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1. INNGANGUR 

Lokunaráætlun þessi er sett fram samkvæmt ákvæðum reglugerðar 738/2003 um urðun 
úrgangs. Í áætluninni er gerð grein fyrir endanlegum frágangi á lóð urðunarstaðarins og 
hugsanlegri landnotkun eftir lokun. Frágangur urðunarsvæðis og landnotkun mun verða 
með þeim hætti að svæðið og notkun falli vel að núverandi umhverfi staðarins og landslagi. 
Um frágang verður farið eftir ákvæðum V kafla reglugerðarinnar, sem fjallar um lokun 
urðunarstaða, en þar segir: 

23. gr. 

Lokun urðunarstaðar.  

Lokunarferli skal hefja á urðunarstað eða hluta hans, að uppfylltum skilyrðum sem sett eru fram í starfsleyfinu, 

að fengnu leyfi Umhverfisstofnunar eða með rökstuddri ákvörðun Umhverfisstofnunar.  

 

Lokun urðunarstaðar, eða hluta hans, telst ekki endanleg fyrr en Umhverfisstofnun hefur látið fara fram 

lokaskoðun á vettvangi, metið allar skýrslur sem rekstraraðili hefur lagt fram og ákvörðun Umhverfisstofnunar 

um lokun liggur fyrir. Þetta skerðir á engan hátt þá ábyrgð sem rekstraraðili ber samkvæmt skilyrðum leyfisins. 

24. gr. 

Vöktun í kjölfar lokunar urðunarstaðar. 

Þegar urðunarstað hefur verið lokað endanlega ber rekstraraðili ábyrgð á viðhaldi hans, vöktun og greiningu á 

hauggasi og sigvatni sem berst frá staðnum, sbr. ákvæði III. viðauka, og greiningu grunnvatns í nágrenni 

staðarins, eftir því sem nánar greinir í ákvörðun Umhverfisstofnunar um lokun staðarins svo lengi sem telja má 

að mengunarhætta stafi af urðunarstaðnum, að jafnaði í 30 ár frá lokun hans. Rekstraraðili skal tilkynna 

Umhverfisstofnun um sérhver skaðleg áhrif á umhverfið, sem teljast veruleg og koma í ljós við eftirlit og 

vöktun, og hlíta ákvörðun Umhverfisstofnunar um eðli og tímasetningu þeirra aðgerða til úrbóta sem grípa ber 

til. Þær aðgerðir skulu vera á kostnað rekstraraðilans. 

 

Umhverfisstofnun skal endurskoða fyrirkomulag vöktunar á þriggja ára fresti frá lokun urðunarstaðar. 

 

Umhverfisstofnun er heimilt að gefa rekstraraðila fyrirmæli um lokunaraðgerðir, vöktun og umsjón með því 

svæði þar sem rekin hefur verið urðunarstaður þótt rekstaraðili hafi ekki umráð yfir viðkomandi landsvæði. 

Eigandi eða umráðamaður lands þar sem eftirlit fer fram samkvæmt ákvæði þessu skal hlíta því að rekstraraðili 

framkvæmi lokunar-, vöktunar- og eftir atvikum hreinsunaraðgerðir eftir lokun urðunarstaðar samkvæmt 

reglugerð þessari. Veiti eigandi eða umráðamaður lands ekki aðgang að landi sínu til að unnt sé að framkvæma 

nauðsynlegar aðgerðir samkvæmt fyrirmælum Umhverfisstofnunar er heimilt að leita aðstoðar lögreglu ef með 

þarf svo aðgerðirnar nái fram að ganga. 

 

Verði eigandi eða umráðamaður lands sannanlega fyrir tjóni, s.s. vegna jarðrasks og átroðnings vegna þessa 

ákvæðis skal rekstraraðili bæta það tjón. Náist ekki samkomulag um bætur skal ákveða þær með 

eignarnámsmati skv. lögum um framkvæmd eignarnáms Umhverfisstofnun skal láta þinglýsa á viðkomandi 

fasteign fyrirmælum um vöktun og umsjón með urðunarstað eftir að honum er lokað. Jafnframt skal slíku skjali 

aflýst þegar vöktunartímabili telst lokið. Rekstraraðili skal bera kostnað af þinglýsingu og aflýsingu. 

Í starfsleyfi urðunarstaðarins frá árinu 1987 segir í grein 2.9 „Að aflokinni urðun skal svæðið 
frágengið þannig að snyrtilegt sé og það falli sem best inn í landslagið. Sá skal grasfræi eða 
öðrum gróðri við lokafrágang“.  

Við lokun urðunarstaðarins Skarðsmóum verður lögð áhersla á eftirfarandi atriði: 

 Jarðvegshula á urðunarreinum verði nægjanleg, a.m.k. eins metra þykk. 

 Ítarleg hreinsun fari fram á úrgangsefnum og öðru geymsluefni af yfirborði svæðis. 

 Regnvatn og leysingarvatn renni greiðlega af urðunarsvæðinu og sigi sem minnst 

niður í úrganginn. 
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 Svæðið sé vaktað, þ.a. tryggt sé að frá urðunarstaðnum berist ekki mengun af neinu 

tagi sem valdið geti spjöllum eða hættu fyrir menn eða dýr.  

