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REGLUGERÐ
um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti.
1. gr.
Markmið.
Markmið reglugerðar þessarar er að:
a) viðhalda gæðum andrúmslofts þar sem þau eru mikil en bæta þau ella að því er varðar
brennisteinsvetni og halda loftmengun af völdum þess í lágmarki;
b) setja umhverfismörk fyrir brennisteinsvetni í andrúmslofti sem miða að því að fyrirbyggja
eða draga úr skaðlegum áhrifum á heilbrigði manna og umhverfið í heild;
c) tryggja nægilegar og samræmdar mælingar á styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti og
miðla upplýsingum til almennings um styrk þess í andrúmslofti.
2. gr.
Gildissvið.
Reglugerð þessi gildir um vöktun, eftirlit, mælingar, umhverfismörk, upplýsingaskipti og tilkynningar til almennings vegna brennisteinsvetnis í andrúmslofti.
Reglugerðin gildir um atvinnurekstur hér á landi og í mengunarlögsögu Íslands.
Um umhverfismörk á vinnustöðum þar sem brennisteinsvetni myndast eða er haft um hönd
gilda ákvæði laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.
Reglugerðin gildir ekki á svæðum sem skilgreind eru sem iðnaðarsvæði samkvæmt gildandi
skipulagi.
3. gr.
Skilgreiningar.
Andrúmsloft er loft í veðrahvolfi.
Atvinnurekstur er hvers konar starfsemi og framkvæmdir.
Besta fáanlega tækni er framleiðsluaðferð og tækjakostur sem beitt er til að lágmarka mengun
og myndun úrgangs. Tækni nær til framleiðsluaðferðar, tækjakosts, hönnunar mannvirkja, eftirlits og
viðhalds búnaðarins og starfrækslu hans. Með fáanlegri tækni er átt við aðgengilega framleiðsluaðferð og tækjakost (tækni) sem þróaður hefur verið til að beita í viðkomandi atvinnurekstri og skal
tekið mið af tæknilegum og efnahagslegum aðstæðum. Með bestu er átt við virkustu aðferðina til að
vernda alla þætti umhverfisins.
Eftirlit er athugun á vöru, þjónustu, ferli eða starfsemi til að ákvarða samræmi þeirra við
tilteknar kröfur.
Eftirlitsaðilar eru viðkomandi heilbrigðisnefnd og Umhverfisstofnun, svo og faggiltir skoðunaraðilar sem starfa samkvæmt reglugerð þessari með takmarkaðar heimildir í samræmi við 24. gr. laga
nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.
Heilsuverndarmörk eru mörk sem eiga að tryggja heilsu manna í lengri tíma.
Mat er aðferð til að mæla, reikna út, spá fyrir um eða meta stig mengunar í andrúmslofti.
Mengun er þegar örverur, efni og efnasambönd og eðlisfræðilegir þættir valda óæskilegum og
skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífríkis eða óhreinkun lofts, láðs eða lagar.
Mengun tekur einnig til ólyktar, hávaða, titrings, geislunar og varmaflæðis og ýmissa óæskilegra
eðlisfræðilegra þátta.
Mengunarlögsaga Íslands er hafsvæðið sem nær yfir innsævi að meðtalinni strönd að efstu
flóðamörkum á stórstraumsflóði, landhelgi og efnahagslögsögu, landgrunn Íslands og efstu jarðlög,
sbr. lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn.
Mengunarvarnaeftirlit er eftirlit með þeim þáttum sem eiga að fyrirbyggja eða draga úr mengun
lofts, láðs eða lagar, eftirlits með eiturefnum og hættulegum efnum og fræðslu um þessi mál. Vöktun
umhverfisins telst til mengunarvarnaeftirlits.
Mæling á umhverfisgæðum er mæling og skráning á einstökum þáttum í umhverfinu, óháð
atvinnurekstri og starfsleyfum, venjulega framkvæmd í stuttan tíma.
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Náttúruatburður er eldgos, jarðskjálftavirkni, náttúruleg jarðvarmavirkni, óheftur eldur á opnu
landi, stormar eða uppþyrlun eða flutningur náttúrulegra agna frá þurrum svæðum.
Tilkynningarmörk eru viðmið sem notuð eru þegar varað er við hættu á að mengun fari yfir
leyfileg mörk.
