólestrum).  

[5. gr. a. Allur atvinnurekstur sem haft getur í för með sér mengun skal hafa gilt 

starfsleyfi, sbr. 6. gr. Óheimilt er að hefja starfsleyfisskyldan atvinnurekstur hafi 

starfsleyfi ekki verið gefið út. Ráðherra er heimilt, ef ríkar ástæður mæla með og að 

fenginni umsögn [Umhverfisstofnunar]1) og eftir atvikum heilbrigðisnefndar, að veita 

tímabundna undanþágu frá starfsleyfi. 

Gefa skal út starfsleyfi til tiltekins tíma. Útgefanda starfsleyfis er heimilt að endurskoða 

starfsleyfi áður en gildistími þess er liðinn vegna breyttra forsendna, svo sem ef mengun 

af völdum atvinnurekstrar er meiri en búist var við þegar leyfið var gefið út, ef breytingar 

verða á rekstrinum sem varðað geta ákvæði starfsleyfis, vegna tækniþróunar eða 

breytinga á reglum um mengunarvarnir. 

Í starfsleyfi skal tilgreina rekstraraðila og staðsetningu starfsemi, tegund hennar og 

stærð, skilyrði, gildistíma og endurskoðun starfsleyfis, auk ákvæða um viðmiðunarmörk, 

orkunýtingu, meðferð úrgangs, mengunarvarnir, tilkynningarskyldu vegna óhappa eða 

slysa, innra eftirlit, vöktun, eftirlitsmælingar og rannsóknir, svo og rekstur og viðhald 
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mengunarvarnabúnaðar, eftir því sem við á hverju sinni. Krafist skal bestu fáanlegrar 

tækni við mengunarvarnir í þeim atvinnugreinum þar sem slíkt hefur verið skilgreint og 

skulu ákvæði um mengunarvarnir taka mið af því.]2) 

1)L. 164/2002, 14. gr. 2)L. 98/2002, 4. gr.

6. gr. [Umhverfisstofnun]1) gefur út starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem haft getur í för 

með sér mengun og talinn er upp í fylgiskjali með lögum þessum. 

Heilbrigðisnefndir gefa út starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem haft getur í för með sér 

mengun og ekki er talinn upp í fylgiskjali, sbr. 1. mgr., eftir því sem mælt er fyrir um í 

reglugerð. 

[Umhverfisstofnun]1) skal vinna tillögur að starfsleyfi skv. 1. mgr. og auglýsa 

opinberlega hvers efnis þær eru og hvar megi nálgast þær. Heimilt er að gera skriflegar 

athugasemdir við tillögur [Umhverfisstofnunar]1) innan átta vikna frá auglýsingu. 

[Umhverfisstofnun]1) skal innan fjögurra vikna frá því að frestur til að gera 

athugasemdir við tillögur að starfsleyfi rann út taka ákvörðun um útgáfu starfsleyfis. Skal 

umsækjanda um starfsleyfi og þeim sem athugasemdir hafa gert tilkynnt um afgreiðsluna. 
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Reglugerð 

um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. 

I. KAFLI 
Markmið, gildissvið o.fl. 

Markmið. 
1. gr.  

1.1 Markmið reglugerðar þessarar er að koma í veg fyrir og draga úr mengun af völdum 
atvinnurekstrar sem getur haft í för með sér mengun, koma á samþættum 
mengunarvörnum og að samræma kröfur og skilyrði í starfsleyfum.  
 
1.2 Jafnframt er það markmið að tryggja að kröfur sem gerðar eru í starfsleyfum til þess 
að draga úr tiltekinni mengun umhverfisins valdi ekki aukinni mengun annars staðar í 
umhverfinu.  
 

Gildissvið. 
2. gr.  

2.1 Reglugerð þessi gildir um undirbúning, innihald, auglýsingu og útgáfu starfsleyfa 
fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun og fellur undir lög nr. 7/1998, 
um hollustuhætti og mengunarvarnir. Reglugerðin gildir einnig um atvinnurekstur sem 
fellur undir lög nr. 32/1986, um varnir gegn mengun sjávar og lög nr. 18/1996, um 
erfðabreyttar lífverur.  
 

Skilgreiningar. 
3. gr.  

3.1 Atvinnurekstur er hvers konar starfsemi og framkvæmdir.  
 
3.2 Besta fáanlega tækni er framleiðsluaðferð og tækjakostur sem beitt er til að lágmarka 
mengun og myndun úrgangs. Tækni nær til framleiðsluaðferðar, tækjakosts, hönnunar 
mannvirkja, eftirlits og viðhalds búnaðarins og starfrækslu hans. Með fáanlegri tækni er 
átt við aðgengilega framleiðsluaðferð og tækjakost (tækni) sem þróaður hefur verið til að 
beita í viðkomandi atvinnurekstri og skal tekið mið af tæknilegum og efnahagslegum 
aðstæðum. Með bestu er átt við virkustu aðferðina til að vernda alla þætti umhverfisins.  
 
3.3 Eftirlitsaðilar eru viðkomandi heilbrigðisnefnd og Hollustuvernd ríkisins og faggiltir 
skoðunaraðilar sem starfa samkvæmt reglugerð þessari með takmarkaðar heimildir í 
samræmi við 24. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. 
 
3.4 Færibreytur (parameter) eru viðmið sem notuð eru til að gefa niðurstöður eða 
upplýsingar um losun eða umhverfisáhrif. 
 
3.5 Gæðamarkmið eru mörk tiltekinnar mengunar í umhverfi þ.e.a.s. í lofti, vatni, 
jarðvegi, seti eða lífverum og/eða lýsing á ástandi, sem ákveðið er að gilda eigi fyrir 
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svæði til þess að hindra enn frekar áhrif vegna mengunar en unnt er að gera með 
umhverfismörkum. Gæðamarkmiðum er ætlað að styðja tiltekna notkun umhverfisins 
og/eða viðhalda henni til lengri tíma. 
 
3.6 Innra eftirlit er eigið eftirlit starfsleyfishafa með sjálfum sér, framkvæmt af 
starfsmönnum hans eða aðkeyptum þjónustuaðila, sem til þess hefur tilskilin réttindi, í 
þeim tilgangi að tryggja að kröfur í starfsleyfi og reglugerðum séu uppfylltar. 
 
3.7 Losun er beint eða óbeint útstreymi efna, titrings, hita eða hávaða frá atvinnurekstri út 
í andrúmsloft, vatn eða jarðveg.  
 
3.8 Losunarmörk eru mörk fyrir leyfilega losun sem óheimilt er að fara yfir á einu eða 
fleiri tímabilum. Losunarmörk geta verið tilgreind sem massi, rúmmál, styrkur eða aðrar 
breytur.  
 
3.9 Persónueining (pe.) er magn lífrænna efna, næringarsalta og annarra efna sem 
samsvarar því sem einn einstaklingur er að jafnaði talinn losa frá sér á sólarhring. Ein pe. 
af lífrænu efni er það magn lífrænna efna í skólpi sem getur brotnað niður líffræðilega 
með 60 g súrefnis á dag mælt með 5 sólarhringa lífefnafræðilegri súrefnisnotkun. 
 
3.10 Mengun er þegar örverur, efni og efnasambönd og eðlisfræðilegir þættir valda 
óæskilegum og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífríkis eða óhreinkun 
lofts, láðs eða lagar. Mengun tekur einnig til ólyktar, hávaða, titrings, geislunar og 
varmaflæðis og ýmissa óæskilegra eðlisfræðilegra þátta.  
 
3.11 Mengunarvarnaeftirlit er eftirlit með þeim þáttum sem eiga að fyrirbyggja eða draga 
úr mengun lofts, láðs eða lagar, eftirlits með eiturefnum og hættulegum efnum og fræðslu 
um þessi mál. Vöktun umhverfisins telst til mengunarvarnaeftirlits.  
 
3.12 Rannsóknir (prófanir) felast í greiningu sýna vegna eftirlits, eftirlitsverkefna, 
vöktunar og annarra þjónusturannsókna eða fyrirbyggjandi aðgerða á sviði hollustuhátta 
og mengunarvarna.  
 
3.13 Rekstraraðili er einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á viðkomandi 
atvinnurekstri.  
 
3.14 Samþættar mengunarvarnir er aðferð þar sem samþættum aðgerðum er beitt til að 
draga sem mest úr losun mengunarefna út í andrúmsloft, vatn eða jarðveg og stuðla að 
víðtækri umhverfisvernd með því að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið ef mengun 
færist á milli lofts, láðs og lagar.  
 
3.15 Starfsleyfi er ákvörðun viðkomandi heilbrigðisnefndar eða Hollustuverndar ríkisins í 
formi skriflegs leyfis þar sem tilteknum rekstraraðila er heimilað að starfrækja tilgreindan 
atvinnurekstur að því tilskyldu að hann uppfylli viðeigandi ákvæði laga, reglugerða og 
starfsleyfisins.  
 
3.16 Starfandi atvinnurekstur er rekstur sem hefur starfsleyfi við gildistöku reglugerðar 
þessarar eða atvinnustarfsemi sem sótt hefur verið um starfsleyfi fyrir enda hefjist 
starfsemi eigi síðar en einu ári eftir gildistöku reglugerðarinnar.  
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3.17 Umhverfismörk eru mörk sem óheimilt er að fara yfir í tilteknu umhverfi á tilteknum 
tíma og sett eru til að takmarka mengun umhverfis á grundvelli vísindalegrar þekkingar í 
því skyni að koma í veg fyrir eða draga úr skaðlegum áhrifum á heilsu manna og/eða 
umhverfið. Umhverfismörk geta verið sett til að vernda umhverfið í heild eða tiltekna 
þætti þess (svo sem heilsuverndarmörk og gróðurverndarmörk.). 
 
3.18 Útgefandi starfsleyfis er viðkomandi heilbrigðisnefnd eða Hollustuvernd ríkisins.  
 
3.19 Úttektarrannsókn er viðamikil rannsókn eða langtímamæling með það að markmiði 
að meta mengunarhættu, rannsókn á yfirgripsmiklum þáttum mengunar, t.d. frá 
farartækjum, eða rannsókn á mengun er berst frá öðrum löndum. Oft er slík rannsókn 
bundin við stærra svæði, svo sem tiltekið landsvæði, þéttbýli eða hluta af þéttbýli.  
 
3.20 Viðtaki er svæði sem tekur við mengun og þynnir hana eða eyðir. 
 
3.21 Vöktun merkir kerfisbundna og síendurtekna skráningu einstakra breytilegra þátta í 
umhverfinu.  
 
3.22 Þynningarsvæði er sá hluti viðtaka þar sem þynning mengunar á sér stað og ákvæði 
starfsleyfis kveða á um að mengun megi vera yfir umhverfismörkum eða 
gæðamarkmiðum.  
 

II. KAFLI 
Yfirumsjón, samræming og samþætting. 

Yfirstjórn. 
4. gr. 

4.1 Umhverfisráðherra fer með yfirstjórn mála samkvæmt reglugerð þessari.  
 

Hollustuvernd ríkisins. 
5. gr.  

5.1 Hollustuvernd ríkisins hefur yfirumsjón með því að ákvæðum reglugerðar þessarar sé 
framfylgt og að mengunarvarnir séu samræmdar og samþættar.  
 
5.2 Hollustuvernd ríkisins ber að tryggja að kröfur og skilyrði í starfsleyfum sem 
stofnunin gefur út og veiting þeirra sé í samræmi við ákvæði laga og reglugerða þar að 
lútandi.  
 
5.3 Stofnunin hefur einnig yfirumsjón með því að kröfur og skilyrði í starfsleyfum og 
veiting þeirra sé með samræmdum hætti hjá heilbrigðisnefndum sveitarfélaganna. Einnig 
skal hún fyrirbyggja tvíverknað og skörun í gerð starfsleyfa eftir því sem frekast er unnt. 
Þá sér stofnunin til þess að komið verði á samþættum mengunarvörnum. 
 
5.4 Hollustuvernd ríkisins gerir tillögur að mengunarvörnum fyrir einstakar 
atvinnugreinar, sbr. fylgiskjal 2, í samráði við heilbrigðisnefndir.  
 
5.5 Stofnunin skal veita heilbrigðisnefndum sveitarfélaganna ráðgjöf á þessu sviði, m.a. 
með útgáfu leiðbeiningarrita um gerð starfsleyfa o.fl.  
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5.6 Telji Hollustuvernd ríkisins nauðsynlegt að gera athugasemdir við vinnubrögð 
heilbrigðisnefndar vegna undirbúnings eða útgáfu starfsleyfis skal gera það skriflega.  
 

Heilbrigðisnefndir sveitarfélaganna og heilbrigðisfulltrúar. 
6. gr.  

6.1 Heilbrigðisnefnd ber að tryggja að kröfur og skilyrði í starfsleyfum sem hún gefur út 
og veiting þeirra sé í samræmi við ákvæði laga og reglugerða þar að lútandi. Henni ber að 
sjá til að komið verði á samþættum mengunarvörnum. 
 
6.2 Heilbrigðisfulltrúar starfa í umboði heilbrigðisnefnda. 
 

III. KAFLI 
Starfsleyfisskylda, umsóknir o.fl. 

Starfsleyfisskylda. 
7. gr.  

7.1 Allur atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, skal hafa gilt starfsleyfi, 
sbr. fylgiskjal 1, fylgiskjal 2 og I. viðauka með reglugerðinni. Ákvæði um starfsleyfi fyrir 
atvinnurekstur sem getið er um í tl. 10 í fylgiskjali 2 eru í 17. gr.  
 
