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LB. 602 
Útg. 3.0/ 19.05.11 
Höf.: BSt 
Áb.: EG 

Vinnureglur við móttöku 

og meðferð úrgangs.  

Markmið og gildissvið 

Markmiðið með leiðbeiningunum er að skilgreina vinnureglur við móttöku og meðferð 

úrgangs til að hindra að smit sem kann að berast með úrgangi berist áfram á hreinni svæði. 

Leiðbeiningarnar gilda um móttöku úrgangs og losun hans í móttökukar. 

Framkvæmd  

Starfsmaður í verksmiðju skal ávalt vera viðstaddur losun úrgangs til að segja bílstjóra til og 

fylgjast með úrgangi við losun. 

Gæði 

Mikilvægir eftirlitstaðir 

„Mikilvægur eftirlitstaður“ „MES“ við móttöku úrgagns er „Losun úrgangs“ í 

móttökukar. 

Starfsmaður verksmiðju fylgist með að úrgangur sé án aðskotahluta og að umbúðir utan 

um útgang séu jarðgeranlegar. skv. kröfum Moltu ehf. (LB:604 Kröfur til úrgangs) og 

að hann sé ekki frosin eða snjór og klaki berist með honum að vetri.  

Við losun skal meta ferskleika úrgangsins metinn.  Gefin er einkunnn frá 1-4: 1 = ferkst; 2 

= ekki ferskt ; 3 = vottur af ýldu og 4 sem þýðir frávísun á farmi.  Einnig skal staðfesta að 

aðeins sé um að ræða úrgangi í áhættuflokki 3. Niðurstöður eru skráðar EB 601 Ferskleika- 

og gæðamat sláturúrgangs eða EB 601a Ferskleika- og gæðamatmat annar úrgangur og 

staðfesta skráninguna með undirskrift.  

  

Viðbrögð við frávikum: Sé einhverju af þessu ábótavant getur þurft að vísa farminum 

frá til frekari vinnslu eða flokkunar, starfsmaður hefur fulla heimild til að hafna farmi 

sé einhverju af framangreindu ábótavant.  

Hafi farmur fengið einkunnina 4 í ferskleika mat skal vísa honum frá, hafi eitthvað af 

farminum verið losað í möttökuklar skal hreinsa hann úr karinu þvo það með heitu 

vatni (t>60°C). 

Hafi farmur skv. áhættuflokki 1 eða 2 sbr., reglugerð um meðferð og nýtingu á slátur- 

og dýraleifum“ nr.820/2007, verið losaður í móttökukar skal tafarlaust hreinsa hann úr 

karinu og þvo það með heitu vatni (t>60°C) og sótthreinsa karið. 

Frávik skal skrá á frávikaskýrslu EB 701 

 

Vaktstjóri fer yfir frávikin með bílstjóra og hefur samband við úrgangseiganda og fer 

fram á úrbætur vegna viðkomandi frávika (VR:601 Innkaup). 

Hreinlæti 

Starfmaður skal gæta þess að úrgangur berist ekki á stoðefnasvæði með honum eða 

verkfærum sem notuð eru við losun eða þrif eftir losun sjá (LB 704 Þrifaáætlun).   

Mikilvægir eftirlitstaðir 

„Losun úrgangs“ er einnig mikilvægur eftirlitstaður með tilliti til hreinlætis  



Verkfæri svo sem skóflur of kústar eru merkt svæðinu og skulu ekki notuð annarsstaðar. 

 

Fyrir hverja losun skal starfsmaður verksmiðju undirbúa móttökukarið og lagfæra úrgang í 

sem kann að vera í karinu til að tryggja að nægt pláss sé í karinu.  

Starfsmaður verksmiðju fylgist með og stjórnar losun úrgangs til að hindra að úrgangur 

falli á gólf eða vökvi úr úrgangi leki á gólf eða plan.  

Skola skal planið eftir hverja losun (LB 704 Þrifaáætlun). 

Flutningstæki þrifið og sótthreinsað. (LB 704 Þrifaáætlun). 

Viðbrögð við frávikum: Úrgang sem hrynur af flutningatækjum við losun skal sópa upp og 

koma í móttökukar strax eftir losun og tryggja að ekkert ætilegt fyrir meindýr og aðrar 

hræætur sé skilið eftir utandyra.  Skola skal planið eftir hverja losun og sótthreinsa þar sem 

úrgangur hefur legið. 

Sé einhverju af þessu ábótavant fer vaktstjóri yfir frávikin með bílstjóra og viðkomandi 

starfsmanni með það að markmiði að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. (VR:601 

Innkaup). 

 

Allar dyr móttöku skulu vera lokaðar nema rétt á meðan verið er að losa úrgang eða ganga 

um.   Að lokinn losun skal starfsmaður tryggja að allar dyr séu lokaðar. 

Umhverfi 

Starfsmaður skal gæta þess við móttöku úrgangs að blóðvatn eða þvotta- og spúlvatn berist 

ekki útfyrir frárennsliskerfi verksmiðju t.d út fyrir malbikað plan framan móttöku. Við þrif 

skal þess gætt að nota eins umhverfisvæn efni og kostur er. sjá (VR 601 Innkaup) og lista yfir 

samþykkt efni (EB 601).  

Starfsmaður við móttöku skal leitast við að lágmarka lausagöngu vinnuvéla og flutningatækja.  

Viðbrögð við frávikum: Vaktstjóri skal fara yfir frávik með starfsmönnum til að 

fyrirbyggja að frávikið endurtaki sig. Meta skal áhrif af hugsanlegri mengun   Sé 

atvikið alvarlegt skal hreinsa upp mengaðan jarðveg (möl) og skola á plani. Alvarlegt 

frá vik skal skrá Frávik skal skrá á frávikaskýrslu EB 701 

Öryggi 

Aldrei skal losa úrgang nema starfmaður í verksmiðju sé til staðar til að segja bílstjóra til. 

Bílstjóri má ekki bakka inn eða hreyfa bíl sem kominn er í dyr eða inn í móttöku nema að 

hann sjái starfsmann á svæðinu. Áður en úrgangur eru losaður skal gengið úr skugga um að 

bílstjóri viti hver segir honum til og að aðilar séu sammála um merkjagjöf. 

Aldrei má nema einn starfsmaður segja bílstjóra til og forðast skal að fleiri en einn 

starfsmaður séu á svæðinu nema það sé nauðsynlegt vegna sérstakra aðstæðna.  Óviðkomandi 

aðilar mega aldrei skipta sér af losun úrgangs og skal starfsmaður koma í veg fyrir slíkt. 

Starfsmaður skal ekki standa við hlið ökutækis meðan sturtað er og aldrei á gólfi aftan við 

ökutækið. Þegar starfmaður þarf að athafna sig aftan við ökutæki eða við hlið þess s.s. til að 

opna gafl gáms skal ökumaður hafa bílinn í hlutlausu. 