Umhverfismörk eru leyfilegt hámarksgildi mengunar í tilteknum viðtaka byggt á grundvelli
vísindalegrar þekkingar í því skyni að koma í veg fyrir eða draga úr skaðlegum áhrifum á heilsu
manna og/eða umhverfið. Umhverfismörk geta verið sett til að vernda umhverfið í heild eða tiltekna
þætti þess (svo sem heilsuverndarmörk og gróðurverndarmörk til verndunar vistkerfa).
Vöktun merkir kerfisbundna og síendurtekna skráningu einstakra breytilegra þátta í umhverfinu.
Þynningarsvæði er sá hluti viðtaka þar sem þynning mengunar á sér stað og ákvæði starfsleyfis
kveða á um að mengun megi vera yfir umhverfismörkum.
4. gr.
Hlutverk Umhverfisstofnunar og heilbrigðisnefnda.
Umhverfisstofnun og heilbrigðisnefndum ber að sjá um að ákvæðum reglugerðarinnar sé framfylgt.
5. gr.
Meginreglur.
Styrkur brennisteinsvetnis, sem mældur er í samræmi við almennt viðurkenndar greiningaraðferðir sem Umhverfisstofnun samþykkir, skal ekki vera yfir þeim umhverfismörkum sem tilgreind
eru í I. viðauka.
Í ákvæðum starfsleyfa fyrir atvinnurekstur sem kann að valda mengun af völdum brennisteinsvetnis skulu viðeigandi ráðstafanir gerðar til þess að hamla gegn loftmengun af völdum þess og skal
beita til þess bestu fáanlegu tækni, og viðbótarráðstöfunum þar sem þess er þörf.
Þar sem þynningarsvæði er skilgreint skal þegar stærð þess er ákvörðuð taka mið af landfræðilegum og veðurfræðilegum aðstæðum og hæfni viðtaka til þess að dreifa mengun.
Gæta skal að því að vistkerfi viðtakans í heild raskist ekki þegar þynningarsvæði er ákvarðað.
6. gr.
Mælistöðvar.
Umhverfisstofnun skal sjá um að mælistöðvar sem veita nauðsynlegar upplýsingar, séu settar
upp svo að fara megi að ákvæðum reglugerðarinnar. Þá skal stofnunin sjá um framkvæmd vöktunar.
Umhverfisstofnun er heimilt að gera samninga við eitt eða fleiri sveitarfélög um uppsetningu og
rekstur mælistöðvar. Í samningnum skal m.a. kveða á um framkvæmd vöktunar og kostnaðarskiptingu samningsaðila.
Þar sem sýnt hefur verið fram á að þörf sé á mælistöð vegna staðbundinnar uppsprettu getur
eftirlitsaðili gert kröfu um uppsetningu mælistöðva og skal sá atvinnurekstur sem valdur er að
menguninni kosta uppsetningu og rekstur mælistöðva. Viðkomandi eftirlitsaðili fer með eftirlit með
mælingum og sér um birtingu mæliniðurstaðna.
Mælitæki skal safna a.m.k.10 mínútna meðaltölum um styrk brennisteinsvetnis.
Rekstraraðilar mælistöðva skulu skila ársskýrslu til Umhverfisstofnunar um rekstur stöðvanna
og niðurstöður mælinga fyrir 1. maí ár hvert. Í þeirri skýrslu skulu m.a. koma fram ársmeðaltal,
mánaðarmeðaltöl, öll sólarhringsmeðaltöl ársins og 30 hæstu klukkutímameðaltölin. Heimilt er að
skila þessum upplýsingum með grænu bókhaldi, sbr. reglugerð um grænt bókhald. Um staðsetningu
mælistöðva er fjallað í II. viðauka.
7. gr.
Mælingar og mat á styrk í andrúmslofti.
Við mælingar á styrk brennisteinsvetnis skal nota greiningaraðferðir sem Umhverfisstofnun
samþykkir.
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Til viðbótar mælingum í mælistöðvum og á svæðum þar sem ekki eru mælistöðvar má nota
aðrar aðferðir við mat á loftgæðum, s.s. dreifispár, líkanagerð, leiðbeinandi mælingar og hlutlægar
matsaðferðir.
8. gr.
Miðlun upplýsinga og tilkynningar til almennings.
Ef styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti fer yfir tilkynningarmörk, sbr. þau gildi sem fram
koma í I. viðauka, ber rekstraraðila mælistöðvar að senda þegar í stað tilkynningu til hlutaðeigandi
heilbrigðisnefndar og Umhverfisstofnunar. Heilbrigðisnefnd skal sjá um að almenningi séu veittar
upplýsingar um að styrkur hafi farið yfir tilkynningarmörk, sbr. I. viðauka. Heimilt er að miðla