 Tryggt að frágangur sé þannig að ekki séu þar hættur fyrir þá sem um svæðið fara. 

 Þannig verði gengið frá svæði að það geti nýst sem best til framtíðar.  

2. YFIRLIT UM URÐUNARSTAÐ 

2.1 STAÐSETNING OG AÐSTÆÐUR Á URÐUNARSTAÐ  

Urðunarstaðurinn er staðsettur um 1,5 km NNV við byggðina á Sauðárkróki í landi Skarðs í 
Sveitarfélaginu Skagafjörður. Urðunarstaðurinn liggur á svæði sem afmarkast af 
Reykjastrandarvegi nr. 748 til vesturs, Skarðskrók til austurs og Þverárfjallsvegi nr. 744 til 
suðurs. Urðunarsvæðið liggur aðeins 40 - 60 metra frá sjó á mel eða malarhjalla í um 25 - 
30 m hæð yfir sjávarmáli.  Hnitmerki (innan í rauðum hring) á  mynd 1, auk myndar í 
viðauka sýna staðsetningu urðunarsvæðisins. 

 

Mynd 1 Staðsetning urðunarsvæðis Skarðsmóum (rauður hringur), rétt NNV við Sauðárkrók (Heimild 
SAMSÝN). 

Urðunarsvæðið er með aflíðandi halla í átt að sjónum þar sem brattir bakkar eru niður í 
fjöruna.  

Svæðið er afmarkað með girðingu á þrjá vegu og af bakkabrúninni sjávarmegin. Aðkoma og 
hlið er á suðvesturhorni svæðisins. Lóðin er um 150 - 200 metrar á breidd og um 400 
metrar á lengd, um 6-8 ha að flatarmáli. 

Land í nágrenni urðunarstaðarins er mótað af fyrrum ísaldarjöklum og tilheyrir 
blágrýtissvæðinu í jarðfræði Íslands, en sá berggrunnur er jafnan gamall og þéttur.  
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Svæðið er frekar þurrt og er ofanvatni vestanmegin sem kemur frá fjalli veitt ágætlega 
framhjá svæðinu með skurðum og Reykjastrandarveginum.  Ekkert yfirborðsvatn er því á 
lóðinni fyrir utan lítinn læk sem rennur í norðurhlutanum, sjá mynd í viðauka.   Um 100 m 
norðan við lóðina rennur lítill lækur og um 300 m suðvestan við hana rennur Gönguskarðsá.  
Grunnvatnsstreymi á urðunarsvæðinu er frá vestri til austurs, að sjó, en erfitt er að segja til 
um hvar eiginlegt grunnvatnsborð er undir urðunarreinum en undir lausum yfirborðsefnum 
á melnum sem urðunarstaðurinn er í, liggur þéttur leir frá ísaldartímum. Þar undir er svo 
holufyllt og þétt bergklöpp frá tertíertíma.  

Úrkoma á svæðinu er um 500-600 mm á ári. 

 

 

 

Mynd 2  Lækur eða drenvatn sem rennur norðantil á lóðinni. Mynd tekin í júlí 2012. 

 

Mynd 3  Horft yfir urðunarsvæði til norðurs. Mynd tekin í júlí 2012. 
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2.2 URÐUNARSAGA 

Urðað hefur verið í gilskorning, gryfjur og urðunarreinar Skarðsmóum síðan skömmu eftir 
1970 eða í um 40 ár og ýmsum aðferðum beitt við það. Urðunarstaðurinn fékk starfsleyfi 7. 
desember 1987. Nú er urðun hætt og úrgangur frá Sveitarfélaginu Skagafirði sem ekki fer í 
endurvinnslu er urðaður á nýjum urðunarstað Norðurár bs. í Stekkjarvík í Blönduósbæ.  

2.3 ÚRGANGUR - GERÐ OG UPPRUNI OG MAGN 

Á urðunarstaðnum Skarðsmóum hefur verðið urðaður heimilis- og rekstrarúrgangur frá 
Sveitarfélaginu Skagafirði, Akrahreppi og frá Siglufirði. Nokkuð hefur verið urðað þar af 
sláturúrgangi frá sláturhúsinu á Sauðárkróki, en þó ekki fyrstu árin í rekstri 
urðunarstaðarins, (sjá afmarkaðar reinar á teikningu í viðauka) auk fiskúrgangs frá 
fiskvinnslum á Sauðarkróki. Þá hefur verið urðaður úrgangur frá Steinullarverksmiðjunni 
síðan árið 1985, sjá sömu teikningu í viðauka. Snemma var hætt að urða þar brotajárn og 
því safnað til endurvinnslu og sama var með timbur, en urðun þess var þó hætt nokkru 
síðar.  Eitthvað mun hafa farið af spilliefnum inn á urðunarstaðinn á upphafsárum hans og 
allt fram til ársins 1986, en ekki er vitað mikið um eðli, magn eða staðsetningu þeirra á 
svæðinu, en eftirlit og skráningu vantaði. Sjá nánar um úrgang á þjónustusvæðinu síðustu 
árin í Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2007 - 2020 [1].  

Starfsleyfi urðunarstaðarins Skarðsmóum tiltók ekki takmörkun á magni urðaðs úrgangs.  

