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                                                         ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS                                                      2005/EES/27/42 

frá 19. desember 2002 

um að ákveða viðmiðanir og aðferðir við móttöku úrgangs á urðunarstöðum skv. 16. gr. 
 og II. viðauka við tilskipun 1999/31/EB (*) 

(2003/33/EB)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 1999/31/EB frá 26. apríl 
1999 um urðun úrgangs (1), einkum 16. gr. og II. viðauka, 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Skv. 16. gr. tilskipunar 1999/31/EB er 
framkvæmdastjórninni skylt að samþykkja sértækar 
viðmiðanir og/eða prófunaraðferðir og tilheyrandi 
viðmiðunarmörk fyrir hvern flokk urðunarstaða. 

 

2) Mæla skal fyrir um aðferð til að ákvarða hvort  
úrgangur telst tækur á urðunarstað. 

 

3) Setja skal viðmiðunarmörk og aðrar viðmiðanir fyrir 
þann úrgang sem er tækur á urðunarstöðum í hinum 
ýmsu flokkum. 

 

4) Ákvarða skal hvaða prófunaraðferðir skuli notaðar til 
þess að skera úr um hvort  úrgangur teljist tækur á 
urðunarstað. 

 

5) Af tæknilegum orsökum er heppilegt að undanskilja 
úrgang, sem fellur til í námuvinnslu og er urðaður á 
staðnum, þeim viðmiðunum og aðferðum sem mælt er 
fyrir um í viðaukanum við þessa ákvörðun. 

 

6) Veita skal aðildarríkjunum stutt en þó nægilegt 
aðlögunartímabil til að koma á nauðsynlegu kerfi, 
sem beiting þessarar ákvörðunar krefst, og þau kunna 
að hafa þörf fyrir stutt aðlögunartímabil til þess að 
tryggja að viðmiðunarmörkunum sé framfylgt. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 11, 16.1.2003, bls. 27. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2003 frá 11. 
júlí 2003 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 54, 23.10.2003, bls. 7. 

(1) Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
ákvörðun, eru ekki í samræmi við álit nefndarinnar 
sem komið var á fót með 18. gr. tilskipunar ráðsins 
75/442/EBE frá 15. júlí 1975 um úrgang (2). Ráðið 
þarf því að samþykkja þær í samræmi við 4. mgr. 
18. gr. þeirrar tilskipunar. 

 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Í þessari ákvörðun eru settar fram viðmiðanir og aðferðir 
fyrir móttöku úrgangs á urðunarstöðum í samræmi við 
meginreglurnar sem settar eru fram í tilskipun 1999/31/EB, 
einkum II. viðauka við hana. 

 

2. gr. 

 

Aðildarríkin skulu beita þeirri aðferð, sem sett er fram í 
1. lið viðaukans við þessa ákvörðun, til þess að skera úr um 
hvort tiltekinn úrgangur teljist tækur á urðunarstöðum. 

 

3. gr. 

 

Aðildarríkin skulu tryggja að því aðeins sé tekið á móti 
úrgangi á urðunarstað að hann uppfylli viðmiðanir um 
móttöku úrgangs fyrir viðkomandi flokk urðunarstaða eins 
og þær eru settar fram í 2. lið viðaukans við þessa 
ákvörðun. 

 

4. gr. 

 

Nota skal þær sýnatöku- og prófunaraðferðir, sem 
tilgreindar eru í 3. lið viðaukans við þessa ákvörðun, til þess 
að skera úr um hvort tiltekinn úrgangur teljist tækur á 
urðunarstöðum. 

________________  

(2) Stjtíð. EB L 194, 25.7.1975, bls. 39. Tilskipuninni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/350/EB (Stjtíð. EB L 135, 
6.6.1996, bls. 32). 
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5. gr. 
 
Með fyrirvara um gildandi löggjöf bandalagsins gilda þær 
viðmiðanir og aðferðir, sem settar eru fram í viðaukanum 
við þessa ákvörðun, hvorki um úrgang, sem fellur til við 
leit, nám, meðhöndlun eða geymslu verðmætra jarðefna, né 
um þann úrgang sem fellur til við grjótnám svo fremi hann 
sé urðaður á staðnum. Aðildarríkin skulu beita innlendum 
viðmiðunum og aðferðum þar til sértæk löggjöf banda-
lagsins hefur verið innleidd. 
 

6. gr. 
 
Framkvæmdastjórnin skal samþykkja hvers kyns breytingar 
sem nauðsynlegar kunna að reynast í framtíðinni til að laga 
þessa ákvörðun að framförum á sviði vísinda og tækni, með 
stuðningi nefndarinnar sem sett var á fót skv. 18. gr. 
tilskipunar 75/442/EBE, t.d. breytingar á færibreytunum í 
skránni yfir viðmiðunarmörk og/eða þróun móttöku-
viðmiðana og viðmiðunarmarka fyrir nýja undirflokka 
urðunarstaða fyrir hættulítinn úrgang. 

7. gr. 
 
1. Ákvörðun þessi öðlast gildi 16. júlí 2004. 
 
2. Aðildarríkin skulu beita þeim viðmiðunum, sem settar 
eru fram í 2. lið viðaukans við þessa ákvörðun, frá og með 
16. júlí 2005. 
 

8. gr. 
 
Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
 
Gjört í Brussel 19. desember 2002. 
 
 

Fyrir hönd ráðsins, 

M. FISCHER BOEL 

forseti. 
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VIÐAUKI 
 

VIÐMIÐANIR OG AÐFERÐIR VIÐ MÓTTÖKU ÚRGANGS Á URÐUNARSTÖÐUM 
 

Inngangur 
 
Í þessum viðauka er mælt fyrir um samræmda aðferð við flokkun úrgangs og móttöku hans skv. II. viðauka við 
tilskipun 1999/31/EB um urðun úrgangs („urðunartilskipunina“). 
 
Í samræmi við 176. gr. sáttmálans kemur ekkert í veg fyrir að aðildarríkin viðhaldi eða innleiði strangari 
verndarráðstafanir en þær sem settar eru fram í þessum viðauka svo fremi slíkar ráðstafanir samrýmist sáttmálanum. 
Tilkynna skal framkvæmdastjórninni um ráðstafanir af því tagi. Þetta gæti verið sérlega þýðingarmikið að því er 
varðar viðmiðunarmörk fyrir kadmíum og kvikasilfur í 2. lið. Aðildarríkjunum er einnig heimilt að taka upp 
viðmiðunarmörk fyrir efnisþætti sem falla ekki undir 2. lið. 
 
Í 1. lið þessa viðauka er mælt fyrir um aðferð til að ákvarða hvort úrgangur teljist tækur á urðunarstað. Aðferðin felst í 
lýsingu á grunneiginleikum, samræmisprófun og sannprófun á staðnum eins og skilgreint er í 3. lið í II. viðauka við 
urðunartilskipunina. 
 
Í 2. lið þessa viðauka er mælt fyrir um móttökuviðmiðanir fyrir hvern flokk urðunarstaða. Úrgangur telst því aðeins 
tækur á urðunarstað að hann uppfylli viðmiðanir um móttöku úrgangs fyrir viðkomandi flokk urðunarstaða eins og 
mælt er fyrir um í 2. lið þessa viðauka. 
 
Í 3. lið þessa viðauka er skrá yfir þær aðferðir sem nota skal við töku sýna og prófun úrgangs. 
 
Í viðbæti A er skilgreining á mati á öryggi sem vinna skal að því er varðar neðanjarðargeymslu. 
 
Viðbætir B er til upplýsingar og þar er yfirlit yfir urðunarkosti sem standa til boða samkvæmt tilskipuninni og dæmi 
um hugsanlega undirflokkun urðunarstaða fyrir hættulítinn úrgang. 
 
1. AÐFERÐ VIÐ MÓTTÖKU ÚRGANGS Á URÐUNARSTÖÐUM 
 
1.1. Lýsing á grunneiginleikum. 
 

Lýsing á grunneiginleikum er fyrsti liðurinn í móttöku úrgangs og tekur til fullnaðarlýsingar á eiginleikum 
úrgangsins og allra upplýsinga sem nauðsynlegar eru fyrir örugga förgun úrgangs til langframa. Krafist er 
lýsingar á grunneiginleikum allra tegunda úrgangs. 

 
1.1.1. Markmiðin með lýsingu á grunneiginleikum eru eftirfarandi: 
 

a) að veita grunnupplýsingar um úrganginn (tegund og uppruna, samsetningu, þéttleika, útskolun og, ef 
nauðsyn krefur og upplýsingar liggja fyrir, um aðra sérkennandi eiginleika), 

 
b) að veita grunnupplýsingar til að varpa ljósi á hegðun úrgangsins á urðunarstöðum og hvernig má 

meðhöndla úrganginn  eins og mælt er fyrir um í a-lið 6. gr. urðunartilskipunarinnar, 
 
c) að meta úrganginn m.t.t. viðmiðunarmarka, 
 
d) að greina lykilbreytur (markbreytur) til að nota við samræmisprófun og möguleika á að einfalda hana 

(svo að komast megi af með mælingar á umtalsvert færri efnisþáttum, þó því aðeins að viðeigandi 
upplýsingar hafi verið lagðar fram). Með lýsingu á eiginleikum geta fengist þau gildi sem gera það 
mögulegt að bera saman niðurstöðurnar úr lýsingu á grunneiginleikum og niðurstöðurnar úr einfölduðu 
prófunaraðferðunum og einnig að ákvarða hve oft skuli framkvæma samræmisprófun. 