7.2 Óheimilt er að hefja starfsleyfisskyldan atvinnurekstur án þess að starfsleyfi hafi verið 
gefið út.  
 
7.3 Að fenginni tillögu Hollustuverndar ríkisins gefur umhverfisráðherra út lista yfir 
tiltekna starfsemi, sem er á fylgiskjali 2, sem ekki er talin þörf á ítarlegri starfsleyfisgerð 
fyrir, enda samrýmist starfsemin gildandi skipulagi og sé í samræmi við samþykkta 
notkun fasteignar. Listanum skulu fylgja starfsreglur sem viðkomandi atvinnurekstur þarf 
að fara eftir. Birta skal listann með auglýsingu í B-deild Stjórnartíðinda. Beita skal 
ákvæðum 9., 10. og 11. gr., IV.-VI. kafla og VIII.-X. kafla reglugerðarinnar eins og við 
getur átt, sbr. og 4. mgr. 7. gr.  
 
7.4 Ákvæði 25. gr. hvað varðar auglýsingar gildir um atvinnurekstur, sbr. fylgiskjal 2, 
nema listi samkvæmt 3. mgr. hafi verið gefinn út. Þó getur heilbrigðisnefnd ákveðið að 
beita skuli ákvæðum 25. gr. reglugerðarinnar þótt atvinnurekstrar sé getið á lista 
samkvæmt 3. mgr. enda sé líklegt að reksturinn muni hafa í för með sér mengun og 
hugsanleg óþægindi fyrir nágranna. Þegar mat á þessu fer fram skal m.a. hafa hliðsjón af 
staðsetningu atvinnurekstrar, eðli starfsemi, fjölda starfsmanna, hvort fleiri en 2000 pe. 
séu losaðar við starfsemina, svo og af öðrum þáttum sem eru líklegir til þess að valda 
mengun.  
 

Útgefandi starfsleyfis.  
Hollustuvernd ríkisins.  

8. gr.  
8.1 Hollustuvernd ríkisins vinnur tillögur að starfsleyfum og gefur starfsleyfin út fyrir 
atvinnurekstur sem talinn er upp í fylgiskjali 1 með reglugerðinni og fyrir sambærilegan 
atvinnurekstur samkvæmt I. viðauka nema þann sem getið er um í liðum 6.4 til 6.6 í 
viðaukanum.  
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8.2 Við gerð tillögu skal stofnunin ávallt leita umsagnar hlutaðeigandi heilbrigðisnefndar 
og, eftir því sem við á hverju sinni, Náttúruverndar ríkisins, Skipulagsstofnunar, 
Vinnueftirlits ríkisins, frjálsra félagasamtaka og annarra sérfróðra aðila.  
 
8.3 Áður en umsagnar er leitað skal liggja fyrir rökstutt álit stofnunarinnar á áhrifum 
hugsanlegrar mengunar á umhverfið. Telji Hollustuvernd ríkisins eða umsagnaraðilar að 
upplýsingar um mengun og áhrif hennar á umhverfið séu ekki fullnægjandi getur 
stofnunin krafist þess að fram fari athuganir, mælingar eða rannsóknir á kostnað 
umsækjanda. 
 
8.4 Telji umsækjandi að útgefandi krefjist óeðlilegra athugana og/eða rannsókna vegna 
undirbúnings að útgáfu starfsleyfis getur hann kært þá ákvörðun til ráðherra, sbr. 33. gr.  
 
8.5 Hollustuvernd ríkisins skal senda afrit af útgefnum starfsleyfum til viðkomandi 
heilbrigðisnefndar og birta þau á heimasíðu stofnunarinnar.  
 

Útgefandi starfsleyfis.  
Heilbrigðisnefndir. 

9. gr.  
9.1 Viðkomandi heilbrigðisnefnd vinnur tillögur að starfsleyfum og gefur starfsleyfin út, 
sbr. fylgiskjal 2 og liði 6.4 til 6.6 í I. viðauka.  
 
9.2 Við gerð tillögu skal heilbrigðisnefnd leita umsagnar, eftir því sem við á hverju sinni, 
Hollustuverndar ríkisins, Náttúruverndar ríkisins, Skipulagsstofnunar, Vinnueftirlits 
ríkisins, frjálsra félagasamtaka og annarra sérfróðra aðila.  
 
9.3 Áður en umsagnar er leitað skal liggja fyrir rökstutt álit viðkomandi heilbrigðiseftirlits 
á áhrifum hugsanlegrar mengunar á umhverfið. Telji heilbrigðisnefnd eða umsagnaraðilar 
að upplýsingar um mengun og áhrif hennar á umhverfið séu ekki fullnægjandi getur hún 
krafist þess að fram fari athuganir, mælingar eða rannsóknir á kostnað umsækjanda.  
 
9.4 Telji umsækjandi að útgefandi krefjist óeðlilegra athugana og/eða rannsókna vegna 
undirbúnings að útgáfu starfsleyfis getur hann kært þá ákvörðun til ráðherra, sbr. 33. gr. 
 
9.5 Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 1. mars ár hvert senda yfirlit yfir útgefin starfsleyfi til 
Hollustuverndar ríkisins.  
 

Umsókn um starfsleyfi. 
10. gr. 

10.1 Umsókn um starfsleyfi skal senda hlutaðeigandi útgefanda. Með umsóknum skulu 
fylgja upplýsingar um atvinnureksturinn eins og krafist er í reglugerð þessari og öðrum 
reglum sem gilda um viðkomandi atvinnurekstur.  
 
10.2 Umsóknum skal fylgja eins og við á hverju sinni:  
a. lýsing á tegund atvinnurekstrar, umfangi hans og umfangi einstakra rekstrarþátta ef við 
á og uppdrættir af staðsetningu, 
b. afrit af staðfestu deiliskipulagi,  
c. lýsing á staðháttum við vinnslustað, 
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d. upptalning á hráefnum og hjálparefnum, öðrum efnum og þeirri orku sem er notuð eða 
framleidd, 
e. lýsing á uppruna, eðli og magni fyrirsjáanlegrar losunar út í andrúmsloft, vatn eða 
jarðveg, og greinargerð um áhrif losunar á umhverfið, 
f. lýsing á þeim mengunarvörnum sem valdar eru til að hindra eða draga úr losun, 
g. lýsing á áætluðum aðgerðum til að fylgjast með losun út í umhverfið,  
h. lýsing á tilhögun innra eftirlits vegna losunar út í umhverfið, 
i. lýsing á ráðstöfunum til að koma í veg fyrir myndun úrgangs ásamt upplýsingum og 
lýsingu á ráðstöfunum um endurnýtingu úrgangs, ef þörf er á,  
j. lýsing á tegund og magni úrgangs, þ.m.t. spilliefna, 
k. lýsing á öðrum ráðstöfunum sem gerðar verða, m.a. í samræmi við almenn skilyrði í 
14. gr. 
 
10.3 Í umsókn samkvæmt 2. mgr. skal vera samantekt, sem er ekki á tæknimáli, um þau 
atriði sem fram koma í umsókninni.  
 
10.4 Heimilt er að leggja fram fyrirliggjandi gögn sem unnin voru til að uppfylla ákvæði 
laga og reglugerða um mat á umhverfisáhrifum, reglugerða um hættumat í 
iðnaðarstarfsemi eða annarra viðeigandi reglna.  
 

Ófullnægjandi upplýsingar. 
11. gr.  

11.1 Nú telur útgefandi að ófullnægjandi upplýsingar séu í umsókn um starfsleyfi og skal 
þá vísa henni frá skriflega og gera grein fyrir þeim þáttum sem vanreifaðir eru. 
 
11.2 Heimilt er umsækjanda að kæra ákvörðun um frávísun, sbr. 1. mgr., til ráðherra. 
 

IV. KAFLI 
Almenn skilyrði starfsleyfis. 

Almenn skilyrði.  
12. gr.  

12.1 Starfsleyfi skal gefa út til tiltekins tíma, sbr. þó 1. mgr. 20. gr.  
 
12.2 Í starfsleyfum skulu vera ákvæði sem tryggja að atvinnureksturinn sé með þeim hætti 
að allar viðeigandi mengunarvarnir séu viðhafðar, og til þess sé beitt bestu fáanlegu tækni 
í þeim atvinnugreinum þar sem slíkt hefur verið skilgreint.  
 
12.3 Í ákvæði starfsleyfis skal þess gætt að gerð sé krafa um að orka sé vel nýtt. Jafnframt 
skal gera kröfu um að dregið verði með skipulögðum hætti úr myndun úrgangs, úrgangi 
sem myndast skal komið í endurnotkun og endurnýtingu og förgun þess úrgangs sem ekki 
er hægt að endurnota eða endurnýta verði með skipulögðum hætti. Þá skulu gerðar 
nauðsynlegar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir mengunaróhöpp og til þess að draga 
úr afleiðingum þeirra, sbr. lög og reglur þar að lútandi. 
 
12.4 Gera skal nauðsynlegar ráðstafanir til að fyrirbyggja mengun þegar rekstur er 
stöðvaður og til að koma rekstrarsvæði í viðunandi horf, að mati útgefanda starfsleyfis, 
þegar atvinnurekstur er endanlega stöðvaður eða starfsemi lögð niður.  
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Besta fáanlega tækni - gæðamarkmið - viðbótarráðstafanir.  
13. gr.  

13.1 Í starfsleyfum skal gera kröfu um notkun bestu fáanlegrar tækni við mengunarvarnir 
í þeim atvinnugreinum þar sem slíkt hefur verið skilgreint og skulu ákvæði um 
mengunarvarnir taka mið af því og IV. viðauka. Ef sett eru strangari gæðamarkmið fyrir 
umhverfið en hægt er að uppfylla með bestu fáanlegu tækni skal krefjast 
viðbótarráðstafana í starfsleyfi.  
 
13.2 Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefndum ber að fylgjast með og hafa tiltækar 
upplýsingar um bestu fáanlegu tækni. Hollustuvernd ríkisins skal veita 
heilbrigðisnefndum alla þá ráðgjöf sem mögulegt er og aðstæður krefjast. 
 

V. KAFLI 
Nýr atvinnurekstur.  

Samþættar mengunarvarnir o.fl. 
14. gr.  

14.1 Gera skal kröfu um samþættar mengunarvarnir hjá nýjum atvinnurekstri. Þá skal við 
gerð starfsleyfa huga að því að ráðstafanir sem gerðar eru til þess að draga úr tiltekinni 
mengun umhverfis valdi ekki aukinni mengun annars staðar.  
 
14.2 Skilyrði í starfsleyfum og veiting þeirra skal samræmd. Starfsleyfi samkvæmt 
fylgiskjali 1 og I. viðauka skulu innihalda eftirfarandi upplýsingar, önnur starfsleyfi skulu 
innihalda þær eins og við á hverju sinni:  
a. lýsingu á þeirri starfsemi sem heimiluð er, stærð hennar og staðsetningu,  
b. almenn skilyrði í samræmi við 12. gr. reglugerðar þessarar,  
c. ákvæði um bestu fáanlegu tækni við mengunarvarnir í þeim atvinnugreinum sem slíkt 
hefur verið skilgreint svo og viðbótarráðstafanir eftir því sem við á sbr. 1. mgr. 13. gr. 
d. ákvæði um losunarmörk,  
e. ákvæði um eftirlit eftirlitsaðila í samræmi við reglugerð þar að lútandi,  
f. ákvæði um innra eftirlit með losun út í umhverfið, 
g. ákvæði í samræmi við 8. kafla um fyrirhugaðar breytingar á rekstri, 
h. ákvæði 9. kafla um endurskoðun,  
i. ákvæði um tilkynningarskyldu vegna óhappa eða slysa sem gætu haft umtalsverð áhrif á 
umhverfið,  
j. ákvæði um tilkynningar til viðkomandi heilbrigðisnefnda ef atvinnustarfsemi er 
færanleg eða er færð á milli umdæma, 
k. ákvæði þess efnis að almenningur eigi rétt á aðgangi að upplýsingum, sbr. ákvæði XI. 
kafla,  
l. ákvæði um skyldur rekstraraðila,  
m. önnur ákvæði sem nauðsynleg eru til að tryggja umhverfisvernd sem við eiga hverju 
sinni. 
 

Nánar um efni starfsleyfis. 
15. gr.  

15.1 Í starfsleyfum, sbr. fylgiskjal 1 og I. viðauka, skal gera nákvæma grein fyrir þeim 
atriðum sem hér fara á eftir. Einnig í öðrum starfsleyfum eins og við á hverju sinni. 
Starfsleyfi skulu ná til allra rekstrarþátta. 
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15.2 Í starfsleyfi skal tilgreina losunarmörk fyrir mengandi efni einkum þau sem getið er í 
III. viðauka enda sé líklegt að mengandi efni verði losuð í umtalsverðu magni frá 
atvinnurekstrinum eða einstökum rekstrareiningum. Taka skal tillit til eðlis efnanna og 
hversu líklegt sé að þau berist á milli vatns, andrúmslofts og jarðvegs. Þar sem við á er 
heimilt að nota aðra viðmiðun en losunarmörk, t.d. umhverfismörk, gæðamarkmið eða að 
beita tæknilegum ráðstöfunum. 
 
15.3 Ef nauðsynlegt reynist skal einnig tíunda viðeigandi ráðstafanir sem tryggja verndun 
jarðvegs og grunnvatns og meðhöndlun úrgangsefna sem falla til við atvinnureksturinn. 
 
