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SAMÞYKKT
um meðhöndlun úrgangs í Vestmannaeyjum.

I. KAFLI
Almenn ákvæði.

1. gr.
Vestmannaeyjabær annast meðhöndlun úrgangs innan marka sveitarfélagsins.
Heilbrigðisnefnd Suðurlands, í samræmi við lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og

mengunarvarnir, hefur eftirlit með framkvæmd verkefna samkvæmt þessari samþykkt.
Umhverfisstofnun hefur eftirlit með brennslu og urðun úrgangs. Bæjarstjórn er heimilt að
fela öðrum framkvæmd verkefna samkvæmt þessari samþykkt. Þeir aðilar sem sjá um
sorphreinsun og aðra meðhöndlun úrgangs skulu hafa til þess tilskilin starfsleyfi í samræmi
við reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér
mengun. Um meðhöndlun úrgangs fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum laga nr. 55/2003
og reglugerða nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, nr. 738/2003 um urðun úrgangs og nr.
739/2003 um brennslu úrgangs.

2. gr.
Sorphreinsun og önnur meðhöndlun úrgangs skal framkvæmd undir yfirstjórn fulltrúa

sveitarfélagsins og skal hann jafnframt vera tengiliður og sjá um samskipti við þá aðila sem
annast verkefnin á hverjum tíma. Undir þetta ákvæði fellur ábyrgð á móttöku spilliefna og
meðferð úrgangs til vinnslu t.d. garðaúrgangs, brotamálma og annars flokkaðs úrgangs í
samráði við heilbrigðisnefnd Suðurlands.

3. gr.
Sérhverjum húsráðanda er skylt að nota þau sorpílát og þær aðferðir við losun úrgangs

sem bæjarstjórn í samráði við heilbrigðisnefnd Suðurlands ákveður. Sorpgeymslur og söfn-
unarstöðvar (gámasvæði) skulu vera aðgengileg frá gatna- og/eða vegakerfi. Húsráðendur
skulu halda sorpílátum hreinum og hreinsa snjó frá sorpgeymslum á vetrum og halda greið-
færri leið að þeim svo unnt sé að annast hreinsun. Garðaúrgangi, brotamálmum og öðrum
endurnýtanlegum úrgangi skal komið fyrir í sérmerkta gáma eða á svæði sem sérstaklega er
vísað til. Spilliefnum og öðrum hættulegum úrgangi má ekki blanda saman við annan úrgang
og skal skilað í móttökustöð sveitarfélagsins. Íbúar, fyrirtæki, stofnanir og aðrir lögaðilar
skulu eftir því sem kostur er á flokka úrgang og skila honum eins og aðstaða er til í sveitar-
félaginu, skv. svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs. Sveitarfélagið skal, með markvissri
stefnu og í samræmi við landsáætlun um meðhöndlun úrgangs sem og gildandi lög og reglu-
gerðir um meðhöndlun úrgangs, stuðla að og hvetja til minnkunar úrgangs (skv. svæðis-
áætlun) og að meðhöndlun úrgangs valdi sem minnstum neikvæðum breytingum á umhverfi.
Jafnframt skal stuðla að hverskonar endurnotkun, endurnýtingu, endurvinnslu, orkuvinnslu
úr úrgangi og urðun sem skal vera með skipulögðum hætti þannig að hann nái jafnvægi við
umhverfi sitt á sem skemmstum tíma án óhóflegrar mengunar.

4. gr.
Í sorpílát við íbúðarhús má aðeins setja neysluúrgang, þ.e. venjulegan brennanlegan

heimilisúrgang, í samræmi við nánari fyrirmæli sem kunna að verða sett um flokkun úrgangs.
Óheimilt er að láta í sorpílát mold, grjót, byggingarefni, o.þ.h. Spilliefni, lyf og annar
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hættulegur úrgangur má ekki fara í sorpílát og skal skilað á viðurkenndan móttökustað. Gler-
brotum og öðrum oddhvössum hlutum, sem hætta er á að skaði þá sem meðhöndla úrgang
eða sorpílát, skal pakkað inn eða gengið frá þeim á annan tryggilegan hátt. Gæta skal þess
að fylla ekki sorpílátin meira en svo að auðveldlega megi loka þeim og flytja.

5. gr.
Spilliefnum, hættulegum úrgangi og öllum öðrum úrgangi en heimilisúrgangi skal skila

á endurvinnslu- eða söfnunarstöð sem hefur tilskilin starfsleyfi. Jarðvegsefnum skal komið
á sérstakan losunarstað fyrir jarðvegsefni samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar á hverjum tíma.

6. gr.
Fyrirtæki og stofnanir geta samið við þar til bæran aðila um að annast hirðu á rekstrar-

úrgangi á þeirra vegum og greiða þá aðeins sorpeyðingargjöld til sveitarfélagsins. Frágangur
og umgengni um sorpílát, svo og flutningur á úrgangi frá fyrirtækjum og stofnunum, skal
vera í samræmi við fyrirmæli heilbrigðisnefndar Suðurlands og er vísað í svæðisáætlun um
meðhöndlun úrgangs í Vestmannaeyjum.

