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Norrænt samstarf

Norræna samstarfið er eitt umfangsmesta svæðasamstarf í heiminum. Samstarfið byggir á 
landfræðilegri legu, sameiginlegri sögu og menningu og nær til Danmerkur, Finnlands, Íslands, 
Noregs og Svíþjóðar auk sjálfstjórnarsvæðanna Færeyja, Grænlands og Álandseyja.

Norræna samstarfið er pólitískt, efnahagslegt og menningarlegt og skiptir miklu í evrópsku og 
alþjóðlegu samstarfi. Í norrænu samstarfi er unnið að því að styrkja stöðu Norðurlandanna í 
sterkri Evrópu.

Með norrænu samstarfi er unnið að því að efla norræna og svæðisbundna hagsmuni í 
alþjóðlegu umhverfi. Sameiginleg gildi landanna styrkja stöðu Norðurlandanna og skipa þeim 
meðal þeirra svæða í heiminum þar sem nýsköpun og samkeppnishæfni er mest.
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f o r m á l i

Losun úrgangs frá skipum er mikið vandamál á haf- og strandsvæðum okkar. Þetta gerist þrátt fyrir 
að samdar hafi verið reglur í þeim tilgangi að koma í veg fyrir slíka losun.

Úrgangur getur valdið miklu tjóni í hafinu, bæði á vistkerfum og svæðum sem notuð eru til 
útivistar sé honum fleygt fyrir borð. Einnig hefur komið í ljós að losun úrgangs veldur tjóni í 
sjávarútvegi, bæði hvað snertir nýtanlegar náttúruauðlindir, búnað og nýtingu.

Alþjóðlegar reglur, bæði svæðisbundnar og landsreglur, ásamt viðhorfum samfélagsins mynda 
ramma um hvernig haga skuli meðferð ýmiss konar úrgangs sem fellur til við daglegan rekstur 
skipa.

Í þessu riti eru birtar upplýsingar um þessi skilyrði og er því ætlað að örva og hvetja til skipulegrar 
og virkrar meðferðar úrgangs til að koma í veg fyrir að hann valdi tjóni á umhverfinu.

Markmið með þessum bæklingi er að útskýra mikilvægi þess að hver og einn:
• hafi í huga afleiðingar óábyrgrar meðferðar úrgangs
•  vinni að því að gildandi kröfur um meðferð úrgangs séu uppfylltar þannig að hann valdi ekki 

tjóni á umhverfinu
•  hugsi um eigin verklag í því skyni að koma í veg fyrir að úrgangur skaði umhverfið

Upplýsingabæklingurinn er tekinn saman af Det Norske Veritas (DNV) undir leiðsögn starfshópsins 
um bestu fáanlegu tækni (BAT) og starfar á vegum PA-hóps Norrænu ráðherranefndarinnar sem 
fjallar um úrgang. Efni bæklingsins er byggt á tæknilegri skýrslu DNV. Hún hefur að geyma frekari 
upplýsingar og fjallar nánar um gildandi reglur, tækni og almennar starfsreglur varðandi úrgang frá 
skipum (http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2006:502).

Í þessum bæklingi er lögð áhersla á að kynna þær kröfur sem gilda um meðferð úrgangs um borð 
í fiskiskipum og minni skipum. Einnig eru kynntar ýmsar aðferðir, ferli og tækni sem ætlað er að 
draga úr álagi á umhverfið vegna úrgangs frá skipum. Markhópur þessa bæklings er eigendur og 
skipverjar á fiskiskipum og minni skipum.
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Hafið er notað sem sorphaugur. Á hverju ári eru t.d. losuð 
u.þ.b. 20.000 tonn af úrgangi í Norðursjó, sem skaðar 
auðlindir fiskimiðanna, vistkerfi hafsins og fuglastofna. 
Mengunin dregur einnig úr gæðum haf- og strandsvæða 
sem notuð eru til útivistar. Þetta gerist þrátt fyrir að 
fyrir hendi séu bæði margs konar reglur, svæðisbundnir 
og alþjóðlegir samningar sem banna slíka losun. 
Sjávarútvegurinn á sinn þátt í mengun hafsvæða sem 
veldur álagi á atvinnugreinina, bæði hvað varðar öryggi og 
efnahag.

Sem dæmi um úrgang má nefna ónýtar botnvörpur og net 
frá fiskiskipum, svo og almennan úrgang, svo sem plast, 
málma og gler. U.þ.b. 70% úrgangsins sekkur til botns og 
ógnar fiski í netum og botnvörpum, 15% úrgangsins flýtur 
á yfirborðinu og 15% rekur á land. Um 90% af þessum 
úrgangi er plast, sem hefur afdrifaríkar afleiðingar fyrir 
margar tegundir sjófugla. 

Um þriðjungur fuglanna heldur að plastið sé æti og étur 
það. Plastið endar síðan í meltingarfærum fuglanna sem 
geta ekki melt það. Árlega drepst um ein milljón fugla og 
um 100.000 sjávarspendýr eftir að hafa étið plast.
Mikið magn af fiski og skeldýrum drepst og ónýtist í netum 
vegna úrgangs sem lendir í veiðarfærum og skaðar fiskinn. 
Togari getur veitt allt að 12 tonn af úrgangi á ári. Þetta leiðir 
til þess að fiskur og skeldýr ónýtist við það að merjast á milli 
ýmissa úrgangsefna, svo sem plastbrúsa, íláta, gamalla víra, 
kassa, vörubretta og annars rusls. Slíkt veldur að sjálfsögðu 
tekjutapi, auk þess sem sjómenn verja að meðaltali um 2 
klst. á viku við að hreinsa rusl sem festist í netum og öðrum 

veiðarfærum. Afleiðingin er bæði kostnaður og tímatap 
fyrir sjómenn. Ef rusl festist í skipsskrúfu getur það valdið 
vélarbilun og stofnar um leið öryggi áhafnar í hættu. 