 
Ef lýsingin á grunneiginleikum úrgangs leiðir í ljós að úrgangurinn uppfyllir viðmiðanirnar fyrir tiltekinn 
flokk urðunarstaða, eins og mælt er fyrir um í 2. lið þessa viðauka, telst úrgangurinn tækur á urðunarstöðum í 
þeim flokki. Ef ekki telst úrgangurinn ekki tækur á urðunarstað í þessum flokki. 

 
Framleiðandi úrgangsins eða sá sem ber ábyrgð á meðhöndlun úrgangsins, ef framleiðandi er óþekktur, er 
ábyrgur fyrir því að upplýsingarnar, sem varða lýsinguna á eiginleikunum, séu réttar. 

 
Rekstraraðilinn skal halda skrár um þær upplýsingar, sem krafa er gerð um, í tiltekinn tíma sem aðildarríkið 
skilgreinir. 
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1.1.2. Grundvallarkröfur sem gerðar eru til lýsingar á grunneiginleikum úrgangsins 

a) Tilurð og uppruni úrgangsins. 

b) Upplýsingar um ferlið sem úrgangurinn verður til í (lýsing á hráefnum og afurðum og eiginleikum 
þeirra). 

c) Lýsing á þeirri meðhöndlun úrgangsins, sem beitt er í samræmi við a-lið 6. gr. urðunartilskipunarinnar, 
eða rökstuðningur fyrir því að slík meðhöndlun teljist ekki nauðsynleg. 

d) Gögn um samsetningu úrgangsins og hvernig útskolun er háttað þar sem við á. 

e) Eiginleikar úrgangsins (lykt, litur og eðlisástand). 

f) Kóði samkvæmt evrópsku úrgangsskránni (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2001/118/EB) (1). 

g) Að því er varðar hættulegan úrgang ef um tvífærslur er að ræða: hættulegir eiginleikar sem skipta máli 
skv. III. viðauka við tilskipun ráðsins 91/689/EBE frá 12. desember 1991 um hættulegan úrgang (2). 

h) Upplýsingar sem sýna fram á að úrgangurinn fellur ekki undir ótækan úrgang skv. 3. mgr. 5. gr. 
urðunartilskipunarinnar. 

i) Flokkur urðunarstaða sem taka má á móti úrganginum. 

j) Frekari varúðarráðstafanir sem gera þarf á urðunarstaðnum ef nauðsyn krefur. 

k) Athugun á því hvort unnt er að endurvinna eða endurnýta úrganginn. 

1.1.3. Prófun 

Prófanir á úrganginum skulu almennt gerðar til þess að afla framangreindra upplýsinga. Auk þess að ljóst 
skal vera hvernig útskolun er háttað skal samsetning úrgangsins vera þekkt eða ákvörðuð með prófun. 
Samræmisprófun skal ávallt vera hluti af þeim prófunum sem er beitt til þess að lýsa grunneiginleikum 
úrgangsins. 

Inntak lýsingarinnar, umfang prófana, sem krafist er á rannsóknarstofu, og venslin milli lýsingar á 
grunneiginleikum og samræmisprófunar ráðast af tegund úrgangs hverju sinni. Gera má greinarmun á 
eftirfarandi: 

a) úrgangi sem fellur reglulega til í sama ferli, 

b) úrgangi sem fellur til öðru hverju. 

Lýsingin sem kemur fram í a- og b-lið gefur upplýsingar sem nota má beint og bera saman við 
móttökuviðmiðanir fyrir viðkomandi flokk urðunarstaða; jafnframt má veita lýsandi upplýsingar (t.d. 
afleiðingar förgunar með heimilis- og rekstrarúrgangi). 

a) Úrgangur  sem fe l lu r  reg lu lega  t i l  í  s ama fe r l i  

Þetta varðar sérstakan úrgang sem er alltaf eins og fellur reglulega til í sama ferli þar sem: 

— stöðin og ferlið, sem úrgangurinn fellur til í, eru vel þekkt og efnin, sem notuð eru í ferlinu, og ferlið 
sjálft eru vel skilgreind, 

— rekstraraðili stöðvarinnar veitir allar nauðsynlegar upplýsingar og upplýsir rekstraraðila 
urðunarstaðarins ef breytingar verða á ferlinu (einkum breytingar á efnum sem eru notuð í ferlinu). 

Ferlið einskorðast oft við eina stöð. Í öðrum tilvikum getur úrgangurinn verið frá mismunandi stöðvum 
en aðeins ef hann getur talist mynda sérstakt aðstreymi úrgangs með sams konar eiginleika sem eru innan 
þekktra marka (t.d. ef um er að ræða botnösku úr sorpbrennslustöð).  

Lýsing á grunneiginleikum þessa úrgangs skal a.m.k. taka til grundvallarkrafnanna í lið 1.1.2 og einkum 
skal tilgreina eftirfarandi: 

— breytileika í samsetningu fyrir hverja tegund úrgangs, 

— breidd og breytileika sérkennandi eiginleika, 

— útskolun úrgangsins, sem skal ákvarða með útskolunarprófun á staðnum, og/eða síuprófun og/eða 
prófun á því hvort útskolun er háð sýrustigi, ef ástæða er til, 

— lykilbreytur sem prófa skal reglulega. 
 
(1) Stjtíð. EB L 47, 16.2.2001, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 20. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun 31/1994/EB (Stjtíð. EB L 168, 2.7.1994, 

bls 28). 
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Ef úrgangurinn fellur til í sama ferli í mismunandi stöðvum skal veita upplýsingar um umfang matsins. Af 
þeim sökum verður að gera nægilega margar mælingar til að sýna fram á breidd og breytileika sérkennandi 
eiginleika úrgangsins. Þá telst eiginleikum úrgangsins hafa verið lýst og þaðan í frá skal eingöngu 
framkvæma samræmisprófanir nema verulegar breytingar eigi sér stað í myndunarferli úrgangsins. 
 
Mælingar á úrgangi, sem fellur til í sama ferli í sömu stöð, skulu leiða í ljós að eiginleikarnir sýni lítinn 
breytileika m.t.t. viðeigandi viðmiðunarmarka. Þá telst eiginleikum úrgangsins hafa verið lýst og þaðan í frá 
skal eingöngu framkvæma samræmisprófanir nema verulegar breytingar eigi sér stað í myndunarferlinu. 
 
Mikill munur getur verið á eiginleikum úrgangs frá stöð sem safnar saman eða blandar úrgangi, úrgangs frá 
umhleðslustöð eða úrgangs sem er úr ýmsum áttum og kemur frá þeim sem safna saman úrgangi. Til þessa 
skal taka tillit þegar grunneiginleikunum er lýst. Úrgangur af þessum toga getur fallið undir b-lið. 

 
b) Úrgangur  sem fe l lu r  t i l  öð ru  hve r ju  

 
Þessi úrgangur fellur ekki til reglulega í einu og sama ferlinu í sömu stöðinni og er ekki hluti af vel 
skilgreindu aðstreymi úrgangs. Lýsa skal eiginleikum allra vinnslulotna úrgangs af þessu tagi. Lýsing á 
grunneiginleikum skal miðast við grundvallarkröfur sem gerðar eru til lýsingar á grunneiginleikum. Þar eð 
skylt er að lýsa eiginleikum úrgangs í öllum vinnslulotum er samræmisprófun óþörf. 

 
1.1.4. Tilvik þar sem prófunar er ekki krafist 
 

Sleppa má prófun, að því er varðar lýsingu á grunneiginleikum, í eftirfarandi tilvikum: 
 

a) ef úrgangurinn er tilgreindur í skrá yfir úrgang sem ekki er skylt að prófa skv. 2. lið í þessum viðauka; 
 
b) ef allar upplýsingar, sem krafist er að því er varðar lýsingu á grunneiginleikum, liggja fyrir og lögbæra 

yfirvaldið telur þær hafa verið staðfestar þannig að fullnægjandi þyki; 
 
c) ef um tilteknar tegundir úrgangs er að ræða þar sem erfitt er að koma prófun við eða heppilegar 

prófunaraðferðir og móttökuviðmiðanir liggja ekki fyrir. Þetta skal rökstutt og stutt gögnum, þar á meðal 
skal færa rök fyrir því hvers vegna úrgangurinn telst tækur á urðunarstað í þessum flokki. 

 
1.2. Samræmisprófun 
 

Teljist úrgangurinn tækur fyrir tiltekinn flokk urðunarstaða á grundvelli lýsingarinnar á grunneiginleikum 
skv. 1. lið skal hann samræmisprófaður til að ákvarða hvort hann samræmist niðurstöðum lýsingarinnar á 
grunneiginleikum og viðkomandi móttökuviðmiðunum eins og mælt er fyrir um í 2. lið.  
 