þessum upplýsingum og tilkynningum til almennings með öðrum sambærilegum upplýsingum og
viðvörunum sem heilbrigðisnefnd ber að veita, m.a. samkvæmt reglugerð um brennisteinsdíoxíð,
köfnunarefnisdíoxíð og köfnunarefnisoxíð, bensen, kolsýring, svifryk og blý í andrúmsloftinu og
upplýsingar til almennings.
Heilbrigðisnefnd skal upplýsa almenning sem og viðeigandi samtök, svo sem umhverfissamtök,
neytendasamtök og samtök sem annast hagsmuni viðkvæmra hópa, og aðra viðeigandi aðila á sviði
heilsugæslu um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti, til dæmis fyrir tilstilli útvarps- og sjónvarpsstöðva, fréttamiðla, upplýsingaskilta eða netsins. Um upplýsingar til almennings fer nánar samkvæmt 3. lið I. viðauka.
Upplýsingar um styrk brennisteinsvetnis í andrúmslofti skulu uppfærðar á klukkutíma fresti hið
minnsta ef því verður við komið.
Fari styrkur brennisteinsvetnis í andrúmslofti yfir tilkynningarmörk vegna náttúruatburða skal
það tilgreint sérstaklega og færð rök fyrir því að svo sé.
9. gr.
Upplýsingagjöf.
Heilbrigðisnefndum ber að senda upplýsingar um niðurstöður mengunarvarnaeftirlits og
mælinga á umhverfisgæðum til Umhverfisstofnunar í samræmi við leiðbeiningar stofnunarinnar. Á
sama hátt ber Umhverfisstofnun að senda upplýsingar til heilbrigðisnefnda um niðurstöður vöktunar.
10. gr.
Aðgerðaráætlanir.
Um aðgerðaráætlanir og ráðstafanir sem gilda á svæðum þar sem styrkur er yfir mörkum gilda
ákvæði reglugerðar um loftgæði.
11. gr.
Aðgangur að upplýsingum.
Um aðgang að upplýsingum fer samkvæmt lögum nr. 23/2006, um upplýsingarétt um
umhverfismál, upplýsingalögum nr. 50/1996 og lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir.
12. gr.
Þagnarskylda eftirlitsaðila.
Eftirlitsaðilar og aðrir sem starfa samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar eru bundnir þagnarskyldu um atriði sem varða framleiðslu- og verslunarleynd. Sama gildir um atriði sem þeir fá
vitneskju um og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af
starfi.
Upplýsingar og tilkynningar eftirlitsaðila til fjölmiðla skulu vera efnislega rökstuddar og þess
gætt að einstakar atvinnugreinar, stofnanir eða fyrirtæki bíði ekki tjón og álitshnekki að óþörfu.
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13. gr.
Valdsvið og þvingunarúrræði.
Til að knýja á um ráðstafanir samkvæmt reglugerð þessari skal fylgja þeim þvingunarúrræðum
sem mælt er fyrir um í IX. kafla reglugerðar nr. 785/1999 um mengunarvarnaeftirlit þegar við á.
Annars gilda ákvæði VI. kafla laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, um valdsvið og
þvingunarúrræði.
14. gr.
Viðurlög.
Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum hvort sem þau eru framin af ásetningi
eða stórfelldu gáleysi. Sé um stórfelld eða ítrekuð ásetningsbrot að ræða skulu þau að auki varða
fangelsi allt að fjórum árum.
Sektir má ákvarða lögaðila þó að sök verði ekki sönnuð á fyrirsvarsmenn eða starfsmenn hans
eða aðra þá einstaklinga sem í þágu hans starfa, enda hafi brotið orðið eða getað orðið til hagsbóta
fyrir lögaðilann. Einnig má, með sama skilorði, gera lögaðila sekt ef fyrirsvarsmenn eða starfsmenn
hans eða aðrir einstaklingar sem í þágu hans starfa gerast sekir um brot.
15. gr.
Lagastoð, gildistaka o.fl.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum 5. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir og að höfðu samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga sbr. ákvæði 3. mgr. 9. gr.
laganna hvað varðar skyldur sveitarfélaga.
Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.
Umhverfisráðuneytinu, 1. júní 2010.
Svandís Svavarsdóttir.
Magnús Jóhannesson.
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I. VIÐAUKI

