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STARFSLEYFISSKILYRÐI FYRIR 

Ísfell, Sauðárkróki  

kt. 480269 4119 

Móttaka og meðhöndlun á úrgangi þ.e. 

úrsérgengnum veiðarfærum 
 

 

1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ 
 Rgl.nr. Uppfyllt 

1.1 Starfsleyfisskilyrðin eru nánari útfærsla á kröfum sem koma 

fram í gildandi lögum og reglugerðum um hollustuhætti og 

mengunarvarnir.  

550/2018       

5. gr. 
 

1.2 Leyfið tekur til söfnunar, úrvinnslu og pökkunar á neta-, nóta og 

togveiðiúrgangi til endurvinnlsu sbr. ákvæði 5. gr. reglugerðar 

550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlitm, 

um endurnýtingu úrgangs í viðauka X. 

Lög nr. 

46/1980 

 

1.3 Við reksturinn ber að fylgja ákvæðum sem fram koma í: 

IV kafla um húsnæði og lóðir í reglugerð 941/2002 um 

hollustuhætti. 

III. kafla reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs., þar 

sem fjallað er um að draga úr myndun alls úrgangs, geymslu og 

flutning hans í söfnunar- og móttökustöðvar til förgunar ásamt 

þrifaði lóaðar 

550/2018 

5. gr. 

 

2. ATHAFNASVÆÐI, LÓÐ OG HÚSNÆÐI 
c Rgl.nr. Uppfyllt 

2.1 Athafnasvæði, lóðir og húsnæði skulu vera snyrtileg og vel við haldið.  

Notkun lóða og húsnæða skal samrýmast því skipulagi og notkunargildi 

sem skipulags- og byggingaryfirvöld hafa samþykkt. 

737/2003 

gr 16. og 18 

550/2018 

112/2012 

 

2.2 Öll vinnsla utandyra skal fara fram á afgirtu plani og gengið þannig frá 

úrsérgengnum veiðarfærum að ekki stafi; fok,slysa né mengunaráhætta af.    

Gámum og öðrum ílátum undir úrgang skal haldið heilum og þrifalegum. 

Geymslusvæði á lóð skal skerma af þar sem við á, vegna fokhættu, 

slysahættu eða lýti á umhverfi.  

Lög nr. 

112/2012 

og rgl. nr. 

737/2003 
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3. Eftirlit  

 

 

Rgl.nr. Uppfyllt 

3.1 Eigið eftirlit 

Fyrirtækið skal halda skrá yfir þann úrgang sem það tekur til meðferðar og 

einnig það sem það sendir frá sér til frekar vinnslu. 

737/2003 

gr 16. og 18 

550/2018 

112/2012 

 

3.2 Ytra eftirli:    Öll vinnsla utandyra skal fara fram á afgirtu plani og gengið 

þannig frá úrsérgengnum veiðarfærum að ekki stafi; fok,slysa né mengunaráhætta 

af.    Gámum og öðrum ílátum undir úrgang skal haldið heilum og þrifalegum. 

Geymslusvæði á lóð skal skerma af þar sem við á, vegna fokhættu, slysahættu eða 

lýti á umhverfi.  

Lög nr. 

112/2012 

og rgl. nr. 

737/2003 

 

 Rgl.nr. Uppfyllt 

 

 

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

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

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

úrgangs, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp, auglýsing nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi 

þar sem ekki er krafist ítarlegrar starfsleyfisgerðar, reglugerð 796/1999 um varnir gegn mengun hafs, reglugerð 

787/1999 um loftgæði, reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti, reglugerð nr. 724/2008 um hávaða og reglugerð 

nr. 970/2013 um efni sem valda rýrnun ósonlagsins. 

 

Atvinnugreinaflokkur (ISAT):  

 