Danir, Norðmenn og Íslendingar eru meðal 10 mestu 
fiskveiðiþjóða heims. Norðurlandaþjóðir leggja til u.þ.b. 
helming af öllum fiski sem neytt er í löndum Evrópu-
sam bandsins. Það er augljóst að úrgangur veldur 
umtalsverðu tjóni í sjávarútvegi vegna skemmda á netum 
og fiski. Mörg hafsvæðanna umhverfis Norðurlöndin 
eru skil greind sem sérhafssvæði vegna haffræðilegra og 
efnahagslegra aðstæðna og sérstakrar tegundar umferðar. 
Á þessum svæðum eru gerðar strangar kröfur um losun 
úrgangs. Nokkur munur er á svæðunum með tilliti til 
úrgangstegunda. Á kortinu á næstu síðu kemur fram hvaða 
svæði eru skilgreind sem sérhafssvæði.

Móttökuaðstaða fyrir úrgang á þessum svæðum hefur 
batnað mjög mikið á liðnum árum og ætti það að auðvelda 
fiskiskipum og minni skipum að skila úrgangi á land í stað 
þess að losa hann í sjóinn.

h a f s v æ ð i  o k k a r  –  a u ð l i n d i r  e ð a  s o r p h a u g a r !
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Kort af Norður-Evrópu, þar sem 12 sjómílur og 25 sjómílur eru merktar ásamt þeim svæðum þar sem gerðar eru 
sérstakar kröfur.

Sérstakar kröfur – úrgangur Sérstakar kröfur – olía Sérstakar kröfur – skólp 12–25 
sjómílur

< 12 
sjómílur

> 25 sjómílur

Føroyar
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Um ýmsar aðferðir er að ræða varðandi meðferð úrgangs 
og sýnir úrgangspíramítinn hér að neðan til hvaða ráða 
má grípa. Óæskilegasta meðferðin er sýnd neðst á 
píramítanum, en æskilegast er að hindra myndun úrgangs 
eins og sýnt er efst.

Meginaðferðin sem liggur til grundvallar píramítanum er:
•  að hindra myndun úrgangs – lágmörkun úrgangs – og 

að minnka skaðleg efni í úrgangi
•  að stuðla að endurnotkun, endurvinnslu efna og 

orkunýtingu
•  að tryggja bestu lokameðferð þess úrgangs sem eftir 

verður með tilliti til umhverfisins

Þetta er hugmyndafræðin sem liggur að baki meginreglna 
við skilgreiningar á bestu umhverfisvenjum – Best 
Environmental Practice (BEP) og -bestu fáanlegri tækni- Best 
Available Techniques (BAT).

Þetta gildir einnig um þær ráðleggingar og leiðbeiningar 
sem gefnar eru hér til að ákveða nauðsynlegar venjur, 
starfshætti, aðferðir og búnað.

Þeir úrgangsflokkar sem fjallað er um í þessum upplýsinga-
bæklingi eru olía, skólp og sorp. Að jafnaði má segja að 
þessar tegundir úrgangs þarfnist ólíkra meðferða. Hins 
vegar er augljóst að meðferð ýmissa þessara úrgangsflokka 
getur verið með sama hætti eða a.m.k. byggð á svipuðum 
meginreglum.

Þetta þýðir að sama tækni getur átt við um mismunandi 
úrgangsstreymi, sbr. mynd á næstu blaðsíðu. Mismunandi 
tæknilega möguleika verður að meta með hliðsjón af því 
sem kemur að bestum notum um borð að teknu tilliti til 
úrgangsflokks, reglugerða og bestu fáanlegu tækni og 
bestu umhverfisvenja.

Frá stórum skipum og skipum með fjölmennri áhöfn kemur 
að jafnaði meiri úrgangur og úrgangsstreymi er e.t.v. 
flóknara. Að sama skapi eru aðstæður mismunandi milli 
gamalla og nýrra skipa að því er varðar meðferð úrgangs. Í 
sumum tilvikum er ekki unnt að nota eina aðferð eingöngu. 
Einnig verður að taka tillit til mögulegrar meðhöndlunar 
úrgangs um borð og hvers konar veiðar eru stundaðar á 
skipinu. Fremur ber að líta á meðferð úrgangs um borð sem 
kerfi þar sem kröfur eru gerðar bæði til vilja, vinnuvenja 
og starfshátta, ekki síður en þess að velja tækni, sem síðan 
verður grundvöllur þess búnaðar sem valinn er. Lausnir sams 
konar vandamála geta því verið mismunandi frá einu skipi til 
annars, m.a. vegna aldurs skips og almenns fyrirkomulags. 
Þær kröfur, sem uppfylla verður í öllum tilvikum eru 
landsreglur, svæðareglur og alþjóðlegar reglur.

ú r g a n g u r  f r á  s k i p u m  –  r é t t  m e ð f e r ð !

Úrgangspíramítinn.

Að hindra 
myndun 
úrgangs

Endurnotkun

Endurvinnsla efna

Endurvinnsla orku

Urðun
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Myndað magn úrgangs af ýmsum gerðum

* Í framleiddu magni sorps eru innifaldir uppsprettuaðgreindir hlutar. Ekki eru fyrir hendi aðgengileg gögn um það hve stór hluti tilgreindra talna er 

uppsprettuaðgreint sorp.

Í töflunni hér að neðan eru birtar viðmiðunartölur 
um dæmigert magn úrgangs sem myndast um borð í 
fiskiskipum og öðrum veiðiskipum á hverjum sólarhring. 
Tölurnar byggja á vinnu sem unnin var í mörgum höfnum 
Noregs árið 2002 og gefa dæmigerða mynd af magni 
úrgangs frá fiskiskipum.

Þær grunntölur sem sýndar eru í töflunni má nota ásamt 
eigin reynslu til að reikna út magn úrgangs einstakra skipa 
við gefnar rekstraraðstæður við gerð áætlana um meðferð 
úrgangs um borð.