1.

Umhverfismörk fyrir brennisteinsvetni.
Umhverfismörk skulu gefin upp í µg/m³.
Rúmmál skal miðað við hitastig 293°K og þrýsting 101,3 kPa.
Umhverfismörk

Viðmiðunartími
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2.

Tilkynningarmörk fyrir brennisteinsvetni.
Tilkynna skal þegar brennisteinsvetni hefur mælst yfir 150 µg/m³ samfellt í þrjár klukkustundir.
Frá 1. júlí 2014 skal tilkynna þegar brennisteinsvetni hefur mælst yfir 50 µg/m³ samfellt í þrjár
klukkustundir.
Tilkynningarmörk skulu gefin upp í µg/m³.
Rúmmál skal miðað við hitastig 293°K og þrýsting 101,3 kPa.

3.

Upplýsingagjöf til almennings.
Heilbrigðisnefnd skal sjá um að almenningi séu veittar upplýsingar ef styrkur brennisteinsvetnis
í andrúmslofti fer yfir tilkynningarmörk. Nefndin getur, í samræmi við samkomulag þar að
lútandi, falið rekstraraðila þess sem valdur er að menguninni að koma tilkynningum á framfæri
við almenning.
Þessar tilkynningar skulu innihalda að lágmarki upplýsingar um:
• Dagsetning, tími og staðsetning atburðar og ástæður atburðar, þar sem þær eru þekktar.
• Spár um:
- Breytingar á styrk (vaxandi, stöðugur, minnkandi), ásamt ástæðum fyrir þessum breytingum.
- Það landsvæði sem verður fyrir áhrifum.
- Tímalengd atburðar.
• Hópa einstaklinga sem eru mögulega viðkvæmir fyrir atburðinum.
• Varúðarráðstafanir sem viðkvæmt fólk getur gripið til.
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II. VIÐAUKI
Staðsetning mælistöðva til mælinga á styrk efna í andrúmslofti.

Mælistöðvar eiga almennt að vera staðsettar þannig að loftgæði í næsta nágrenni hafi sem
minnst áhrif á niðurstöður mælinga. Mælistaðir eiga, þar sem þess er kostur, að vera dæmigerðir
fyrir næsta nágrenni.
Eftirfarandi leiðbeiningum skal fylgja eins og kostur er:
• Flæði við inntak skal að vera ótruflað og án hindrana fyrir loftstreymi næst sýnatökubúnaðinum (venjulega nokkra metra frá byggingum, svölum, trjám og öðrum hindrunum og
minnst 0,5 m frá næstu byggingu í því tilviki sem mælistöð er dæmigerð fyrir loftgæði við
hlið bygginga).
• Almennt skal hæð loftinntaks vera á milli 1,5 m (öndunarhæð) og 4 m yfir jörðu. Hærri
staðsetningar (allt að 8 m) geta verið nauðsynlegar í sumum tilvikum. Hærri staðsetningar
geta einnig átt við í mælistöð sem er dæmigerð fyrir stórt landsvæði.
• Til að koma í veg fyrir söfnun á útblæstri óþynntum af andrúmslofti skal loftinntak ekki
vera staðsett við uppsprettur.
• Útblástur frá mælistöð skal staðsetja þannig að komið sé í veg fyrir hringrás útblásturslofts
til loftinntaks.
Hafa skal eftirfarandi til hliðsjónar:
• Truflandi uppsprettur.
• Öryggi.
• Aðgengi.
• Möguleika á rafmagni og fjarskiptum.
• Hve áberandi mælistöð er í samanburði við nánasta umhverfi.
• Öryggi almennings og starfsmanna.
• Kosti þess að staðsetja saman mælistöðvar fyrir mismunandi efni.
• Skipulagsákvæði.
Forsendur fyrir vali á staðsetningu mælistöðva skulu vera skráðar að fullu á frumstigi, þar með
taldar ljósmyndir af nágrenninu í allar stefnur og nákvæmt kort. Staðsetningu á að endurskoða eigi
sjaldnar en á 5 ára fresti með endurtekinni skráningu til að tryggja að ástæður fyrir valinu haldist
gildar.
__________
B-deild – Útgáfud.: 18. júní 2010