Úrgangur sem urðaður var í Skarðsmóum kom frá rúmlega 4 þúsund íbúum, rekstri og 
iðnaði.  Stærð Sveitarfélagsins Skagafjarðar er um 4 þúsund ferkílómetrar. 

Áætlað er að árlega hafi verið urðuð á urðunarstaðnum um 3.000 tonn af úrgangi frá 
heimilum og almennum rekstri, sem gæti því í heildina gert um 120.000 tonn. Frá Siglufirði 
kom úrgangur á árunum 1997-2010 samtals um 11.000 tonn og frá Akrahreppi komu á 
árunum 1993-2010 um 1.000 tonn af úrgangi. Frá Steinullarverksmiðjunni Sauðárkróki 
gætu hafa komið samtals um 70.000 tonn og gróflega áætlað um 50.000 tonn frá 
sláturhúsinu þar. Í heildina gætu því verið urðuð um 250.000 tonn af úrgangi á 
urðunarstaðnum og hluti þess er óvirkur úrgangur.  

2.5 URÐUNAR- GRYFJUR OG REINAR 

Á teikningu í viðauka sést fyrirkomulag urðunar á svæðinu frá upphafi urðunar. Tilgreint er 
á hvaða tíma urðað er í einstök svæði eða reinar eftir því sem best er vitað og hvar 
sérstakur úrgangur hefur verið urðaður, s.s. sláturúrgangur, riðufé, og steinullarúrgangur.  
Ekki hefur verið komið fyrir sérstöku sigvatnssöfnunarkerfi við uppbyggingu svæðisins 
heldur hefur sigvatn síast gegnum jarðlög á svæðinu í átt til sjávar.  Þrem gasrörum var 
komið fyrir með borun í úrgangsfyllingar og sést staðsetning þeirra á teikningunni. 
Urðunarreinar sem grafnar hafa verið fyrir úrgang eru mismunandi að lögun, sumar langar 
og mjóar en aðar styttri og breiðari og er dýpi þeirra einnig mismunandi, líklega frá  4 – 12 
metrar en gryfjur undir sláturúrgang oft grynnri.   
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Mynd 4 Urðunarrein fyrir almennan úrgang Skarðsmóum. 

2.6 URÐUNAÐFERÐ 

Mikil breyting varð á urðunaraðferðum síðustu árin í rekstri.  Áður fyrr kom úrgangur í 
lausu og var sturtað, til að byrja með í gilskorning norðarlega á svæðinu. Kveikt var í og 
úrgangur brenndur alveg fram til 1985. Eftir það var úrgangur grafinn í gryfjur en lítið var 
þjappað og fyllt var yfir með óreglubundnari hætti. Síðari árin kom úrgangur meira 
þjappaður úr sorphirðubílum með pressu og var hann settur í afmarkaðar reinar og síðan 
þjappaður enn frekar með 20 – 30 tonna sér útbúnum sorptroðara og úrgangurinn hulinn 
oftar og net strekkt yfir reinarnar til varnar vargfugli. Eftir fyllingu reina var settur 1-2 m 
þykkur jarðvegur ofan á úrgangsfyllinguna. 

 

Mynd 5 Sorptroðari við urðunarrein. 
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2.7 VÖKTUN OG MÆLINGAR Á REKSTRARTÍMA 

Í ágúst 1996 var tekið sýni af sigvatni frá urðunarstaðnum sem fram kom í sjávarbakka 
neðan við urðunarstaðinn og það greint fyrir efnafræðilega súrefnisþörf eða COD.  Mældur 
styrkleiki COD í sýninu var 200 mg/l.  

Í júní 2012 var tekið sýni af yfirborðsvatni á urðunarstaðnum og það greint fyrir eðlisþætti 
og ýmiss efni s.s: 

- Uppleyst lífrænt kolefni (DOC)  54 mg/l 

- Heildarköfnunarefni (N-tot)   167 mg/l 

- Ammonium     214 mg/l 

- Lífræn halógensambönd (AOX)   1,28 mg/l 

- m,p-xylen      3,5 µg/l 

- Kvikasilfur (Hg)    0,03 µg/l 

- Blý (Pb)     2,2 µg/l 

Niðurstöður greininganna fylgja með í viðauka. 

Athugasemd var gerð varðandi vöktun vatns á urðunarstað í eftirlitsskýrslu dags. 13.7.2012 
vegna eftirlitsferðar Umhverfisstofnunar dags. 22.6.2012. Þar er tilgreint að niðurstöður 
sýn nokkra mengun í sigvatni og ástæða sé til að gera nánari mælingar og sýnatökur næsta 
vor til að fá betri mynd af ástandi vatns á urðunarsvæðinu. 

Ekki eru vöktunarbrunnar til staðar fyrir grunnvatnsmælingar á urðunarstaðnum. 