Tilvísanir 
VR601 Innkaup 

LB601 Listi yfir samþykkt efni 

LB604 Kröfur til úrgagns 

LB704 Þrifaáætlun 

EB 701 Frávikaskýrsla 



LB - 605 
Útg. 2.0/ 28.02.11 
Höf.: EG 
Áb.: EG 

Kröfur til stoðefna. 
 

Markmið og gildissvið 

Markmiðið með leiðbeiningunum er að skilgreina kröfur til stoðefna sem losuð eru hjá Moltu, 

til að tryggja að aðeins sé unninn úrgangur sem heimilt er að taka til vinnslu skv. starfsleyfi 

Moltu.  Einnig að tryggja að engir aðskotahlutir séu í stoðefnum sem valdið geta skemmdum 

á búnaði. Leiðbeiningarnar gilda um eftirlit með gæðum stoðefna. 

Framkvæmd  

Starfsmaður í verksmiðju skal ávalt vera viðstaddur losun stoðefna og fylgjast með úrgangi 

við losun. 

Gæði 

Timbur: 

Timbur sem tekið er til vinnslu skal vera hreint og laust við aðskotahluti eða annan 

úrgang.  Timburvinnsla skal fara fram á svæði þar sem tryggt er að annar úrgangur geti 

ekki mengað timbrið.   

 

Partastærð: 

Timbur skal unnið samkvæmt eftirfarandi viðmiðum:  

Partastærð skal vera að hámarki ( L x B x H í millimetrum ) 

100 x 12 x 12 . 

Tryggja skal með sigtun eða öðrum búnaði að ekki slæðist með stærri einingar 

Garðaúrgangur: 

Garðaúrgangur sem tekinn er til vinnslu skal vera hreinn og laus við aðskotahluti eða 

annan úrgang.  Vinnsla garðaúrgagns skal fara fram á svæði þar sem tryggt er að annar 

úrgangur geti ekki mengað hann. 

   

Partastærð: 

Garðaúrgangur skal unninn samkvæmt eftirfarandi viðmiðum:  

Partastærð skal vera að hámarki ( L x B x H í millimetrum ) 

100 x 12 x 12 . 

Tryggja skal með sigtun eða öðrum búnaði að ekki slæðist með stærri einingar 

Gras: 

Gras sem tekið er til vinnslu skal vera hreint og laus við aðskotahluti eða annan úrgang.  

Söfnun og ferming grass á flutningatæki skal fara fram á svæði þar sem tryggt er að 

annar úrgangur geti ekki mengað grasið.   

Gras skal afhenda til vinnslu eins fljótt og auðið er, heimilt er að vísa grasi sem er úldið 

myglað eða ef verulegur hiti er í því.  

Tað: 

Hrossatað sem tekið er til vinnslu skal vera hreint og laus við aðskotahluti eða annan 



úrgang.  Söfnun og ferming taðs á flutningatæki skal fara fram á svæði þar sem tryggt 

er að annar úrgangur geti ekki mengað taðið. 

Tað skal afhenda til vinnslu eins fljótt og auðið er, heimilt er að vísa taði sem er mjög 

blautt  eða ef verulegur hiti er í því.  

Pappír: 

Pappír sem tekinn er til vinnslu skal vera hreinn og laus við aðskotahluti eða annan 

úrgang.  Söfnun og ferming pappírs á flutningatæki skal fara fram á svæði þar sem 

tryggt er að annar úrgangur geti ekki mengað hann.   

 

Viðbrögð við frávikum: Vaktstjóri fer yfir frávikin með bílstjóra og hefur samband við 

úrgangseiganda og fer fram á úrbætur vegna frávika (VR:601 Innkaup). Alvarleg frávik 

skal skrá (EB 701 Frávikaskýrsla) 

Tilvísanir 

VR:601 Innkaup 

LB 603 Vinnureglur við móttöku og meðferð  stoðefna 

EB 701 Frávikaskýrsla 

  



LB. 606 
Útg. 1.0/09.05.10 
Höf.: BSt 
Áb.: EG 

Leiðbeinandi reglur fyrir 

bílstjóra.  

Markmið og gildissvið 

Reglur þessar eru settar til að tryggja öryggi starfsmanna og bílstjóra, ásamt því að  tryggja 

hreinlæti og sóttvarnir við stöðina. 

Leiðbeiningarnar gilda um störf bílstjóra flutningsaðila sem losa hjá Moltu meðan þeir eru á 

athafnasvæði Moltu. 

Almennt 

Aldrei skal losa hráefni nema starfmaður í verksmiðju sé til staðar til að segja bílstjóra til.  

Bílstjóri skal alla jafna hafa samband við vaktstjóra í síma. Þurfi bílstjóri að gera vart við sig á 

staðnum, skal hann fara inn um aðalinngang og hringja bjöllu sem þar er. 

Bílstjóra er ekki heimilt að afgreiða sig sjálfur. 

Öryggi 

 Bílstjóri má ekki bakka inn eða hreyfa bíl sem kominn er í dyr eða inn í móttöku nema að 

hann sjái starfsmann á svæðinu. Áður en hráefni eru losuð skal gengið úr skugga um að 

bílstjóri viti hver segir honum til og að aðilar séu sammála um merkjagjöf. 

Aldrei má nema einn starfsmaður segja bílstjóra til og forðast skal að fleiri en einn 

starfsmaður séu á svæðinu nema það sé nauðsynlegt vegna sérstakra aðstæðna.  Óviðkomandi 

aðilar mega aldrei skipta sér af losun stoðefna og skal starfsmaður koma í veg fyrir slíkt. 

Starfsmaður skal ekki standa við hlið ökutækis meðan sturtað er og aldrei á gólfi aftan við 

ökutækið. Þegar starfmaður þarf að athafna sig aftan við ökutæki eða við hlið þess s.s. til að 

opna gafl gáms skal ökumaður hafa bílinn í hlutlausu. 

Hreinlæti. 

Bílstjóri ökutækis sem losar úrgang skal loka gám og þrífa afturenda hans ásamt því að 

sótthreinsa öftustu hjólbarða ökutækis. 

Bílstjóri ökutækis sem losar stoðefni skal loka gám og verka stoðefni sem kunna að loða við 

flutningstækið. Þetta skal gert svo nærri dyrum sem kostur er til að fyrirbyggja að efni dreifist 

útí umhverfið. 

Ökutæki sem koma með efni í stöðina verða að vera þrifaleg og algerlega laus við smurolíu 

og vökvaleka. 

 

  



LB - 703 

Útg. 2.0 / 28.02.11. 