15.4 Þegar sett eru losunarmörk vegna atvinnurekstrar, sem fellur undir lið 6.6 í I. 
viðauka með reglugerðinni, skal hafa hliðsjón af hagnýtum þáttum. 
 
15.5 Losunarmörk, jafngildar færibreytur og tæknilegar ráðstafanir, sbr. 2., 3. og 4. mgr., 
skulu grundvallaðar á bestu fáanlegu tækni. Þetta gildir þó ekki ef ákvæði 13. gr. um 
viðbótarráðstafanir eiga við. Taka skal tillit til tæknibúnaðar viðkomandi atvinnurekstrar, 
staðsetningar hans og umhverfisskilyrða á staðnum. Í öllum tilvikum skal setja ákvæði í 
starfsleyfi þess efnis að mengun sem getur borist langar leiðir eða til annarra landa skuli 
haldið í lágmarki og tryggja víðtæka umhverfisvernd. 
 
15.6 Í starfsleyfi skal tilgreina ákvæði um eftirlit með losun, hvað varðar mæliaðferðir, 
mælitíðni og matsaðferðir. Einnig skulu vera ákvæði um skyldu rekstraraðila til þess að 
láta eftirlitsaðila í té þau gögn sem nauðsynleg eru til þess að kanna hvort skilyrðum 
starfsleyfisins sé fullnægt. Heimilt er að taka tillit til kostnaðar og ávinnings við mælingar 
samkvæmt þessari málsgrein vegna atvinnurekstrar í lið 6.6 í I. viðauka. 
 
15.7 Í starfsleyfum skulu vera ákvæði sem varða gangsetningar, leka vegna bilana, 
tímabundna stöðvun og endanlega stöðvun rekstrar ef hætta stafar af þessum þáttum eða 
vegna ófyrirsjáanlegra atvika sem valda því að ekki er hægt að fara að öllum ákvæðum í 
starfsleyfi í tiltekinn tíma.  
 
15.8 Í starfsleyfum skal einnig tilgreina önnur sérstök skilyrði eða kröfur sem eftirlitsaðili 
telur að þörf sé á og samræmast markmiðum reglugerðar þessarar.  
 
15.9 Ef viðkomandi atvinnurekstur er háður mati á umhverfisáhrifum skal í starfsleyfi 
taka fullt tillit til niðurstöðu matsins áður en starfsleyfið er gefið út, sbr. 10. kafla 
reglugerðarinnar. 
 
15.10 Telji útgefandi starfsleyfis að tiltekin framkvæmd kunni að hafa umtalsverð 
umhverfisáhrif ber honum að tilkynna hana til ráðherra í samræmi við reglugerð um mat á 
umhverfisáhrifum.  
 

VI. KAFLI 
Starfandi atvinnurekstur. 

Skilyrði rekstrar. 
16. gr.  

16.1 Starfsleyfi starfandi atvinnurekstrar skulu innihalda og a.m.k. uppfylla skilyrði 14. 
og 15. gr. frá og með gildistöku reglugerðar þessarar. Þó þarf starfandi atvinnurekstur 
ekki að hafa uppfyllt eftirfarandi skilyrði fyrr en 31. október 2007:  
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1. kröfu um samþættar mengunarvarnir, sbr. 3. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 14. gr., 
2. kröfu um að orka sé vel nýtt, sbr. 3. mgr. 12. gr. og b-lið 2. mgr. 14. gr.,  
3. kröfu um bestu fáanlegu tækni eða um viðbótaráðstafanir, sbr. 1. mgr. 13. gr. og c-lið 
2. mgr. 14. gr.  
 
Samræmingu samkvæmt 3. mgr. 5. gr. skal lokið fyrir sama tíma. 
 
16.2 Starfandi atvinnurekstur sætir mengunarvarnaeftirliti í samræmi við ákvæði 
starfsleyfa, reglugerðar þessarar, reglugerðar um mengunarvarnaeftirlit og annarra 
reglugerða eins og við á hverju sinni.  
 

VII. KAFLI 
Annar mengandi atvinnurekstur eða einstakar framkvæmdir.  

Tímabundinn atvinnurekstur eða einstök framkvæmd. 
17. gr. 

17.1 Þegar um er að ræða tímabundinn atvinnurekstur eða einstakar framkvæmdir, sbr. tl. 
10 í fylgiskjali 2, sem getur haft í för með sér mengun skal sækja um starfsleyfi til 
viðkomandi heilbrigðisnefndar eins fljótt og auðið er og með minnst tveggja vikna 
fyrirvara, nema aðstæður krefjist annars.  
 
17.2 Umsókn samkvæmt 1. mgr. skulu fylgja nauðsynlegar upplýsingar um 
atvinnureksturinn eða framkvæmdina.  
 
17.3 Heilbrigðisnefnd gefur út skriflegt starfsleyfi fyrir viðkomandi atvinnurekstri eða 
framkvæmd.  
 
17.4 Beita skal ákvæðum 9., 10. og 11. gr., IV.-VI. kafla og VIII.-X. kafla 
reglugerðarinnar eins og við getur átt, sbr. og 4. mgr. 7. gr.  
 

VIII. KAFLI 
Fyrirhugaðar breytingar á rekstri. 

Breytingar á rekstri. 
18. gr. 

18.1 Rekstraraðila ber að veita útgefanda starfsleyfis upplýsingar um fyrirhugaðar 
breytingar á atvinnurekstri með góðum fyrirvara áður en ráðist er í þær.  
 
18.2 Útgefandi metur upplýsingarnar innan 4 vikna frá móttöku þeirra samkvæmt 1. mgr. 
og tilkynnir rekstraraðila skriflega hvort nauðsynlegt sé að gefa út nýtt starfsleyfi og ber 
þá umsækjanda að leggja fram umsókn þess efnis til útgefanda starfsleyfis.  
 
18.3 Heimilt er að kæra ákvörðun útgefanda samkvæmt 2. mgr. í samræmi við 34. gr. 
reglugerðarinnar.  
 

Umsókn. 
19. gr.  

19.1 Í umsókn um nýtt starfsleyfi vegna breytinga á rekstri skulu a.m.k. koma fram þær 
upplýsingar sem krafist er í 10.-16. gr. reglugerðarinnar eins og við á hverju sinni. 
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Ákvæði III.-VI. kafla, svo og ákvæði XI. kafla reglugerðarinnar, gilda.  
 

IX. KAFLI 
Endurskoðun starfsleyfis. 

Regluleg endurskoðun.  
20. gr.  

20.1 Endurskoða skal starfsleyfi að jafnaði á fjögurra ára fresti.  
 
20.2 Komi í ljós við endurskoðun að nauðsynlegt reynist að gefa út nýtt starfsleyfi skal 
fara eftir þeim reglum sem gilda um ný starfsleyfi, sbr. þó þær reglur sem gilda um 
starfandi atvinnurekstur við gildistöku reglugerðar þessarar. 
 

Breyttar forsendur.  
21. gr.  

21.1 Skylt er útgefanda starfsleyfis að endurskoða það ef mengun af völdum 
atvinnurekstrar er meiri en búast mátti við þegar leyfið var gefið út, ef breytingar verða á 
bestu fáanlegu tækni sem gera það kleift að draga umtalsvert úr losun án óhóflegs 
kostnaðar. Jafnframt skal endurskoða starfsleyfið ef öryggi við rekstur eða vinnslu krefst 
þess að önnur tækni sé notuð en upphaflega var miðað við, ef breytingar verða á 
atvinnurekstri eða ef nýjar reglur um mengunarvarnir taka gildi.  
 
21.2 Ef nauðsynlegt reynist að mati útgefanda skal gefa út nýtt starfsleyfi samkvæmt 2. 
mgr. 18. gr. og ber þá umsækjanda að sækja um nýtt starfsleyfi.  
 
21.3 Heimilt er að kæra ákvörðun útgefanda til ráðherra. 
 

X. KAFLI 
Mat á umhverfisáhrifum.  

Starfsleyfisskyldur atvinnurekstur.  
22. gr.  

22.1 Nú er starfsleyfisskyldur atvinnurekstur, sem reglugerð þessi gildir um, háður mati á 
umhverfisáhrifum samkvæmt lögum og reglum þar að lútandi og skal þá niðurstaða 
matsins liggja fyrir áður en tillaga að starfsleyfi er auglýst, sbr. 24. gr. Ef niðurstaða mats 
á umhverfisáhrifum er kærð til umhverfisráðherra er óheimilt að auglýsa tillögu að 
starfsleyfi fyrr en niðurstaða kærumálsins liggur fyrir.  
 
22.2 Reynist niðurstaða kærumálsins vera sú að meta skuli frekari áhrif viðkomandi 
starfsemi er óheimilt að auglýsa tillögu að starfsleyfi þar til lokaniðurstaða liggur fyrir í 
mati á umhverfisáhrifum. 
 
22.3 Ef ekki er fallist á fyrirhugaðan atvinnurekstur í mati á umhverfisáhrifum, 
samkvæmt 1. og 2. mgr., er óheimilt að gefa út starfsleyfi.  
 

Niðurstaða mats á umhverfisáhrifum. 
23. gr.  

23.1 Í starfsleyfistillögu og starfsleyfi skal taka fullt tillit til niðurstöðu mats á 
umhverfisáhrifum, m.a. skal mæla fyrir um nauðsynlegar rannsóknir vegna fyrirhugaðrar 
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starfsemi og vakta þá umhverfisþætti sem starfsemin hefur áhrif á. Slíkar rannsóknir eru á 
kostnað og ábyrgð rekstraraðila.  
 

XI. KAFLI 
Auglýsingar og aðgangur að upplýsingum.  
Auglýsing umsóknar og tillögu að starfsleyfi. 

24. gr.  
24.1 Útgefandi starfsleyfis skal tryggja að almenningur eigi greiðan aðgang að 
starfsleyfisumsóknum. Umsóknin skal liggja frammi á skrifstofu viðkomandi 
sveitarstjórnar ásamt starfsleyfistillögu, sbr. 2. mgr., og er heimilt að gera athugasemdir 
við umsóknina áður en frestur, sem þar greinir, rennur út. 
 
24.2 Útgefandi starfsleyfis skal auglýsa á tryggan hátt, s.s. í dagblaði eða staðarblaði ef 
við á, að starfsleyfistillaga sé komin fram, hvers efnis tillagan sé og hvar hún liggi 
frammi. Einnig skal tilgreina frest til þess að gera skriflegar athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til að gera skriflegar athugasemdir vegna starfsleyfa fyrir atvinnurekstur sem 
tilgreindur er í fylgiskjali I og I. viðauka skal hann vera átta vikur frá auglýsingu. Frestur 
til að gera athugasemdir vegna annarra starfsleyfa skal vera fjórar vikur frá auglýsingu. 
Athugasemdum skal koma til útgefanda.  
 

Útgáfa starfsleyfis fyrir atvinnurekstur 
sem tilgreindur er í fylgiskjali 1 og I. viðauka. 

25. gr.  
25.1 Útgefandi starfsleyfis fyrir atvinnurekstur sem tilgreindur er í fylgiskjali 1 og I. 
viðauka skal innan fjögurra vikna frá því að frestur til að gera athugasemdir við tillögu að 
starfsleyfi rennur út taka ákvörðun um útgáfu starfsleyfisins. Skal umsækjanda um 
starfsleyfi og þeim sem athugasemdir hafa gert tilkynnt um ákvörðunina bréflega og 
jafnframt upplýst um heimild til að kæra ákvörðunina til fullnaðarúrskurðar ráðherra og 
gerð grein fyrir því efnislega hvernig tekið hefur verið á athugasemdum hvers og eins. 
 
25.2 Ákvörðun um útgáfu starfsleyfis samkvæmt 1. mgr. er heimilt að kæra til 
fullnaðarúrskurðar ráðherra, sbr. 33. gr., innan tveggja vikna frá ákvörðun útgefanda.  
 

Útgáfa starfsleyfis fyrir atvinnurekstur sem tilgreindur er í fylgiskjali 2. 
26. gr. 

26.1 Útgefandi skal innan fjögurra vikna frá því að frestur til að gera athugasemdir við 
tillögu að starfsleyfi rennur út taka ákvörðun um útgáfu starfsleyfisins. Skal umsækjanda 
um starfsleyfi og þeim sem athugasemdir hafa gert tilkynnt um ákvörðunina bréflega og 
upplýst um heimild til að krefjast rökstuðnings fyrir ákvörðuninni. Beiðni um rökstuðning 
skal berast innan 7 daga frá því að hún barst aðila. Jafnframt skal útgefandi upplýsa um 
heimild til að kæra ákvörðunina til fullnaðarúrskurðar ráðherra. 
 
26.2 Ákvörðun um útgáfu starfsleyfis er heimilt að kæra til fullnaðarúrskurðar ráðherra, 
sbr. 33. gr., innan tveggja vikna frá ákvörðun útgefanda eða innan tveggja vikna frá því 
að rökstuðningur útgefanda hefur verið tilkynntur aðila.  
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Handhafi starfsleyfis. 
27. gr. 

27.1 Starfsleyfi skal gefið út á rekstraraðila. 
 
27.2 Komi nýr rekstraraðili að atvinnurekstri er hefur gilt starfsleyfi er heimilt að færa 
starfsleyfið yfir á nýjan rekstraraðila án þess að gefið verði út nýtt starfsleyfi, enda verði 
engin önnur breyting á starfsleyfi. 
 

Auglýsing starfsleyfis. 
28. gr.  