2.8 RANNSÓKNIR Á REKSTRARTÍMA 

Í meistaraverkefni Atla Geirs Júlíussonar, „Hauggasrannsóknir á urðunarstöðum 
sveitarfélaga“ [2] við Háskóla Íslands mældi hann á árinu 2010 gas í þrem mæliholum á 
Skarðsmóum. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort söfnun á gasinu væri hagkvæm 
eða framkvæmanleg. Mæliholurnar þar ná niður á um 5-7 m dýpi og var úrgangur þar sem 
holurnar eru milli 2 og 13 ára gamall. Frekar lítið metangas mældist á urðunarstaðnum 
miðað við stærri urðunarstaði. Mælingarnar gáfu hlutfall metans frá um 10 – 50% í 
holunum. Meðaltal metans var um 30%, en til samanburðar var meðaltalið fyrir 
urðunarstað á Glerárdal við Akureyri um 60% og meðaltalið í urðunarstaðnum í Fíflholtum 
um 50%. Niðurstaða rannsóknarinnar var að mögulega væri hægt að safna gasi á 
urðunarstaðnum, en það væri ekki kostnaðar- eða umhverfislega hagkvæmt. 

Sveitarfélagið fékk á árinu 2010 undanþágu á kröfu um söfnun hauggass á urðunarstaðnum 
Skarðsmóum og byggðist hún m.a. á rannsókninni og því að úrgangur frá sveitarfélaginu 
verði framvegis urðaður á nýjum urðunarstað Norðurár bs. í Stekkjarvík.   
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3. ÁÆTLUN UM  LOKUN URÐUNARSTAÐAR 

3.1 YFIRLIT UM HREINSUN URÐUNARSVÆÐIS OG FRÁGANG 

Hreinsun urðunarsvæðis og frágangur felst í eftirfarandi meginþáttum: 

1. Fjarlæga mannvirki, s.s.: 

a. Girðingar sem ekki eru nauðsynlegar vegna öryggisþátta. 

b. Vegi, slóða eða önnur ummerki tækja sem ekki nýtast vegna annarrar eða 

nýrrar notkunar svæðis. 

2. Fjarlægja allan úrgang eða endurvinnsluefni sem eftir hafa orðið á urðunarstað. 

3. Athuga hvort einhver sýnilega mengaður jarðvegur sé á urðunarsvæði sem hreinsa 

þarf upp og meðhöndla, t.d. vegna olía eða glussa af tækjum. 

4. Athuga þykkt og útjöfnun hulu á urðunarreinar, þannig að hún nái allsstaðar a.m.k. 

1 metra þykkt. 

5. Stjórnun ofanvatns,  þannig að vatn safnist ekki fyrir á yfirborði urðunareina eða 

hripi í miklu magni niður í úrgangsfyllinguna.  

6. Endanleg landmótun svæðis, þ.a. það falli sem best að nærliggjandi umhverfi, 

landslagi og síðari notkun svæðisins.  

7. Ganga frá gasmælirörum sem sett voru niður í urðunarreinar á svæði árið 2010 og 

verja þau, þannig að mæla megi gas í þeim síðar, ef þörf þykir. 

8. Fínhreinsun smágerðs úrgangs af yfirborði lóðar og næsta nágrennis, s.s. gler, plast 

og málmhlutir.  

9. Uppgræðsla. 

10. Tvö grunnvatnsmælirör eða brunnar verða settir niður neðanstraums við 

urðunarstað fyrir mælingar á grunnvatnsstöðu og fyrir sýnatöku ef nauðsyn þykir og 

eitt mælirör eða brunnur ofanstraums sbr. ákvæði í reglugerð um urðun 738/2003.  

11. Skoða hvort loka ætti læk sem rennur norðantil á urðunarsvæðinu, sjá mynd 2. 

Lækurinn yrði settur í fráveitulögn og leiddur í drenbeð ofan sjávarbakka þannig að 

hann síist í gegnum jarðvegssíu. Brunnur yrði settur á lögnina til vöktunar og 

sýnatöku ef með þarf. Einnig yrði skoðað hvort mengað vatn komi fram í bökkunum 

ofan fjöru sem að meðhöndla þarf á einhvern hátt. 
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Mynd 6 (a) Kurlun timburs á urðunarsvæði 2012.           (b)  Timbur sem enn er á urðunarsvæði 2012. 

 

3.2 HREINSUN OG FRÁGANGUR URÐUNARSVÆÐIS - ÁÆTLUN 

Framkvæmd áætlunar um hreinsun og frágang fyrir nefnda verkþætti í kafla 3.1, 1-8 verður 
á eftirfarandi hátt og innan tilgreinds tíma.  

Sbr. 3.1.-1.a. (girðingar). Urðunarsvæðið verður girt af með fjárheldri girðingu um 1,2 m á 
hæð. Girðing verður fjarlægð ef þörf þykir eftir að lokið hefur verið við allan 
yfirborðsfrágang á lóðinni. Verklok: Haust 2015. 

Sbr. 3.1.-1.b. (vegir og slóðar) Eini slóðinn á lóðinni er aðkomuvegur að urðunarsvæðinu 
og gegnum svæðið. Slóðar verða jafnaðir út í samræmi við umliggjandi landhæð ef þeir 
nýtast ekki vegna notkunar lóðar.  Verklok: Haust 2013. 

Sbr. 3.1.-2. (úrgangur) Einhver úrgangur eða endurvinnsluefni munu vera enn á yfirborði 
urðunarstaðarins t.d. timbur.  Verður fjarlægt. Verklok: Haust 2013.  