7. gr.
Óheimilt er að fleygja rusli, garðaúrgangi á opin svæði, þjóðvegi, götur, gangstíga og

fjörur. Garðaúrgang má setja á ákveðna uppgræðslustaði með sérstöku leyfi umhverfis- og
skipulagsráðs. Óheimilt er að skilja númerslausar bifreiðar og aðrar vélar, báta eða tæki eftir
á víðavangi. Heilbrigðiseftirliti Suðurlands er heimilt, í umboði heilbrigðisnefndar, og að
undangenginni viðvörun, að fjarlægja hluti sem eru geymdir þannig að í bága fari við
heilbrigðis- og mengunarvarnareglugerðir á kostnað úrgangshafa. Viðvörun skal vera í formi
límmiða, sem límdur er á tækið. Viðvörun skal auðkennd Heilbrigðiseftirliti Suðurlands.

8. gr.
Bæjarstjórn ákveður, að fengnum tillögum og í samráði við eftirlitsmann sorphirðu og

framkvæmdaaðila sorphirðu, tíðni sorphreinsunar. Ákvörðun um skipulag, flokkun,
staðsetningu og tíðni hreinsunar á söfnunarstöðvum skal tilkynnt íbúum og fyrirtækjum
sveitarfélagsins og skal fara að ákvæðum reglugerðar um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003.

II. KAFLI
Gjöld vegna sorphirðu og meðhöndlunar úrgangs.

9. gr.
Bæjarstjórn skal innheimta gjald fyrir förgun úrgangs í samræmi við ákvæði 1. mgr. 11.

gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Þá er bæjarstjórn heimilt að innheimta
sorphirðugjald fyrir alla meðhöndlun úrgangs og tengda starfsemi í samræmi við 2. mgr. 11.
gr. laganna til að standa undir kostnaði við sorphreinsun og aðra meðhöndlun úrgangs.
Gjaldið skal sett og innheimt samkvæmt gjaldskrá sem sett er samkvæmt ákvæðum 11. gr.
laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs og að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar. Gjaldið
má innheimta með aðför.

Heimilt er að leggja gjöld þessi á hverja fasteign eða lögaðila sem nýtur þjónustunnar.
Gjöld skal miða við fjölda og stærð sorpíláta eða sorpmagn, hvort um er að ræða flokkaðan
eða óflokkaðan úrgang, og tíðni sorphreinsunar. Heimilt er að innheimta sorphirðu og/eða
sorpeyðingargjöld hjá fyrirtækjum og stofnunum samkvæmt rúmmáli og/eða þyngd úrgangs
eða öðru samkomulagi við viðkomandi. Ávallt skal taka tillit til flokkunar- og
minnkunarþátta, sem af flokkun leiðir með hagrænum hvötum. Bæjarstjórn er heimilt að
takmarka fjölda sorpíláta við hverja fasteign. Gjöld í hverjum flokki skulu vera sem næst
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meðal raunkostnaði við þá þjónustu sem veitt er, en þó aldrei vera hærri en sem nemur þeim
kostnaði sem fellur til í sveitarfélaginu við meðhöndlun úrgangs og tengda starfsemi.

Bæjarstjórn skal láta birta gjaldskrána í B-deild Stjórnartíðinda. Í gjaldskránni skal vísa
til þessarar samþykktar.

10. gr.
Bæjarstjórn rukkar gjaldendur skv. gjaldskránni og eftir umfangi og magni úrgangs, sem

frá starfsemi stafar.

III. KAFLI
Ýmis ákvæði.

11. gr.
Hafi íbúar fram að færa kvörtun vegna brennslu eða urðunar skal koma henni á framfæri

við fulltrúa sveitarfélagsins eða Umhverfisstofnun. Hafi íbúar fram að færa kvörtun vegna
annarrar meðhöndlunar á úrgangi skal koma henni á framfæri við fulltrúa sveitarfélagsins
eða heilbrigðisnefnd Suðurlands.

12. gr.
Með brot á samþykkt þessari skal farið samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og

mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum.

13. gr.
Samþykkt þessi er sett samkvæmt ákvæðum 3. ml. 5. mgr. 4. gr. laga nr. 55/2003 um

meðhöndlun úrgangs, sbr. ákvæði 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr.
7/1998, með síðari breytingum, og staðfestist hér með til þess að öðlast þegar gildi. Frá sama
tíma fellur úr gildi samþykkt nr. 22/1993 um sorphirðu í Vestmannaeyjum.

Umhverfisráðuneytinu, 4. ágúst 2005.

F. h. r.
Ingimar Sigurðsson.

Sigurbjörg Sæmundsdóttir.
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