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Starfsleyfisskilyrði fyrir skólphreinsistöðvar Orkuveitu 

Reykjavíkur (Fráveita Reykjavíkur) við Ánanaust 10 og 

Klettagarða 14 
 

 

1. gr. 

Gildissvið og almenn atriði 

 

1.1 Starfsleyfin gilda í 12 ár frá útgáfudegi, fyrir rekstur eins þreps skólphreinsistöðva 

við Ánanaust 10 og Klettagarða 14. Samanlögð móttaka skólps í báðum stöðvunum 

skal að hámarki vera 500.000 persónueiningar (PE). 

1.2 Skylt er að endurskoða starfsleyfið ef mengun af völdum skólplosunar er meiri en 

búast mátti við þegar starfsleyfið var gefið út. Sömuleiðis skal endurskoða leyfið ef 

fram koma auknar kröfur um mengunarvarnir eða ef breytingar verða á bestu 

fáanlegu tækni sem gera það kleift að draga umtalsvert úr losun án óhófslegs 

kostnaðar. 

1.3 Verði breyting á rekstrinum sem leiðir til hreinsunar á skólpi frá meira en 500.000 

persónueiningum eða aukins mengunarálags á viðtaka ber að sækja um starfsleyfi 

að nýju. 

1.4 Rekstraraðila ber einnig að fylgja almennum starfsleyfisskilyrðum fyrir mengandi 

starfsemi, samþykktum af Umhverfis- og heilbrigðisnefnd Reykjavíkur 29. febrúar 

2000, sbr. fylgiskjal 1 svo fremi sem neðangreind skilyrði taki ekki á þeim. 

 

2. gr. 

Umhverfisvænn rekstur skolpstöðvanna 
 

2.1 Fyllstu snyrtimennsku ber að gæta á lóðum stöðvanna og skulu aðkomuplön ávallt 

vera hrein. 

2.2 Stöðvarnar skulu hreinsa skólpið með eins þreps hreinsun, sbr. 3. mgr. 7. gr. og 2. 

mgr. 20 gr. í reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. 

2.3 Eftirlit og viðhald skólphreinsibúnaðar skal vera fyrirbyggjandi og með þeim hætti 

að ekki eigi sér stað óleyfileg útlosun. 

2.4 Tryggja skal að útblástursloft frá stöðinni valdi ekki fólki í nærliggjandi 

húsakynnum óþægindum vegna efna-, sótt- eða lyktarmengunar. 

2.5 Um hávaða gilda ákvæði reglugerðar nr. 933/1999 um hávaða. Hávaði sem berst frá 

stöðinni skal ekki vera meiri en kveðið er í viðauka með reglugerðinni, sbr. töflu 1 í 

3. tölulið. 

2.6 Forðast skal að högghljóð myndist við almennt viðhald búnaðar og meðferð gáma. 

2.7 Ekki skal stafa efna-, sótt- eða lyktarmengun af meðferð og flutningi fasts úrgangs. 
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2.8 Sá sem annast flutning fasts úrgangs frá stöðvunum skal hafa tilskilin starfsleyfi, í 

samræmi við fylgiskjal 2 í reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir 

atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. 

2.9 Skila skal úrgangi til móttökuaðila sem hefur til þess tilskilin leyfi. 

 

3. gr. 

Eftirlitsmælingar í skólpstöðvunum og í viðtaka 
 

3.1 Eftirfarandi mælingar skulu fara fram í skólpstöðvunum: 

 

Færibreyta Aðferð Tíðni 

Rennsli Rennslismæling 15. mín. fresti 

Fastur úrgangur:   

Magn fasts úrgangs Sískráning og vigtun samfelld 

Þurrefni, COD, fita, 

TP,TN, valin ólífræn 

snefilefni* 

Sýnataka 4 ára fresti 

Fráveituvatn fyrir og 

eftir hreinsun í 

hreinsistöðvum: 

  

TP,TN, COD, fita, ólífræn 

snefilefni 

Mat* 4 ára fresti 

Fráveituvatn eftir fitu- og 

sandskilju: 

  

Fita, svifagnir, COD, TN, 

TP 

Sýnataka 4x á ári 

Ólífræn snefilefni** Sýnataka 2x á ári 

Valin aðskotaefni*** Sýnataka 4 ára fresti 
*Matið byggir á færibreytum í föstum úrgangsefnum, sem hreinsuð eru úr innstreymi, og sömu 

færibreytum í útstreymi.  Við heildarmat á hreinsivirkni skal taka mið af hreinsun í dælustöðvum 

kerfisins. 