Höf.: BSt 

Áb.: EG 

Skipting vinnusvæða 
 

Skilgreiningar 

Hreint svæði: 

Afmarkað rými þar sem úrgangur er ekki meðhöndlaður eða geymdur né verkfæri eða 

hlífðarföt sem komist hafa í snertingu við úrgang. Svæðið aðskilið frá óhreinum svæðum og 

lokað á milli.   

Óhreint svæði 

Afmarkað rými þar sem úrgangur er geymdur eða meðhöndlaður, einnig svæði þar sem beinn  

umgangur er frá svæðum þar sem úrgangur er meðhöndlaður eða geymdur. 

Skipting svæða 

Hrein svæði teljast vera 

Tromlur, þ.e. inní tromlunum og útsniglum. Lóð  vestan við hús að girðingu (TE 703 Teikning 

1).  

Óhreint svæði telst vera: 

Öll rými verksmiðjuhúss og lóð að vesturgafli húss (TE703 Teikning 1). 

Í verklagsreglum þessum miðað við að rými fyrir vinnufatnað (stakkageymsla) sé í 

norðurenda verkstæðis. 

Framtíðarfyrirkomulag verður þannig að gengið verði í stakkageymslu úr stjórnherbergi þ.e. í 

norðurenda verkstæðisrýmis. Það verður lokað, með aðgengi bæði úr stjórnherbergi og 

verkstæði. 

 

Óhrein svæði – Skipting eftir áhættu. 

Rautt – Mikil áhætta. 

Í kjallara og framan við sláturker. 

Gult – Minnkandi áhætta. 

Stjórnherbergi. 

Stoðefnageymslur. 

Tromlusalur. 

Lóð að vesturgafli.  

Raftöflurými. 

Starfsmanarými. 

Efri hæð. 

 

 



LB - 704 

Útg. 2.0/ 28.02.11. 

Höf.: BSt 

Áb.: EG 

Þrifaáætlun  

 

Markmið og gildisvið 

Markmiðið með leiðbeiningunum er að skilgreina þrif í þeim tilgangi aðkoma í veg fyrir að 

smit geti borist  í afurðir stöðvarinnar og tryggja þrifalega umgengni. 

Leiðbeingarnar gilda um öll þrif á vinnslusvæðum í Moltu. 

Dagleg þrif. 

Að lokinni móttöku stoðefna: 

1. Sópað af plani og úr dyragættinni, innfyrir gönguleið. 

Að lokinni móttöku úrgangs: 

1. Smúlað fyrir framan kerið og út á plan eftir þörfum.  

2. Öll óhreinindi hreinsuð upp (ekki smúlað burt) Sótthreinsað gólf framan við ker 

og út á plan, endinn á kerinu og næsta umhverfi. 

Að lokinni innmötun: 

1. Sláturker skolað með heitu vatni.  

2. Smúlað inní trekt á forbrjót og inní hakkavél með heitu vatni. 

3. Gólf í kjallara hreinsað og smúlað. 

4. Hakkavél að utan og gólf  undir henni smúlað með heitu  vatni. 

5. Tröppur uppí stjórnherbergi skúraðar. 

6. Gönguleiðir  í kjallara og upp í stjórnherbergi úðaðar með sótthreinsi.  

7. Að þessu loknu eru skór og vettlingar þrifnir og sótthreinsaðir, starfsmaður gengur síðan 

frá hlífðarfötum í stakkageymslu eða beint í þvott eftir því sem við á. 

Vikuleg þrif. 

1. Starfmannarými og snyrtingar. 

2. Moksturstæki að innan. 

Mánaðarleg þrif, oftar ef þörf krefur. 

1) Tromlusalur, gólf. 

2) Háþrýstiþvottur  og sótthreinsun á hakkavélum og sláturkeri.  

3) Plan framan við móttöku. 

4) Lóð yfirfarin aðskotahlutir og fok ss. plast hreinsað upp . 



Skráningar 

Öll þrif eru skráð á EB 702 Staðfesting þrifa og kvittað fyrir. 

 

Sérstök þrif 

1) Eftir  vinnu við hakkavél, hnífaskipti o.fl. skal þvo verkfæri  og varahluti sem 

teknir eru úr til viðgerðar. Þvo vinnusvæði með heitu vatni og sótthreinsa. 

Klæðast skal gúmmígalla við þessi verk. Hann þvegin með heitu vatni ( 80°) 

að verki loknu. 

2) Verði óhapp í tromlusal meðan á innmötun stendur, þannig að efni fari uppúr 

mötunarsniglum, skal þrífa og sótthreinsa það sem mengast ásamt verkfærum 

og búnaði, strax að viðgerð lokinni. 

3) Áður en farið er á moksturstæki á hreint útisvæði skal skófla sem notuð er í 

stoðefnageymslu tekin af og geymd þar eða á plani þar fyrir framan.  

Skóflan sem notuð er á hreina svæðinu skal geymd þar. 

 

 

 

Starfsmenn skulu hafa snyrtimennsku að 

leiðarljósi í öllum störfum sínum í stöðinni 

  



VR. 601 
Útg. 2.0/07.05.11 
Höf.: EG 
Áb.: EG 

Innkaup  
 

Markmið og gildissvið 

Markmiðið með verklagsreglunni er að skilgreina verkferli við innkaup ásamt skiptingu 

ábyrgðar á verkferlum, gæða- umhverfis  og öryggisstjórnar í vegna innkaupa Moltu ehf. 

Verklagsreglan gildir um framleiðslu Moltu ehf. allt frá móttöku úrgangs og stoðefna þar til 

molta telst tilbúin til frekari vinnslu.  Verklagsreglan gildir ekki um 

Ábyrgð 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á verklagsreglunni og tilheyrandi skjölum, hann ber einnig 

ábyrgð á að verklagsreglum sé fylgt.  Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á bókhaldi vegna 

innkaupa og skal samþykkja alla reikninga með áritun. 

Vaktstjóri ber ábyrgð á innkaupum og að þau sé í samræmi við fjármálastefnu Moltu.  

Vaktstjóri skal hafa samráð við framkvæmdastjóra varðandi innkaup sem eru tilkomin vegna 

annars en reglubundinna innkaup á rekstravörum varahlutum eða þjónustu vegna 

reglubundinnar starfsemi.  

Vaktstjóri ber ábyrgð á móttökueftirliti og að innkeyptar vörur séu í samræmi við gæðakröfur.  

Hann ber einnig ábyrgð á móttöku eftirliti vegna  úrgangs og stoðefna. 

Framkvæmd  

Vaktstjóri annast innkaup eða falur starfsmanni verksmiðju einstök innkaup.  Við innkaup á 

rekstrarvörum eða efnum sem geta valdið óæskilegum umhverfisáhrifum er stuðst við lista 

yfir samþykkta birgja (LB601).   