28.1 Auglýsa skal í B-deild Stjórnartíðinda útgáfu og gildistöku starfsleyfa fyrir 
atvinnurekstur sem tilgreindur er í fylgiskjali 1 og I. viðauka. 
 
28.2 Þegar nýtt starfsleyfi hefur verið gefið út skal almenningur hafa aðgang að því hjá 
útgefanda og ljósriti gegn greiðslu ljósritunarkostnaðar. 
 

Takmarkanir á upplýsingarétti. 
29. gr.  

29.1 Heimilt er að takmarka upplýsingarétt samkvæmt þessum kafla í samræmi við 
heimildarákvæði um takmarkanir í lögum nr. 21/1993, um upplýsingamiðlun og aðgang 
að upplýsingum um umhverfismál, einkum 4. og 5. gr. laganna, og í samræmi við 
upplýsingalög nr. 50/1996. Óski umsækjandi eftir því að takmarkaður verði aðgangur að 
þeim upplýsingum sem hann leggur fram með starfsleyfi skal hann tilgreina hvaða 
upplýsingar hann óski að svo skuli fara með. 
 

Þagnarskylda starfsmanna. 
30. gr. 

30.1 Þeir sem starfa samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar eru bundnir þagnarskyldu 
um atriði er varða framleiðslu- og verslunarleynd. Sama gildir um atriði sem þeir fá 
vitneskju um og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskyldan helst 
þótt látið sé af starfi.  
 
30.2 Upplýsingar og tilkynningar eftirlitsaðila til fjölmiðla skulu vera efnislega 
rökstuddar og þess gætt að einstakar atvinnugreinar, stofnanir eða fyrirtæki bíði ekki tjón 
og álitshnekki að óþörfu. 
 

XII. KAFLI 
Kostnaður vegna starfsleyfisgerðar.  

Sveitarfélög.  
31. gr.  

31.1 Sveitarfélögum er heimilt að innheimta gjald fyrir vinnslu og útgáfu starfsleyfa og 
fyrir aðra þjónustu og verkefni sem tengjast starfsleyfisgerð samkvæmt fylgiskjali 2 og 
liðum 6.4-6.6 í I. viðauka, sbr. gjaldskrá sem sett er samkvæmt 3. mgr. 12. gr. laga nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.  
 
31.3 Gjöld samkvæmt 1. mgr. má innheimta með fjárnámi. Gjöld skulu tryggð með 
lögveðsrétti í viðkomandi fasteign tvö ár eftir gjalddaga þegar leyfi eða þjónusta er tengd 
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notkun fasteignar. 
 

Hollustuvernd ríkisins. 
32. gr.  

32.1 Hollustuvernd ríkisins innheimtir gjald fyrir vinnslu og útgáfu starfsleyfa og fyrir 
aðra þjónustu og verkefni sem tengjast starfsleyfisgerð, sbr. fylgiskjal 1 með 
reglugerðinni og I. viðauka.  
 
32.2 Ráðherra setur gjaldskrár, sbr. 1. mgr., að fengnum tillögum stofnunarinnar í 
samræmi við 21. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Gjaldskráin 
skal birt í B-deild Stjórnartíðinda. 
 
32.3 Gjöld samkvæmt ákvæði þessu má innheimta með fjárnámi. 
 

XIII. KAFLI 
Úrskurður. 

Fullnaðarúrskurður ráðherra.  
33. gr.  

33.1 Ákvörðun um útgáfu starfsleyfis er heimilt að kæra til fullnaðarúrskurðar ráðherra 
innan tveggja vikna frá ákvörðun útgefanda.  
 
33.2 Rísi ágreiningur milli heilbrigðisnefndar og sveitarstjórna um framkvæmd 
reglugerðarinnar eða heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga eða um ákvarðanir sem teknar 
eru samkvæmt þeim skal vísa málinu til fullnaðarúrskurðar ráðherra. Sama gildir um 
ágreining milli Hollustuverndar ríkisins og heilbrigðisnefnda. 
 
33.3 Frestur til þess að skjóta máli til umhverfisráðherra samkvæmt 2. mgr. er þrír 
mánuðir frá því að ágreiningur reis eða ákvörðunin var tilkynnt. 
 
33.4 Ráðherra skal kveða upp úrskurð samkvæmt 1. og 2. mgr. svo fljótt sem auðið er og 
eigi síðar en fjórum vikum eftir að honum berst mál í hendur. Sé mál viðamikið og 
fyrirsjáanlegt að afgreiðsla taki lengri tíma skal tilkynna hlutaðeigandi það og tiltaka 
afgreiðslufrest sem aldrei skal þó vera lengri en átta vikur. Leita skal umsagna frá 
málsaðilum og öðrum eins og þörf er á.  
 

XIV. KAFLI 
Valdsvið og þvingunarúrræði.  

34. gr.  
34.1 Til þess að knýja á um framkvæmd ráðstöfunar samkvæmt reglugerð þessari geta 
heilbrigðisnefnd og heilbrigðisfulltrúi, svo og Hollustuvernd ríkisins, í þeim tilvikum sem 
stofnunin fer með eftirlit, beitt ákvæðum VI. kafla laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og 
mengunarvarnir, eins og við getur átt hverju sinni.  
 

Viðurlög. 
35. gr. 

35.1 Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum hvort sem þau eru framin af 
ásetningi eða stórfelldu gáleysi. Sé um stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu 
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þau að auki varða fangelsi allt að fjórum árum. 
 
35.2 Sektir má ákvarða lögaðila þó að sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn eða 
starfsmenn hans eða aðra þá einstaklinga sem í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið 
eða getað orðið til hagsbóta fyrir lögaðilann.  

V. KAFLI 
Lagastoð, gildistaka o.fl. 

36. gr.  
36.1 Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 5. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti 
og mengunarvarnir, sbr. og lög nr. 32/1986, um varnir gegn mengun sjávar, sbr. og lög nr. 
52/1988, um eiturefni og hættuleg efni og sbr. og lög nr. 18/1996, um erfðabreyttar 
lífverur. Þá er reglugerðin sett að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga hvað 
varðar skyldur sveitarfélaga, sbr. ákvæði 3. mgr. 9. gr. laga um hollustuhætti og 
mengunarvarnir. 
 
36.2 Reglugerðin er sett með hliðsjón af tölul. 2g, 2ab og 16 XX. viðauka EES-
samningsins (tilskipun 96/61/EB, tilskipun 84/360/EBE og ákvörðun 96/511/EB). 
 
37.3 Reglugerðin öðlast gildi við birtingu og um leið fellur úr gildi 
mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994, ásamt síðari breytingum, nema VII. kafli 
reglugerðarinnar og viðauki 5 við hana.  

Ákvæði til bráðabirgða. 
I. 

Hollustuvernd ríkisins skal gera áætlun um endurskoðun starfsleyfa, sbr. 9. kafla 
reglugerðarinnar, og skal stefnt að því að endurskoða starfsleyfi einstakra tegunda 
atvinnurekstrar samtímis. Áætlun þessi skal liggja fyrir 1. desember 1999 og kynna skal 
hana sérstaklega fyrir handhöfum starfsleyfa. Heilbrigðisnefndir skulu einnig gera 
sambærilegar áætlanir fyrir 1. mars 2000 og kynna þær.  
 
Stofnunin skal einnig gera áætlun vegna samræmingar krafna í starfsleyfum, sbr. 3. mgr. 
5. gr. og 14. gr. reglugerðarinnar. Áætlun þessi skal liggja fyrir 1. janúar 2000 og kynnt 
sérstaklega fyrir heilbrigðisnefndum.  

II. 
Atvinnurekstur sem fellur undir fylgiskjal 2 og er starfandi við gildistöku reglugerðar 
þessarar hefur þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. 7. gr. frest til 1. janúar 2001 til að afla sér 
starfsleyfis. 
 
Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 1. mars 2000 gera áætlun um útgáfu starfsleyfis til handa 
atvinnurekstri sem starfandi er án starfsleyfis í umdæmi þeirra við gildistöku reglugerðar 
þessarar. Í áætluninni er heimilt að setja ákvæði um að umsóknir um starfsleyfi fyrir 
einstakar atvinnugreinar skuli berast innan tiltekins frests. Áætlun þessi skal kynnt 
Hollustuvernd ríkisins og hlutaðeigandi atvinnurekstri. 
 

Umhverfisráðuneytinu, 29. október 1999. 

Siv Friðleifsdóttir. 
Magnús Jóhannesson. 
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Reglugerð nr. 851/2002 um grænt bókhald 

REGLUGERÐ um grænt bókhald. 
 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Markmið. 

Markmið reglugerðar þessarar er að veita almenningi, félagasamtökum og stjórnvöldum 

upplýsingar um hvernig umhverfismálum er háttað í starfsemi sem haft getur í för með sér 

mengun. Ennfremur er það markmið reglugerðarinnar að hvetja rekstraraðila til að 

fylgjast vel með helstu umhverfisþáttum starfseminnar og leitast við að tryggja að þróun 

starfseminnar sé jákvæð fyrir umhverfið. 

 

2. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir um færslu græns bókhalds og skýrslur um grænt bókhald fyrir 

starfsleyfisskylda starfsemi sem tilgreind er á lista í viðauka með reglugerð þessari.  

 

3. gr. 

Skilgreiningar. 

Í reglugerð þessari merkir: 

Grænt bókhald: Efnisbókhald þar sem fram koma upplýsingar um hvernig umhverfis-

málum er háttað í viðkomandi starfsemi, aðallega í formi tölulegra upplýsinga. 

Skýrsla um grænt bókhald: Niðurstöður græns bókhalds fyrir hvert bókhaldstímabil þess. 

Útgefandi starfsleyfis: Heilbrigðisnefnd eða Umhverfisstofnun. 
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Hráefni: Allt efni, bæði lífrænt og ólífrænt, sem notað er við framleiðslu varnings eða 

frekari vinnslu á afurðum úr náttúrunni. 

 Úrgangur: Efni hvort sem það er í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi og er 

losað frá starfsleyfisskyldu fyrirtæki.  

 Spilliefni: Úrgangur sem merktur er með stjörnu * í I. viðauka með reglugerð um 

skrá yfir spilliefni og annan úrgang og einnig annar úrgangur sem hefur einn eða fleiri 

eiginleika sem tilteknir eru í III. viðauka með tilvitnaðri reglugerð.  

Viðtaki: Svæði sem tekur við mengun og þynnir hana eða eyðir. 

Viðurkennd umhverfisstjórnunarkerfi: Vottuð umhverfismálakerfi ESB (EMAS) eða ISO 

14001. 

 

4. gr. 

Bókhaldsaðilar. 

Færa skal grænt bókhald fyrir atvinnustarfsemi sem háð er starfsleyfi samkvæmt 5. gr. a 

laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og nánar 

greinir í fylgiskjali með reglugerð þessari. 

Þeir aðilar sem tilgreindir eru á fylgiskjali með reglugerð þessari, en reka atvinnu-

starfsemi sem er minni að umfangi en þar greinir er heimilt að skila útgefanda starfsleyfis 

skýrslu um grænt bókhald og óska eftir birtingu þess. Um slíkar skýrslur fer samkvæmt 

reglugerð þessari. 

 

5. gr. 

Framkvæmd 

Umhverfisstofnun annast framkvæmd reglugerðar þessarar. Umhverfisstofnun annast 

gerð skriflegra leiðbeininga um færslu græns bókhalds í samvinnu við hagsmunaaðila og 

skal veita upplýsingar til almennings og hagsmunaaðila um grænt bókhald ef óskað er 
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eftir. Ennfremur annast Umhverfisstofnun birtingu skýrslna um grænt bókhald. Birting 

skýrslna um grænt bókhald felur ekki í sér viðurkenningu Umhverfisstofnunar á þeim 

upplýsingum sem þar koma fram. 

Útgefandi starfsleyfis skal kanna hvort skýrslan um grænt bókhald fullnægi kröfum. sem 

fram koma í 6.-8. gr.  

 

II. KAFLI 

Skýrslur um grænt bókhald. 

6. gr. 

Almennar upplýsingar. 

Í skýrslu um grænt bókhald skal tilgreina:  

1. nafn og heimilisfang starfsleyfishafans, útgefanda starfsleyfis, ásamt því hvaða aðili 

hafi eftirlit með starfsleyfi fyrirtækisins, 

2. númer fyrirtækjaflokks skv. fylgiskjali með reglugerð þessari, 

3. stjórn fyrirtækisins, 

4.  tímabil sem græna bókhaldið nær yfir, ef það er annað en reikningsárið, 

5.  hvort fyrirtækið hafi sótt um undanþágu frá færslu græns bókhalds, sbr. 14. gr., 

6. gildistíma starfsleyfisins. 

Í grænu bókhaldi skulu koma fram upplýsingar um hvernig umhverfismálum er háttað í 

viðkomandi starfsemi. Skal þannig gerð grein fyrir helstu áhrifaþáttum í umhverfismálum 

starfseminnar. Einnig skal gera stuttlega grein fyrir því með hvaða hætti þær upplýsingar 

sem skráðar eru skv. 7. gr. reglugerðar þessarar eru valdar til útskýringar á því hvernig 

umhverfismálum er háttað í starfseminni. 
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7. gr. 

Hráefna- og auðlindanotkun. 

