
Landsáætlun um eftirlit 2020
Áhættuflokkar til ákvörðunar á tíðni vettvangsheimsókna í mengunarvarnaeftirliti

Áhættuflokkur A: tíðni eftirlitsferða einu sinni á ári eða oftar
Starfsemi Fjöldi fyrirtækja

Töluliður I. viðauki 
2.5. Framleiðsla á hrájárni eða stáli (fyrsta eða önnur bræðsla), 

þ.m.t. samfelld málmsteypa, þar sem afkastagetan er meiri en 
2,5 tonn á klukkustund. 4

3.1. Framleiðsla á sementi, kalki og magnesíumoxíði: 1
5.2. Förgun eða endurnýting á úrgangi í sorpbrennslustöðvum eða í 

sorpsambrennslustöðvum: 1
6.5. Förgun eða endurvinnsla dýraskrokka eða dýraúrgangs þar sem 

afkastageta er yfir 10 tonnum á dag. 1
6.6. Eldi alifugla eða svína 3

Kítín- og kítosanframleiðsla 1
Töluliður II. viðauki 
1. Fiskmjölsverksmiðjur 2
2. Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera. 7
3. Olíumalar- og malbikunarstöðvar 1
4. Olíubirgðastöðvar 3
8.a Urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og 

móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum 
tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti meira en 
5.000 tonnum af úrgangi á ári, 2

9. Meðhöndlun og förgun spilliefna 1
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Landsáætlun um eftirlit 2020
Áhættuflokkar til ákvörðunar á tíðni vettvangsheimsókna í mengunarvarnaeftirliti

Starfsemi Fjöldi fyrirtækja
Töluliður I. viðauki 
2.5. Framleiðsla á hrájárni eða stáli (fyrsta eða önnur bræðsla), 

þ.m.t. samfelld málmsteypa, þar sem afkastagetan er meiri en 
2,5 tonn á klukkustund. 3

2.6. Yfirborðsmeðferð málma eða plastefna með 
rafgreiningaraðferðum eða efnafræðilegum aðferðum þar sem 
rúmmál meðhöndlunartanka er meira en 30 m 3. 1

3.4. Bræðsla jarðefna, þ.m.t. framleiðsla steinefnatrefja með 
bræðslugetu yfir 20 tonnum á dag. 1

6.5. Förgun eða endurvinnsla dýraskrokka eða dýraúrgangs þar sem 
afkastageta er yfir 10 tonnum á dag. 1

6.6. Eldi alifugla eða svína 3
Töluliður II. viðauki 
1. Fiskimjölsverksmiðjur. 7
2. Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera. 34
3. Olíumalar- og malbikunarstöðvar. 4
4. Olíubirgðastöðvar. 4
8.a Urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og 

móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum 
tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti meira en 
5.000 tonnum af úrgangi á ári, 1

8.b Urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og 
móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum 
tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti 500–5.000 
tonnum af úrgangi á ári, 2

8.c
Urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og 
móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum 
tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti 50–499 
tonnum af úrgangi á ári eða urðunarstaðir þar sem eingöngu er 
tekið á móti 20.000 tonnum af óvirkum úrgangi á ári eða meira,

4
8.d Urðunarstaðir þar sem eingöngu er tekið á móti minna en 

20.000 tonnum af óvirkum úrgangi á ári. 1
9. Meðhöndlun og förgun spilliefna: 4

Áhættuflokkur B: tíðni eftirlitsferða 1 sinnum á ári
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Landsáætlun um eftirlit 2020
Áhættuflokkar til ákvörðunar á tíðni vettvangsheimsókna í mengunarvarnaeftirliti

Starfsemi Fjöldi fyrirtækja
Töluliður IV. viðauki
2.3. Steypustöðvar og steypueiningaverksmiðjur 31
2.5. Steypueiningaverksmiðjur 5
2.6. Vinnsla jarðefna þ.m.t. malar, vikur og grjótnám 33
3.1. Fyrirtæki sem geyma klórgas 0
3.7. Átöppun og pökkun ýmissa efnasambanda 4
3.14. Fúavörn á viði 0
4.1. Fóðurstöðvar 8
4.2. Fóðurblöndur 4
4.8. Leðurvinnsla 0
4.10. Litun og bleiking £ 10 tonn á dag 1
4.11. Ullarþvottastöðvar 1
4.12. Framleiðsla á mjöli og feiti úr sláturúrgangi £ 10 tonn á dag 1
4.13. Fitu- og lýsisvinnsla 5
5.1. Sláturhús £ 50 t á dag 17
5.5. Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða £ 75 tonn á dag 226
5.16. Mörbræðsla og tólgarframleiðsla 0
7.2. Alþjóðaflugvellir og flugvellir með eldsneytisafgreiðslu 12
7.4. Bifreiða- og vélaverkstæði 427
7.5. Bifreiðasprautun 82
7.7. Smurstöðvar 32
7.8. Bensínstöðvar 240
7.12. Bón- og bílaþvottastöðvar 75
7.13. Niðurrif bifreiða og bílapartasölur 12
7.15. Verktakar með þungavinnuvélar, verstæðisaðstaða 28
7.16. Verkstæðisaðstaða hjá fyrirtækjum með ólíka starfsemi 39
8.1. Skólphreinsistöðvar, útrásadælustöðvar og fráveitur 41
8.2. Gámastöðvar 64
8.5. Endurvinnsla úrgangs 34
9.12. Viðhald og niðurrif skipa 3