Samræmisprófun er einkum gerð til að hafa reglubundið eftirlit með úrgangi sem berst stöðugt að. 

 
Viðeigandi færibreytur, sem prófa skal, eru ákvarðaðar í lýsingunni á grunneiginleikum. Færibreytur skulu 
vera í tengslum við upplýsingar um lýsingu á grunneiginleikum. Eingöngu skal hafa eftirlit með markbreytum 
(lykilbreytum) eins og þær eru ákvarðaðar í lýsingunni á grunneiginleikum. Með eftirlitinu skal sýnt fram á 
að úrgangurinn uppfylli viðmiðunarmörkin að því er varðar markbreytur. 

 
Prófanir, sem gerðar eru vegna samræmisprófunar, skulu vera ein eða fleiri þeirra prófana sem notaðar eru 
við lýsinguna á grunneiginleikum. Prófunin skal a.m.k. vera fólgin í útskolunarprófun á vinnslulotu. Í því 
tilviki skal nota þær aðferðir sem tilgreindar eru í 3. lið. 

 
Úrgangur, sem er undanþeginn prófunarkröfum að því er varðar lýsingu á grunneiginleikum í a- og c-lið 
liðar 1.1.4, er einnig undanþeginn samræmisprófun. Hins vegar skal gengið úr skugga um að sá úrgangur 
samræmist öðrum upplýsingum en úr prófunum að því er varðar lýsingu á grunneiginleikum. 

 
Samræmisprófun skal fara fram a.m.k. einu sinni á ári og rekstraraðilinn skal í öllum tilvikum tryggja að 
umfang hennar sé eins og ákvarðað er í lýsingunni á grunneiginleikum og hún sé gerð svo oft sem þar er mælt 
fyrir um. 

 
Rekstraraðilinn skal geyma skrár með niðurstöðum prófananna í tiltekinn tíma sem aðildarríkið ákvarðar. 
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1.3. Sannprófun á staðnum 
 

Hver farmur úrgangs, sem fluttur er á urðunarstað, skal skoðaður fyrir og eftir losun. Skoða ber öll tilskilin 
gögn. 
 
Ef framleiðandi úrgangs fargar honum á urðunarstað sem hann ber ábyrgð á má þessi sannprófun fara fram á 
þeim stað sem úrgangurinn er sendur frá. 
 
Úrgangurinn telst tækur á urðunarstaðnum ef hann er sá sami og gekkst undir lýsingu á grunneiginleikum og 
samræmisprófun og sem lýst er í fylgiskjölunum. Ef þetta er ekki raunin telst úrgangurinn ekki tækur. 
 
Aðildarríkin skulu ákvarða kröfur fyrir prófun á staðnum, þ.m.t. fljótlegar prófunaraðferðir þar sem við á. 
 
Sýni skulu tekin reglulega í tengslum við afhendinguna. Sýnin skulu geymd eftir móttöku úrgangsins í 
tiltekinn tíma sem aðildarríkið ákvarðar (einn mánuð hið minnsta, sjá b-lið 11. gr. urðunartilskipunarinnar). 

 
2. MÓTTÖKUVIÐMIÐANIR FYRIR ÚRGANG 
 

Í þessum lið eru settar fram viðmiðanir fyrir móttöku úrgangs á urðunarstöðum í hverjum flokki, þ.m.t. 
viðmiðanir fyrir geymslustaði neðanjarðar. 

 
Við tilteknar aðstæður mega viðmiðunarmörkin vera allt að þreföld fyrir sérstakar færibreytur sem tilgreindar 
eru í þessum lið (aðrar en uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) í liðum 2.1.2.1, 2.2.2, 2.3.1 og 2.4.1, BTEX, PCB-
efni og jarðolía í lið 2.1.2.2, heildarmagn lífræns kolefnis (TOC) og sýrustig í lið 2.3.2 og glæðitap (LOI) 
og/eða heildarmagn lífræns kolefnis í lið 2.4.2 og með því að takmarka hugsanlega hækkun viðmiðunarmarka 
fyrir heildarmagn lífræns kolefnis í lið 2.1.2.2 við tvöföldun þeirra) ef 

 
— lögbæra yfirvaldið veitir í hverju tilviki heimild til þess að taka á móti tilteknum úrgangi á urðunarstað, 

að teknu tilliti til eiginleika urðunarstaðarins og umhverfis hans, og 
 
— áhættumat leiðir í ljós að losun (þ.m.t. útskolun) frá urðunarstaðnum, að teknu tilliti til viðmiðunarmarka 

fyrir sérstöku færibreyturnar í þessum lið, stuðlar ekki að frekari hættu fyrir umhverfið. 
 
Aðildarríkin skulu í skýrslum greina framkvæmdastjórninni frá því hversu mörg leyfi eru veitt árlega 
samkvæmt þessu ákvæði. Skýrslurnar skulu sendar framkvæmdastjórninni þriðja hvert ár og vera liður í 
skýrslugjöf um framkvæmd urðunartilskipunarinnar í samræmi við ákvæðin í 15. gr. hennar. 
 
Aðildarríkin skulu skilgreina samræmisviðmiðanir að því er varðar viðmiðunarmörkin sem sett eru fram í 
þessum lið. 

 
2.1. Viðmiðanir fyrir urðunarstaði þar sem tekið er á móti óvirkum úrgangi 
 
2.1.1. Skrá yfir úrgang sem án prófunar telst tækur á urðunarstöðum fyrir óvirkan úrgang 
 

Úrgangur í eftirfarandi skrá telst uppfylla viðmiðanirnar, sem settar eru fram í skilgreiningunni á óvirkum 
úrgangi í e-lið 2. gr. urðunartilskipunarinnar, og viðmiðanirnar í lið 2.1.2. Taka má án prófunar á móti 
úrganginum á urðunarstöðum fyrir óvirkan úrgang. 

 
Úrgangurinn verður að vera úr sama aðstreymi (aðeins einn uppruni) og af einni og sömu tegund. Taka má á 
móti mismunandi tegundum úrgangs af skránni á einum og sama stað svo fremi þær séu af sameiginlegum 
uppruna. 

 
Leiki grunur á að úrgangurinn geti verið mengaður (annaðhvort á grundvelli skoðunar eða vegna þess að 
vitað er hvaðan hann kemur) skal láta prófun fara fram eða synja um móttöku úrgangsins. Ef úrgangurinn er 
mengaður eða hann inniheldur efni á borð við málma, asbest, plast eða íðefni í þeim mæli að það auki 
áhættuna, sem fylgir úrganginum, svo mjög að það nægi til að réttlæta förgun hans á urðunarstöðum í öðrum 
flokkum telst hann ekki tækur á urðunarstað fyrir óvirkan úrgang. 

 
Leiki vafi á því hvort úrgangurinn samræmist skilgreiningunni á óvirkum úrgangi skv. e-lið 2. gr. 
urðunartilskipunarinnar og viðmiðununum í lið 2.1.2 eða hvort hann er laus við mengandi efni skal prófun 
fara fram. Í því tilviki skal nota þær aðferðir sem tilgreindar eru í 3. lið. 
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EWC-númer Lýsing Takmarkanir 

1011 03 Glertrefjaúrgangur Eingöngu án lífrænna bindiefna 

1501 07 Glerumbúðir  

1701 01 Steinsteypa Eingöngu valinn steinsteypu- og niðurrifsúrgangur (*) 

1701 02 Múrsteinar Eingöngu valinn steinsteypu- og niðurrifsúrgangur (*) 

1701 03 Flísar og keramík Eingöngu valinn steinsteypu- og niðurrifsúrgangur (*) 

1701 07 Blanda af steinsteypu, 
múrsteinum, flísum og 
keramík 

Eingöngu valinn steinsteypu- og niðurrifsúrgangur (*) 

1702 02 Gler  

1705 04 Jarðvegur og grjót Þó ekki gróðurmold eða mór og heldur ekki jarðvegur og 
grjót frá menguðum stöðum 

1912 05 Gler  

2001 02 Gler Eingöngu sérstaklega flokkað gler 

2002 02 Jarðvegur og grjót Eingöngu garðaúrgangur, þó ekki gróðurmold og mór 

(*) Valinn steinsteypu- og niðurrifsúrgangur: inniheldur lítið af öðrum efnum (á borð við málma, plast, jarðveg, lífræn efni, 
timbur og gúmmí). Uppruni úrgangsins skal vera þekktur. 
— Enginn steinsteypu- og niðurrifsúrgangur úr byggingum sem er mengaður ólífrænum eða lífrænum, hættulegum

efnum, t.d. vegna framleiðsluferla meðan á byggingu stóð, jarðvegsmengunar, geymslu og notkunar varnarefna
eða annarra hættulegra efna, nema ótvírætt hafi verið sýnt fram á að verulegrar mengunar hafi ekki gætt í
niðurrifnu byggingunni. 

— Enginn steinsteypu- og niðurrifsúrgangur úr byggingum sem hafa verið meðhöndlaðar, þaktar eða málaðar með
efnum sem innihalda hættuleg efni í umtalsverðum mæli. 

