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MARPOL viðauki I 

 

Olíuúrgangur 

 

Hér flokkast allar gerðir 

olíuúrgangs s.s. úrgangsolíur, 

olíumengaður austur frá 

vélarrúmi og olíumegað 

kjölvatn.  

 

 

 

 

 

Tilkynning um úrgang berist til 

hafnar með minnst 24 tíma 

fyrirvara. Tilkynning berist á 

netfangið waste@faxaports.is     

 

Olíuúrgangur er soginn upp í 

sérhæfðan dælubíl og fluttur á 

viðurkenndan móttökustað.  

 

Fyrir minni fiskibáta hefur verið 

komið upp móttökustöðvum fyrir 

úrgangsolíu á  eftirtöldum stöðum: 

 

-Við Grandagarð 12 í Reykjavík 

-Við Norðurbugt í Reykjavík 

-Við Bátabryggju á Akranesi 

 

Á ofangreindurm stöðum er 

úrgangsolíu safnaði í tank með 

lekavörn.  

  

 

 

Dælubílar flytja 

olíuúrgang frá skipum og 

móttökustöðvum 

Faxaflóahafna  til 

móttökustöðvar 

olíufélaganna í Örfirisey 

sem er viðurkenndur 

móttökuaðili. 

 

 

 

  

 

 

Losun minni báta á 

olíuúrgangi á móttökustöð 

er án gjalddtöku. 

  

Þjónusta móttökuaðila 

greiðist beint af útgerð 

viðkomandi skips eða 

umboðsmanni þess.   

MARPOL viðauki II 

 

Leifar af fljótandi efnum sem 

fluttar eru í tönkum – spilliefni 

 

 

Fljótandi úrgangur er soginn upp í 

sérhæfðan dælubíl og fluttur á 

viðurkenndan móttökustað.  

 

 

 

Efnamóttakan.  

 

 

Þjónusta móttökuaðila 

greiðist beint af útgerð 

viðkomandi skips eða 

umboðsmanni þess.  
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MARPOL viðauki III 

 

Hættuleg efni, innpökkuð  

 

 

Þennan úrgang þarf að tilkynna 

sérstaklega.  

Efnin skulu vera, aðgreind og í þar 

til hæfum umbúðum og merkt 

samkvæmt gildandi IMO reglum.  

 

   

 

 

Efnamóttakan  

 

 

Þjónusta móttökuaðila 

greiðist beint af útgerð 

viðkomandi skips eða 

umboðsmanni þess. 

MARPOL viðauki IV 

 

Skólp. Hér er flokkað frárennsli 

frá íbúðum eða frárennsli frá 

lifandi dýrum eða annað skolp 

blandað slíku frárennsli.   (Grey 

water and black water)     

 

 

Tilkynning um úrgang berist til 

hafnar með minnst 24 tíma 

fyrirvara. Tilkynning berist á 

netfangið waste@faxaports.is     

 

Skolp er sogið upp í sérhæfðan 

dælubíl og flutt á viðurkenndan 

móttökustað.  

 

 

 

Dælustöð Orkuveitu 

Reykjavíkur við 

Klettagarða  

  

 

 

Þjónusta móttökuaðila 

greiðist beint af útgerð 

viðkomandi skips eða 

umboðsmanni þess. 
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MARPOL, viðauki V 

 

Sorp frá skipum 

 

Hér er um að ræða matarúrgang, 

og annan úrgang sem fellur til í 

daglegum rekstri skips.  

Einnig veiðarfæri. 

    

  

 

Tilkynning um úrgang berist til 

hafnar með minnst 24 tíma 

fyrirvara. Tilkynning berist á 

netfangið waste@faxaports.is     

 

Úrgangi er komið í lokaða gáma 

sem staðsettir verða, samkvæmt 

beiðni, við skipshlið. 

  

Fyrir minni fiskibáta hefur verið 

komið upp móttökustöð, í lokuðum 

gámi, fyrir sorp á  eftirtöldum 

stöðum: 

 

-Við Grandagarð 12 í Reykjavík 

-Við Bátabryggju á Akranesi 

-Við ljósastaur á bryggju í 

Borgarnesi  

 

Fyrir minni háttar losun á úrgangi 

kaupskipa hefur verið komið upp 

móttökustöðvum fyrir sorp á  

eftirtöldum stöðum: 

 

-Við færibandagang á 

Grundartanga 

- Á enda Aðalhafnargarðs á 

Akranesi 

 

 

Sorp frá Reykjavík er 

urðað í Álfsnesi.  

 

Sorp frá Akranesi, 

Grundartanga og 

Borgarnesi er urðað á 

Fíflholti á Mýrum. 

 

 

    

 

 

Þjónusta móttökuaðila 

greiðist beint af útgerð 

viðkomandi skips eða 

umboðsmanni þess.    

 

Gjald fyrir minniháttar 

losun á úrgangi stærri skipa 

á móttökustöð, á Akranesi 

og Grundartanga, 

samkvæmt gjaldskrá 

Faxaflóahafna. 

 

Ekki er tekið gjald fyrir 

móttöku sorps frá minni 

fiskibátum. 
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MARPOL, viðauki VI 

 

Loftmengun 

 

Hér er um að ræða sót frá 

hreinsbúnaði útblásturskerfis 

skipa og ósoneyðandi efni. 

 
 

 

 

Tilkynning um úrgang berist 

til hafnar með minnst 24 tíma 

fyrirvara. Tilkynning berist á 

netfangið waste@faxaports.is     
 

 

 

Efnamóttakan 

 

 

Þjónusta móttökuaðila greiðist 

beint af útgerð viðkomandi 

skips eða umboðsmanni þess. 

 