Í skýrslu um grænt bókhald skulu koma fram upplýsingar um meginnotkun fyrirtækisins á 

hráefnum, orku, jarðhitavatni og köldu vatni á bókhaldstímabilinu, ásamt helstu 

tegundum og magni efna sem valda mengun: 

1. í framleiðslu- eða vinnsluferli, 

2. sem losað er út í andrúmsloft, vatn, sjó og jarðveg, 

3. í framleiðsluvörunni, 

4. í úrgangi frá framleiðslunni þ.m.t. spilliefni, 

5. sem eiturefni og hættuleg efni, skv. lögum um eiturefni og hættuleg efni. 

Ekki er skylt að tilgreina aðrar mæliniðurstöður varðandi mengandi efni en kveðið er á 

um í gildandi starfsleyfi.  

Orku, vatn, hráefni og úrgang og aðra losun skal gefa upp í eftirfarandi mælieiningum: 

 

Raforka Kwst 

Jarðefnaeldsneyti lítrar/tonn 

Gas rúmmetrar 

Jarðhitavatn rúmmetrar 

Kalt vatn rúmmetrar 

Hráefni Massi 

Losun efna í viðtaka Massi 

Svifryk Massi 

Frárennsli lítrar/tonn 

Spilliefni/úrgangur massi/rúmmál 
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Einnig er heimilt að gefa efnanotkun og losun upp sem magn á hverja framleidda einingu. 

Upplýsingar þær sem fyrir koma í 3. mgr. skal birta sem magntölur, þó getur fyrirtækið, 

ef það telst nauðsynlegt vegna framleiðsluleyndar, birt tölurnar sem hlutfallstölur miðað 

við umsetningu yfir árið, miðað við grunnárið sem er táknað með tölunni 100.  

Velji fyrirtækið að birta upplýsingarnar sem vísitölur, sbr. 5. mgr., skal grunnárið vera 

undangengið ár þ.e. árið á undan fyrsta græna bókhaldsárinu eða fyrsta græna 

bókhaldsárið.  

Setja skal upplýsingar fram á almennu máli og með því auðvelda þeim aðilum sem ekki 

eru kunnugir rekstrinum skilning á skýrslunni. 

 

8. gr. 

Yfirlýsing fyrirtækisins. 

Starfleyfishafi ber ábyrgð á þeim upplýsingum sem fram koma í skýrslu um grænt 

bókhald og stjórn fyrirtækisins skal staðfesta þær upplýsingar sem nefndar eru í 6.-7. gr.  

Ef veruleg frávik hafa orðið í rekstri viðkomandi bókhaldsaðila sem varða umhverfismál 

hans svo sem aukin framleiðsla, breyting á samsetningu framleiðslu, bilun í tæknibúnaði, 

mengunaróhapp, vélarbilun svo og ef breytt hefur verið um tæknibúnað skal gera grein 

fyrir því.  

 

9. gr. 

Aðgangur að upplýsingum. 

Upplýsingar sem stjórn fyrirtækisins telur framleiðsluleyndarmál er ekki skylt að birta í 

skýrslu um grænt bókhald, enda séu slík atriði tilgreind í skýrslunni og ekki gerðar 

athugasemdir við það af hálfu útgefanda starfsleyfis.  
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Fallist útgefandi starfsleyfis ekki á framsetningu starfsleyfishafa með vísan til þessa 

ákvæðis skal starfsleyfishafa tilkynnt þar um. Slíkum ágreiningi má skjóta til úrskurðar-

nefndar skv. 31. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir. 

 

10. gr. 

Endurskoðun. 

Skýrsla um grænt bókhald skal endurskoðuð á sambærilegan hátt og fjárhagsbókhald 

fyrirtækja.  

Endurskoðun græns bókhalds skal framkvæmd af aðila sem hefur yfir að ráða þekkingu á 

sviði framleiðslu- og umhverfismála viðkomandi fyrirtækis þ.m.t. mikilvægum 

umhverfisþáttum í starfseminni. Hann skal ennfremur vera óháður og hlutlaus. 

Endurskoðun skýrslu um grænt bókhald fellst í staðfestingu á því að tölur sem gefnar eru 

upp séu réttar og í samræmi við fjárhagsbókhald fyrirtækisins og þær tölur sem sendar eru 

þeim aðila sem hefur eftirlit með starfsleyfi vegna mengunarmælinga.  Endurskoðandi 

skýrslu um grænt bókhald skal gera grein fyrir endurskoðun skýrslunnar og staðfesta 

endurskoðunina með undirritun sinni. 

 

11. gr. 

Skil á skýrslum. 

Fyrirtæki sem færa eiga grænt bókhald skulu fyrir 1. maí ár hvert senda útgefanda starfs-

leyfis skýrslu um grænt bókhald fyrir viðkomandi bókhaldsár.  

Sé heilbrigðisnefnd útgefandi starfsleyfis skal hún senda Umhverfisstofnun viðkomandi 

skýrslu um grænt bókhald að lokinni könnun á kröfum sbr. 6.-8. gr. í reglugerð þessari. 

Heilbrigðisnefnd skal senda Umhverfisstofnun skýrslu um grænt bókhald innan þriggja 

vikna til birtingar. 
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12. gr. 

Birting. 

Umhverfisstofnun skal birta skýrslu um grænt bókhald innan fjögurra vikna frá móttöku 

skýrslunnar. 

 

13. gr. 

Undanþágur. 

Þegar sérstaklega stendur á getur ráðherra, að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar og 

Umhverfisstofnunar, veitt undanþágu frá skyldu til færslu græns bókhalds.  Í umsókn um 

undanþágu frá skyldu um færslu græns bókhalds skal tilgreina ástæður þess að 

starfsleyfishafi óskar undanþágu og áætlun um hvenær viðkomandi hyggst hefja færslu 

græns bókhalds. 

Fyrirtæki sem eiga að færa skýrslu um grænt bókhald geta samið við Umhverfisstofnun 

um að taka upp viðurkennt umhverfisstjórnunarkerfi og fengið frest til að taka upp grænt 

bókhald þó eigi lengur en til 1. janúar 2006. Í samkomulaginu verði sett fram tímasett 

áætlun um áfanga í innleiðingu vottaðs umhverfistjórnunarkerfis og skal stofnunin 

upplýst reglulega um framgang áætlunarinnar. 

Fyrirtækið skal upplýsa Umhverfisstofnun um að það muni hefja vinnu við grænt bókhald 

og senda skýrslu fyrir fyrsta reikningsárið þegar eftir liðinn frest, skv. reglugerð þessari 

og tilkynna ráðherra hvaða reikningsár um verður að ræða, skv. 2. mgr. 

Fyrirtæki sem fresta að skila inn skýrslu fyrir fleiri en eitt grænt bókhaldsár, verða að 

senda eftir hvert liðið bókhaldsár yfirlýsingu, sem lýsir stöðunni varðandi innleiðingu 

vottaðs umhverfisstjórnunarkerfis skv. ISO 14001 eða EMAS. 

Umsókn um frestun á færslu græns bókhalds skal hafa borist umhverfisráðherra fyrir 1. 

september viðkomandi bókhaldsárs. 
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III. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

14. gr. 

Ný starfsleyfi. 

Heilbrigðisnefndir skulu tilkynna Umhverfisstofnun um útgáfu nýrra starfsleyfa til fyrir-

tækja og reksturs sem heyrir undir reglugerð þessa í síðasta lagi 4 vikum eftir útgáfu 

þeirra.  

 

15. gr. 

Gjaldtaka. 

Umhverfisstofnun er heimilt að taka gjald fyrir birtingu skýrslna um grænt bókhald fyrir-

tækja samkvæmt gjaldskrá, sbr. 21. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 

7/1998, með síðari breytingum. Slíkt gjald skal eigi vera hærra en sem nemur kostnaði við 

birtingu skýrslunnar.  

Útgefanda starfsleyfis er heimilt að taka gjald sem samsvarar kostnaði við athugun á því 

hvort skýrsla um grænt bókhald fullnægir formkröfum 6.-8. gr. reglugerðar þessarar sam-

kvæmt gjaldskrá, sbr. 21. og 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, 

með síðari breytingum.  

16. gr. 

Þvingunarúrræði. 

Til að knýja á um framkvæmd ráðstöfunar samkvæmt reglugerð þessari, getur útgefandi 

starfsleyfis veitt áminningu. Jafnframt skal veita hæfilegan frest til úrbóta ef þeirra er 

þörf. 

Ef aðili sinnir ekki fyrirmælum innan tiltekins frests getur útgefandi starfsleyfis ákveðið 

honum dagsektir þar til úr er bætt. Dagsektir má innheimta með fjárnámi. 

 



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

94

17. gr. 

Úrskurðir. 

Um málsmeðferð og úrskurði gilda ákvæði VII. kafla laga um hollustuhætti og meng-

unarvarnir, nr. 7/1998.  

18. gr. 

Viðurlög. 

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum.  Sektir má ákvarða lögaðila þó að 

sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans eða aðra þá einstaklinga sem 

í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta fyrir lögaðilann. Þó 

skal lögaðili ekki sæta refsingu ef um óhapp er að ræða. Einnig má, með sama skilorði, 

gera lögaðila sekt ef fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans eða aðrir einstaklingar sem í 

þágu hans starfa gerast sekir um brot. Mál út af brotum gegn lögum þessum, reglugerðum 

eða samþykktum sveitarfélaga skulu sæta meðferð opinberra mála. 

19. gr. 

Gildistaka. 

 Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 17. tl. 5. gr. laga um hollustuhætti og 

mengunarvarnir, nr. 7/1998, og að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga 

hvað varðar skyldur sveitarfélaga, sbr. ákvæði 3. mgr. 9. gr. sömu laga, tekur gildi 1. 

janúar 2003. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Fyrsta bókhaldsár græns bókhalds er árið 2003 og fyrstu skýrsluskil eru 1. júni 2004. 

 

Umhverfisráðuneytinu, 25. nóvember 2002. 

 

Siv Friðleifsdóttir. 

Sigrún Ágústsdóttir. 
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Reglugerð nr.322/2002  um útstreymisbókhald 

REGLUGERÐ 

um útstreymisbókhald. 

1. gr. 

Markmið. 

Markmið reglugerðar þessarar er að safna samanburðarhæfum upplýsingum um útstreymi 

mengunarefna frá tiltekinni starfsemi og gera kleyft að birta þær í samevrópskri skýrslu 

þannig að upplýsingarnar séu aðgengilegar almenningi og fyrirtækjum í Evrópu. 

2. gr. 

Gildissvið. 

Reglugerð þessi gildir um skráningu upplýsinga um losun efna í vatn og í andrúmsloft frá 

fyrirtækjum sem falla undir I. viðauka með reglugerð um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur 

sem getur haft í för með sér mengun, nr. 785/1999, með síðari breytingum og reglugerð 

um mengunarvarnaeftirlit, nr. 786/1999, með síðari breytingum.  

3. gr. 

Skýrslugjöf. 

Fyrirtækjum sem falla undir I. viðauka með reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir 

atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun og reglugerð nr. 786/1999 um 

mengunarvarnaeftirlit ber að skila til Hollustuverndar ríkisins og eftirlitsaðila 

upplýsingum um losun mengandi efna frá hverri starfsstöð fyrirtækisins, þar sem losun 

efna frá starfsstöðinni er yfir þeim mörkum sem tilgreind eru í viðauka A1 í reglugerð 

þessari. 
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Upplýsingunum skal skila til Hollustverndar ríkisins fyrir 1. mars ár hvert fyrir næsta 

almanaksár á undan, fyrst árið 2003, næst árið 2005 og síðan árlega frá árinu 2007.  

 

Upplýsingunum ber að skila á skýrsluformi sem birt er í viðauka A2. Hollustuvernd 

ríkisins skal leggja til rafrænt skýrsluform þar sem fram koma þær lágmarksupplýsingar 

sem hver flokkur fyrirtækja á að skila inn. Nota skal upplýsingar í viðauka A3 eftir því 

sem við á í skýrslunum. 

4. gr. 

Eftirlit. 

Hollustuvernd ríkisins ber að sjá um að ákvæðum reglugerðar þessarar sé framfylgt. 

5. gr. 

Valdsvið og þvingunarúrræði. 

Til að knýja á um ráðstafanir samkvæmt reglugerð þessari skal fylgja þeim 

þvingunarúrræðum sem mælt er fyrir um í IX. kafla reglugerðar nr. 786/1999 um 

mengunarvarnaeftirlit. Að öðru leyti gilda um valdsvið og þvingunarúrræði ákvæði VI. 

kafla laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum. 

6. gr. 

Viðurlög. 

Mál sem kunna að rísa út af brotum á reglugerð þessari varða sektum hvort sem þau eru 

framin af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. Sé um stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot að 

ræða skulu þau að auki varða fangelsi allt að fjórum árum. 

 

Sektir má ákvarða lögaðila þó að sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn 
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hans eða aðra þá einstaklinga sem í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað 

orðið til hagsbóta fyrir lögaðilann. 

7. gr. 

Lagastoð og gildistaka. 

Reglugerð þessi er sett með stoð í 5. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 

7/1998, með síðari breytingum.  

 

Einnig er höfð hliðsjón af ákvæðum tl. 2.g og 2.ga í XX. viðauka samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið, tilskipun 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit 

og ákvörðun 2000/479/EB. 

 

Reglugerðin öðlast gildi nú þegar. 

Umhverfisráðuneytinu, 11. apríl 2002. 

F. h. r. 

Magnús Jóhannesson. 