Þegar keyptar eru inn vörur sem ekki haf verið keyptar áður skal afla eins góðra upplýsinga 

og mögulegt er um vörun og eiginleika hennar.  Öryggisblað skal vera til staðar fyrir öll efni 

sem geta veri hættuleg heilsu manna eða valdið óæskilegum umhverfisáhrifum. 

Bókhald 

Innkaup eru að jafnaði gerð hjá samþykktum birgjum (sjá lista yfir samþykkta birgja LB 601), 

sé um reikningsviðskipti að ræða skal að jafnaði fara fram á að frumrit reiknings sé sent í 

pósti til Moltu.  Vaktstjóri er handhafi VISA innkaupakorts sem ætlað er til notkunar við 

innkaup.  Vaktstjóri geymir ´frumrit reikninga allar nótur sem gefnar eru út vegna 

kortaviðskipta í möppu sem geymd er í vaktherbergi.  Sama á við ef frumrit reiknings vegna 

reikningsviðskipta er afhent. 

Framkvæmdastjóri safnar reglulega saman frumritum reikninga vegna bókhalds og áritar alla 

reikninga.  

Gæði, umhverfi, öryggi 

Fylgst er með því við móttöku að innkeyptar vöru uppfylli kröfur og vörulýsingar.  Úrangur 

og stoðefni til vinnslunnar falla undir innkaup þó ekki sé um eiginleg innkaup að ræða.  

Vaktstjóri eða starfsmaður sem hann tilnefnir sér um móttöku og hafa þeir fulla heimild til að 

vísa frá vöru,  úrgangs- eða stoðefnaförmum sem ekki uppfylla gæða-, umhverfis- eða 

öryggiskröfur.  (VR 701 Framleiðsla),(LB 602 Vinnureglur við móttöku og meðferð úrgagns 



og LB 603 vinnureglur við móttöku og meðferð stoðefna) 

 

Tilvísanir 
VR 701 Framleiðsla 

LB 601 Listi yfir samþykkt efni 

LB 602 Vinnureglur við móttöku og meðferð úrgagns  

LB 603 Vinnureglur við móttöku og meðferð stoðefna 

  



VR. 701 
Útg. 2.0/29.04.11 
Höf.: EG 
ÁB.: EG 

Framleiðsla  
 

Markmið og gildissvið 

Markmiðið með verklagsreglunni er að skilgreina verkferli við framleiðslu ásamt skiptingu 

ábyrgðar á verkferlum, gæða- umhverfis  og öryggisstjórnunar í framleiðslu Moltu ehf. 

Verklagsreglan gildir um framleiðslu Moltu ehf. allt frá móttöku úrgangs og stoðefna þar til 

molta telst tilbúin til frekari vinnslu. 

Ábyrgð 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á verklagsreglunni og tilheyrandi skjölum, hann ber einnig 

ábyrgð á að verklagsreglum sé fylgt.   

Vaktstjóri ber ábyrgð á verkferli og að fyrirmælum um öryggis-, hreinlætis- og umhverfismál 

sé fylgt 

Framkvæmd  

Að jafnaði eru 2 starfsmenn í verksmiðju og er vaktstjóri annar þeirra nema sárstaklega standi 

á. Við innmötum er ávalt einn starfsmaður í kjallara eða stjórnherbergi til að stjórna og 

fylgjast með innmötun sjá (LB:701 Vinnureglur við innmötun úrgangs) annar starfsmaður 

getur sinnt öðrum störfum á meðan. 

Eftirlit með tromlum 

Vaktstjóri eða starfsmaður fara eftirlitsferð í tromlusal í upphafi vinnudags og mæla hitastig í 

tromlum (LB:702 Eftirlit).  Áður en starfsmenn fara inn í tromlusal skal gengið úr skugga um 

að andrumsloft í tromlusalnum sé ekki mjög mengað af gastegundum sem myndast við 

moltunina eða ozoni. (LB:708 Öryggisreglur) 

Innmötun 

Vaktstjóri skipuleggur innmötun og skiptir verkum milli starfsmanna áður en innmötun hefst.  

Áður en innmötun hefst er svæðið yfirfarið og allar stillingar vélbúnaðar.  Sérstaklega skal gá 

að sniglum og hakkavélum til að tryggja að ekki séu aðskotahlutar í búnaðinum  og að næg 

stoðefni séu til staðar. sjá (LB:701 Vinnureglur við innmötun úrgangs ).   

Flutningur moltu á þroskunarplan 

Að jafnaði er moltu mokað undan útsniglum áður en innmötun hefst (LB705 Frágangur 

moltu á þroskunarplani) .  Mokað er með mokstursvél sem þjónar bæði stoðefnamóttöku og 

moltusvæði vestan húss (LB 703 Skipting vinnusvæða) (TE 703Teikning 1 svæðaskipting).  

Ekki má nota skóflu sem notuð er í stoðefnageymslu.  Hafi moksturstækið komist í snertingu 

við úrgang skal það þrifið (LB 704 Þrifaáætlun). 

Gæði 

Gæði moltunnar eru tryggð með markvissum skilgreindum vinnubrögðum.  Fylgja skal 

leiðbeiningum um vinnsluna til hlítar. Til að tryggja gæði er sérstakt eftirlit haft með 



jarðgerðarferlinu í tromlunum (LB 702 Eftirlit),  stoðefnum og hráefnum (LB 603 Vinnureglur 

við móttöku og meðferð stoðefna) og (LB 602 Vinnureglur við móttöku úrgangs). Við flutning 

moltu á þroskunarplan (LB 705 Frágangur moltu á þroskunarplani) og þroskun moltunnar á 

þroskunarplani (LB 702 Eftirlit). 

Hreinlæti  

Hreinlæti er mikilvægasti gæðaþáttur í framleiðslu moltunnar því skulu starfsmenn fylgja 

öllum umgengnisreglum og þrifaáætlun til hlítar.  

Ekki skal farið af óhreinu svæði inná hreint svæði, gangandi, á vinnuvélum eða öðrum 

farartækjum nema nauðsyn krefji. Starfsmenn skulu fylgja reglum um smitvarnir milli svæða 

þegar framangreind umferð er óumflýjanleg. Sjá (LB703 Skipting vinnusvæða) 

Óviðkomandi umferð á vinnusvæði Moltu er bönnuð, húsdýr og gæludýr svo sem t.d hundar 

kettir og páfagaukar mega alls ekki koma á lóð eða í hús Moltu .  