 
 
Úrgangur, sem er ekki tilgreindur í þessari skrá, skal gangast undir prófun eins og mælt er fyrir um í 1. lið til 
þess að ákvarða hvort hann uppfylli viðmiðanir fyrir úrgang sem telst tækur á urðunarstöðum fyrir óvirkan 
úrgang skv. lið 2.1.2. 
 
 

2.1.2. Viðmiðunarmörk fyrir úrgang sem telst tækur á urðunarstöðum fyrir óvirkan úrgang 
 
 
2.1.2.1. V iðmiðunarmörk  fy r i r  ú t sko lun  
 

Eftirfarandi viðmiðunarmörk fyrir útskolun gilda um úrgang sem telst tækur á urðunarstöðum fyrir óvirkan 
úrgang, reiknuð sem hlutfall vökva og fasts efnis (L/S), 2 l/kg og 10 l/kg fyrir heildarlosun og gefið beint upp 
í mg/l fyrir C0 (fyrsti síuvökvi úr síuprófun þar sem L/S = 0,1 l/kg). Aðildarríkin skulu ákvarða hverjar 
prófunaraðferðanna (sjá 3. lið) og hver af samsvarandi viðmiðunarmörkum í töflunni skulu notuð. 

 
 

L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 
(síuprófun) Efnisþáttur 

mg/kg þurrefnis mg/kg þurrefnis mg/l 

As 0,1 0,5 0,06 

Ba 7 20 4 

Cd 0,03 0,04 0,02 

Cr alls 0,2 0,5 0,1 
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L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 
(síuprófun) Efnisþáttur 

mg/kg þurrefnis mg/kg þurrefnis mg/l 

Cu 0,9 2 0,6 

Hg 0,003 0,01 0,002 

Mo 0,3 0,5 0,2 

Ni 0,2 0,4 0,12 

Pb 0,2 0,5 0,15 

Sb 0,02 0,06 0,1 

Se 0,06 0,1 0,04 

Zn 2 4 1,2 

Klóríð 550 800 460 

Flúoríð 4 10 2,5 

Súlfat 560 (*) 1000 (*) 1500 

Fenóltala 0,5 1 0,3 

DOC (**) 240 500 160 

TDS (***) 2500 4000 — 

(*) Þótt úrgangurinn uppfylli ekki þessi viðmiðunarmörk fyrir súlfat telst hann eigi að síður uppfylla
móttökuviðmiðanirnar ef útskolunin er ekki yfir eftirfarandi gildum: 1500 mg/l sem C0 þar sem L/S = 0,1 l/kg og
6000 mg/kg þar sem L/S = 10 l/kg. Nauðsynlegt er að beita síuprófun til þess að ákvarða viðmiðunarmörkin þar sem
L/S = 0,1 við upphafsjafnvægi, en hins vegar má ákvarða gildið L/S = 10 l/kg annaðhvort með útskolunarprófun
fyrir vinnslulotu eða síuprófun við skilyrði sem nálgast staðbundið jafnvægi. 

(**) Ef úrgangurinn uppfyllir ekki þessi gildi fyrir uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) við eigið sýrustig má líka prófa hann
þar sem L/S = 10 l/kg og sýrustig er milli 7,5 og 8,0. Úrgangurinn telst uppfylla móttökuviðmiðanirnar að því er
varðar uppleyst, lífrænt kolefni ef niðurstaða prófunarinnar fer ekki yfir 500 mg/kg. (Uppkast að aðferð sem
grundvallast á prEN 14429 liggur fyrir.) 

(***) Nota má gildin fyrir heildarmagn uppleystra, fastra efna (TDS) í stað gildanna fyrir súlfat og klóríð. 

 
 
2.1.2.2. V iðmiðunarmörk  fy r i r  he i lda rmagn l í f rænna  e fn i sþá t ta  
 

Óvirkur úrgangur verður að uppfylla, auk viðmiðunargildanna í lið 2.1.2.1 fyrir útskolun, eftirfarandi 
viðmiðunarmörk: 

 

Efnisþáttur Gildi 
mg/kg 

Heildarmagn lífræns kolefnis (TOC) 30 000 (*) 

Bensen, tólúen, etýlbensen og xýlen (BTEX) 6 

Fjölklóruð bífenýl, sjö skyld efni (PCB) 1 

Jarðolía (C10 til C40) 500 

Fjölhringa, arómatísk vetniskolefni (PAH) Aðildarríkin skulu setja 
viðmiðunarmörk 

(*) Ef um jarðveg er að ræða má lögbæra yfirvaldið samþykkja hærri viðmiðunarmörk svo fremi að gildinu 500 mg/kg hafi
verið náð fyrir uppleyst, lífrænt kolefni þar sem L/S = 10 l/kg, annaðhvort við eigið sýrustig jarðvegsins eða við
sýrustig milli 7,5 og 8,0. 
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2.2. Viðmiðanir fyrir urðunarstaði þar sem tekið er á móti hættulitlum úrgangi 
 

Aðildarríkin geta skipt urðunarstöðum fyrir hættulítinn úrgang í undirflokka. 

 

Í þessum viðauka er mælt fyrir um viðmiðunarmörk fyrir hættulítinn úrgang sem er urðaður í rein með 
stöðugum, óhvarfgjörnum, hættulegum úrgangi.  

 

2.2.1. Úrgangur sem telst tækur án prófunar á urðunarstöðum fyrir hættulítinn úrgang 

 

Heimilis- og rekstrarúrgangur samkvæmt skilgreiningu í b-lið 2. gr. urðunartilskipunarinnar, sem er 
flokkaður sem hættulítill í 20. kafla evrópsku úrgangsskrárinnar, sérstaklega flokkaður hluti hættulítils 
heimilissorps og sams konar hættulítið efni af öðrum uppruna telst tækt án prófunar á urðunarstöðum fyrir 
hættulítið sorp. 

 

Ekki skal taka á móti úrganginum ef hann hefur ekki gengist undir meðhöndlun skv. a-lið 6. gr. 
urðunartilskipunarinnar eða ef hann er mengaður í þeim mæli að það auki áhættuna sem fylgir úrganginum 
svo mjög að það réttlæti förgun hans á öðrum urðunarstöðum. 

 

Ekki má taka á móti úrganginum í reinum þar sem tekið er á móti stöðugum, óhvarfgjörnum, hættulegum 
úrgangi skv. iii-lið c-liðar 6. gr. urðunartilskipunarinnar.  

 

2.2.2. Viðmiðunarmörk fyrir hættulítinn úrgang 

 

Eftirfarandi viðmiðunarmörk gilda um kornaðan úrgang sem telst tækur í rein með stöðugum, óhvarfgjörnum, 
hættulegum úrgangi, reiknuð sem L/S = 2 og 10 l/kg fyrir heildarlosun og gefið beint upp í mg/l fyrir C0 
(fyrsti síuvökvi úr síuprófun þar sem L/S = 0,1 l/kg). Kornaður úrgangur er allur úrgangur sem hefur ekki 
verið klumpaður (monolithic). Aðildarríkin skulu ákvarða hverjar prófunaraðferðanna (sjá 3. lið) og hver af 
samsvarandi viðmiðunarmörkum í töflunni skulu notuð. 

 

L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 
(síuprófun) Efnisþáttur 

mg/kg þurrefnis mg/kg þurrefnis mg/l 

As 0,4 2 0,3 

Ba 30 100 20 

Cd 0,6 1 0,3 

Cr alls 4 10 2,5 

Cu 25 50 30 

Hg 0,05 0,2 0,03 

Mo 5 10 3,5 

Ni 5 10 3 

Pb 5 10 3 

Sb 0,2 0,7 0,15 

Se 0,3 0,5 0,2 

Zn 25 50 15 

Klóríð 10 000 15 000 8500 
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L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 
(síuprófun) Efnisþáttur 

mg/kg þurrefnis mg/kg þurrefnis mg/l 

Flúoríð 60 150 40 

Súlfat 10 000 20 000 7000 

DOC (*) 380 800 250 

TDS (**) 40 000 60 000 — 

(*) Ef úrgangurinn uppfyllir ekki þessi gildi fyrir uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) við eigið sýrustig má líka prófa hann þar
sem L/S = 10 l/kg og sýrustig er milli 7,5 og 8,0. Úrgangurinn telst uppfylla móttökuviðmiðanirnar að því er varðar
uppleyst, lífrænt kolefni ef niðurstaða prófunarinnar fer ekki yfir 800 mg/kg. (Uppkast að aðferð sem grundvallast á
prEN 14429 liggur fyrir.) 

(**) Nota má gildin fyrir heildarmagn uppleystra, fastra efna (TDS) í stað gildanna fyrir súlfat og klóríð. 

 
 

Aðildarríkin skulu setja viðmiðanir fyrir baggaðan úrgang í því skyni að tryggja sömu umhverfisvernd og 
framangreind viðmiðunarmörk veita. 