Áhættuflokkur B: tíðni eftirlitsferða 1 sinnum á ári
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Landsáætlun um eftirlit 2020
Áhættuflokkar til ákvörðunar á tíðni vettvangsheimsókna í mengunarvarnaeftirliti

Starfsemi Fjöldi fyrirtækja
Töluliður I. viðauki 
4.1. Framleiðsla lífrænna efna 1
4.5. Framleiðsla á lyfjum, þ.m.t. milliefnum. 4
6.6. Eldi alifugla eða svína 1
6.7.

Yfirborðsmeðferð efna, hluta eða afurða með lífrænum leysum, 
einkum fyrir pressun, prentun, húðun, fituhreinsun, 
vatnsþéttingu, þyngingu, málun, hreinsun eða gegndreypingu, 
þar sem notuð eru meira en 150 kg af lífrænum leysum á 
klukkustund eða meira en 200 tonn á ári.

1
Töluliður II. viðauki 
1. Fiskmjölsverksmiðjur 1
2. Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera. 13
3. Olíumalar- og malbikunarstöðvar. 1
4. Olíubirgðastöðvar 10
7. Sútunarverksmiðjur, aðrar en í viðauka I 1
8.a Urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og 

móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum 
tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti meira en 
5.000 tonnum af úrgangi á ári, 1

8.b Urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og 
móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum 
tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti 500–5.000 
tonnum af úrgangi á ári, 2

8.c
Urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og söfnunar- og 
móttökustöðvar ef þær eru reknar í nánum landfræðilegum 
tengslum við förgunarstaði þar sem tekið er á móti 50–499 
tonnum af úrgangi á ári eða urðunarstaðir þar sem eingöngu er 
tekið á móti 20.000 tonnum af óvirkum úrgangi á ári eða meira,

2
8.d Urðunarstaðir þar sem eingöngu er tekið á móti minna en 

20.000 tonnum af óvirkum úrgangi á ári. 3
9. Meðhöndlun og förgun spilliefna 4

Áhættuflokkur C: tíðni eftirlitsferða annað hvert ár
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Landsáætlun um eftirlit 2020
Áhættuflokkar til ákvörðunar á tíðni vettvangsheimsókna í mengunarvarnaeftirliti

Starfsemi Fjöldi fyrirtækja
Töluliður IV. viðauki 
1.1. Málmsteypur < 20 tonn á dag 2
1.2. Stálsmíði og stálskipagerð 7
1.5. Vélaframleiðsla 11
1.6. Vinnsla á málmum í raftækniiðnaði, t. d. 13
1.7. Meðferð og húðun málma 15
1.9. Bræðsla og málmblanda sem ekki innihalda járn 0
1.10. Yfirborðsmeðhöndlun með rafgreiningar eða efnafræðilegar 2
1.11. Annar sambærilegur atvinnurekstur í málmiðnaði, rafiðnaði 89
2.1. Steinmölun og framleiðsla á ofaníburði og fyllingarefnum 2
2.2. Steinsmíði 5
3.2. Lakksprautun 3
3.4. Efnalaugar 33
3.5. Lyfja- og snyrtivöruframleiðsla 18
3.10. Plastiðnaður 22
3.11. Vinnsla með plast- og frauðefni 11
3.12. Kælitæki, viðgerðir og nýsmíði 17
3.15. Tannlæknastofur 194
4.6. Framleiðsla á spónaplötum, límtré og þess háttar 1
4.9. Vefnaðar- og spunaverksmiðjur 0
5.2. Kjötvinnsla £ 75 tonn á dag 15
5.3. Niðursuðuverksmiðjur 8
5.4. Reykhús og reykofnar 17
5.6. Framleiðsla tilbúinna rétta £ 75 tonn á dag 148
5.7. Heitloftsþurrkun fiskafurða 11
5.8. Mjólkurstöðvar £ 200 tonn á dag 10
5.10. Öl-, gos- og svaladrykkjagerðir 16
5.12. Smjörlíkisgerðir 0
5.15. Lauksteikingarverksmiðjur 0
5.18. Kæli- og frystigeymslur 55
6.1. Loðdýrarækt 12
6.2. Alifuglarækt £ 40.000 stæði 43
6.3. Svínarækt £ 2000 stæði alisvín eða 750 stæði fyrir gyltur 15
7.6. Ryðvarnarverkstæði 1
7.9. Vöruflutningamiðstöðvar 26
8.3. Gámaflutningsaðilar og aðilar sem flytja spilliefni 19
8.4. Aðilar sem sérhæfa sig í flutningi og hreinsun á seyru 12
9.2. Stórar spennistöðvar 96
9.3. Stórar vörugeymslur 11