Olíumenguð föst úrgangsefni (kg/sólarhring)     
Olíumengaður sori (lítrar/sólarhring)   
Úrgangsolía (lítrar/sólarhring)    
Olíumengað kjölvatn (lítrar/sólarhring)   
Skólp, svart + að hluta grátt (m3/sólarhring)  
Sorp* (kg/sólarhring)     

Streymi úrgangs og mismunandi aðferðir um borð til 

meðferðar á mismunandi úrgangsflokkum

 2
10
 5
10
 0,3
 7,5

 3
20
10
10
 0,4
10

 4
25
15
10
 0,5
12,5

 5
30
20
10
 0,7 
17,5

 500 
– 999

Framleitt magn af mismunandi gerðum úrgangs 
(Stærðarflokkar, lestarrými í brúttótonnum)

<300  300
– 499

 1.000
– 4.999

Sorp

Skólp

Olía

Olíumengað kjölvatn

Sori

Úrgangsolía

Frárennsli frá salernum

Plast

Matarleifar

Frárennsli frá
sjúkrastofum

Úrgangur sem fellur
undir aðrar kröfur

Pappír, málmur, gler 
og annar úrgangur

Frárennsli frá rýmum
með lifandi dýr

Annar úrgangur 
blandaður frárennsli 

Skorðunar- og 
klæðningartré og 

umbúðaefni sem flýtur

Losun í loft

Móttökustöð á landi

Losun í sjó

Kvörn

vatn

Geymir

Kjölvatnsskilja

Flokkum og
samþjöppun

Brennslubúnaður

olía

Skólphreinsi-
búnaður aska

sori

INN
Úrgangsstreymi

Aðferðir um borð ÚT
Úrgangsstreymi

Gerð úrgangs frá fiskiskipum
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ú r g a n g s á æ t l a n i r  –  h j á l p a r t æ k i  t i l  s k i p u l e g r a r 
m e ð f e r ð a r  ú r g a n g s
Ein meginorsök ófullkominnar meðferðar úrgangs stafar 
af því að meðvitaða umhverfisverndarstefnu vantar. 
Jafnvel í skipum sem búin eru mikilli hátækni, er sú oft 
raunin. Í  fyrirtækjum innan ýmssa iðngreina er unnið að 
langtímaverkefnum með það að markmiði að draga úr því 
álagi sem starfsemi þeirra veldur. Sé horft til atvinnurekstrar 
á hafi úti er rekstur borpalla gott dæmi um mikla möguleika 
til endurbóta.
 Reynslan af slíkum ráðstöfunum til endurbóta snýst oft 
um:

• að vekja athygli á málefninu og veita fræðslu 
– hvatning

• kerfi – stofnun vinnuvenja og -ferla
• mælingar – eftirlit og sannprófun

Forsendur skipulegrar meðferðar úrgangs frá fiskiskipum 
og minni skipum byggjast einnig á þessum einföldu 
meginatriðum og er unnt að koma þeim á með því að 
gera áætlun um meðhöndlun úrgangs. Einfaldast er að 
hefja slíka áætlun með því að skilgreina hvert markmiðið 
sé með rekstrinum. Slík markmið krefjast fræðslu, og að 
vinnuvenjum og ferlum, mælingum og eftirliti verði komið á. 
Þá er fyrst hægt að beina sjónum að nauðsynlegum búnaði 
skipsins (fyrirkomulagi og tækni).

Undirstaða slíkrar tækni er m.a. skilgreining á streymi 
úrgangs um borð, m.a.:

• hvar – mismunandi úrgangur myndast á 
mismunandi stöðum

• hve mikið – myndun úrgangs er fall af stærð og 
starfsemi. Í töflu 7 er að finna þætti sem nota má til 
að reikna út úrgangsmagnið

• hvers konar – dæmi um úrgang sem fellur til í 
skipum er pappír, pappi, gler, plast, matarleifar 
og mengaður úrgangur, svo sem úrgangur frá 
vélbúnaði, efnaafgangar o.s.frv.

• hvernig – meðhöndlun, söfnun, meðferð 
 og geymsla

Gerð úrgangsáætlunar leiðir í ljós þörfina fyrir tæknibúnað 
um borð, svo sem:

• flokkunarbúnað (gáma, pokastanda, fötur o.s.frv.)
• búnað til samþjöppunar (plasts, pappa, pappírs 

o.s.frv.)
• kvarnir (fyrir lífrænan úrgang og hugsanlega annan 

úrgang).

Á flæðiritinu á næstu blaðsíðu má sjá dæmi um úrgangs-
áætlun um borð í skipi. Slíkt flæðirit má hengja upp til þess 
að kynna áhöfninni áætlun um meðferð úrgangs, svo og 
hver beri ábyrgð á meðferð úrgangs um borð og hvernig 
haga beri meðferð hans. Samkvæmt alþjóðasamþykkt um 
varnir gegn mengun frá skipum, MARPOL 73/78 skal í 
öllum skipum sem eru 12m eða lengri vera veggspjald þar 
sem sýnt er hvaða kröfur eru gerðar til áhafnar skipsins um 
meðferð úrgangs. Skip sem eru 400 brúttótonn eða stærri 
og skip með 15 skipverja eða fleiri eða skráð til að flytja 15 
manns eða fleiri, skulu hafa áætlun um meðferð úrgangs.
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Móttökubúnaður
á landi

Nei

Já

< 15 hlutar af milljón (ppm) 
og sjálfvirkur loki

Unnt er að verðlauna góðar vinnuvenjur við meðferð 
úrgangs með sérstökum ráðstöfunum í einstökum höfnum. 
Meðal annars gefur tilskipun Evrópusambandsins um 
móttöku á úrgangi frá skipum á landi tilefni til slíkra 

ráðstafana í þeim tilvikum þar sem dregið hefur verið úr 
úrgangsstreymi eða úrgangurinn hefur verið meðhöndlaður í 
samræmi við vinnuvenjur um flokkun úrgangs á viðkomandi 
móttökustað. 