Sbr. 3.1.-3. (mengaður jarðvegur) Skoðun á hugsanlega menguðum jarðvegi á 
urðunarsvæði vegna tækjanotkunar hefur ekki farið fram.  Engin geymsla spilliefna hefur 
verið á urðunarsvæðinu.  Svæði verður skoðað og ef mengaður jarðvegur finnst verður 
hann hreinsaður upp og meðhöndlaður á viðurkenndan hátt. Verklok: Haust 2013.  

Sbr. 3.1.-4. (hula á úrgangi)  Skv. reglugerð nr. 738/2003 um urðun þarf efsta hula á 
úrgangi að vera a.m.k. 1 m á þykkt. Þykkt hulu verður könnuð og bætt á hana ef með 
þarf. Verklok: Haust 2013. Jarðefni sem eru á lager á svæðinu verða notuð í verkið. 

Sbr. 3.1.-5. (Stjórn á ofanvatni/yfirborðsvatni)  Skv. reglugerð nr. 738/2003 um urðun, 
þarf að veita regn- og leysingavatni frá og af yfirborði urðunarsvæðis. Tilgangurinn er að 
draga úr myndun sigvatns. Hululag og yfirborð urðunarsvæðis  verður lagfært ef með 
þarf, þannig að það valdi ekki uppsöfnun vatns á yfirborði og hafi afrennslishalla verði 
að drenerandi svæðum. Lagfæring fer fram samhliða endanlegri landmótun. Grunnar 
leiðararásir verða gerðar ef þarf til að veita yfirborðsvatni frá urðunarsvæði að læk eða 
farvegum. Verklok: Haust 2013. 
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Sbr. 3.1.-6. (Endanleg landmótun)  Endanleg landmótun hefur þann tilgang að láta 
svæðið falla að nærliggjandi umhverfi og landslagi og gera það hæft til nýrrar nýtingar auk 
þess að stýra yfirborðsvatni í hentuga farvegi í átt að viðtaka.  Hönnun og útlit yfirborðs 
verður unnin af rekstraraðila í samráði við hagsmunaaðila. Verklok: Haust 2013. Jarðefni 
sem eru á lager á svæði verða notuð í verkið. 

Sbr. 3.1.-7. (Vöktun) Þrem gasmælirörum á urðunarsvæði verður viðhaldið eins lengi og 
nauðsynlegt þykir til þess að hægt sé að fylgjast með þróun á niðurbroti lífræns úrgangs í 
urðunarreinum, gasmyndun og þeirri hættu sem hún gæti skapað. Þá verður girðingu, 
slóðum, ofanvatnsfarvegum og öðru sem nauðsynlegt er til vöktunar urðunarstaðar haldið 
við meðan nauðsyn er.  Mælirör verða merkt og varin og sett þau lás. Verklok: Haust 
2013. 

Sbr. 3.1.-8. (Fínhreinsun yfirborðs)  Eftir að búið er að móta urðunarsvæði og áður en 
uppgræðsla hefst fer fram hreinsun smáúrgangs (t.d. plast, málmplötur eða annar smár 
úrgangur) sem orðið hefur eftir á yfirborði lóðar og e.t.v. fokið með vindi yfir næsta 
nágrenni urðunarstaðarins.Verklok: Haust 2013. 

Sbr. 3.1.-9. (Uppgræðsla)  Uppgræðsla urðunarsvæðis verður hagað þannig að svæðið 
falli sem best að næsta nágrenni hans. Leitast verður við að nota plöntur sem nú þegar 
finnast í flóru nágrennisins til uppgræðslu.  Uppgræðsla fer fram eftir að  landmótun er 
lokið. Verklok: Sumar 2014. 

Sbr. 3.1.-10. (Vöktun)  Neðanstraums við urðunarstað verða sett niður mælirör eða 
brunnar fyrir mælingar og sýnatöku úr grunnvatni og eitt rör eða brunnur ofanstraums. 
Mælirör verður úr PE eða PVC, 50-70 cm í þvermál sem nær niður að leirlagi en stendur 
um 1 m uppúr landi. Neðsti hluti rörsins verður gataður og umlukinn drenmöl en efri hluti 
lokaður og þétt að röri með leirefni.  Utan um plaströrið sem upp úr stendur kemur stál 
hlífðarrör með loki.  Verklok: Haust 2013. 

Sbr. 3.1.-11. (Lækur og bakkar)  Út frá mögulegri nýtingu svæðis og frekari skoðun á 
vatnsgæðum lækjar  yrði tekin ákvörðun um hvort hafa eigi lækinn opinn og móta hann 
þá í náttúrulegan farveg að fjöru eða hvort eigi að loka honum og setja í drensíubeð. 
Brunnur yrði þá settur á lögn til vöktunar. Einnig yrði kannað með uppsprettuvatn í 
sjávarbakka. Verklok: Haust 2014. 

3.3 HÆTTUR, ÖRYGGISMÁL OG VÖKTUN 

Sveitarfélagið Skagafjörður mun sjá um þá vöktun sem eftirlitsaðili telur nauðsynlega á 
urðunarsvæðinu til þess að tryggja öryggi íbúa og dýra sem um svæðið fara, auk annars 
eftirlits sem eðlilegt er og talið nauðsynlegt.  