Ingimar Sigurðsson. 
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Viðauki III – Ísfélag Vestmannaeyja hf. FES, skýrsla um 

grænt bókhald fyrir árið 2004  

Ísfélag Vestmannaeyja hf. FES  
SKÝRSLA UM GRÆNT BÓKHALD  
FYRIR ÁRIÐ 2004  
 
Efnisyfirlit  
1 Ísfélag Vestmannaeyja hf..................................... 3  
1.1 Upplýsingar um fyrirtækið og starfsleyfi FES ... ... 3  
1.2 Staðsetning FES............................................ 3  
1.3 Vinnsluferll FES ................ ........................ 3  
1.4 Umfang starfseminnar í FES................................. 5  
1.5 Umhverfisþættir í grænu bókhaldi -- vinsun..................5  
1.6 Hlutur starfsmanna í vinnu við grænt bókhald............... 5  
1.7 Umhverfismál............................................... 5  
2 Yfirlýsing stjórnar Ísfélags Vestmannaeyja hf................ 5  
3 Staðfesting endurskoðanda.................................... 5  
4 Umhverfisstefna Ísfélags Vestmannaeyja hf ................. 5  
5 Lykiltölur um umhverfismál, hráefna- og auðlindanotkun ...... 5  
5.1 Umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði í starfsleyfi.... 5  
5.2 Hráefni, hjálparefni og auðlindir ......................... 6  
5.2.1 Hráefni og hjálparefni .................................. 6  
5.2.2 Auðlindir ............................................... 7  
5.3 Umhverfisþættir ........................................... 8  
5.3.1 Tegundir og magn mengunarefna í vinnsluferli ............ 8  
5.3.2 Tegundir og magn mengunarefna í framleiðsluvörum......... 8  
5.3.3 Tegundir og magn mengunarefna í útbæstri ................ 8  
5.3.4 Lykt .................................................... 9  
5.3.5 Tegundir og magn mengunarefna í frárennsli .............. 9  
5.3.6 Magn og meðferð úrgangs og mengunarefni í úrgangi ....... 9  

1. Ísfélag Vestmannaeyja HF.  

1.1 Upplýsingar um fyrirtækið og starfsleyfi FES:  
Nafn og heimilisfang:  
Ísfélag Vestmannaeyja hf.  
Strandvegi 28  
900 Vestmannaeyjar  

Númer fyrirtækjaflokks: 6,9

Tímabil sem grænt bókhald nær yfir:  
1.janúar – 31. desember 2004  

Stjórn Ísfélags Vestmannaeyja hf.:  
Formaður: Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson  
Varaformaður: Þórarinn Sigurðsson  
Meðstjórnandi: Guðbjörg Matthíasdóttir  
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Varamenn í stjórn: Eyjólfur Martinsson og Ágúst Bergsson  

Ábyrgðarmenn/tengiliðir græns bókhalds:  
Framkvæmdastjóri: Ægir Páll Friðbertsson  
Verksmiðjustjóri: Guðjón Grétar Engilbertsson  

Gildistími, útgefandi og eftirlitsaðili með starfsleyfi:  

Þættir í starfsemi Ísfélags Vestmannaeyja hf. sem starfsleyfið gildir fyrir og færa á  
grænt bókhald yfir:  

Starfsleyfi fyrir: Framleiðslu á fiskimjöli og lýsi úr allt að 1.200 t af hráefni (fiski og 
fiskúrgangi) á sólarhring auk loðnu- og síldarflokkunar og 
loðnuhrognatöku.  

Gildistími: Til 1. febrúar 2014  
Útgefandi: Umhverfisstofnun  
Eftirlitsaðili: Umhverfisstofnun  

1.2 Staðsetning:  
Fiskimjölsverksmiðja Ísfélags Vestmannaeyja hf. í Vestmannaeyjum, hér eftir nefnd FES, er 
staðsett austast á hafnarsvæðinu við Nausthamarsbryggju.  

1.3 Vinnsluferill:  
Á mynd 1 má sjá einföldun á vinnsluferli í FES. Framleiðsluferli fiskimjölsverksmiðju er byggt 
upp af mörgum einingum. Helstu ferlar í vinnslulínunni eru: löndun, síun, vigtun, geymsla, 
innmötun, suða, síun, pressun, skiljun, soðeiming og þurrkun. Fullunnar afurðir verksmiðjunnar 
eru fiskimjöl í þrem gæðaflokkum og lýsi í tveimur gæðaflokkum.  
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1.4 Umfang starfseminnar í FES:  
Árið 2004 voru 17 fastráðnir starfsmenn í þeirri starfsemi FES sem skýrsla þessi um grænt 
bókhald nær yfir. Á tímabilinu framleiddi FES 8.208 tonn af fiskimjöli og 2.778 tonn af lýsi. Auk 
þess var flokkuð síld og loðna til manneldis og hreinsuð loðnuhrogn.  

1.5 Umhverfisþættir í grænu bókhaldi – vinsun:  
Í starfsleyfi FES er krafa um reglubundna vöktun nokkurra umhverfisþátta sem helst geta haft 
neikvæð áhrif á umhverfið. Þættirnir eru lykt, loftmengun, frárennsli og úrgangur.  
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1.6 Hlutur starfsmanna í vinnu við grænt bókhald:  
Á skrifstofu Ísfélags Vestmannaeyja hf. er fært í rekstrarbókhald fyrirtækisins magntölur yfir 
innkeypt hráefni. Þar er einnig haldið utan um magntölur yfir innkeypt eldsneyti, hjálparefni, 
hreinsiefni, smurefni og ýmsar rekstrarvörur. Verksmiðjustjórinn, Guðjón Grétar Engilbertsson, 
safnar þessum upplýsingum saman og setur þær upp í grænt bókhhald fyrirtækisins. Hann er því 
umsjónarmaður græns bókhalds hjá FES.  

1.7 Umhverfismál:  
Helstu þættir í starfsemi FES sem geta haft áhrif á umhverfið eru lykt, sem fer að mestu eftir 
ferskleika hráefnisins, brunagös, s.s. brennisteinstvíoxíð (SO2) úr reykháfum og svo magn fitu, 
svifefna, lífrænna efna (COD) og sýrustigs í frárennsli sem leitt er í sjó.  

2 YFIRLÝSING STJÓRNAR ÍSFÉLAGS VESTMANNAEYJA HF.:  
Ábyrgð stjórnar Ísfélags Vestmannaeyja hf. á þeim upplýsingum sem eru í skýrslu þessari um 
grænt bókhald er staðfest með undirskriftum stjórnarmanna aftast í skýrslunni. Engin frávik á 
sviði umhverfismála í rekstri FES eru talin hafa orðið á tímabilinu sem skýrslan nær yfir.  

3 STAÐFESTING ENDURSKOÐANDA:  
Endurskoðandi græns bókhalds, Páll R Sigurðsson, hefur farið yfir skýrslu þessa um grænt 
bókhald og staðfest að allar upplýsingar og magntölur séu réttar. Undirskrift hans aftast í 
skýrslunni er staðfesting á endurskoðun.  

4 UMHVERFISSTEFNA ÍSFÉLAGS VESTMANNAEYJA HF.:  
Stjórn Ísfélags Vestmannaeyja hf. hefur ekki markað skriflega umhverfisstefnu fyrir 
verksmiðjuna.  

5 LYKILTÖLUR UM UMHVERFISMÁL, HRÁEFNA- OG AUÐLINDANOTKUN:  

5.1 Umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði í starfsleyfi:  
Í töflu 1 má sjá umhverfismörk fyrir losun og önnur ákvæði sem eru sett fram í starfsleyfi FES.  

Tafla 1. Umhverfismörk fyrir losun efna sem valdið geta mengun í umhverfinu og önnur  
ákvæði í starfsleyfi FES.  
 

Framleiðsla- eða umhverfisþáttur  Umhverfismörk/önnur ákvæði í 
starfsleyfi  
(Hámarksstyrkur eða magn 
efna/þátta)  

Hráefni  Magn reikulla 
köfunarednissambanda/basa í hráefni 
(TVN-gildi) skal ekki fara yfir 120mg 
N/100 g nema í 
undantekningartilfellum.  

Frárennsli á sólarhring  Fita: 100 mg/1  
Svifefni: 300 g/t hráefnis  
COD: 1,5 kg/t hráfenis  

Loftmengun  Umhverfismörk í reglugerð um 
loftgæði (nr. 787/1999) gilda.  

Hljóðvist  Hljóðstig í nærliggjandi íbúðarbyggð 
samkvæmt mörkum í reglugerð nr. 
933/1999.  



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

102

5.2 Hráefni, hjálparefni og auðlindir:  

5.2.1 Hráefni og hjálparefni:  
Magn meginhráefna og hjálparefna sem notuð voru hjá FES árið 2004 má sjá í töflu 2.  
Formalín var notað í undantekningartilfellum til að auka geymsluþol hráefnis. Ediksýra var notuð 
til að lengja geymslutíma blóðvatns og hráefnis og auðvelda vinnslu. Þráavörn af gerðinni 
Kemquin KJE var notuð í fiskimjöl og lýsi til að koma í veg fyrir þránun afurðanna en í 
fiskeldislýsi var notað BHT í sama tilgangi (sjá í töflu 2). Samkvæmt starfsleyfi FES á hráefni 
ávallt að vera sem ferskast til að lágmarka lykt frá verksmiðjunni. Því fóru fram reglulegar 
mælingar með tilliti til eftirfarandi þátta:  

• TVN-gildi og hitastig hráefnis í vinnslu var mælt a.m.k. tvisvar á sólarhring í vinnslunni 
og þegar skipt var um hráefnisgeymslu eða fiskfarm.  
• Hitastig landaðs fisks var mælt.  

5.2.2 Auðlindir:  
Í töflu 2 má sjá magn meginorku og vatns sem notuð var í FES árið 2004.  

Tafla 2. Magn hráefna og hjálparefna í fiskimjöls- og lýsisframleiðslu árið 2003.  
Einnig magn orku og vatns sem notað var árið 2003.  
 

Hráefni/hjálparefni  Heildarmagn  Magn á tonn 
hráefnis  

Hráefni notað í 
fiskmjöl og lýsi  
Loðna  
Kolmuni  
Síld  

31.408 tonn  
4.821 tonn  
9.818 tonn  

Heildarmagn 
hráefnis  

46.047 tonn  

Mengandi efni  
Saltsýra  
Klór  
MBS hreinsiefni fyrir 
lokuð kerfi  
F 537 froðuhreinsir  
Saltpéturssýra 
HNO3  
Vítissódi NaoH  

1.440 lítrar  
3.000 lítrar  
6.000 lítrar  
1.600 lítrar  
2.400 kg  
2.225 kg  

0,03 ltr  
0,06 ltr  
0,13 ltr  
0,03 ltr  
0,05 kg  
0,05 kg  

Hjálparefni í 
framleiðslunni , 
rotvarnarefni  
Formalín  
Ediksýra  
Þráavörn í fiskimjöl 
og lýsi (KJE)  
Þráavörn í 
fiskeldislýsi (BHT)  

4.400 kg  
30.000 ltr.  
1.600 kg  
950 kg  

0,09 kg  
0,65 ltr.  
0,03 kg  
0,02 kg  

Orkunotkun/auðlind  
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Rafmagn  2.944.185 kW  70 kWst.  

Olía  
Smurolía (glussi, 
gírolíur o.fl. )  
Svartolía  
Dieselolía  

818 ltr.  
1.882 tonn  
12.283 ltr.  

0,02 ltr.  
40,8 kg  
0,27 ltr  

Kalt vatn  19.627 m³  0,43 m³  

5.3 Umhverfisþættir:  

5.3.1 Tegundir og magn mengunarefna í framleiðslu- og vinnsluferli:  
Í framleiðsluferlinu eru rotvarnarefnin formalín og ediksýra notuð til að auka geymsluþol 
hráefnisins. Við framleiðsluna er notuð svartolía til gufuframleiðslu og þurrkunnar.  
(sjá í kafla 5.4.3).  

5.3.2 Tegundir og magn mengunarefna í framleiðsluvörum:  
Ekki er um að ræða nein mengunarefni í framleiðsluvörum FES. Þó ber að hafa í huga að sá fiskur 
sem notaður er við framleiðslu fiskimjöls og lýsis hjá verksmiðjunni getur innihaldið örlítið af 
þrávirkum lífrænum efnum.  

5.3.3 Tegundir og magn mengunarefna í útbæstri:  
Loftræst er frá helstu tækjum í votvinnslunni, eimurinn er þéttur í varmaskipti sem flytur varmann 
í uppgufuninni inná kerfi fjarhitunar Vestmannaeyjabæjar þar sem hann er nýttur til að hita upp 
íbúðarhús í Eyjum. Eftir það fer uppgufunarloftið í gegnum þvotta- og þéttiturna til kælingar og er 
það síðan brennt í brunahólfum gufukatla verksmiðjunnar (brennsla við 800°C í 1/3 úr sek.). Allt 
útblástursloft fer síðan í skorstein sem er 32 m hár og er útblásturhraði að lágmarki 20 m/sek.  

Vöktun loftmengunar:  
Magn efna í útblæstri út í andrúmsloftið hefur ekki verið metið enn sem komið er. Í starfsleyfi 
FES er gert ráð fyrir að meta eigi framlag verksmiðjunnar til loftmengunar í nágreni hennar. 
Hvorutveggja skal mæla losun lyktarefna frá vinnslu og brunalofts frá olíubrennslu einhvern 
tímann á starfsleyfistímabilinu. Við brennslu svartolíu myndast ýmis brunagös, s.s. SO2, CO2 og 
PAH efni sem fara út í andrúmsloftið í gegnum skorstein. Magn SO2 sem myndaðist við bruna 
svartolíu árið 2003 er áætlað í töflu 3 á heildarmagn hráefnis. Í töflunni er magn 
gróðurhúsalofttegundarinnar CO2, sem myndaðist við bruna olíu árið 2004 áætlað út frá 
upplýsingum frá Umhverfisstofnun. Á þessu stigi er ekki mögulegt að áætla magn PAH efna. 
Gera má ráð fyrir að hluti af PAH efnunum eyðist í brunahólfum við það háa hitastig sem þar er. 
Ferskleiki hráefnis, reykhreinsun lofts og lykteyðing, sem lýst er í köflunum hér að framan, er 
liður í að minnka magn lyktar og mengandi efna í útblæstri.  