Starfsvenjur: Þessi áætlun um förgun úrgangs miðast við að skipið sé ekki innan sérhafssvæðis.
Úrgangur: Um borð í skipinu skal vera sorpdagbók (Garbage Record Book).
Olía: Um borð í skipinu skal vera olíudagbók (Oil Record Book).
Skipstjóri eða stýrimaður ber ábyrgð á því að farið sé að starfsvenjum um borð og heldur skráningarbók 
(Record Book).
 

matarleifar

pappír/pappi

plast

gler

málmar

spilliefni

salerni 
skolvatn

sori

olíumengað 
kjölvatn

úrgangsolía

matsveinn

bátsmaður

1. vélstjóri

>12 sjómílur undan landi
og hraði >4 hnútar

Flokkun úrgangs

Já

Söfnunargeymir skolps

Sjór

Móttökubúnaður
á landi

> 12 sjómílur undan 
landi og hraði > 4 
hnútar

Nei Móttökubúnaður
á landi

Sjór

Sjór

Ábyrgðaraðili Úrgangsflokkur Meðferð

Já

Losun

Dæmi um áætlun um förgun úrgangs um borð í skipi

Söfnunargeymir olíu Móttökubúnaður
á landi

Úrgangsáætlun

Nei
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Á eyðublaðinu hér að neðan má sjá dæmi um það hvernig 
á að skrá úrgang um borð með tilliti til magns og 
meðferðar. Þetta dæmi miðast við sorp. Samsvarandi 
skráningu skal halda um olíu. Samkvæmt alþjóðasamþykkt 
um varnir gegn mengun frá skipum (MARPOL 73/78) ber 
öllum skipum 400 brúttótonn og stærri að hafa slík gögn 

um olíu og sorp (olíudagbók og sorpdagbók) um borð.
Reynslan sýnir að þar sem farið er eftir skuldbindingum 
um góðar umhverfisvenjur hefur það áhrif á almennt 
starfsumhverfi ásamt minnkandi kostnaði vegna 
minni neyslu og þ.a.l. sparnað.

Dæmi um sorpdagbók (Garbage Record Book).
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Löggjöf
Fyrsti viðauki MARPOL 73/78 samningsins hefur mikið vægi 
varðandi meðferð úrgangs um borð í fiskiskipum og minni 
skipum. Fyrir íslensk skip er í gildi reglugerð nr. 715/1995 
um varnir gegn mengun frá skipum.

Þegar rætt er um olíu hér nær það yfir jarðolíu í hvaða formi 
sem er, þ.m.t. hráolía, eldsneyti, smurolía, sori, olíuúrgangur 
og aðrar hreinsaðar olíuvörur.

Á myndinni hér að neðan má sjá mismunandi kröfur um 
losun og fara þær eftir stærð skips og um hvaða hafsvæði 
það siglir. Gerðar eru sérstakar kröfur á sérhafssvæðum s.s. í 
Norðvestur-Evrópu og á Eystrasalti. Á kortinu á bls. 5 má sjá 
hvar þessi svæði eru.

o l í u ú r g a n g u r

Kröfur um losun olíuúrgangs

Bann við losun olíu eða olíumengaðs vatns

Undanþága vegna hreinsaðs kjölvatns frá vélarrúmi fyrir 
skip 400 brúttótonn og stærri: 
– Ef skipið er í á ferð, og
– olíustyrkur í óþynntri blöndu er ekki meiri en 
 15 hlutar /milljón (ppm), og
– skipið hefur búnað skv. gildandi tæknilegum kröfum, og
– skipið hefur búnað sem tryggir að frárennsli stöðvast sjálfvirkt 
 ef olíustyrkurinn verður meiri en 15 hlutar í milljón (ppm). 

Undanþága fyrir skip undir 400 brúttótonnum:
– ef olíustyrkurinn er minni en 15 hlutar/milljón (ppm)

Bann við losun olíu eða olíumengaðs vatns

Undanþágur fyrir skip stærri en 400 brúttótonn:
− skip er í á ferð, og
− olíustyrkur í óþynntri blöndu
 er ekki meiri en 15 hlutar í milljón (ppm), og
− skipið hefur samþykkta austurskilju og uppfyllir tæknilegar                  

kröfur sbr. ályktun MEPC. 60(33).

Undanþágur fyrir skip undir 400 brúttótonnum:
− Ef skip hefur – að svo miklu leyti sem við verður komið – búnað 
 til að tryggja geymslu olíuleifa um borð og afhendingu þeirra 
 til móttökustöðvar skv. ákvörðun yfirvalda á hverjum stað, eða
−  losun í sjó ef tilgreindar kröfur fyrir skip 400 brúttótonn 
 eða stærri hafa verið uppfylltar.

INNAN 
SéRHAFSSVæðA
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Olíumengaður úrgangur myndast um borð í öllum skipum. 
Á minni skipum, sem búin eru einföldum tækjum þar sem 
viðhaldsskylda skipverja er takmörkuð og skipið kemur oft 
til hafnar, fellur til miklu minni úrgangur af þessari tegund, 
jafnframt því að oftar gefast tækifæri til afhendingar í 

móttökustöð. Að því er varðar slík skip er skipuleg og 
reglubundin meðferð frekar vanabundið en tæknilegt 
verkefni. Á uppdrættinum hér að neðan má sjá mismunandi 
ferli olíumengaðs úrgangs um borð.

Úrgangsstreymi tengt olíumenguðum úrgangi

Þessi flokkur skipa er búinn tiltölulega einföldum 
véltæknibúnaði sem krefst lítils viðhalds í daglegum rekstri 
og myndast því mjög takmarkað magn olíumengaðs 
úrgangs. Úrgangstegundirnar geta verið:
• olíublautar tuskur
• tvistur
• varahlutir
• olíumengað kjölvatn
• o.s.frv.

Slíkum úrgangi er einfaldlega hægt að safna saman og 
afhenda í landi. Dæmi um þetta er olíumengað frárennsli 
frá vélum og vélbúnaði sem tiltölulega einfalt er að safna 
saman þar sem það myndast og koma því fyrir í:
• geymi
• tunnu eða
• potti
til síðari afhendingar.

