
Viðauki  
um frárennsli 

 

Óheimilt er að láta í fráveitu hvers kyns spilliefni, olíur, bensín, hættulegan efnaúrgang, lífræn 

leysiefni eða annað það sem valdið getur umhverfismengun eða skemmt getur fráveitulagnir 

og/eða raskað starfsemi fráveitukerfisins. Iðnaðarskólp, sem veitt er í fráveitu skal forhreinsað 

í samræmi við markmið í lið C í viðauka I í reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp og í 

samræmi við kröfur heilbrigðisnefndar. 

 

Losunarmörk 

 

Eftirfarandi losunarmörk ákveðinna þátta gilda um frárennsli sem losað er í fráveitukerfi 

Reykjavíkur og er meginmarkið með þeim að sporna gegn tjóni á fráveitulögnum og/eða á 

starfsemi skólphreinsistöðva.  Gildi miðast við meðaltöl fyrir stakan vinnsludag. 

 

Mæliþáttur Lágmark Hámark 
Lífrænt efni sem COD, mg O2/L - 1000 

Svifagnir, mg/L - 500 

Olía og fita (óskautað), mg/L - 100
1
 

Hitastig, °C* - 35 

Sýrustig, pH (meðaltal fyrir vinnsludag)** 6,5 10 

Súlfat (summa súlfats, súlfít og þíósúlfats uppgefin sem súlfat), mg/L - 500 
*Almennt séð er miðað við að hitastig sé undir 35°C en að víkja megi frá þessu hámarkshitastigi svo fremi sem það sé undir 50°C. 

**Tímabundið má sýrustig fara niður í 4 sem nemur samtals einni klst á viku en það vari aldrei lengur en sem nemur um 10% af hverri klst. í 
hvert sinn.  
1Olía af jarðefnauppruna skal ekki fara yfir 15% af olíu og fitu, þ.e. 15 mg/L eða 15 ppm. 

 

Viðauki I, liður C í reglugerð um fráveitur og skólp. nr 798/1999 

 

Iðnaðarskólp sem veitt er í safnræsi og til skólphreinsistöðva fyrir þéttbýli skal forhreinsað. 

Markmiðið skal vera að: 

 vernda heilsu starfsfólks sem vinnur í tengslum við safnræsi og hreinsistöðvar, 

 tryggja að safnræsi, skólphreinsistöðvar og tengdur búnaður verði ekki fyrir skemmdum, 

 tryggja að starfsemi skólphreinsistöðvarinnar og hreinsun skólps verði ekki fyrir 

truflunum, 

 tryggja að skólp hreinsistöðva spilli umhverfinu ekki alvarlega eða komi í veg fyrir að 

viðtaki uppfylli aðrar kröfur reglugerðar þessarar, 

 tryggja að hægt sé að farga seyru á öruggan hátt. 

 

20. grein laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna 

Aðili sem veldur tjóni á fráveitukerfi, svo sem með losun efna eða hluta í fráveitu, ber 

bótaábyrgð á slíku tjóni þótt tjónið verði ekki rakið til saknæmrar háttsemi hans eða 

starfsmanns hans. 

 