Umhverfi 

Starfmönnum er skylt að gæta þess í starfi og athöfnum að lágmarka sem kostur er 

umhverfisárhrif af starfseminni.  Fylgjast skal með og stýra mikilvægum umhverfisþáttum sbr. 

skrá yfir mikilvæga umhverfisþætti (VR 704) Fylgst er með þroskun moltunnar í tromlum og 

á þroskunarplani (LB 702 Eftirlit)  með það að markmiði að lágmarka losun óæskilegra illa 

lyktandi og jafnvel skaðlegra loftegunda. 

Við almenn þrif og viðhald er þess gætt að nota þau efni sem valda minnstum 

umhverfisáhrifum eftir því sem þekking og upplýsingar um slíkt liggur fyrir. (VR 601 

Innkaup og LB 601 Listi yfir samþykkt efni). 

Frárennsli frá verksmiðju, þroskunarplönum og öðrum svæðum kring um verkmiðjuna er til 

þess hannað að koma í veg fyrir að mengað sigvatn komist í grunnvatn eða vatnasvæði 

Eyjafjarðarár.  Reglulegt eftirlit er haft með frárennsliskerfi (LB 702 Eftirlit) 

Öryggi 

Kynna skal öryggisreglur fyrir nýjum starfsmönnum áður en þeir hefja störf. (LB 708 

Öryggisreglur) 

Áhættumat starfa skal hafa til hliðsjónar við kynninguna og áhersla lögð á að unnið er með 

hættulegar vélar einnig að gastegundir sem myndast við jarðgerðina geta verið varasamar. 

Ítarlegar leiðbeiningar um öryggismál eru í Öryggishandbók Moltu, einnig eru öryggisreglur 

vegna einstakra verkferla skilgreindar í viðkomandi leiðbeiningum.  

  



Vr.704 
Útg. 1.0/10.12.12 
Höf.: SHS 
Áb.: EG 

Greining og flokkun 

mikilvægra 

umhverfisþátta  

Tilgangur og skilgreiningar: 

 

Að lýsa hvernig skrá um mikilvæga umhverfisþætti er búin til og hvernig umhverfisþættir eru 

flokkaðir eftir mikilvægi. 

 

 Umhverfisþættir eru þættir í starfsemi Moltu ehf sem hafa áhrif á umhverfið.  Flokkun mikilvægis 

umhverfisþátta fer eftir umfangi/alvarleika umhverfisáhrifa svo og líkum þess að þeir valdi 

áhrifum. 

 

Umhverfisstjórnun felst í því að á  kerfisbundinn hátt  er umhverfisþáttum stýrt þannig að 

umhverfisáhrif þeirra er lágmörkuð. 

 

Almennir umhverfisþættir eru t.d.: 

 

Losun til lofts 

Förgun 

Losun til sjávar 

 

Skipta má umhverfisþáttum í undirflokka til að sýna betur tengsl við tiltekina starfsemi.  Sem dæmi 

má nefna umhverfisþáttinn “Losun CO2” sem tengir losun gróðurhúsalofttegunda til lofts.  Þessi 

umhverfisþáttur heyrir þó undir hinn almenna umhverfisþátt “Losun gróðurhúsaloftegunda” 

 

Umfang: 

 

Verklagsreglan nær til þeirra þátta starfsemis Moltu ehf, sem hugsanlega mögulega hægt er að 

stýra.   

 

Ábyrgð:  

 

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að farið sé eftir þessari verklagsreglu og að skrá um mikilvæga 

umhverfisþætti sé haldið við.   

 

Lýsing: 

 

1. Aðferð til að ákveða mikilvægi 

 

1.1. Umhverfisáhrif sem starfssemi Moltu ehf veldur eru flokkuð í eftirfarandi meginflokka:   

 

Þeir þættir í starfsemi Moltu sem geta valdið þeim áhrifum sem hér eru talin upp flokkast 

því sem umhverfisþættir. 

 

Áhrif á loft 

Áhrif á mengun jarðvegs 

Áhrif á notkun landssvæðis 

Áhrif á samgöngur 



Áhrif á hljóðvist 

 

 

1.2. Umhverfisþættir (orsök) og umhverfisáhrif (afleiðingar) eru metin og skjalfest í skrá 

yfir mikilvæga umhverfisþætti skv. aðferð sem lýst er hér á eftir (sjá lið 1.3 “Lykill að 

flokkun umhverfisþátta”). Vægi umhverfisþátta er metið sem mikið, meðal eða lítið 

vægi. Allir umhverfisþættir sem fá einkunina “mikið vægi” eru metnir sem mikilvægir 

umhverfisþættir. Flokkun umhverfisþátta verður þá eftirfarandi:  

 

Mikið vægi:  A flokkur. Þarf stýringu og/eða stöðugt eftirlit og skráningu. 

Mikilvægt er að lágmarka umhverfisáhrif vegna þessara þátta 

og viðhafa stöðugar umbætur. 

 

Meðal vægi:  B flokkur. Ekki eins mikilvægur umhverfisþáttur, en engu að 

síður stefnt að því að halda umhverfisáhrifum í lágmarki og 

viðhafa stöðugar umbætur. Vel getur þurft að skipuleggja 

rekstrarstýringu einhverra þátta í B flokki. 

 

Lítið vægi:  C flokkur. Við óbreyttar rekstraraðstæður þarf ekki að vakta eða 

stýra umhverfisþætti sérstaklega innan kerfins. Endurskoðun 

flokkunar gagnleg við breyttar aðstæður 

 

 

1.3.  Lykill að flokkun umhverfisþátta 

 

Umhverfisþættir eru flokkaðir skv. flokkunartöflu hér að neðan, en fyrst fer fram ákveðið 

forval skv. eftirfarandi viðmiðunum: 

 

A. Þeir umhverfisþættir, sem lögð er sérstök áhersla á í stefnu Moltu ehf lenda 

sjálfkrafa í A flokki. Einnig lenda í A flokki þættir, sem sett eru viðmiðunarmörk um 

í starfsleyfi eða í lögum og reglugerðum. 

B til A. 

         

   Þeir umhverfisþættir sem lögð er meðal áhersla á í stefnu Moltu ehf falla undir flokk 

B.  

Síðan er eftirfarandi lykli beytt við flokkun umhverfisáhrifa. Hafa ber í huga bæði venjuleg 

rekstrarskilyrði, óvenjuleg (bilanir/slys) og gangsetningu vinnsluferla. 

 
Líkur á að valdi  

u-áhrifum 

Umfang afleiðingar 

 

 

 Alvarlegt/mikið Meðal Lágt 

Miklar 

(Samfelld áhrif) 

Mikið vægi  -A Mikið vægi -A Meðal vægi -B 

Meðal 

(Oftar en einu sinni á ári) 

Mikið vægi -A Meðal vægi -B Lítið vægi -C 

Litlar 

(Nánast aldrei) 

Meðal vægi –B* Lítið vægi -C Lítið vægi -C 

*Í þennan flokk (litlar líkur/mikið umfang) lenda umhverfisþættir, sem geta valdið miklum umhverfisáhrifum 

við slys. Þarfnast fyrst og fremst fyrirbyggjandi stjórnunar. 