Tafla 3. Magn brunagasa ( SO2 og CO2) í útblæstri árið 2004 vegna bruna svartolíu.  
 

Þáttur  Magn  

Magn Svartolíu  1.882 tonn  

Hlutfalls S í 
Svartolíu (hlutfall 
SO²)  

1,875%  
(3,75%)  
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Magn SO² í 
útblæstri miðað 
við vinnslu 46.047  
tonna af hráefni  
Vegna brennslu 
svartolíu  

70,5 tonn  

Magn CO² í 
útblæstri Vegna 
bruna  
svartolíu  

5.834 tonn  

5.3.4 Lykt:  
Ekki er hjá því komist að nokkur lykt fylgi starfsemi fiskmjölsverksmiðju. Reynt er þó að 
lágmarka lyktina eins og kostur er. Í verksmiðjunni er notaður sá hreinsibúnaður sem 
krafist er af eftirlitsaðilum. Einnig er reynt að haga innkaupum á hráefni þannig að það sé 
sem ferskast þegar það er tekið til vinnslu. Ekki bárust neinar formlegar kvartanir vegna 
lyktar frá verksmiðjunni árið 2004.  
 
5.3.5 Tegundir og magn mengunarefna í frárennsli:  
Árið 2004 var magn frárennslis frá starfsleyfisháðum þáttum í starfsemi FES áætlað 576.000 tonn, 
þar af komu 480.000 tonn af kælisjó frá felliturnum verksmiðjunnar, en sá sjór er leiddur beint til 
sjávar aftur. Annað frárennsli, um 96.000 tonn, var leitt í gegnum Samstáls síu og síðan Redox 
fitugildru sem fjarlægja megnið af fitunni og föstu efnunum úr frárennslinu. Eftir þá hreinsun fer 
frárennslið í frárennsliskerfi Vestmannaeyjabæjar. Föstu efnin og fitan, sem skilin voru frá 
vatninu, eru endurunnin í verksmiðjunni. Um er að ræða frárennsli frá löndunarkerfi, 
hráefnisgeymslum, flokkun og hrognavinnslu sem og gólfum verksmiðjunnar. Frárennsli frá 
salernum, böðum og vöskum fer í beint í fráveitukerfi þéttbýlisins í Vestmannaeyjum.  
Vöktun frárennslis:  
Mælingar á frárennsli voru gerðar af UST á síðastliðinni vertíð. Gert er ráð fyrir reglubundnum 
mælingum á frárennsli í frammtíðinni til að uppfylla kröfur UST.  
5.3.6 Magn og meðferð úrgangs og mengunarefni í úrgangi:  
Allt sorp og úrgangur er vandlega flokkaður í til þess gerð ílát eða gáma. Verksmiðjan er með 
samning við Gámaþjónustu Vestmannaeyja hf. um að taka á móti þeim úrgangi og farga honum 
eða endurvinna hann í samræmi við gildandi reglur á hverjum tíma. Magn sorps og úrgangs hefur 
ekki verið vigtað né mælt þar sem Gámaþjónusta Vestmannaeyja hf. hefur ekki aðstöðu eða tæki 
til þess.  
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Viðauki IV – Ísfélag Vestmannaeyja hf. FES, starfsleyfi 

 

Starfsleyfi fyrir fiskimjölsverksmiðju Ísfélags Vestmannaeyja h.f., 

Vestmannaeyjum. Kt. 660169-1219 

Gefið út af Hollustuvernd ríkisins í samræmi við ákvæði laga nr. 

7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerðar nr. 

785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með 

sér mengun.  

 

1. ALMENN ÁKVÆÐI 

1.1. Rekstraraðili  

Starfsleyfi þetta gildir fyrir fiskmjölsverksmiðju Ísfélags Vestmannaeyja h.f., 

Vestmannaeyjum, kennitala 660169-1219. Komi nýr aðili að rekstri verksmiðjunnar getur 

hann sótt um að starfsleyfi verði fært yfir á hann, án þess að gefið verði út nýtt starfsleyfi, 

sbr. 27. gr. reglugerðar nr. 785/1999.  

1.2. Lýsing á starfseminni  

Verksmiðjunni er heimilt að framleiða fiskimjöl og lýsi úr fiski og fiskúrgangi. 

Hámarksafköst verksmiðjunnar skulu við það miðuð, að framleitt verði úr 1200 tonnum 

af hráefni á sólarhring. Verksmiðjunni er einnig heimil loðnuflokkun og hrognataka og að 

nýta í framleiðslu sína frákast frá þeirri vinnslu. Starfsleyfi þetta gildir ekki um aðra 

vinnslu fiskafurða eða rekstur vélaverkstæðis.  
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1.3. Umhverfi  

Fyrirtækið skal halda athafnasvæði sínu snyrtilegu. Ekki skal geyma vélarhluta eða annað 

lauslegt á víðavangi og fiskúrgang skal fjarlægja af lóð þegar í stað. Allar akstursleiðir 

við verksmiðju og plön við verksmiðjudyr skulu lögð bundnu olíu-og fituþolnu slitlagi.  

1.4. Breytingar á rekstri  

Fyrirtækið skal veita Hollustuvernd ríkisins upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á 

rekstrinum með góðum fyrirvara áður en ráðist er í þær.  

1.5. Gangsetning/stöðvun rekstrar  

Tilkynna skal eftirlitsaðila um gangsetningu verksmiðju ef vinnsla hefur legið niðri í 

meira en mánuð. Ef rekstur verksmiðjunnar er stöðvaður tímabundið skal fyrirbyggja 

mengun af völdum hráefnisúrgangs eða afurða. Verði rekstri hætt varanlega skal gera 

ráðstafanir til þess að úrgangi eða afgangi efnavöru sé fargað á viðurkenndan hátt. 

Tilkynna skal eftirlitsaðila innan þriggja mánaða um ráðstafanir sem gerðar hafa verið.  

1.6. Endurskoðun starfsleyfis  

Endurskoða skal starfsleyfið á fjögurra ára fresti sbr. 20. gr. reglugerðar nr. 785/1999. Ef 

mengun af völdum starfseminnar er meiri en búast mátti við, fram koma nýjar reglur um 

mengunarvarnir eða ef breytingar verða á bestu fáanlegu tækni skal fyrirtækið, í samráði 

við Hollustuvernd ríkisins, hrinda í framkvæmd áætlun um að draga úr mengun. Ef 

áætlunin skilar ekki tilætluðum árangri getur Hollustuvernd ríkisins krafist frekari 

aðgerða til úrbóta og endurskoðun starfsleyfis sbr. 21. gr. reglugerðarinnar. Ef 

nauðsynlegt reynist að mati stofnunarinnar skal fyrirtækið sækja um nýtt starfsleyfi.  

1.7. Grænt bókhald  

Fyrirtækið skal færa grænt bókhald og er fyrsta bókhaldsár árið 2003. Skila skal árlega 

niðurstöðum þess til Hollustuverndar ríkisins og er fyrsti skiladagur 1. apríl 2004.
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1.8. Mengunarvarnir  

Fyrirtækið skal nota bestu fáanlegu tækni (BAT) við mengunarvarnir og nýta vel orku. 

Þegar aðferðum er beitt við mengunarvarnir sem valda því að mengun færist á milli 

andrúmslofts, vatns og jarðvegs skal lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið (samþættar 

mengunarvarnir). Fyrirtækið hefur frest til 31. okt. 2007 til þess að koma þessu í 

framkvæmd sbr. 16. gr. reglugerðar nr. 785/1999.  

2. MEÐHÖNDLUN HRÁEFNIS 

2.1. Löndun  

Löndunarbúnaður skal vera þéttur. Til staðar skal vera sogbúnaður til tæmingar á 

afgangsvatni úr lestum. Allt löndunarvatn og vatn frá grófskolun lesta skal tekið til 

vinnslu í verksmiðju eða meðhöndlað í hreinsibúnaði í samræmi við ákvæði 3.8 gr.  

2.2. Blóðvatnsgeymar  

Til staðar skulu vera geymar sem rúma allt vatn sem til fellur við löndun, grófskolun lesta 

og hráefnisgeymsla. Gera skal ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir við óhöpp geti 

borist vökvi úr þeim í sjó og skal yfirfall frá þeim leitt í hreinsibúnað sbr. 3.8 gr.  

2.3. Flutningstæki  

Fyrirtækið, eða verktaki á þess vegum, skal annast flutninga á hráefni frá 

fiskvinnslustöðvum þ.e. fiskúrgangi og úrgangsfiski. Þó er heimilt að taka á móti 

fiskúrgangi frá fisksölum og fiskvinnslum sem staðsettar eru nálægt verksmiðju.  

Tæki sem notuð eru til flutnings á hráefni til verksmiðju skulu vera vökvaheld og 

yfirbyggð eða með yfirbreiðslum og viðurkennd af heilbrigðiseftirliti viðkomandi 
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sveitarfélags. Gámar og ker sem notuð eru til geymslu og flutnings á fiskúrgangi skulu 

vera lokuð og þétt.  

Flutningstæki skulu vandlega þrifin strax að notkun lokinni og skal vera aðstaða til þess á 

lóð verksmiðjunnar. Frárennsli frá þvottaaðstöðu skal leitt í gegnum fitugildru.  

2.4. Hráefnisgeymslur  

Allt hráefni skal geymt í yfirbyggðum geymslum eða lokuðum geymum. 

Hráefnisgeymslur skulu vera þéttar og skal allt blóðvatn og annar vökvi frá hráefni tekinn 

til vinnslu í verksmiðju eða meðhöndlað í hreinsibúnaði í samræmi við ákvæði 3.8 gr. 

Þetta á einnig við um vatn frá fyrstu skolun og skal halda því í lágmarki t.d. með 

háþrýstidælum.  

Tæming hráefnisgeymsla skal vera sjálfvirk eftir því sem frekast verður við komið. Strax 

og hráefnisgeymsla hefur verið tæmd skal skola hana með köldu vatni. Reynist 

nauðsynlegt að nota moksturstæki, skal þrífa þau vel að verki loknu. Akstur á óþrifnum 

moksturstækjum utan geymslusvæðisins er óheimill.  

2.5. Fiskúrgangur  

Fiskúrgangur skal tekinn til vinnslu svo fljótt sem kostur er. Fiskúrgangur skal rotvarinn 

eða ísaður í eftirfarandi tilfellum:  

• Ef hann er fluttur frá fiskvinnslustöð síðar en sólarhring eftir að hann fellur til á 

fiskvinnslustöð.  

• Ef fyrirsjáanlegt er að hann verði unnin síðar en 3 sólarhringum eftir að hann berst til 

verksmiðju.  

Fiskúrgang skal vinna jafnóðum og hann berst ef vinnsla á bræðslufiski er í gangi. 

Verksmiðjan skal að jafnaði bræða allan fiskúrgang innan sjö daga frá móttöku.  



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

109

2.6. Uppsjávarfiskur  

Miða skal við að magn reikulla basa í hráefni (TVN-gildi), sem tekið er til vinnslu í 

verksmiðju, fari ekki upp fyrir 120 mg N/100 g. Heimilt er að fara upp fyrir þessi mörk í 

undantekningartilfellum og skal þá gera eftirlitsaðila viðvart áður en vinnsla hefst.  

Afli skal kældur, ísaður eða rotvarinn um borð í skipi til þess að tryggja ferskleika 

hráefnis. Sé ekki hægt að koma því við skal rotverja eða ísa afla við löndun. Þetta gildir 

þó ekki um afla á vetrarvertíð sem unnin er innan þriggja sólarhringa frá veiðum.  

Einungis er heimilt að taka á móti kolmunna til bræðslu sem hefur verið kældur um borð í 

fiskiskipi.  

2.7. Rot- og þráavörn  

Við íblöndun rot- og þráavarnarefna skal nota sjálfvirkan skömmtunarbúnað.  

3. VARNIR GEGN MENGUN YTRA UMHVERFIS 

3.1. Loftmengun  

Halda skal loftmengun í lágmarki með því að vinna ferskt hráefni og með búnaði sem 

eyðir mengandi efnum úr útblæstri. Þegar unnið er með hráefni, sem er yfir þeim mörkum 

sem sett eru í grein 2.6, skal sýna sérstaka aðgæslu þegar vindátt er að byggð.  

Á starfsleyfistímanum skal fyrirtækið framkvæma mat á framlagi starfseminnar til 

loftmengunar á nærliggjandi svæðum. Það á bæði við um losun lyktarefna frá vinnslu og 

brunaloft frá olíubrennslu. Ef mælingar á loftmengun leiða í ljós að umhverfismengun er 

yfir þeim mörkum sem sett eru samkvæmt reglugerð um loftgæði nr. 787/1999 getur 

Hollustuvernd ríkisins gert kröfu um viðbótarráðstafanir til að draga úr loftmengun eða 

sett losunarmörk á útblástur.  
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3.2. Loftræsting frá tækjum  

Loftræsta skal frá helstu einingum í blautvinnslu svo sem sjóðurum, pressum, sniglum, 

tönkum og skilvindum. Loftræsta skal frá tækjum í mjölvinnslu svo sem mjölkvörn og 

mjölkæli og loftið tekið í gegnum rykskilju. Loftræsting frá tækjum skal hanna á þann 

hátt, að sem minnst af ómenguðu lofti sé dregið með. Ræstiloftið skal flutt til 

lykteyðingar.  