 
 
2.2.3. Gifsúrgangur 
 

Hættulitlum efnum að stofni til úr gifsi má eingöngu farga á urðunarstöðum fyrir hættulítinn úrgang í reinum 
þar sem ekki er tekið á móti lífbrjótanlegum úrgangi. Viðmiðunarmörkin fyrir heildarmagn lífræns kolefnis 
og uppleyst, lífrænt kolefni, sem tilgreind eru í liðum 2.3.1 og 2.3.2, gilda um úrgang sem er urðaður með 
efnum sem eru að stofni til úr gifsi. 

 
2.3. Viðmiðanir fyrir hættulegan úrgang sem telst tækur á urðunarstöðum fyrir hættulítinn úrgang skv.  

iii-lið c-liðar 6. gr. 
 

Stöðugur og óhvarfgjarn vísar til þess að eiginleikar úrgangsins m.t.t. útskolunar breytast ekki til hins verra 
þótt til langs tíma sé litið við eðlileg skilyrði á urðunarstaðnum eða í tengslum við fyrirsjáanleg óhöpp: 

 
— í úrganginum sjálfum (t.d. með lífrænu niðurbroti), 
 
— við langvinn umhverfisáhrif (t.d. vegna vatns, lofts, hita eða álags), 
 
— vegna áhrifa annars úrgangs (þ.m.t. vegna myndefna úrgangsins, svo sem sigvatns og gass). 

 
2.3.1. Viðmiðunarmörk fyrir útskolun 
 

Eftirfarandi viðmiðunarmörk gilda um kornaðan, hættulegan úrgang sem telst tækur á urðunarstöðum fyrir 
hættulítinn úrgang, reiknuð sem L/S = 2 og 10 l/kg fyrir heildarlosun og gefið beint upp í mg/l fyrir C0 (fyrsti 
síuvökvi úr síuprófun þar sem L/S = 0,1 l/kg). Kornaður úrgangur er allur úrgangur sem hefur ekki verið 
klumpaður. Aðildarríkin skulu ákvarða hverjar prófunaraðferðanna og hver af samsvarandi viðmiðunar-
mörkum skulu notuð. 

 

L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 
(síuprófun) Efnisþáttur 

mg/kg þurrefnis mg/kg þurrefnis mg/l 

As 0,4 2 0,3 

Ba 30 100 20 

Cd 0,6 1 0,3 

Cr alls 4 10 2,5 
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L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 
(síuprófun) Efnisþáttur 

mg/kg þurrefnis mg/kg þurrefnis mg/l 

Cu 25 50 30 

Hg 0,05 0,2 0,03 

Mo 5 10 3,5 

Ni 5 10 3 

Pb 5 10 3 

Sb 0,2 0,7 0,15 

Se 0,3 0,5 0,2 

Zn 25 50 15 

Klóríð 10 000 15 000 8500 

Flúoríð 60 150 40 

Súlfat 10 000 20 000 7000 

DOC (*) 380 800 250 

TDS (**) 40 000 60 000 — 

(*) Ef úrgangurinn uppfyllir ekki þessi gildi fyrir uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) við eigið sýrustig má líka prófa hann þar
sem L/S = 10 l/kg og sýrustig er milli 7,5 og 8,0. Úrgangurinn telst uppfylla móttökuviðmiðanirnar að því er varðar
uppleyst, lífrænt kolefni ef niðurstaða prófunarinnar fer ekki yfir 800 mg/kg. (Uppkast að aðferð sem grundvallast á
prEN 14429 liggur fyrir.) 

(**) Nota má gildin fyrir heildarmagn uppleystra, fastra efna (TDS) í stað gildanna fyrir súlfat og klóríð. 

 
 

Aðildarríkin skulu setja viðmiðanir fyrir klumpaðan úrgang í því skyni að tryggja sömu umhverfisvernd og 
framangreind viðmiðunarmörk veita. 

 
2.3.2. Aðrar viðmiðanir 
 

Kornaður úrgangur verður að uppfylla, auk viðmiðunargildanna í lið 2.3.1 fyrir útskolun, eftirfarandi 
viðmiðanir: 

 

Efnisþáttur/færibreyta Gildi 

TOC (heildarmagn lífræns kolefnis) 5 % (*) 

pH (sýrustig) Að lágmarki 6 

ANC (hæfni til að hlutleysa sýru) Skal metin 

(*) Ef þetta gildi næst ekki má lögbæra yfirvaldið samþykkja hærri viðmiðunarmörk svo fremi að gildinu 800 mg/kg hafi
verið náð fyrir uppleyst, lífrænt kolefni þar sem L/S = 10 l/kg, annaðhvort við eigið sýrustig efnisins eða við sýrustig
milli 7,5 og 8,0. 

 
Aðildarríkin skulu setja viðmiðanir til þess að tryggja að úrgangurinn hafi nægilegan, eðlisrænan stöðugleika 
og nægilega burðargetu. 
 
Aðildarríkin skulu setja viðmiðanir til þess að tryggja að hættulegur, klumpaður úrgangur sé stöðugur og 
óhvarfgjarn áður en tekið er á móti honum á urðunarstöðum fyrir hættulítinn úrgang. 
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2.3.3. Asbestúrgangur 
 

Urða má án prófunar byggingarefni, sem í er asbest og annar asbestúrgangur, á urðunarstöðum fyrir 
hættulítinn úrgang í samræmi við iii-lið c-liðar 6. gr. urðunartilskipunarinnar. 
 
Urðunarstaðir, þar sem tekið er á móti byggingarefnum sem í er asbest og asbestúrgangur, skulu fullnægja 
eftirfarandi kröfum: 
 
— í úrganginum eru engin önnur hættuleg efni en bundið asbest, þ.m.t. trefjar sem eru bundnar með 

bindiefni eða í plastumbúðum, 
 
— á urðunarstaðnum er eingöngu tekið á móti byggingarefni sem í er asbest og asbestúrgangur. Þennan 

úrgang má einnig urða í sérstakri rein á urðunarstað fyrir hættulítinn úrgang ef reinin er nægilega 
afmörkuð, 

 
— til að komast hjá því að trefjar dreifist skal þekja urðunarsvæðið daglega og í hvert sinn áður en þjappað 

er með viðeigandi efni og úða skal reglulega yfir úrganginn ef hann er ekki í umbúðum, 
 
— endanlegt þekjulag er sett á urðunarstaðinn eða reinina til að komast hjá því að trefjar dreifist, 
 
— engar aðgerðir (t.d. borun) á urðunarstað eða í reininni mega leiða til þess að trefjar dreifist, 
 
— eftir lokun urðunarstaðarins skal geyma kort af urðunarstaðnum eða reininni sem sýnir hvar 

asbestúrgangur hefur verið urðaður, 
 
— viðeigandi ráðstafanir skulu gerðar til að draga sem mest úr líkum á að landið verði notað eftir lokun 

urðunarstaðarins til að komast hjá því að menn komist í snertingu við úrganginn. 
 
Ef framangreindum kröfum er fullnægt er heimilt að draga úr kröfunum sem eru settar fram í liðum 3.2 og 
3.3 í I. viðauka við urðunartilskipunina að því er varðar urðunarstaði þar sem eingöngu er tekið á móti 
byggingarefnum sem asbest er í. 

 
 
2.4. Viðmiðanir fyrir úrgang sem telst tækur á urðunarstöðum fyrir hættulegan úrgang 
 
 
2.4.1. Viðmiðunarmörk fyrir útskolun 
 

Eftirfarandi viðmiðunarmörk gilda um kornaðan úrgang sem telst tækur á urðunarstöðum fyrir hættulegan 
úrgang, reiknuð sem L/S = 2 og 10 l/kg fyrir heildarlosun og gefið beint upp í mg/l fyrir C0 (fyrsti síuvökvi úr 
síuprófun þar sem L/S = 0,1 l/kg). Kornaður úrgangur er allur úrgangur sem hefur ekki verið klumpaður. 
Aðildarríkin skulu ákvarða hverjar prófunaraðferðanna og hver af samsvarandi viðmiðunarmörkum í töflunni 
skulu notuð. 

 

L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 
(síuprófun) Efnisþáttur 

mg/kg þurrefnis mg/kg þurrefnis mg/l 

As 6 25 3 

Ba 100 300 60 

Cd 3 5 1,7 

Cr alls 25 70 15 

Cu 50 100 60 

Hg 0,5 2 0,3 

Mo 20 30 10 

Ni 20 40 12 

Pb 25 50 15 
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L/S = 2 l/kg L/S = 10 l/kg C0 
(síuprófun) Efnisþáttur 

mg/kg þurrefnis mg/kg þurrefnis mg/l 

Sb 2 5 1 

Se 4 7 3 

Zn 90 200 60 

Klóríð 17 000 25 000 15 000 

Flúoríð 200 500 120 

Súlfat 25 000 50 000 17 000 

DOC (*) 480 1000 320 

TDS (**) 70 000 100 000 — 

(*) Ef úrgangurinn uppfyllir ekki þessi gildi fyrir uppleyst, lífrænt kolefni (DOC) við eigið sýrustig má líka prófa hann þar
sem L/S = 10 l/kg og sýrustig er milli 7,5 og 8,0. Úrgangurinn telst uppfylla móttökuviðmiðanirnar að því er varðar
uppleyst, lífrænt kolefni ef niðurstaða prófunarinnar fer ekki yfir 1000 mg/kg. (Uppkast að aðferð sem grundvallast á
prEN 14429 liggur fyrir.) 