Forðast ber að frárennsli blandist í kjölvatn. Ef það gerist ber 
að safna því saman annað hvort:
• í geymi, eða
• í tunnu

Þetta má gera með einföldum hætti, svo sem með 
handdælum eða ísogsefnum. Til er mikið úrval af 
ísogsefnum sem hentar vel til slíks. Þetta er svo afhent 
móttöku í landi með venjulegum hætti. Hér að neðan má 
sjá dæmi um ísogsefni.

Olía

Olíumengað kjölvatn

 

Sori

Úrgangsolía

Útblástur

Móttökubúnaður á landi

Losun í sjó
aska

Kjölvatnsskilja

Söfnunargeymir

Brennslukerfi

olía

olía

 

INN
Myndun

Ferli um borð ÚT
Losun

Minni skip í stuttum ferðum

Tæknilausnir við meðferð olíumengaðs úrgangs
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Afkastamikil skip þar sem eru margar uppsprettur 
olíumengaðs úrgangs eru að jafnaði búin varanlegri búnaði 
fyrir meðferð olíu, svo sem:

• kjölvatnsskiljum með viðeigandi eftirlitsbúnaði, eða
• innbyggðum söfnunargeymum.

Um borð í stórum skipum þar sem að jafnaði fer fram 
reglulegt eftirlit vélbúnaðar, einkum þó þau sem hafa 
vélstjóra um borð, er nauðsynlegt að olíublautur úrgangur, 
svo sem tuskur, tvistur, þéttur, síur o.s.frv., sé meðhöndlaður 
sérstaklega.

Slíkur úrgangur er flokkaður og geymdur sem spilliefni til 
afhendingar í landi. Hið sama á að sjálfsögðu við um minni 
skip þar sem þessi tegund olíumengaðs úrgangs fellur til.

Á myndinni efst á blaðsíðunni má sjá söfnunargeymi 
um borð í skipi. Hafa ber í huga að stjórnvöld geta leyft 
mismunandi geymabúnað og almenna starfshætti varðandi 
þá í samræmi við reglur MARPOL samningsins, einkum hvað 
varðar minni skip.

Kjölvatnsskiljur þarfnast nokkurs viðhalds og eftirlits. Hins 
vegar er unnt að fá litlar skiljur sem henta fyrir lítið magn 
og hægt er að koma fyrir eftir á. Þær eru að jafnaði einnig 
búnar nauðsynlegum sjálfvirknibúnaði.

Á myndinni til hægri má sjá kjölvatnsskilju sem sett hefur 
verið upp í skipi. Í ákveðnum tilfellum er heimilt að brenna 
úrganginn í þar til gerðum brennsluofnum. Hins vegar er 

leitast við að takmarka slíka brennslu vegna umhverfisverndar. 
Enn fremur borgar slík fjárfesting sig tæplega hjá öðrum 
skipum en þeim allra stærstu þar sem uppsöfnun og 
almenn meðferð úrgangs veldur verulegum vanda á 
löngum siglingaleiðum. Hafa ber í huga að í auknum mæli 
er athyglinni beint að útblæstri frá slíkum brennsluofnum, 
sbr. sérákvæði sem gilda t.d. á Eystrasalti þar sem brennsla 
úrgangs um borð er bönnuð.

Söfnunargeymir fyrir úrgangsolíu um borð í stóru skipi. Samsvarandi búnað mætti einnig setja um borð í minni skip. 
(Heimild: DNV)

Kjölvatnsskilja í skipi. 
(Heimild: DNV)

Stór skip
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Fjórði viðauki MARPOL 73/77 samningsins setur kröfur 
varðandi meðhöndlun skólps um borð í fiskiskipum og minni 
skipum. Auk þess gilda sérkröfur í Eystrasaltinu í samræmi 
við Helsinkisamþykktina (HELCOM). Ísland hefur ekki staðfest 
fjórða viðauka MARPOL og því gilda þessar reglur ekki hér við 
land. Þó er bannað að losa skólp á hafnarsvæðum og innan 
netlaga.

Skólp er:
•  frárennsli og annar úrgangur frá salernum,
•  frárennsli frá rýmum, sem notuð eru í læknisfræðilegum 

tilgangi (skipsapótek, sjúkraklefar o.s.frv.), frá hand laug-
um, baðkerum og niðurföllum sem eru í slíkum rýmum,

•  frárennsli frá rýmum með lifandi dýrum, 
• annað vatn sem blandað er frárennsli skv. ofangreindu.

Á myndinni hér að neðan má sjá mismunandi kröfur um 
losun eftir stærð skips og um hvaða hafsvæði það siglir. 
Gerðar eru sérstakar kröfur eftir löndum og svæðum að því 
er að varðar meðhöndlun skólps. Þetta á við á norskum, 
dönskum, sænskum og finnskum hafsvæðum, svo og á 
Eystrasalti. 

Á kortinu á bls. 5 má sjá til hvaða svæða landslög eða 
héraðslög ná.

s k ó l p

< 3 
sjómílur

3–12 
sjómílur

> 12  
sjómílur

SéRSTAKAR
LANDS-
KRÖFUR

Löggjöf

Kröfur um losun skólps

BANN VIð LOSUN SKÓLPS INNAN 3JA SJÓMÍLNA FRÁ LANDI FRÁ 
SKIPUM 400 BRÚTTÓTONN EðA STæRRI

Undanþága:
•  Skipið er búið viðurkenndu skólphreinsikerfi sem uppfyllir kröfur 
     Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar (IMO) Ályktun MEPC 2(VI).

BANN VIð LOSUN SKÓLPS MILLI 3JA OG 12 SJÓMÍLNA FRÁ LANDI FRÁ 
SKIPUM 400 BRÚTTÓTONN EðA STæRRI

Undanþágur:
•  Viðurkennd kvörn og sótthreinsikerfi, eða
•  Viðurkennt skólphreinsikerfi sem uppfyllir kröfur Alþjóðasiglingamála-

stofnunarinnar (IMO) Ályktun MEPC 2(VI).