 



 

Niðurstöður flokkunar eru skráðar í skrá yfir mikilvæga umhverfisþætti.    

 

2.4 Skilgreiningar á umfangi/magni umhverfisáhrifa 

 

Alvarlegt/mikið: Allt sem getur valdið skaðlegum, óafturkræfum áhrifum. Einnig allt sem 

getur valdið umhverfisáhrifum við slys.  

 

Meðal: Allt sem getur valdið mælanlegum áhrifum á umhverfi og lífríki.  Áhrifin eru þó undir 

umhverfismörkum og lítil hætta er á óafturkræfum áhrifum. 

 

Lágt: Hverfandi  áhrif á umhverfi og lífríki. 

 

2. Endurskoðun skrár um mikilvæga umhverfisþætti  

Skrá um mikilvæga umhverfisþætti er endurskoðuð um leið og rýni stjórnenda fer fram (sjá 

VLR um rýni stjórnenda). Í því ferli fara stjórnendur yfir og ákveða þörf á endurskoðun 

mikilvægra umhverfisþátta. Þeir þættir, sem geta valdið því að flokkunin þarfnist 

endurskoðunar eru t.d. eftirfarandi: 

 

 Endurskoðun á aðferðafræði við flokkun umhverfisþátta. 

 Meiri háttar breytingar í stefnu Moltu ehf. 

 Breytingar á lögum eða reglugerðum. 

 



 
  



Umhverfisstefna Moltu ehf er eftirfarandi: 

 Að Molta ehf sé til fyrirmyndar varðandi orkunýtingu, úrgangsstjórnun 

og endurvinnslu og stuðli þannig að lágmörkun umhverfisáhrifa af 

starfsemi fyrirtækisins. 

 Að umhverfisstjórnunarkerfi Moltu ehf uppfylli ávallt kröfur 

umhverfisstaðals eins og hann er á hverjum tíma og sé í samræmi við 

lög og reglugerðir sem gilda um starfsemi fyrirtækisins. 

 Að vinna að stöðugt að umbótum á sviði umhverfismála í rekstri 

fyrirtækisins. 

 Að Molta ehf sé vinnustaður með þjálfað starfsfólk sem tryggir að 

starfsemin sé ávalt í samræmi við góða umhverfisstjórnun. 

 Að starfsemi Moltu ehf sé í samræmi við mælanleg markmið um 

stjórnun umhverfisþátta og lágmörkun umhverfisáhrifa. 

 Að leitast við að nota endurnýjanlega orkugjafa á eigin tæki og tæki 

undirverktaka sem starfa á vegum Moltu ehf. 

 Að stjórna innkaupum með tilliti til þess að nota umhverfisvottaðar 

og/eða endurunnar vörur sé það mögulegt. 

 Að draga markvisst úr notkun spilliefna og úrgangsmyndandi hráefna í 

rekstri fyrirtækisins. 

 Að vinna markvisst að endurvinnslu og endurnotkun innan fyrirtækisins 

 Að allir starfsmenn og samstarfsaðilar Moltu ehf þekki 

umhverfisstefnuna og starfi samkvæmt henni. 



 
  



Greining og flokkun mikilvægra umhverfisþátta 

 
Í upphafi rannsóknar var skoðað þá skiptingu á umhverfisþáttum sem sneru að 

umhverfismálum Moltu ehf. Yfirflokkarnir eru eftirfarandi: 

 Áhrif á loft. 

 Áhrif á mengun jarðvegs. 

 Áhrif á notkun landssvæðis. 

 Áhrif á samgöngur. 

 Áhrif á hljóðvist. 

Hver yfirflokkur hefur síðan undirliði sem skipta máli við umhverfisstjórnun 

fyrirtækisins. Hér var farið á hugarflug og niðurstaðan er eftirfarandi: 

Áhrif á loft: 

 Efnamengun og möguleg eituráhrif. 

 Lykt. 

 Losun gróðurhúsalofttegunda CO2. 

 Losun gróðurhúsalofttegunda Metan. 

 Vatnsgufa. 

 Ozon. 

 Ryk á plani. 

 Ryk í móttöku. 

 Fok á plani. 

 Fok í móttöku. 

Áhrif á mengun jarðvegs og grunnvatns: 

 Fok frá móttöku. 

 Fok frá plani. 

 Eldsneyti. 

 Hreinlætisvörur. 



 Meindýraeitur. 

 Frárennsli verksmiðjunnar. 

 Sjúkdómsvaldandi bakteríur. 

 Úrgangur frá verksmiðju s.s. skrifstofu og kaffistofu. 

Áhrif á notkun landssvæðis: 

 Nýting landssvæðis Moltu ehf. 

 Aðrir möguleikar á nýtingu landssvæðisins. 

 Staðsetning verksmiðjunnar. 

 Hentugleiki lóðar. 

 Stækkunarmöguleiki. 

 Jarðvegssig. 

Áhrif á samgöngur: 

 Slysahætta af umferð. 

 Vegakerfið. 

 Truflun á samgöngur. 

Áhrif á hljóðvist: 

 Hávaði frá verksmiðju. 

 Hávaði frá vinnuvélum utan verksmiðjunnar. 

Eftir þessa upptalningu tók við sú vinna að flokka hvern og einn undirflokk og 

greina hvar upptök hans eru sem eru allt fyrirtækið, móttaka og plan. Grænt 

táknar C, gult táknar B og rautt táknar A. Mikil yfirlega lá yfir þessum þætti 

þar sem gaumgæfilega þurfti að skoða hvern þátt fyrir sig vel. 

