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Kafli O6, 

úrgangsáætlun og 

meðhöndlun úrgangs

 Upplýsingar um hvort úrgangurinn

verði endurnýttur. Hvort efni verði

endurheimt og hvort það eigi að

brenna úrganginn eða setja hann í 

landfyllingu.

 Væntanlegt magn úrgangs.

 Hvaða sorphirðuverktakar og

viðtakendur spilliefna taka á móti

úrganginum. 



Byggingarreglugerð kafli 15.2

 Flestar framkvæmdir falla undir þennan kafla

 Byggingarár viðkomandi byggingar. 

 Niðurstöður efnisprófana, hafi þær verið

framkvæmdar.

 Tegund og magn hættulegra efna. 

 Staðsetningu efnanna, merkta á teikningu eða

ljósmynd.

 Hvernig ákvarðað hafi verið hvort um hættulegt

efni væri að ræða.

 Þá aðferð sem notuð var við að fjarlægja efnin.

 Hvar og hvernig fyrirhugað sé að skila efnunum

til viðurkenndrar móttökustöðvar.

 Töflu yfir hættulegu efnin.



Tillögur að áætlun um meðhöndlun 

byggingar-og niðurrifsúrgangs

 Kynna starfsfólki og undirverktökum vel 

hvernig flokkun er skipulögð.

 Hvað þarf að flokka og hvert það á að fara.

 Flokkunargámar ættu að vera vel merktir

bæði með myndum og texta.

 Þegar gerðar eru verkáætlanir þarf að gera

ráð fyrir auknum tíma sem fer í                    

að flokka

 Gera ráð fyrir auknum kostnaði við

flokkunina



Byggingarúrgangur, staðan í dag

 Endurskoða gjaldtöku hjá móttökuaðilum byggingarúrgangs.

 Endurvinnslufarvegur fyrir úrganginn þarf að vera til.

 Skoða þarf regluverk sem gildir um framkvæmdir þar sem verið er að rífa

byggingar.

 Fjárhagslegur ávinningur fyrir byggingaraðila að flokka þarf að vera til staðar.

 Eftirlit byggingarfulltrúa aukið ?



Heilsuspillandi efni 

sem finnast í eldri 

byggingum

 Hvað eru heilsuspillandi efni ?

 Blý, kvikasilfur, asbest, sink og arsenik

 PCB, PAH og eldtefjandi efni með

brómi.



Umhverfisúttekt á 

Suðurlandsbraut 24

 Byggt árið 1987

 Efnisprófanir

 Lítið magn af spilliefnum fannst

 Tafla með lista og magni

spilliefna



Úrgangsáætlun

 Kerfisveggir:

 Kerfisveggirnir (ef ekki gifs) skal farga sem 
grófum úrgang

 Álleiðara skal flokka í gám fyrir málma

 Burðarstoðir úr málmum skal flokka í gám 
fyrir málma

 Burðarstoðir úr timbri skal flokka í hreint 
timbur

 Rimlagluggatjöld úr plasti skal flokka sem 
grófan úrgang

 Rimlagluggatjöld úr áli skal flokka sem málm



Áætlun um 

endurnýtingu efnis

 Það sem á að endurnýta er m.a.

 Korkflísar

 Gluggar og hurðar

 Ofnar

 Parket

 Innréttingar



Niðurstaða og hugleiðingar

 Mannlegi hlutinn

 5% dýrara að endurbæta húsnæðið

 Alvarlegt að úrgangsmál Íslendinga séu ekki í betri farveg

 Ekkert því til fyrirstöðu að endurbæta byggingar með umhverfisvænum hætti



Takk fyrir 

að hlusta!