3.3. Útblástursloft þurrkara  

Loft frá gufuþurrkurum skal leiða í gegnum glatvarmatæki, eða endurnýta á annan hátt, 

og taka síðan til lykteyðingar. Loft frá loftþurrkurum skal leiða í gegnum rykskiljur 

(sýklóna) með góða skiljunarhæfni og síðan til lykteyðingar.  

3.4. Hreinsun útblásturslofts  

Lykteyðing skal framkvæmd í þvotta-og þéttiturni, sem kælir útblástursloft frá tækjum og 

þurrkurum, og síðan með brennslu í brunahólfum gufukatla eða tilsvarandi búnaði. 

Brennsla við 800 °C í 1/3 úr sekúndu er lágmark. Afköst brunahólfa skulu vera nægileg til 

þess að taka við öllu lyktarmenguðu lofti frá verksmiðju.  

3.5. Skorsteinn  

Að lokinni lykteyðingu skal leiða útblástursloft út í gegnum skorstein sem er ekki lægri 

en ein og hálf húshæð miðað við gólfflöt verksmiðjuhúss og nærliggjandi húsa. Hraði 

útblásturslofts skal ekki vera minni en 20 m/s til þess að koma í veg fyrir niðurdrátt.  

3.6. Soðeimingartæki  

Soðeimingartæki skulu útbúin fullkomnum dropagildrum og skal ekki ofhlaða þau. Allt 

soðvatn skal nýta.  
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3.7. Hreinsivökvi  

Þegar notuð eru ætandi efni, svo sem vítissódi og saltpéturssýra, til hreinsunar á 

soðkjarnatækjum, skilvindum og öðrum tækjabúnaði, skal hreinsivökvanum dælt í geymi 

og hann endurnýttur eins oft og hægt er. Þegar honum er veitt til sjávar, skal sýrustigið 

(pH) vera á bilinu 2-11,5 enda sé fráveita hönnuð til þess að þola það sýrustigsbil.  

3.8. Hreinsun frárennslis frá vinnslu  

Frárennsli frá löndunarkerfi, hráefnisgeymslum og vinnslu skal meðhöndla í 

hreinsibúnaði áður en því er veitt til sjávar. Þetta á einnig við um frárennsli frá flokkun 

loðnu og hrognatöku í verksmiðju. Búnaðurinn skal vera sjálfhreinsandi og skal 

endurvinna fitu og föst efni.  

Annað frárennsli verksmiðjunnar sem ekki er leitt í hreinsibúnað skal leiða i fitugildru 

áður en því er veitt til sjávar. Þetta á við um frárennsli frá gólfum, plönum og frá þrifum. 

Fitugildru skal hreinsa eins oft og nauðsyn krefur.  

Ef losun er yfir þeim mörkum sem fram koma í 3.9 gr. getur stofnunin krafist frekari 

hreinsunar á frárennsli. Eftir uppsetningu hreinsibúnaðar skal gera mælingar í frárennsli 

hans til að staðfesta virknina.  

Stærð og gerð hreinsibúnaðar er háð samþykki Hollustuverndar ríkisins. Fráveitulagnir 

skulu uppfylla ákvæði 9. gr. reglugerðar nr. 798/1999.  
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3.9. Losunarmörk á frárennsli  

Eftirfarandi losunarmörk og tímamörk gilda fyrir frárennslisvatn:  

Efnisþáttur  Losunarmörk  Tímabil meðalt. Gildir frá  

Fita (oil & 

grease)  

100 mg/l  1 sólarhringur  01.01.03  

Svifefni  300 g/t 

hráefnis*  

“ 31.12.04  

COD  1,5 kg/t 

hráefnis*  

“ 31.12.04  

* Miðað við heildarlosun frá verksmiðjunni  

3.10. Mælingar á frárennsli  

Innan tveggja ára frá gildistöku starfsleyfisins skal gera könnun á heildarlosun mengandi 

efna í frárennsli verksmiðjunnar í samráði við Hollustuvernd ríkisins.  

Könnunin skal vera tvískipt, annars vegar fyrir vetrarvinnslu og hins vegar fyrir 

sumarvinnslu. Könnunin skal einnig, ef unnt er, fara fram við vinnslu á mismunandi 

tegundum bræðslufisks. Alls skulu gerðar 2-4 mælingaraðir eftir aðstæðum.  

Hver mælingaröð skal ná yfir a.m.k. einn sólarhring og skulu gerðar eftirfarandi 

mælingar:  

• Rennslismælingar í frárennslislögnum verksmiðjunnar annars vegar miðað við 

venjulega vinnslu og hins vegar við löndun.  



Háskólinn á Akureyri     Auðlindadeild

113

• Mælingar á uppleystu lífrænu efni (COD), fitu og svifefnum í sýnum sem tekin eru 

samhliða rennslismælingum.  

Fyrirtækið skal skila til Hollustuverndar ríkisins niðurstöðum þessara mælinga fyrir 1.

sept. 2004 ásamt upplýsingum um heildarmagn landaðs hráefnis þann tíma sem könnunin 

nær yfir. Á grundvelli mælinganna er hægt að meta heildarlosun lífrænna efna frá 

verksmiðjunni.  

3.11. Annað frárennsli  

Frárennsli frá snyrtingum skal leiða í almenningsfráveitu. Þar sem það er ekki 

framkvæmdanlegt skal það hreinsað í eins- til tveggja þrepa hreinsunarbúnaði í samræmi 

við reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skolp.  

3.12. Lekavarnarþró um lýsisgeyma  

Lýsisgeymar skulu vera í lýsisheldri þró. Rúmtak lekavarnar skal vera sem hér segir: 

Fyrir einn geymi skal rúmtak lekavarnar vera meira en sem nemur 90% af rýmd geymis. 

Ef fleiri en einn geymir er í sömu lekavörn skal rúmtak lekavarnar vera meira en sem 

nemur 90% af rýmd stærsta geymis í lekavörninni að viðbættri rýmd annarra geyma í hæð 

lekavarnar. Ef til staðar er olíuflotgirðing til að hefta útbreiðslu lýsis sem fer í sjó, er 

heimilt að minnka rýmd lekavarna í 60%. Lokunarbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð 

og hann þannig staðsettur að ekki sé hætta á því að hann verði fyrir hnjaski. Einn loki skal 

vera innan þróar.  

3.13. Olíugeymar  

Um frágang olíugeyma og varnir gegn mengun af völdum olíu fer samkvæmt reglugerð 

um varnir gegn olíumengun frá starfsemi í landi nr. 35/1994.  
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3.14. Úrgangur  

Dregið skal skipulega úr myndun úrgangs og úrgangi komið til endurnýtingar eða 

skipulagðrar förgunar.  

3.15. Notkun hættuminni efna  

Efni sem notuð eru þannig að hætta sé á að þau valdi mengun skulu vera prófuð með tilliti 

til eituráhrifa, niðurbrots og uppsöfnunar í náttúrunni. Leitast skal við að skipta út efnum 

sem hafa skaðleg áhrif á menn og umhverfi með efnum sem eru minna skaðleg.  

3.16. Hávaði  

Hávaði í nærliggjandi íbúðabyggð skal vera í samræmi við þau mörk sem fram koma í 

reglugerð nr. 933/1999 um hávaða.  

3.17. Tilkynning vegna mengunarslysa og bilana  

Verði óhapp eða slys sem hefur í för með sér losun mengandi efna í umhverfið skal þegar 

í stað grípa til aðgerða skv. viðbragðsáætlun til þess að fyrirbyggja að mengun valdi 

skaða á umhverfi. Slík atvik skal tilkynna til eftirlitsaðila sem metur hvort þörf sé frekari 

aðgerða. Einnig skal tilkynna Hollustuvernd ríkisins um slík tilfelli ef hætta er á 

bráðamengun. Verði bilun í mengunarvarnabúnaði skulu þegar í stað hafnar nauðsynlegar 

lagfæringar.  

3.18. Eftirlit  

Hollustuvernd ríkisins annast eftirlit með ákvæðum starfsleyfisins. Eftirlitið felur í sér 

reglubundnar skoðanir árlega þar sem einkum eru skoðuð þau atriði starfseminnar sem 

valdið geta mengun efna í vatn, loft eða jarðveg ásamt frágangi ytra umhverfis og 

meðferð úrgangs.  

Viðbótareftirlit felst m.a. í:  
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• Skoðun vegna nýs búnaðar sem tekinn hefur verið í notkun eða vegna kvartana.  

• Vegna sérstakra úttekta í samræmi við áætlun sem fyrirtækið gerir um úrbætur.  

3.19. Skýrslur til eftirlitsaðila  

Fyrirtækið skal senda eftirlitsaðila niðurstöður eftirfarandi mælinga á samræmdum 

eyðublöðum sem eftirlitsaðili sendir út:  

a. Niðurstöður TVN-mælinga á hráefni skv a-lið. 4.2 skal senda 1. maí, 1. september og 1. 

janúar fyrir fjögurra mánaða tímabil hverju sinni.  

b. Niðurstöður mælinga á frárennsli verksmiðjunnar skv. b- og c-lið 4.2. skulu sendar 

fyrir 1. mars árið eftir. Einnig skal senda niðurstöður mælinga eftir að hreinsibúnaður 

hefur verið tekinn í notkun skv. 3.8.  

4. INNRA EFTIRLIT FYRIRTÆKISINS 

4.1. Skráningar  

Fyrirtækið skal hafa reglulegt eftirlit með rekstarþáttum sem geta haft í för með sér 

mengun eða losun efna út í umhverfið. Það skal skrá upplýsingar um eftirfarandi atriði og 

skulu skráningar vera aðgengilegar eftirlitsaðila:  

• Viðhald, eftirlit og bilanir í mengunarvarnabúnaði þ.e. lykteyðingarbúnaði, fitugildru og 

öðrum hreinsibúnaði fyrir frárennsli.  

• Tæmingu fitugildru ásamt staðfestingu flutningsaðila eða móttökustöðvar.  

• Magn og gerð spilliefna sem skilað hefur verið móttökustöðvar ásamt staðfestingu 

flutningsaðila og/eða móttökustöðvar.  

• Mengunaróhöpp og viðbrögð við þeim.  
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4.2. Eftirlitsmælingar  

Gera skal eftirfarandi mælingar og skulu þær vera aðgengilegar eftirlitsaðila:  

a. TVN-gildi og hitastig hráefnis sem tekið er til vinnslu skal mæla daglega og alltaf 

þegar skipt er um hráefnisgeymslu eða farm.  

b. COD, fitu og svifefni í frárennsli verksmiðjunnar skal mæla árlega. Mælt skal í 

frárennsli frá fitugildru og öðrum hreinsibúnaði og skal mælingin ná yfir einn sólarhring 

(meðalsýni) meðan vinnsla er í gangi.  

c. Framkvæma skal rennslismælingar í frárennsli á sama tíma og sýnataka fer fram.  

7

d. Ástand landaðs hráefnis t.d. hitastig og notkun rotvarnarefna.  

e. Mælingar á sýrustigi við losun sýru og vítissóda í frárennsli.  

4.3. Annað  

• Fyrirtækið skal útbúa viðbragðsáætlun til þess að taka á hugsanlegum hættum vegna 

bráðrar mengunar. Viðbragðsáætlunin skal vera aðgengileg eftirlitsaðila.  

• Fyrirtækið skal vinna að því að auka gæði hráefnis og stuðla þannig að minni loft- og 

sjávarmengun.  

5. GJALDSKYLDA 

Starfsemi þessi er flokkuð skv. fylgiskjali 1 í reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir 

atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. Fyrirtækið greiðir Hollustuvernd 

gjald vegna útgáfu og kynningar starfsleyfisins og greiðir eftirlitsaðila gjald vegna 

reglubundins eftirlits skv. gjaldskrá Hollustuverndar ríkisins sem Umhverfisráðherra 

setur. Vegna viðbótareftirlits greiðist sérstakt gjald skv. gjaldskrá Hollustuverndar 

ríkisins.  
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6. GILDISTAKA. 

Starfsleyfi þetta, sem er veitt samkvæmt reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir 

atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun, sbr. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti 

og mengunarvarnir, öðlast gildi þegar útgáfa og gildistaka þess hefur verið auglýst í B-

deild Stjórnartíðinda og gildir til 1. feb. 2014. Starfsleyfi verksmiðjunnar frá 15. 

desember 1997 fellur úr gildi við útgáfu starfsleyfis þessa.  

7. ÁKVÆÐI TIL BRÁÐABIRGÐA. 

7.1. Lekavarnarþró  

Ákvæði um þró fyrir lýsisgeyma sbr. gr. 3.12 skulu koma til framkvæmda eigi síðar en 

31. des. 2003.

7.2. Frárennslislagnir  

Framkvæmdum við frárennslislagnir sbr. ákvæði gr. 3.8 um frárennsli frá vinnslu skal 

lokið eigi síðar en 31. des. 2002.

Reykjavík 4. mars 2002  

Hollustuvernd ríkisins  

Mengunarvarnir  
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