  



Losun til lofts 
       

          Móttaka   
         Móttaka CO2 

          
   

Mikið       
  

   
Líkur Miðlungs   x   

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 

         Móttaka NHx 
          

   

Mikið       
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið   x   
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          Móttaka Metan 
          

   

Mikið       
  

   
Líkur Miðlungs     x 

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Móttaka lykt 
          

   

Mikið   x   
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

         

          Móttaka ryk 
          

   

Mikið x     
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Móttaka Fok 
          

   

Mikið       
  

   
Líkur Miðlungs   x   

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  



Jarðgerð    
        Jarðgerð  CO2 
          

   

Mikið   x   
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Jarðgerð NHx 
          

   

Mikið v     
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Jarðgerð Metan 
          

   

Mikið       
  

   
Líkur Miðlungs     x 

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Jarðgerð Vatnsgufa 
          

   

Mikið x     
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Jarðgerð lykt 
          

   

Mikið     x 
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
         Jarðgerð Ryk 

          
   

Mikið       
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið   x   
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 
 

         



Jarðgerð Ozon 
          

   

Mikið x     
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 Eftirvinnsla 
        Eftirvinnsla CO2 
          

   

Mikið   x   
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Eftirvinnsla NHx 
          

   

Mikið x     
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Eftirvinnsla Metan 
          

   

Mikið       
  

   
Líkur Miðlungs     x 

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 

         Eftirvinnsla Lykt 
          

   

Mikið       
  

   
Líkur Miðlungs     x 

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
Eftirvinnsla Ryk 

          
   

Mikið       
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið x     
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 
 
          



Eftirvinnsla Fok 
          

   

Mikið x     
  

   
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Umferð 
        Umferð Losun til lofts 

 

Mikið x     
  Umferð CO2 

 
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

            
   

Mikið x     
  Umferð NOx 

 
Líkur Miðlungs       

    
   

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          

    

Mikið x     
  Umferð Ryk 

 
Líkur Miðlungs       

    
   

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          

    

Mikið       
  Umferð Fok 

 
Líkur Miðlungs x     

    
   

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

           
         Mengun jarðvegs og grunnvatns 

     

          Móttaka Blóð 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs   x   

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          



    
        

Móttaka Fita 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs   x   

  
    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

   
 
 

   

 
 Umfang afleiðingar 

 Móttaka Olíur 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið   x   
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          Móttaka Fok 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið   x   
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          Móttaka Bakteríur 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs   x   

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          Móttaka Eiturefni 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið     x 
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Jarðgerð 
         Jarðgerð Olíur 

  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs   x   

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 
 

         

          



Jarðgerð Bakteríur 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið   x   
  

     
  Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          Jarðgerð eiturefni 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið x     
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Eftirvinnsla    
        Eftirvinnsla affallsvatn 

 

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið   x   
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 

         

    

Mikið       
  Eftirvinnsla Olíur 

 
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið   x   
  

     
  Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          

    

Mikið   x   
  Eftirvinnsla Fok 

 
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
  Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 

         

    

Mikið       
  Eftirvinnsla Bakteríur Líkur Miðlungs       
  

    

Lítið   x   
  

     
  Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

           
 
 
 
 

         



    

Mikið       
  Eftirvinnsla Eiturefni Líkur Miðlungs       
  

    

Lítið     x 
  

     
  Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          Losun í vatn eða sjó 
       Móttaka   

         Móttaka Blóð 
  

Mikið   x   
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          Móttaka Olíur 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs   x   

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          Móttaka Fita 
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið     x 
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 
 

         Jarðgerð   
         Jarðgerð Affallsvatn 

  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið     x 
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          

    

Mikið       
  Jarðgerð Efnamengun Líkur Miðlungs       
  

    

Lítið     x 
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 
 

         



    

Mikið       
  Jarðgerð Olíur 

 
Líkur Miðlungs   x   

  

    

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          Eftirvinnsla   
        Eftirvinnsla Affallsvatn 

 

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið     x 
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          Eftirvinnsla Flóð  
  

Mikið       
    

  
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið     x 
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

             
   

Mikið       
  Eftirvinnsla Olíur 

 
Líkur Miðlungs       

  

    

Lítið   x   
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

  
 

         Umferð 
        Mengun jarðvegs og grunnvatns Mikið       

  Umferð Olíur 
 

Líkur Miðlungs x     
    

   

Lítið       
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

          

    

Mikið       
  Umferð Slys 

 
Líkur Miðlungs       

    
   

Lítið   x   
  

     
Lítil Miðlungs Mikil 

  

     
Umfang afleiðingar 

 

          

           



 Nokkrir þættir lentu á rauðu eða í flokk A sem þýðir að þar þarf að 

grípa inn í með einhverjum hætti sé þess nokkur kostur og að minnsta 

kosti að vakta vel. Sá fyrsti er Móttaka Metan. 

 Annar er Móttaka lykt. 

 Þriðji þátturinn er jarðgerð CO2. 

 Fjórði þátturinn er Jarðgerð Metan. 

 Fimmti þátturinn er Jarðgerð lykt. 

 Sjötti þátturinn er Eftirvinnsla CO2. 

 Sjöundi þátturinn er Eftirvinnsla Metan. 

 Áttundi og síðasti þátturinn er Eftirvinnsla Lykt.  

Það er athugavert að allir þessir þættir eru losun til lofts. Spurning vaknar 

hvernig hægt sé að stýra þeim enn betur. 

Nítján þættir lentu á gulu eða flokk B og ber að stýra þeim og vakta þá eins og 

unnt er. Aftur á móti eru þeir ekki eins alvarlegir og rauðu þættirnir eða flokkur 

A en það ber samt að vara sig og gleyma þeim ekki. 

Fjórtán þættir lentu á grænu eða í flokk C.  

Þó þessir fjórtán þættir séu á grænu þá er ekki þar með sagt að ekki eigi að 

vakta þá eða fylgja þeim eftir. Aftur á móti er vægi þeirra mun minna en gulu 

þáttanna. Þetta eru þættir sem komu upp á yfirborðið við greiningu og það ber 

að varast að gera of lítið úr þeim. Það þarf að fylgjast með þeim áfram. 

  



Niðurstaða og rannsóknir mikilvægra umhverfisþátta 

Í þessum þætti var hver og einn þáttur skoðaður og borinn saman við 

verklagsreglur og leiðbeiningar. Mikil vinna lá hér að baki þar sem að rannsaka 

þurfti marga þætti. Hver þáttur var skilgreindur eftir umfangi og mikilvægi 

hvers um sig. 

Flokkarnir voru þrír sem skiptust þannig að flokkur einn sýndi fram á að þeim 

þætti væri stýrt á viðunandi hátt. Flokkur tvö sagði til um að þættirnir væru 

ekki í nógu góðu ástandi og þyrfti að lagfæra betur. Flokkur þrjú sagði aftur á 

móti til um að staða hans væri algjörlega óviðunandi og þyrfti tafarlaust 

breytinga á. 

Niðurstaðan var eftirfarandi: 

       

 
Staða merkir að nr. 1 sé fullnægjandi. Nr. 2 sé ekki fullnægjandi en í þokkalegu ástandi.  

  

 
Nr. 3 þá þurfi endurbætur við. 