(**) Nota má gildin fyrir heildarmagn uppleystra, fastra efna (TDS) í stað gildanna fyrir súlfat og klóríð. 

 
 

Aðildarríkin skulu setja viðmiðanir fyrir klumpaðan úrgang í því skyni að tryggja sömu umhverfisvernd og 
framangreind viðmiðunarmörk veita. 

 
2.4.2. Aðrar viðmiðanir 
 

Hættulegur úrgangur verður að uppfylla, auk viðmiðunargildanna í lið 2.4.1 fyrir útskolun, eftirfarandi 
viðmiðanir: 

 

Efnisþáttur/færibreyta Gildi 

LOI (glæðitap) (*) 10% 

TOC (heildarmagn lífræns kolefnis) (*) 6% (**) 

ANC (hæfni til að hlutleysa sýru) Skal metin 

(*) Annaðhvort skal styðjast við glæðitap (LOI) eða heildarmagn lífræns kolefnis (TOC). 
(**) Ef þetta gildi næst ekki getur lögbæra yfirvaldið samþykkt hærri viðmiðunarmörk svo fremi að gildinu 1000 mg/kg hafi

verið náð fyrir uppleyst, lífrænt kolefni þar sem L/S = 10 l/kg, annaðhvort við eigið sýrustig efnisins eða við sýrustig
milli 7,5 og 8,0. 

 
 
2.5. Viðmiðanir fyrir geymslu neðanjarðar 
 

Ekki má taka á móti úrgangi til geymslu neðanjarðar nema staðarsértækt mat á öryggi hafi verið unnið eins 
og skilgreint er í viðauka A. Úrgangur telst því aðeins tækur að hann samrýmist staðarsértæka öryggismatinu. 
 
Á stöðum þar sem óvirkur úrgangur er geymdur neðanjarðar má eingöngu taka á móti úrgangi sem uppfyllir 
viðmiðanirnar í lið 2.1. 
 
Á stöðum þar sem hættulítill úrgangur er geymdur neðanjarðar má eingöngu taka á móti úrgangi sem 
uppfyllir viðmiðanirnar í liðum 2.2 eða 2.3. 
 
Á stöðum þar sem hættulegur úrgangur er geymdur neðanjarðar telst úrgangur því aðeins tækur að hann 
samrýmist staðarsértæka matinu á öryggi. Í því tilviki gilda ekki viðmiðanirnar í lið 2.4. Hins vegar skal farið 
með úrganginn eins og mælt er fyrir um í 1. lið um aðferð við móttöku hans. 
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3. SÝNATÖKU- OG PRÓFUNARAÐFERÐIR 

Óháðir og hæfir einstaklingar og stofnanir skulu annast sýnatöku og prófun vegna lýsingar á 
grunneiginleikum og samræmisprófun. Rannsóknarstofur skulu geta staðfest að þær búi yfir reynslu af prófun 
og greiningu úrgangs og að þær ráði yfir virku gæðatryggingarkerfi.  

Aðildarríkin skulu geta tekið ákvörðun um að: 

1. framleiðanda úrgangs eða rekstraraðila sé heimilt að annast sýnatöku með því skilyrði að nægilega traust 
eftirlit óháðra og hæfra einstaklinga eða stofnana tryggi að markmiðunum, sem sett eru fram í þessari 
ákvörðun, verði náð; 

2. framleiðanda úrgangs eða rekstraraðila sé heimilt að annast prófun úrgangsins ef þeir ráða yfir viðeigandi 
gæðatryggingarkerfi, þ.m.t. reglubundið eftirlit óháðs aðila. 

Þar til CEN-staðall liggur fyrir sem opinber, evrópskur staðall skulu aðildarríkin nota annaðhvort innlenda 
staðla eða aðferðir eða frumvarpið að CEN-staðlinum þegar hann hefur náð prEN-stiginu. 

Eftirfarandi aðferðir skulu notaðar: 

Sýna taka  

Gera skal áætlun um töku sýna úr úrgangi, vegna lýsingar á grunneiginleikum, samræmisprófunar og 
sannprófunar á staðnum, skv. 1. hluta sýnatökustaðalsins sem hefur verið í þróun á vegum Staðlasamtaka 
Evrópu (CEN). 

A lmenn i r  e ig in le ika r  ú rgangs  

EN 13137 Ákvörðun á heildarmagni lífræns kolefnis í úrgangi, eðju og seti 

prEN 14346 Reikningar á þurrefni með ákvörðun á þurri leif eða vatnsinnihaldi 

Ú t sko luna rp ró fan i r  

prEN 14405 Prófun á útskolunareiginleikum — uppstreymissíuprófun (fyrir ólífræna efnisþætti) 

EN 12457/1-4 Útskolun — samræmisprófun fyrir útskolun úr kornuðum úrgangsefnum og eðju 

1. hluti:  L/S = 2 l/kg, agnastærð < 4 mm 

2. hluti:  L/S = 10 l/kg, agnastærð < 4 mm 

3. hluti:  L/S = 2 og 8 l/kg, agnastærð < 4 mm 

4. hluti:  L/S = 10 l/kg, agnastærð < 10 mm 

Leys ing  ómeðhönd laðs  ú rgangs  

EN 13657 Leysing með kóngavatni til að ákvarða frumefnin sem leysast upp í því (leysing fasts 
úrgangs að hluta áður en frumefnagreining er gerð þar sem silíkatgrunnurinn helst 
óskaddaður) 

EN 13656 Leysing þar sem örbylgjum er beitt ásamt blöndu af flússýru (HF), saltpéturssýru 
(HNO3) og saltsýru (HCL) til að ákvarða í kjölfarið þau frumefni sem þannig leysast upp 
(fullkomin leysing á föstum úrgangi áður en frumefnagreining er gerð) 

Gre in inga r  

ENV 12506 Greiningar á síuvökva — ákvörðun á pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, 
NO2, Pb, heildarmagni S, SO4, V og Zn (efnagreining ólífrænna efnisþátta í föstum 
úrgangi og/eða síuvökva hans; aðal- og millisteinefni og snefilefni) 

ENV 13370 Greiningar á síuvökva — ákvörðun á ammoníaki, aðseygum, lífrænum halógenum 
(AOX), leiðni, Hg, fenóltölu, heildarmagni lífræns kolefnis, auðleysts sýaníðs, flúoríði 
(efnagreining ólífrænna efnisþátta í föstum úrgangi og/eða síuvökva hans (mínusjónir)) 

prEN 14039 Ákvörðun á magni vetniskolefna, af stærðinni C10 til C40 með gasgreiningu 

Þessari skrá verður breytt þegar fleiri CEN-staðlar liggja fyrir. 

Þar sem CEN-aðferðir liggja (enn) ekki fyrir skulu þær aðferðir, sem notaðar eru við prófanir og greiningar, 
hljóta samþykki lögbæru yfirvaldanna. 
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Viðbætir A 
 

MAT Á ÖRYGGI Í TENGSLUM VIÐ MÓTTÖKU ÚRGANGS TIL GEYMSLU NEÐANJARÐAR 
 
1. MEGINREGLUR UM ÖRYGGI Í TENGSLUM VIÐ GEYMSLU NEÐANJARÐAR: ALLAR GERÐIR 
 
1.1. Mikilvægi jarðfræðilega tálmans 
 

Meginmarkmiðið með endanlegri geymslu úrgangs neðanjarðar er að einangra hann frá lífhvolfinu. 
Úrgangurinn, jarðfræðilegi tálminn og holrýmin, þ.m.t. öll hugsanleg mannvirki, skapa kerfi sem verður að 
uppfylla allar viðeigandi kröfur á sama hátt og öll önnur  tæknileg atriði. Kröfurnar í rammatilskipuninni um 
vatn (2000/60/EB) verða því aðeins uppfylltar að sýnt hafi verið fram á öryggi stöðvarinnar til langframa (sjá 
lið 1.2.7). Skv. j-lið 3. mgr. 11. gr. tilskipunar 2000/60/EB liggur almennt bann við því að losa mengunarefni 
beint í grunnvatn. Skv. i-lið b-liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/60/EB er þess krafist að aðildarríkin grípi 
til ráðstafana til að koma í veg fyrir að grunnvatnskerfum verði nokkurs staðar spillt. 

 
1.2. Staðarsértækt áhættumat 
 

Í áhættumatinu skulu eftirfarandi þættir ákvarðaðir: 
 

— hættan (í þessu tilviki urðaður úrgangur), 
 
— markumhverfið (í þessu tilviki lífhvolfið og hugsanlega grunnvatn), 
 
— möguleikinn á að efni geti borist úr úrganginum út í lífhvolfið og 
 
— mat á áhrifum efnanna sem geta borist út í lífhvolfið. 
 