Helstu hættur sem gætu stafað af urðunarsvæði eftir lokun þess eru: 

 Hætta á mengun vatns. Yfirborðsvatn á svæðinu eða í nágrenni verður vaktað a.m.k. 

á sjónrænan hátt og með mælingum, sýnatökum og greiningum ef nauðsynlegt 

þykir.  Gát verður höfð á bökkum og fjöru neðan urðunarstaðar og á læk á svæðinu 

vegna hættu á  ofauðgun vegna næringarefna og þörungavaxtar. 
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 Hætta vegna gasmyndunar.  Ekki er talið að gasmyndun verði veruleg á 

urðunarstaðnum  né að gasflæði sé út um yfirborð sem ógnað geti íbúum eða 

öðrum sem um svæðið fara. Hinsvegar getur veruleg hætta skapast séu byggingar 

eða lokuð rými byggð á urðunarreinum eða nærri þeim.  Sé slíkt fyrirhugað verður 

framkvæmt sérstakt áhættumat til að tryggja öryggi.  Þá verður fylgst með 

einkennum gasútflæðis úr urðunarreinum, s.s. gróðurskemmdum og lykt.  

 Hætta gæti hugsanlega skapast ef sig verður á yfirborði vegna niðurbrots og 

rúmmálsminnkunar úrgangs og minni sprungur gætu opnast í kjölfarið. Fylgst veður 

með breytingum á yfirborði urðunarsvæðis.  

Eftirlit og vöktun sem um getur í köflum 3.2 og 3.3 verður á höndum Umhverfis- og 
tæknisviðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar. Sýni verða tekin úr grunnvatnsmæliholum neðan 
urðunarstaðar og ofan og að auki úr læk á urðunarstað. Vatnssýni verða greind fyrir Þætti 
sem gefa til kynna hvort mengun sé til staðarfrá urðunarstað.  Frekari sýnataka, aðgerðir og 
vöktun verður síðan ákveðin í samráði við Umhverfisstofnun. 

3.4 SKIPULAGSMÁL OG SÍÐARI NOTKUN SVÆÐIS 

Í Aðalskipulagi fyrir Skagafjörð 2009-2021 er landnotkun svæðisins þar sem 
urðunarstaðurinn er merkt sem iðnaðarsvæði.  

Endanleg notkun hefur ekki verið ákveðin enn.  Möguleg notkun gæti verið iðnaður, 
jarðgerð, timburkurlun, skógrækt, lagersvæði eða íþróttaiðkun. 

 

4. NIÐURSTAÐA 

Lokun urðunarstaðarins í Skarðsmóum og frágangur hans auk vöktunar verður í samræmi við 
áætlun í kafla 3.  Vöktun á rekstrartíma hefur ekki leitt í ljós nein sérstök neikvæð 
umhverfisáhrif sem taka þarf á nú við lokun urðunarstaðarins, nema ef væri meðhöndlun á 
vatni í læk á norðanverðu svæðinu eða vatni sem fram kemur neðan urðunarstaðar. Svæðið 
er skilgreint sem iðnaðarsvæði skv. aðalskipulagi. Urðunarstaðurinn og nágrenni hans verður 
vaktað áfram í samráði við eftirlitsaðila.  

  

5. HEIMILDIR 

[1]  Línuhönnun. 2009. Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2007 – 2020, janúar 2007. 
Norðurá bs. 

[2] Atli Geir Júlíusson, HÍ. 2010. Hauggasrannsóknir á urðunarstöðum sveitarfélaga. 
Lokaverkefni. 
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6. VIÐAUKAR  

Loftmynd af urðunarsvæði.  

Urðunarsvæði -  lóð og merking reina og gryfja.  

Vöktunarmælingar á vatni frá 1996 og 2012. 

Starfsleyfi urðunarstaðar. 
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  Matís ohf 
Project  Hrólfur Sigurdsson 
Reference  Food Research, inn. and safety 
Registered 2012-06-04 Vinlandsleid 12 
Issued 2012-06-25 IS-113 Reykjavik 
  ICELAND 
 
 
Analysis of water    
 
Your ID 12-1241-1 Urdunarstadur 
  Saudarkrokur 
 
LabID O10447381 
Analysis Results Uncertainty (±) Unit Method Issuer Sign 
N-tot 167 50.1 mg/l 1 1 MB 
nitrate <0.22  mg/l 2 2 CL 
ammonium 214 42.8 mg/l 3 1 CL 
P-tot 12.2 2.44 mg/l 4 1 MB 
chloride 738 148 mg/l 5 1 CL 
fluoride 0.206 0.031 mg/l 6 1 CL 
sulphate 5.29 0.79 mg/l 7 1 CL 
       
DOC 54.0 10.8 mg/l 8 1 CL 
       
tot ext aliphates 56.2 22.5 mg/l 9 1 CL 
unpolar aliphates 0.84 0.34 mg/l 9 1 CL 
tot ext aromates <1.00  mg/l 9 1 CL 
       