Áhættuflokkur C: tíðni eftirlitsferða annað hvert ár
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Landsáætlun um eftirlit 2020
Áhættuflokkar til ákvörðunar á tíðni vettvangsheimsókna í mengunarvarnaeftirliti

Starfsemi Fjöldi fyrirtækja
Töluliður IV. viðauki 
9.7. Æfingasvæði slökkviliðs 3
9.8. Þvottahús 25
9.10. Gasbirgðastöðvar með meira en 100 m³ geymslurými (STP) 5
9.11. Atvinnurekstur sem meðhöndlar asbest 3
10.5. Flugeldasýningar. 13

10.6. Brennur af ýmsu tagi (áramóta – Jónsmessu – ýmsar uppákomur). 125

Áhættuflokkur C: tíðni eftirlitsferða annað hvert ár
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Landsáætlun um eftirlit 2020
Áhættuflokkar til ákvörðunar á tíðni vettvangsheimsókna í mengunarvarnaeftirliti

Starfsemi Fjöldi fyrirtækja
Töluliður I. viðauki 
2.5. Framleiðsla á hrájárni eða stáli (fyrsta eða önnur bræðsla), 

þ.m.t. samfelld málmsteypa, þar sem afkastagetan er meiri en 
2,5 tonn á klukkustund. 3

6.6. Eldi alifugla eða svína 1
Töluliður II. viðauki 
2. Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera. 29
3. Olíumalar- og malbikunarstöðvar. 1
4. Olíubirgðastöðvar. 20
8.c Urðunarstaðir þar sem eingöngu er tekið á móti minna en 

20.000 tonnum af óvirkum úrgangi á ári. 3
Töluliður IV. viðauki 
1.3. Völsunar-, víra- og stangaverksmiðjur 1
1.4. Nagla- og skrúfuframleiðsla 2
1.8. Vinnsla á hrájárni og stáli, vinnslugeta £ 2,5 t/klst. 65
2.4. Leirmunaverkstæði afkastageta £ 75 t/dag 0
3.3. Prentiðnaðarfyrirtæki 36
3.6. Framköllun t.d.  á ljós-, röntgen- og kvikmyndum 8
3.8. Framleiðsla á aukefnum og hjálparefnum fyrir matvælaiðnað 8
3.9. Hreinlætisvöruverksmiðjur 7
3.13. Gleriðnaður og speglagerð 3
4.4. Trésmíðaverkstæði 145
4.7. Pappírsvöru- og pappakassaframleiðsla 2
5.9. Framleiðsla mjólkurdufts 1
5.11. Kaffibrennsla 4
5.13. Kartöfluvinnsla £ 300 tonn á dag 3
5.14. Framleiðsla á kartöflumjöli og sterkju 0
5.17. Meðhöndlun, blöndun og mölun á korni < 300 tonn á dag 2
5.19. Önnur sambærileg matvælavinnsla 238
6.4. Kanínurækt 0
6.5. Hestahald 30
6.6. Dýraspítalar 13
6.7. Hunda- og kattageymslur 12
6.8. Gæludýraverslanir 14
7.1. Kappaksturs-, æfinga- og kennslubrautir 8
7.3. Flugvellir án eldsneytisafgreiðslu 10
7.10. Biðstöðvar leigubifreiða 5
7.11. Bið- og endastöðvar strætisvagna 4
7.14. Sorpflutningar og sorphirða 35
9.4. Líkbrennslur 1
9.5. Skotvellir 13

Áhættuflokkur D: tíðni eftirlitsferða þriðja hvert ár
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Landsáætlun um eftirlit 2020
Áhættuflokkar til ákvörðunar á tíðni vettvangsheimsókna í mengunarvarnaeftirliti

Starfsemi Fjöldi fyrirtækja
Töluliður IV. viðauki 
9.6. Skemmtigarðar, tívolí, fjölleikahús o. þ. h. 5
9.9. Saltvinnsla 2
10.1. Geymsla olíumalarefna og lagning utan fastra starfsstöðva. 2

10.3.
Áburðarframleiðsla úr lífrænum efnum ( t.d. þurrkaður
hænsnaskítur o.fl.). 1

10.4. Jarðborun. 8

Áhættuflokkur D: tíðni eftirlitsferða þriðja hvert ár
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