LOSUN SKÓLPS ER HEIMIL

Undantekning:
•  Skólp sem geymt er í söfnunargeymum má ekki losa án fyrirvara, heldur í 

litlu magni í senn meðan skipið er á siglingu og siglir með 4 hnúta hraða. 
Yfirvöld í hverju landi ákveða losunarhraða.

NOREGUR:
Bannað er að losa skólp á norskum hafsvæðum innan við 300m undan 
landi, nema frá skipum sem heyra undir Alþjóðasamþykkt um varnir gegn 
mengun frá skipum (MARPOL). Losun skólps á norskum hafsvæðum sunnan 
Líðandisness og að sænsku landamærunum er bönnuð, nema skipið falli undir 
ákvæði í norskri reglugerð um mengun, gr. 23-7. 

DANMÖRK, SVÍÞJÓð OG FINNLAND:
Losun skólps á dönskum, sænskum og finnskum hafsvæðum og frá dönskum, 
sænskum og finnskum skipum er að öðru leyti bönnuð nema skipið falli undir 
ákvæði danskra, sænskra og finnskra laga. Einnig gilda sérstök ákvæði um 
Flensborgarfjörð (í Danmörku).

ÍSLAND
Losun skólps frá skipum er óheimil á hafnarsvæðum og innan netlaga.
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Skólp

Frárennsli frá salernum

Frárennsli frá
sjúkraklefum

Frárennsli frá rýmum
með lifandi dýrum

Annar úrgangur
blandaður frárennsli

Útblástur

Móttökukerfi á landi

Losun í sjó

Kvörn

Söfnunargeymir

Brennslukerfi

Skólphreinsikerfi

aska

sori

INN
Úrgangsstreymi 

Ferli um borð ÚT
Úrgangsstreymi

Tæknilausnir við meðferð skólps
Á flæðiritinu hér að neðan má sjá mismunandi ferli fyrir skólp um borð í skipum.

Úrgangsstreymi í tengslum við skólp.

Minni skip í stuttum ferðum
Á slíkum skipum er áhöfnin að jafnaði 1-3 menn, skipið 
yfirleitt nærri landi og kemur oft til hafnar. Einkenni sumra 
slíkra skipa er að þau:

• eru ekki búin innbyggðum geymum undir skólp
• henta ekki til uppsetningar slíkra geyma
• eru ekki búin samhæfðum lausnum
• hafa aðeins eitt salerni

Til eru minni salerni sem ekki þarf að byggja inn í skipið þar 
eð geymir er sambyggður salerninu og unnt er að fjarlægja 
hann til að tæma í landi. Slíkur búnaður er ekki sniðinn til 
þess að vera festur varanlega en er oft byggður á lífrænum 
ferlum og þarfnast þess aðeins að vera tengdur við rafmagn 
(unnt er að fá slíkan búnað fyrir 12V straum). Einnig eru til 
einfaldari gerðir sem þarfnast ekki neins konar tenginga. Á 
myndinni á þessari blaðsíðu má sjá slíkt salerni.

Slíkar lausnir henta vel í skipum í þessum flokki þar sem oft 
hentar ekki að tengjast innbyggðum söfnunargeymum. Ef 
þörf er fyrir varanlega tengingu er mælt með því að fylgt sé 
leiðbeiningum fyrir stór skip sem lýst er hér að neðan.

Stór skip
Undir þennan flokk falla skip með stóra áhöfn og margar 
uppsprettur. Því er að jafnaði haft miðlægt frárennsliskerfi 
um borð. Nauðsynlegt er að skip, sem sigla um hafsvæði 
þar sem losun er ólögleg, hafi einhvers konar búnað til að 
meðhöndla skólp. Yfirleitt er tiltölulega einfalt að finna rými 

þar sem koma má fyrir varanlegum söfnunargeymi fyrir 
skólp. Söfnun með þessum hætti og afhending í landi er 
einfaldasta og að öllum líkindum hagkvæmasta leiðin til að 
meðhöndla þennan flokk úrgangs. Þannig er komið í veg 
fyrir losun í sjó og því er unnt að mæla með þessari aðferð.

Ef ekki er hagkvæmt af einhverjum orsökum, t.d. vegna 
stærðar áhafnar og langsiglinga, að hafa geyma sem 
rúma allt það magn sem myndast, og ekki er óskað eftir 
því eða ekki er unnt að nýta möguleika til losunar á þeim 
hafsvæðum sem löggjöfin heimilar, er til annar kostur við 
meðhöndlun skólps. Til eru kerfi með litla afkastagetu, 
sem samþykkt hafa verið til varanlegrar uppsetningar og 
geta losað meðhöndlað skólp. Ef valin er sú leið að nota 
söfnunargeymi og losa skólp á „löglegum“ hafsvæðum 
ber að setja upp kvörn. Auk þess ber að meta hvort þörf er 
fyrir eftirmeðferð til að sótthreinsa kvarnarmassann áður en 
honum er sleppt fyrir borð.

s k ó l p

Dæmi um salerni sem unnt 
er að koma fyrir í skipi.
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Fimmti viðauki MARPOL 73/78 samningsins hefur mikið 
vægi varðandi meðhöndlun sorps um borð í fiskiskipum og 
minni skipum. Sorp er skilgreint sem hvers konar matarleifar, 
eldhússorp og rekstrarúrgangur, að undanteknum ferskum 
fiski og hlutum úr honum, sem myndast við venjulegan 
rekstur skips og stöðugt eða öðru hverju þarf að losna við. 
Undantekin eru þau efni sem skilgreind eru eða tilgreind í 
öðrum viðaukum MARPOL 73/78 samningsins.
Í töflunni hér að neðan eru tilgreindar mismunandi kröfur 

um losun eftir því hvert sorpið er og um hvaða hafsvæði 
skipin sigla. Gerðar eru sérstakar kröfur um meðferð sorps á 
Norðursjó og Eystrasalti, svo og nærri olíuborpöllum. Á kortinu 
á blaðsíðu 5 má sjá hvar þessi svæði eru. Ákvæði um sorp er að 
finna í reglugerð nr. 801/2004 um varnir gegn sorpmengum 
frá skipum.