AOX 1.28 0.256 mg/l 10 1 CL 
       
benzene <0.20  µg/l 11 1 CL 
toluene <1.00  µg/l 11 1 CL 
ethylbenzene 1.18 0.47 µg/l 11 1 CL 
m,p-xylen 3.49 1.39 µg/l 11 1 CL 
o-xylen 1.15 0.46 µg/l 11 1 CL 
xylenes, sum* 4.6  µg/l 11 1 CL 
       
phenol index 1.36 0.272 mg/l 12 1 CL 
Fe 117 22 mg/l 13 H MB 
As 6.48 2.27 µg/l 13 H MB 
Ba 96.3 16.8 µg/l 13 H MB 
Cd 0.289 0.078 µg/l 13 H MB 
Cr 37.4 6.6 µg/l 13 H MB 
Cu 40.9 7.5 µg/l 13 H MB 
Hg 0.0343 0.0102 µg/l 13 F MB 
Ni 28.5 5.3 µg/l 13 H MB 
Pb 2.23 0.54 µg/l 13 H MB 
Zn 1010 178 µg/l 13 H MB 
Mo <1  µg/l 14 H MB 
Sb 0.571 0.303 µg/l 14 H MB 
Se* 1.56  µg/l 14 G MB 
Sn 2.32 1.99 µg/l 14 H MB 
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* indicates unaccredited analysis. 
 
 Method specification 
1 Determination of total nitrogen, N-tot, with IR detection according to method EN 12260. 

 
 

2 Determination of nitrate, NO3 according to SS-EN ISO 10304-1. 
The measurement is performed with ion chromatography. 
 
 Rev 2011-02-08 

 
 

3 Determination of ammonium using FIA and spectrophotometric detector according to CSN ISO 11732. 
The method includes filtration of turbid samples. 
 
 

4 Determination of  total phosphorous, P-tot, with spectrophotometry according to method based on CSN EN ISO 6878 
and CSN ISO 15681-1. 
 
Rev 2012-02-15 

 
5 Determination of chloride using ion chromatography according to CSN ISO 10304-1&2. 

 
The method includes filtration of turbid samples. 
 
 

6 Determination of fluoride using ion chromatography according to method based on CSN ISO 10304-01. 
The method includes filtration of turbid samples. 
 
Rev 2012-02-15 

 
7 Determination of sulfate using ion chromatography according to a method based on CSN ISO 10304-1&2. 

 
The method includes filtration of turbid samples. 
 
 

8 Determination of DOC according to method based on CSN EN 1484. 
 
Rev 2012-02-07 

 
9 Package OV-20B. 

Determination of oil. 
Unpolar aliphates, total extractable aliphates and total extractable aromates. 
The measurement is carried out with infrared (IR)-spectroscopy. 
Extraction solvent; Perchloroethylene 
 
 

10 Determination of AOX according to method CSN EN 1485. 
 
 

11 Package OV-5. 
Determination of monocyclic aromatics (BTEX) by GC-MS. 
 

12 Determination of phenolindex according to method based on CSN ISO 6439. 
The measurement is performed with spectrophotometry. 
 
Rev 2012-02-15 

 
13 Package V-3B. 

Determination of metals after microwave digestion with HNO3. 
The measurement was carried out according to EPA-methods 200.7 (ICP-AES) 
and 200.8 (ICP-SFMS). 
The determination of Hg was carried out with AFS according to SS-EN ISO 17852:2008. 
 
Special information for added metals to the package: 

http://www.alsglobal.se
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 Method specification 
W; the sample has been digested with HNO3 and HF. 
Se and Ag; the sample has been digested with HCl. 
 
Rev 2012-01-19 

 
14 Additional metals  

 
 
 
 Approver 
CL Camilla Lundeborg 

 
MB Maria Bigner 

 
 
 
 Issuer1 
F The determination is performed using AFS 

The analysis is provided by ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sweden, which is a testing laboratory, 
accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 2030).  
 
 

G The determination is performed using AFS 
The analysis is provided by ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sweden, which is a testing laboratory, 
accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 2030).  
 
 

H The determination is performed using ICP-SFMS 
The analysis is provided by ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sweden, which is a testing laboratory, 
accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 2030).  
 
 

1 The analysis is provided by ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Czech Rebublic, which is a 
testing laboratory, accredited by the Czech accreditation body CAI (Reg.No 1163). CAI is a signatory to a MLA within 
EA, the same LA to which the Swedish accreditation body SWEDAC is also a signatory.  
The laboratories are located in;  
Prague, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Contact the laboratory for further information. 
 

2 The analysis is provided by AK Lab AB, Getängsvägen 29, 504 68 Borås, Sweden, which is a testing laboratory, 
accredited by the Swedish accreditation body SWEDAC (Reg.No. 1790).  
 
 

 
 
The uncertainty is given as extended uncertainty (according to the definition in ”Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) calculated with a coverage factor of 2, which gives a confidence level of 
approximately 95%. 
 
The uncertainty from subcontractors is often given as extended uncertainty calculated with a coverage factor of 2. Contact 
the laboratory for further information.  
 
 
This report may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the issuing laboratory. 
The results apply only to the material that has been identified, received, and tested. 
Regarding the laboratory’s liability in relation to assignment, please refer to our latest  

                                                        
1 The technical unit within ALS Scandinavia where the analysis was carried out, alternatively the subcontractor for the 
analysis. 
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 HEllBRIGDIS- OG- - -1IU-------------- - TRYGGINGAMALARAf)UNEYTID - 
REYKJAVIK 

Hollustuvernd rikisins 
mengunarvarnir 
Skipholti IS 
101 Reykjavik 

T1LV, RADUNEYT1S DAGS 

AUGLYSING UM STARFSLEYFI FYRIR SORPEYBINGU 

A SAUBARKROKI. 