Móttökuviðmiðanir fyrir geymslu neðanjarðar skulu m.a. ákveðnar út frá greiningum á eiginleikum 
berggrunnsins þannig að staðfesta megi að engin skilyrði á staðnum, sem tilgreind eru í I. viðauka við 
urðunartilskipunina (að undanskildum 2., 3., 4. og 5. lið I. viðauka), skipti máli. 

 
Eingöngu er unnt að ákvarða móttökuviðmiðanirnar fyrir geymslu neðanjarðar m.t.t. skilyrða á staðnum. 
Þetta krefst þess að sýnt sé fram á að jarðlögin henti fyrir neðanjarðargeymslu, þ.e. vinna verður áhættumat 
að því er varðar einangrunina þar sem tillit er tekið til heildarkerfis úrgangsins, mannvirkjanna, holrýmanna 
og berggrunnsins sem geymslan er í. 

 
Staðarsértækt áhættumat fyrir stöðina skal unnið bæði meðan hún er í rekstri og eftir að rekstri hefur verið 
hætt. Þetta mat skal lagt til grundvallar þegar ákvarðanir eru teknar um nauðsynlegt eftirlit og 
öryggisráðstafanir og þegar móttökuviðmiðanirnar eru settar. 

 
Samhæfð greining á rekstrarþáttum skal fara fram og ná m.a. yfir eftirfarandi: 

 
1. Jarðfræðilegt mat. 
 
2. Jarðaflfræðilegt mat. 
 
3. Vatnajarðfræðilegt mat. 
 
4. Jarðefnafræðilegt mat. 
 
5. Mat á áhrifum á lífhvolfið. 
 
6. Mat á rekstrarstiginu. 
 
7. Mat á langtímaáhrifum. 
 
8. Mat á áhrifum allrar aðstöðu sem er á yfirborði staðarins. 

 
1.2.1. Jarðfræðilegt mat 
 

Krafist er nákvæmrar rannsóknar eða víðtækrar þekkingar á jarðfræðilegum þáttum á staðnum. Þetta skal ná 
til rannsóknar og greiningar á bergtegundum, jarðvegi og staðfræðilegum þáttum. Jarðfræðilega matið skal 
sýna fram á að staðurinn henti fyrir neðanjarðargeymslu.  Taka skal tillit til staðsetningar, þéttleika og gerðar 
hvers kyns sprungna og misgengis í jarðlögunum umhverfis og til hugsanlegra áhrifa af völdum jarðskjálfta-
virkni. Kanna skal hvort aðrir staðir komi til greina. 
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1.2.2. Jarðaflfræðilegt mat 
 

Sýna skal fram á með viðeigandi rannsóknum og mati að holrúmin séu stöðug. Við vinnslu þessa mats skal 
taka tillit til urðaða úrgangsins. Ferlin skulu greind og skráð á kerfisbundinn hátt. 

 
Sýnt skal fram á eftirfarandi: 

 
1. að þess sé hvorki að vænta við gerð holrúmanna né síðar að holrúmin sjálf aflagist eða yfirborðið yfir 

þeim sem gæti spillt rekstrarþáttum neðanjarðargeymslunnar eða valdið því að leið opnist út í lífhvolfið; 
 
2. að burðarþol veggja og lofts holrúmsins sé svo mikið að það hrynji ekki saman meðan rekstur fer þar 

fram; 
 
3. að urðaða efnið sé svo stöðugt að það samrýmist jarðaflfræðilegum eiginleikum berggrunnsins. 

 
1.2.3. Vatnajarðfræðilegt mat 
 

Krafist er nákvæmrar rannsóknar á straumfræðilegum eiginleikum til að meta rennsli grunnvatnsins í 
nálægum jarðlögum og skal styðjast við upplýsingar um lekt berggrunnsins, sprungur og jarðvatnshalla. 

 
1.2.4. Jarðefnafræðilegt mat 
 

Krafist er nákvæmrar rannsóknar á berginu og samsetningu grunnvatnsins til að meta núverandi samsetningu 
grunnvatnsins og hugsanlegar breytingar síðar, eðli og umfang holufyllingasteinda, svo og magnbundna, 
steindafræðilega lýsingu á berggrunninum. Meta skal áhrif óstöðugleika úrgangsins á jarðefnafræðilega 
þáttinn. 

 
1.2.5. Mat á áhrifum á lífhvolfið 
 

Krafist er rannsóknar á lífhvolfinu sem gæti orðið fyrir áhrifum vegna geymslu úrgangs neðanjarðar. 
Rannsóknir skulu gerðar til að ákvarða staðbundinn, náttúrlegan bakgrunnsstyrk efna sem máli skipta. 

 
1.2.6. Mat á rekstrarstigi 
 

Að því er varðar rekstrarstigið skulu greiningar sýna fram á eftirfarandi: 
 

1.  stöðugleika holrúmanna skv. lið 1.2.2; 
 
2.  að engin óviðunandi hætta sé á að úrgangurinn komist í snertingu við lífhvolfið; 
 
3.  að ekki liggi fyrir nein óviðunandi hætta sem geti haft áhrif á rekstur stöðvarinnar. 

 
Þegar sýnt er fram á öryggi í rekstri skal vinna kerfisbundna greiningu á rekstri stöðvarinnar á grundvelli 
sérstakra gagna um tegundir úrgangsins, stjórn stöðvarinnar og rekstraráætlun hennar. Sýna skal fram á að 
úrgangurinn gangi hvorki efna- né eðlisfræðilega í samband við berggrunninn þannig að það skerði styrk 
hans eða þéttleika eða hafi hættu í för með sér fyrir geymsluna sjálfa. Auk úrgangs, sem er bannaður skv. 
3. mgr. 5. gr. urðunartilskipunarinnar, telst sá úrgangur ekki tækur sem hætt er við sjálfsíkveikju við ríkjandi 
geymsluskilyrði (hiti, raki), einnig lofttegundir, rokgjarn úrgangur og úrgangur sem safnað er saman og í eru 
óþekktar blöndur. 

 
Staðfesta skal sérstök atvik sem gætu leitt til þess að úrgangurinn komist í snertingu við lífhvolfið meðan á 
rekstri stendur. Hinir ýmsu áhættuþættir, sem geta tengst rekstrinum, skulu teknir saman og skipt í sérstaka 
flokka. Meta skal hugsanleg áhrif þeirra. Sýna skal fram á að ekki sé óviðunandi hætta á að urðaði 
úrgangurinn komist í snertingu við lífhvolfið. Ráðstafanir, sem grípa skal til í neyðartilvikum, skulu liggja 
fyrir. 

 
1.2.7. Mat á langtímaáhrifum 
 

Áhættumatið skal taka til langs tíma svo að náð verði þeim markmiðum að urðunin verði sjálfbær. Tryggja 
skal að engin hætta sé á að snerting verði við lífhvolfið við langtímageymslu neðanjarðar eftir að rekstri hefur 
verið hætt. 
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Tálmar neðanjarðargeymslunnar (t.d. eiginleikar úrgangsins, mannvirki, endurfylling og þétting ganga og 
borholna), eiginleikar berggrunnsins, nálægra jarðlaga og jarðvegsþekju skulu metin á magnbundinn hátt til 
langs tíma litið og út frá staðarsértækum gögnum eða nægilega varfærnislegum ályktunum. Taka skal tillit til 
jarðefnafræðilegra og vatnajarðfræðilegra skilyrða, svo sem rennslis grunnvatns (sjá liði 1.2.3 og 1.2.4), 
virkni tálma, náttúrlegrar deyfingar, svo og til útskolunar úr urðaða úrganginum. 

 
Sýna skal fram á langtímaöryggi neðanjarðargeymslunnar með mati á öryggi sem felur í sér lýsingu á 
upphafsástandi á tilteknum tíma (t.d. við lokunartíma) ásamt mynd af þeim mikilvægu breytingum sem búist 
er við að eigi sér stað á jarðsögulega löngum tíma. Að lokum skal meta afleiðingar sem hljótast af losun efna, 
sem skipta máli, úr neðanjarðargeymslunni og hafa þá í huga mynd af mismunandi aðstæðum sem 
endurspegla hugsanlega langtímaþróun lífhvolfsins, landhvelsins og neðanjarðargeymslunnar. 

 
Ekki skal taka tillit til íláta og klæðningar á veggjum holrúma við mat á langtímahættu af völdum 
urðunarstaða þar eð líftími þeirra er svo takmarkaður. 

 
1.2.8. Mat á áhrifum frá móttökuaðstöðu á yfirborði 
 

Þótt ætlunin sé að úrganginum, sem tekið er á móti á staðnum, verði komið fyrir neðanjarðar verður hann 
affermdur, prófaður og hugsanlega geymdur á yfirborðinu áður en honum verður komið fyrir á endanlegum 
stað. Aðstaðan fyrir móttöku verður að vera hönnuð og rekin þannig að ekki hljótist af skaði fyrir heilsu 
manna og umhverfi staðarins. Hún verður að uppfylla sömu kröfur og aðstaða fyrir móttöku alls annars 
úrgangs. 