s o r p

Löggjöf

Plast 
(kaðlar úr 

gerviefnum, 
fiskinet úr 

gerviefnum og 
sorppokar úr 

plasti)

Skorðunar- og 
klæðningartré 

og 
umbúðaefni 

sem flýtur

Matarleifar Afgangar 
(pappírsvörur, 

tuskur, gler 
málmar, 
flöskur, 

leirvörur og 
þess háttar)

Sorp blandað 
öðrum 

úrgangi sem 
fellur undir 

önnur ákvæði

Losun ólögleg Losun ólögleg Losun lögleg Losun lögleg

Losun ólögleg Losun lögleg Losun lögleg Losun lögleg

Losun ólögleg Losun ólögleg Losun ólögleg

Undanþágur: 
kvarnaður og 
meira en 12 
sjómílur frá 

landi

Losun ólögleg

Losun ólögleg Losun ólögleg Losun ólögleg

Undanþága: 
Losun meira 

en 12 sjómílur 
frá landi

Losun ólögleg

> 3 sjómílur

> 12 
sjómílur

> 25 
sjómílur

innan 
500 m frá 
borpalli

SéRHAFS-
VæðI

Kröfur um losun sorps. 

Ströngustu kröfur gilda um
 allan úrganginn

Losun ólögleg Losun ólögleg Losun ólögleg

Undanþága: 
Kvarnaður

Losun ólögleg 

Undanþága: 
Kvarnaður
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Búast má við að því minna sem skip er því mun minna rými 
sé til ráðstöfunar. Þó ber þess að geta að neysla og þörf fyrir 
birgðir er ekki mikil ef skipið kemur að jafnaði oft til hafnar. 
Meðhöndlun úrgangs hefst við birgðaöflun. Lögð skyldi 
áhersla á að draga úr því að taka um borð vörur sem mynda 
úrgang. Enn fremur að gera ráðstafanir til að flokka úrgang. 
Í skipum þar sem um er að ræða margar ólíkar uppsprettur 
úrgangs, ber að skipuleggja slíkt við hverja einstaka 
uppsprettu.

Stór skip
Um stór skip má leggja til grundvallar sömu meginreglur og 
nefndar voru hér að ofan. Hins vegar getur magn og 
margbreytileiki úrgangs um borð í slíkum skipum verið með 
öðrum hætti sem útheimtir fjölbreyttari úrlausnir.
Stór skip eru ólík öðrum skipum varðandi úrgang vegna 
þess að þau koma sjaldnar til hafnar, áhöfnin er stærri og 

auk þess fara fram störf um borð sem mynda að nokkru 
leyti óvenjulegan úrgang sökum viðhalds, svo sem:
• afgangsmálning
• umbúðir kemískra efna
• slitnir hlutir sem skipt hefur verið um

Af þessu leiðir að meðhöndlun meira magns og flokkun 
eftir uppsprettu verður mikilvægari. Þetta kemur til 
viðbótar meira  „eldhússorpi “, svo sem:
• plasti
• pappa/pappír
• gleri/málmum
• spilliefnum (flúrpípum, rafhlöðum, kemískum efnum 

o.s.frv.
• matarleifum

Þegar um er að ræða matarleifar og annan lífrænan úrgang 

Hagkvæmar lausnir við meðhöndlun sorps markast oft 
af því að rými skortir. Einfaldasta leiðin til að meðhöndla 
sorp án þess að menga umhverfið er að draga úr myndun 
þess. Ef skortur er á rými ætti sú leið að skipa öndvegi. Til 
dæmis má nefna að umbúðir eru töluverður hluti úrgangs. Í 
mörgum tilvikum eru þær ónauðsynlegar og unnt að fjarlægja 

þær í landi og skilja þær eftir þar. Auk þess má hagræða í 
innkaupum því að slíkt getur dregið úr myndun úrgangs um 
borð. Á myndinni hér að neðan má sjá mismunandi ferli um 
meðhöndlun sorps um borð í skipum.

Úrgangsstreymi sem tengist meðhöndlun sorps.

 

 

Plast

Matarleifar

 

Viðbót úrgangs sem
fellur  undir önnur ákvæði

Pappír, málmar, gler 
og annar úrgangur

Skorðunar- og klæðning-
artré og umbúðaefni

sem flýtur

Útblástur

Móttökustaður á landi

Losun í sjó

Kvörn

Flokkun og 
samþjöppun

Brennslukerfi
 

aska

Sorp

INN
Úrgangsstreymi 

Ferli um borð ÚT
Úrgangsstreymi

Tæknilausnir við meðhöndlun sorps

Minni skip í stuttum ferðum
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Náin tengsl eru milli nýtingar auðlinda og verndar hafsins 
eins og nefnt var hér að framan. Óábyrg losun úrgangs í 
hafið spillir fyrir fiskveiðum og rýrir gæði hafs og stranda 
sem útivistarsvæði. Jafnvel þótt slík áhrif séu að miklu leyti 
alkunn virðist sú skoðun ríkjandi að hafið sé einhvers konar 
„ókeypis“ sorphaugur. Viðvarandi óábyrg förgun úrgangs er 
ekki „ókeypis“, heldur veldur slíkt athæfi eyðileggingu sem í 
sumum tilfellum getur orðið nánast óbætanleg.