1. Almenn akv~iri. 

1.1.	 Starfsleyfi petta gildir fyrir ey~in~u a heirnilis-. i~na~ar 

og verslunarsorpi i Sau~arkr6kskaupsta~. 

1.2.	 Eigi rna breyta e5a auka pennan rekstur ef pa~ getur leitt til 

aUkinnar og/e5a annarrar mengunar. nema a5 fengnu nyju 

starfsleyfi. 

1. 3. Skylt er a5 sja urn a5 a ollu athafnas~5inu se g~tt fyllsta 

hreinl~tis. eEtir pvi sem kostur er a og urnhverfi~ se snyrti 

legt. 

1. 4. Urn varnir gegn ska~legum ahrifum a starfsmenn og starfSUffi

hverfi fer samkv~mt logum nr . 46/1980 urn a6buna~. hollustu 

h~tti og oryggi a vinnustoaum. 

2. Varnir gegn mengun ytra umhver1is. 

2 .1. peir a5ilar. sem framlei6s1uurgangur og serstakur urgangur 

fellur til hja. sja urn alIa me~fer6 og a5Elutning urgangsins 

i samra~i vi5 heilbrig5isneEnd. Sveitarstj6rn getur akve5i5 

~ samra5i via heilbrig5isnefnd a~ mismunandi tegundum pes sa 

urgangs se haldia a~greindum i nytingarskyni. 

Telex	 Nalnnurner: 
A~sctur : 

3867 ,9<106(9 1) 25000LAVGAVEGUR 116	 ~;~ E~tern 15 



2.2. peim hluta serstaks urgangs, sem telst hffittulegur, rna ekki 

blanda saman vi~ annan urgang. Einstokum tegundum h~ttulegs 

urgangs skal auk ~es6 halda a5greindum i samra5i vi5 Holl

ustuvernd rikisins og heilbrig5isnefnd. 

2.3. Athafnas~5i sorpey5ingarinnar skal vera vel afgirt og skal 

gera serstakar ra5stafanir til a5 fok berist ekki Era 

sta5nUffi. Sorpbrennslupro skal vera utbuin fokgrindum a5 oEan 

og vi5 oskulosunarop. 

2.4. Raga skal sorpbrennslu pannig a5 sern minast 6n~5i af reyk 

ver5i fyrir ibua b~jarins. Leitast ver5i vi~ a5 brenna sorp 

einungis er vindatt stendur fca bygg5inni. 

2.5. Takrnarka skal 

sem kostur er 

brennslu 

og leita 

a bildekkjurn og strerri plasthlutum 

lei5a til endurnYtingar. 

BVO 

2.6. urgangur, sem kana a5 berast fra sorpey5ingunni lit fyrir 

afgirt athafnasv~5i hennar skal hreinsa upp reglulega. 

2.7. Serstakur sta5ur skal vera fyrir brotamalma innan gir5ingar. 

ekki er leyfilegt a5 brotamalrnar ver6i ur5a5ir. heldur 

leitast vi5 a5 peir fari til brotamalmsvinnslu eftir pvi sem 

tok eru a. 

2.8. urgangur. sem uraaaur er skal pakinn a .ro.k . 60 em. aE jar5

vegi. Uraua skal taLa fram reglulega og leitast skal vi5 a5 

uraa urgang a vel afmorku5um sto5um innan ur5unarsv~5isins. 

2.9 . A5 aflokinni ur5un skal sv~~i5 fragengia pannig a5 snyrtilegt 

se og pa5 falii sem best inn i landslagi5. Sa skal grasf[~i 

e~a o5rurn gr6ari via lokafragang. 

2.10. bll losun a urgangi i fjorur e5a i sj6 fram er oheimil. 



---------

2.11.	 Lei~beiningaskilturn skal kama upp par sem apnunartimar eru 

kynntir asamt umgengni urn 6v~5i5 og hvar losun eiqi a5 tara 

tram i hvert skipti. 

2.12.	 Mengunarvarnir Hollustuverndar rikisins geta. a5 hof5u sam

ra5i vi5 umsagnara5ila. lagt til vi5 heilbrig5is-og tryqg 

inqamalara5herra. a5 starfsleyfi5 verSi ~ndursko5a5. ef i 

Ij6s kemur h~tta a ska51egum ahrifum a heilsufar almennings 

e5a veqna roskunar lifrikis . 

3. Gildistaka. 

3.1.	 Starfsleyfi petta. Bern veitt er i samr~mi viS 5. gr. reglu

ger5ar nr. 390/1985. urn starfsleyfi fyrir atvinnurekstur. sem 

getur haft i for meS ser mengun. sem sett er me5 stoS i 3. 

gr. 1aga nr. 109/1984. um ho11ustuh~tti og heilbtig5iseftir 

lit. 65last gildi pegar i s t as . 

Heilb(ig5is-og tryggingamalara5uneyti5 

7. desember 1987 . 



 