**Cd,Cu,Ni,Pb,Zn,Hg,Cr, Ag, As 

*** Samkvæmt viðauka I er OR reiðubúin til að taka þátt í samstarfi um mat á losun ýmissa efna 

og efnasambanda.  Á tímabili þessa starfsleyfis skal OR gera grein fyrir losun hreinsiefna 

(anjónískra, katjónískra, og ójónískra) auk fenóla og olíu.  

 

 

Nánari grein er gerð fyrir eftirlitsrannsóknum í hreinsistöðvum í viðauka I.
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3.2 Eftirfarandi rannsóknir skulu fara fram í viðtaka: 
 

 

Aðferð Mæliþáttur Staðsetning Tíðni 

Sjósýni Örverur Við yfirfallsútrásir* 

(í þurrru veðri eftir 

þurrkakafla) 

4 ára fresti 

Kræklingur Líffræðilegir þættir, 

örverur, lífræn 

aðskotaefni, ólífræn 

snefilefni, 

biomarker 

Eftir dreifurum og á 

sniði milli miðju 

beggja dreifara 

4 ára fresti 

Sjósýni, viðtaki Örverur, O2, SS, 

TN, TP, selta, 

blaðgræna 

Á og við 

þynningarsvæðin 

4 ára fresti 

Set Stöðugar samsætur 

N og C, ólífræn 

snefilefni, stoðþættir 

Á völdum stöðum á 

og utan 

þynningarsvæða 

8 ára fresti 

* Yfirfallsútrásirnar eru aðallega 10 samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti: framan við dælustöðina 

við Faxaskjól, framan við dælustöðina við Boðagranda, framan við hreinsivirkið við Ánanaust, 

framan við dælustöð við Ingólfsgarð, fram af Snorrabraut, fram af Kringlumýrarbraut, framan við 

dælustöð á Kirkjusandi, milli Laugarness og Klettagarða, við Geirsnef í vestri kvísl Elliðaáa, og 

framan við dælustöðina í Gufunesi.  Regluleg vöktun skal fara fram á rennsli um yfirfallsútrásir. 

 

 

Nánari grein er gerð fyrir rannsóknum á viðtaka í viðauka I. 

 

4. gr. 

Skráningar 

 

4.1 Skrá skal tímabil þegar skólp er ekki hreinsað á fullnægjandi hátt og ástæðu þess. 

4.2 Skrá skal atvik þegar skólp hefur óvenjulegt útlit eða óvenjulega lykt. 

4.3 Skrá skal kvartanir sem berast vegna stöðvanna og viðbrögð við þeim. 

4.4 Fyrstu sýnatökur og mælingar í hreinsivirkjum samkvæmt þessu starfsleyfi skulu 

fara fram árið 2008. Rannsóknir á viðtaka utan sets skulu fara fram þrisvar á 

tímabili þessa starfsleyfis, fyrst 2008-2010, í annað skipti 2012-2014 og í þriðja 

sinni 2016-2018. Setrannsóknir skulu fara fram tvisvar á tímabili þessa starfsleyfis, 

annars vegar á tímabilinu 2008-2010 og hins vegar á tímabilinu 2016-2018.   

4.5 Skýrslu þar sem fram kemur yfirlit yfir mælingar og skráningar í hreinsistöðvum frá 

1. janúar til loka desember skal skila til Umhverfissviðs Reykjavíkur fyrir 1. apríl 

árið eftir. Skýrslur um niðurstöður rannsókna á viðtaka skal skilað til 

Umhverfissviðs Reykjavíkur fyrir lok ársins eftir að rannsókn fór fram. 
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5. gr. 

Ýmislegt 

 

5.1 Eintök af starfsleyfisskilyrðunum og viðkomandi reglum skulu ávallt tiltæk í 

hreinsistöðvunum.  Skulu starfsleyfisskilyrðin kynnt öllu starfsfólki stöðvanna. 

5.2 Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt 

lögum nr. 46/1980 um aðbúnað og hollustuhætti á vinnustöðum. 

5.3 Yfirmaður stöðvanna ber ábyrgð á að starfsemin sé í samræmi við framangreind 

skilyrði. 

5.4 Þynningarsvæði fyrir saurkólígerla eða saurkokka afmarkast af ellipsulaga svæðum 

sem lýst er með (x/5,0)
2
 + (y/2,5)

2
 =1, sbr. meðfylgjandi uppdrátt, fyrir bæði 

Ánanaust og Klettagarða (eining: km).  Skammás ellipsu fyrir Ánanaust er 10° 

rangsælis frá norðri.  Skammás ellipsu fyrir Klettagarða  er 15° réttsælis frá norðri.  

Miðja ellipsanna er á miðju dreifistúta á hvoru svæði.  Þynningarsvæðin ná aldrei 

inn á strandsvæði (sjá meðfylgjandi uppdrátt).  
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