Í þessum bæklingi er stutt yfirlit um hvernig gera má áætlun 
um meðhöndlun úrgangs og enn fremur hvernig unnt er að 
framkvæma hana í raun. Hefjist því strax handa við að koma 
í framkvæmd virkri áætlun um meðhöndlun úrgangs.

f r a m l a g  þ i t t  . . .

getur myndast ólykt og þær valdið gerlagróðri ef þær eru 
ekki meðhöndlaðar með réttum hætti. Úrgangskvarnir 
eru í vaxandi mæli notaðar í þessu skyni. Slíkar kvarnir 
eru fáanlegar til ýmissa þarfa og í ýmsum útfærslum, en 
þeim er þó öllum sameiginlegt að þær eru samhæfðar 
ræsakerfi (skolvatns- og sorpkerfi) skipsins. Algengast er að 
úrgangskvarnir séu sambyggðar þvottavaski.Hér að neðan 
má sjá mynd af því hvernig úrgangskvörn í skipi getur litið 
út. 
Eins og áður var getið getur skortur á rými um borð í skipi, 
ásamt geymslu úrgangs, valdið vanda. Mögulegt er að 
þjappa úrganginum saman til þess að minnka umfang hans.
Margir framleiðendur hafa á boðstólum úrgangsþjöppur 
í öllum stærðum og gerðum fyrir skip, bæði ætlaðar til 

vinnslu á flokkuðum og blönduðum úrgangi. Búnaðurinn 
samanstendur oftast af sjálfri þjöppunni og gámi. Slíkur 
búnaður af minnstu gerð hefur afkastagetu undir 500 
lítrum með 10-15 tonna þjöppunarkrafti. Nokkrar gerðir 
eru útbúnar færanlegum gámum þar sem samþjappaður 
úrgangur er settur í poka. Þegar pokinn er orðinn fullur er 
hann tekinn úr gámnum, innsiglaður og geymdur þar til 
unnt er að farga honum á ábyrgan máta. Á myndinni má 
sjá úrgangsþjöppu úr ryðfríu stáli til notkunar í skipum.
Góðar starfsvenjur og vinnuferli eru nauðsynleg til þess að 
stuðla að virkri og skipulegri meðhöndlun úrgangs. Áætlun 
um meðhöndlun úrgangs, sbr. flæðiritið á bls. 9, er besta 
aðferðin til að innleiða slíkar starfsvenjur.

Dæmi um úrgangskvörn Dæmi um úrgangsþjöppu
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t i l v í s a n i r

IMO: http://www.imo.org

DNV Teknisk Rapport: http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2006:502

Better handling of ships’ waste (Betri aðferðir við förgun úrgangs úr skipum):

http://www.sprep.org.ws/publication/webpage/001annual_report2002/Betterhandlingofshipswaste.htm

Oily waste treatment (Förgun olíuúrgangs): http://www.g-forcebv.com/index.htm

The global directory for Environmental Technology (Alþjóðleg skrá um umhverfistækni):

http://www.eco-web.com/cgi-local/sfc?a=/index/index.html&b=/index/category/5.1.html

How do I manage this waste (Hvernig á að farga þessum úrgangi): 

http://www.bnl.gov/esd/pollutionpreve/How_do_I.htm

Requirements to sewage plants (Kröfur varðandi skólphreinsistöðvar): 

http://www.dstan.mod.uk/data/02/718/00000100.pdf

Hold it… We’re cleaning up the Coast (Stans... Við erum að hreinsa ströndina):

http://www.mfe.govt.nz/publications/water/dealing-with-sewage-safely-may02.pdf

In-vessel food scrap management (Förgun matarleifa um borð): http://www.ciwmb.ca.gov/FoodWaste/Compost/

InVessel.htm

Kildesortering, plast (Flokkun eftir uppsprettu, plast): http://www.plastretur.no/utstyr.html

Ship and Shore, environmental products (Skip og strendur, umhverfisvörur): http://www.shipandshore.com/

Merchant Shipping and Fishing Vessel Port Waste Reception Facilities (Móttökustöðvar á landi fyrir úrgang frá 

kaupskipum og fiskiskipum):

http://www.seamanship.co.uk/login/SIs/09%20Fishing%20Vessels/2003_1809.htm

Tøssebro AS: http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/18/tossebroAS/subdet2.htm

Deerberg-systems: http://www.deerberg-systems.com

Reglugerð um varnir gegn sorpmengun frá skipum (nr. 801/2004): http://www.reglugerd.is

Reglugerð um móttöku á úrgangi frá skipum (nr. 792/2004): http://www.reglugerd.is

Reglugerð um varnir gegn mengun frá skipum (nr. 715/1995): www.reglugerd.is

Lög nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda: www.althingi.is/lagasafn 



Meðferð úrgangs um borð í fiskiskipum og minni skipum

Losun úrgangs frá skipum er mikið vandamál á haf- og strandsvæðum okkar. Þetta 
gerist þrátt fyrir að samdar hafi verið reglur í þeim tilgangi að koma í veg fyrir slíka 
losun.

Úrgangur getur valdið miklu tjóni í hafinu, bæði á vistkerfum og svæðum sem notuð 
eru til útivistar sé honum fleygt fyrir borð. Einnig hefur komið í ljós að losun úrgangs 
veldur tjóni í sjávarútvegi, bæði hvað snertir nýtanlegar náttúruauðlindir, búnað og 
nýtingu.

Alþjóðlegar reglur, bæði svæðisbundnar og landsreglur, ásamt viðhorfum 
samfélagsins mynda ramma um hvernig haga skuli meðferð ýmiss konar úrgangs sem 
fellur til við daglegan rekstur skipa.

Í þessu riti eru birtar upplýsingar um þessi skilyrði og er því ætlað að örva og hvetja 
til skipulegrar og virkrar meðferðar úrgangs til að koma í veg fyrir að hann valdi tjóni á 
umhverfinu.

Markmið með þessum bæklingi er að útskýra mikilvægi þess að hver og einn:
• hafi í huga afleiðingar óábyrgrar meðferðar úrgangs
• vinni að því að gildandi kröfur um meðferð úrgangs séu uppfylltar þannig að 

hann valdi ekki tjóni á umhverfinu
• hugsi um eigin verklag í því skyni að koma í veg fyrir að úrgangur skaði 

umhverfið
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