     

       Flokkar 
      

  
Tilvísanir 1 2 3   

A: Losun til lofts móttaka metan VR 701 VR704 x 
   

 
Losun til lofts móttaka lykt VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, jarðgerð CO2 VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Jarðgerð Metan VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Jarðgerð Lykt VR 701 LB 704 LB 602 x 

   

 
Losun til lofts,  Eftirvinnsla CO2 VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Eftirvinnsla Metan VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Eftirvinnsla lykt VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts Eftirvinnsla Fok VR 701 LB704 x   

  

       

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, Fok VR 701 LB 704 x   

  

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, eftirvinnsla, Fok VR 701 LB 704 x 

   

 
Losun í vatn eða sjó, móttaka, Blóð VR 701 LB 704 

    

       B: Losun til lofts móttaka CO2 VR 701 VR704 x 
   

 
Losun til lofts móttaka Ryk VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts móttaka Fok VR 701 LB 704 x   

  

 
Losun til lofts, jarðgerð NHx VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Jarðgerð vatnsgufa VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Jarðgerð Ozon VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Eftirvinnsla NHx VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Eftirvinnsla Fok VR 701 LB 704 x   

  



 
Losun til lofts umferð CO2 VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, umferð NOx VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, umferð, Ryk VR 701 VR704 x 

   

       

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns,  móttaka,Blóð VR 701 VR704 x 

   

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, móttaka Fita VR 701 VR704 x 

   

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, móttaka, Bakteríur VR 701 LB 704 LB 602 x 

  
  

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, móttaka, Eiturefni VR 701 VR704 x 

   

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, jarðgerð, Olíur VR 701 VR704 x 

   

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, eftirvinnsla, Eiturefni VR 701 VR704 x 

   

       

 
Losun í vatn eða sjó, jarðgerð, Affallsvatns VR 701 VR704 x 

   

 
Losun í vatn eða sjó, eftirvinnsla, Affallsvatns VR 701 VR704 x 

   

 
Losun í vatn eða sjó, umferð, Slys VR 701LB 606  x   

 
  

 
Losun í vatn eða sjó, móttaka, Olíur VR 701 VR704 x 

   

 
Losun í vatn eða sjó, móttaka, Fita VR 701 VR704 x 

   

 
Losun í vatn eða sjó, jarðgerð, Efnamengun VR 701 VR704 x 

   

 
Losun í vatn eða sjó, jarðgerð, Olíur VR 701 VR704 x 

   

 
Losun í vatn eða sjó, eftirvinnsla, Flóð VR 701 VR704 x 

          

       C: Losun til lofts Móttaka NHx VR 701 VR704 x 
   

 
Losun til lofts, Jarðgerð Ryk VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Eftirvinnsla Ryk VR 701 VR704 x 

   

 
Losun til lofts, Umferð Fok VR 701 VR704 

 
x 

  

       

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, móttaka, Olíur VR 701 VR704 x 

   

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, móttaka, Fok VR 701 VR704 x   

  

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, eftirvinnsla, Olíur VR 701 VR704 x 

   

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, eftirvinnsla, Bakteríur VR 701 VR704 x 

   

 
Mengun jarðvegs og grunnvatns, umferð, Olíur VR 701 VR704 x 

   

       

 
Losun í vatn eða sjó, Eftirvinnsla, Olíur VR701 VR704 x 

   

 
Losun í vatn eða sjó, Umferð Slys VR701 VR704 x 

   

 
Losun í vatn eða sjó, umferð, Olíur VR701 VR704 x 

    

  



Hópbílar – Hagvagnar   
 

 

Pálmar Sigurðsson skrifstofu –og starfsmannastjóri  

 

 

Kynning: 

 

Hópbílar er hópbifreiðafyrirtæki sem var stofnað árið 1995 og hefur það að markmiðið að 

bjóða uppá nýjar hópbifreiðar með öllum helstu þægindum og öryggi. Hópbílar sjá um allan 

akstur fyrir Alcan á Íslandi, skólaakstur fyrir Hafnarfjörð og akstur fatlaðra í Hafnarfirði. Þá 

eru Hópbílar einnig með allan almennan akstur fyrir þá sem vilja ferðast. Hagvagnar er 

þjónustufyrirtæki sem stofnað var árið 1991 til að annast almenningssamgöngur á 

höfuðborgarsvæðinu. Hagvagnar keyra aðalega um sveitarfélögin Hafnarfjörð, Kópavog, 

Garðabæ og Álftanes. Markmið Hagvagna er að efla samgöngur og veita viðskiptavinum 

sínum ávallt bestu þjónustu sem völ er á.   

 

Hópbílar og Hagvagnar eru ISO 14001 vottuð. 

 

Af hverju vottun? 

 

Stjórn Hópbíla og Hagvagna tóku þá ákvörðun árið 2001 að mjög vel ígrunduðu máli að 

innleiða hjá sér vottað umhverfisstjórnunarkerfi. Fyrirtækið Hópbílar eru með akstursamning 

við Alcan sem gerir gríðarlegar kröfur til sinna birgja um að hafa gæða, umhverfis –og 

öryggismálefni í lagi. Sú staðreynd hjálpaði klárlega til við að taka endanlega ákvörðun um að 

fara af stað í innleiðingu á slíku kerfi. Hópbíla og Hagvagnar eru  fyrirtæki sem með starfsemi 

sinni geta haft neikvæð áhrif á umhverfið  og eru háð lögum og reglugerðum umhverfismála.   

Hvenær fengu þið vottun? 

Október árið 2004 fengum við umhverfisstjórnunarkerfið okkar vottað. Þessi langi tími frá því 

að farið var af stað nýttist vel til að innleiða nýja hugsun í menningu fyrirtækjanna og þjálfa 

starfsmenn til að takast á við breytinga á vinnulagi.   

 

Voru einhverjar hindranir við innleiðinguna staðlanna? 

 



Helstu hindranirnar voru í fyrstu að skapa jákvætt viðhorf starfsmanna til innleiðingarinnar. 

Það tókst með því að vera stöðugt að upplýsa starfsmenn og gera þeim ljóst ábyrgð sína í 

kerfinu. Einnig á þessum tíma gekk erfiðlega að fá lögbundnar upplýsingar frá birgjum eins 

og t.d. öryggisblöð fyrir merkingaskyld efni svo eitthvað sé nefnt. Í dag er þetta vandmál úr 

sögunni.   

Helsti ávinningur  

Fjárhagslegur ávinnigur er gríðarlegur .Okkar stærsti ávinningur er betri nýting á eldsneytis 

eyðslu fyrirtækjanna þar sem diesel olia er stærsti umhverfisþátturinn í kerfinu sem er í 

vöktun og stýringu. Fyrirtækin brenna um einni og hálfri milljón lítra svo hvert prósentistig 

skiptir máli. Þá má ekki gleyma jákvæðri ímynd sem hefur skapað fyrirtækinu Hópbílar góðan 

árlega vöxt að mínu mati. Um leið og starfsmenn sinna sínu hlutverki rétt þá eru þeir að skapa 

sjálfum sér og öðrum öruggara og heilsumsamlegra starfsumhverfi.   

 