 
 1.2.9. Mat á áhættu af öðrum toga 
 

Af ástæðum, sem varða vernd starfsmanna, skal eingöngu koma úrgangi fyrir í neðanjarðargeymslu sem er í 
öruggri fjarlægð frá námurekstri. Ekki skal taka á móti úrgangi ef í honum er eða í honum geta myndast 
hættuleg efni eða annað sem getur skaðað heilsu manna, t.d. sýklar sem valda smitsjúkdómum. 

 
2. MÓTTÖKUVIÐMIÐANIR Í TENGSLUM VIÐ GEYMSLU NEÐANJARÐAR: ALLAR GERÐIR 
 
2.1. Ótækur úrgangur 
 

Samkvæmt liðum 1.2.2 til 1.2.8 má ekki urða í neðanjarðargeymslu úrgang sem getur tekið óæskilegum, 
eðlis-, efna- eða líffræðilegum breytingum eftir að urðun hefur átt sér stað. Um er að ræða eftirfarandi 
úrgang: 

 
a) úrgang sem er tilgreindur í 3. mgr. 5. gr. urðunartilskipunarinnar; 

 
b) úrgang ásamt ílátum sem gætu hvarfast við vatn eða berggrunninn við þau skilyrði sem ríkja í 

geymslunni og valdið: 
 

— breytingu á rúmmáli, 
— því að sjálfkviknandi, eitruð eða sprengifim efni eða lofttegundir myndast eða 
— fram fara efnahvörf af öðrum toga sem gætu stefnt rekstrarörygginu í hættu og/eða skaðað traustleika 

tálmans. 
 

Mismunandi tegundir úrgangs, sem gætu hvarfast hver við aðra, skulu skilgreindar og flokkaðar eftir 
samrýmanleika. Úrgangur úr mismunandi samrýmisflokkum skal vera aðskilinn þannig að blöndun geti 
ekki orðið milli mismunandi tegunda úrgangs í geymslunni; 

 
c) úrgang sem er lífbrjótanlegur; 

 
d) úrgang sem af er sterk og kæfandi lykt; 

 
e) úrgang sem í getur myndast blanda gass og lofts sem er eitruð eða sprengifim. Einkum er vísað til 

úrgangs sem: 
 

— í myndast gas í styrk yfir eiturmörkum vegna hlutþrýstings ýmissa efnisþátta þess, 
 — myndar efni í styrk sem, þegar þau eru mettuð í íláti, er yfir 10% þess styrks sem svarar til lægri          

sprengimarka; 
 

f) úrgang sem er ekki nægilega stöðugur m.t.t. jarðaflfræðilegra aðstæðna;  
 

g) úrgang, sem getur kviknað í af sjálfu sér við þau geymsluskilyrði sem ríkja, loftkenndar afurðir, 
rokgjarnan úrgang og úrgang sem safnað er saman og í eru óþekktar blöndur; 

 
h) úrgang, sem í eru sýklar sem valda smitsjúkdómum, eða úrgang sem sýklar af því tagi geta borist frá  

(þegar tilgreint í c-lið 3. mgr. 5. gr. urðunartilskipunarinnar). 
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2.2. Skrá yfir úrgang sem er tækur til geymslu neðanjarðar 
 

Óvirkur úrgangur, hættulegur og hættulítill úrgangur, sem telst ekki ótækur samkvæmt ákvæðum liða 2.1 og 
2.2, telst tækur til geymslu neðanjarðar.  
 
Aðildarríkin geta tekið saman skrár yfir úrgang sem er tækur til geymslu neðanjarðar í samræmi við flokkana 
sem skilgreindir eru í 4. gr. urðunartilskipunarinnar. 

 
2.3. Staðarsértækt áhættumat 
 

Móttaka úrgangs á tilteknum stað skal vera háð því að staðarsértækt áhættumat hafi farið fram. 
 

Staðarsértæka matið, sem lýst er í lið 1.2 fyrir úrgang sem taka skal á móti til geymslu neðanjarðar, skal sýna 
fram á að unnt sé að einangra úrganginn nægilega vel frá lífhvolfinu. Viðmiðanirnar skulu uppfylltar við þau 
skilyrði sem ríkja við geymsluna. 

 
2.4. Móttökuskilyrði 
 

Úrgangi skal eingöngu koma fyrir í neðanjarðargeymslu sem er í öruggri fjarlægð frá námurekstri. 
 

Mismunandi tegundir úrgangs, sem gætu hvarfast hver við aðra, skulu skilgreindar og flokkaðar eftir 
samrýmanleika. Úrgangur úr mismunandi samrýmisflokkum skal vera aðskilinn þannig að blöndun geti ekki 
orðið milli mismunandi tegunda úrgangs í geymslunni; 

 
3. ÖNNUR UMHUGSUNAREFNI: SALTNÁMUR 
 
3.1. Mikilvægi jarðfræðilega tálmans 
 

Þegar fjallað er um öryggi saltnáma er ljóst að berggrunnurinn, sem umlykur úrganginn, gegnir tvíþættu 
hlutverki: 

 
— hann myndar bergumgjörðina um úrganginn; 
 
— ásamt þéttum jarðlögum undir og yfir (t.d. anhýdríti) verkar hann sem jarðfræðilegur tálmi sem er ætlað 

að varna því að grunnvatn renni inn í urðunarstaðinn og, þar sem þörf krefur, kemur í veg fyrir að vökvar 
og lofttegundir sleppi af urðunarsvæðinu. Ef göt eru sett á þennan jarðfræðilega tálma, t.d. göng eða 
borholur, verður að þétta þau meðan á rekstri stendur til að tryggja að vatn sæki ekki inn á urðunarstaðinn 
og gera þau loftþétt eftir að urðun neðanjarðar hefur verið hætt. Ef vinnsla steinefna varir lengur en 
urðunarstarfsemin verður að loka urðunarsvæðinu, þegar rekstri urðunarstaðarins hefur verið hætt, með 
vatnsþéttri stíflu sem er gerð samkvæmt reiknuðum vökvaþrýstingi á viðkomandi dýpi þannig að vatnið, 
sem hripar inn í námuna, sem enn er í rekstri, geti ekki borist yfir á urðunarsvæðið. 

 
— í saltnámum er saltið talið tryggja fullkomna innilokun. Úrgangurinn kemst eingöngu í snertingu við 

lífhvolfið ef óhapp verður eða við jarðsögulegan atburð, svo sem hreyfingu jarðlaga eða rof (t.d. í 
tengslum við hækkandi sjávarstöðu). Ólíklegt er að úrgangurinn taki breytingum í geymslunni en íhuga 
verður hvaða afleiðingar slíkir atburðir gætu haft. 

 
3.2. Mat á langtímaáhrifum 
 

Þegar sýnt er fram á langtímaöryggi urðunar neðanjarðar í saltlögum skal fyrst og fremst ganga út frá því að 
lögin séu tálmi. Saltlög uppfylla settar kröfur vegna þess að hvorki lofttegundir né vökvar smjúga gegnum 
þau, lögin umlykja úrganginn vegna samleitinna eiginleika sinna og þau loka hann algerlega inni þegar 
umbreytingarferlinu lýkur. 

 
Samleitnir eiginleikar saltlaganna stangast því ekki á við kröfuna um að á rekstrarstiginu skuli holrúmin vera 
stöðug. Stöðugleikinn er mikilvægur eiginleiki sem tryggir öryggi í rekstri og stuðlar að því að viðhalda 
heilleika jarðfræðilega tálmans í bráð og lengd og því nýtur lífhvolfið áframhaldandi verndar. Úrgangurinn 
skal vera einangraður frá lífhvolfinu um alla framtíð. Landsig jarðvegsþekjunnar, sem eftirlit er haft með, eða 
annað, sem fer úrskeiðis til langs tíma litið, er því aðeins ásættanlegt að unnt sé að sýna fram á að 
umbreytingin verði ekki til þess að sprungur opnist, að sýnt sé að heilleiki jarðfræðilega tálmans haldist og að 
engar leiðir opnist sem geti orðið til þess að vatn komist í snertingu við úrganginn eða að úrgangurinn eða 
efnisþættir hans geti borist út í lífhvolfið. 

 
4. ÖNNUR UMHUGSUNAREFNI: BERGGRUNNUR 
 

Geymsla, djúpt í berggrunninum, er skilgreind hér sem neðanjarðargeymsla á nokkur hundraða metra dýpi 
þar sem berggrunnurinn er ýmiss konar storkuberg, t.d. granít eða gneis, en hann getur einnig verið setberg, 
t.d. kalksteinn eða sandsteinn. 
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4.1. Meginreglur um öryggi 
 

Geymsla, djúpt í berggrunninum, er heppileg aðferð því að með henni má komast hjá því að síðari kynslóðum 
verði íþyngt með ábyrgð á úrganginum þar eð unnt er að gera slíkar geymslur þannig úr garði að þær hafi 
engin áhrif og þarfnist einskis viðhalds. Gerð mannvirkisins ætti ekki heldur að koma í veg fyrir að unnt verði 
að endurvinna úrganginn eða að í framtíðinni megi koma við aðgerðum til úrbóta. Geymslustaðurinn skal 
einnig vera þannig úr garði gerður að tryggt sé að neikvæð umhverfisáhrif eða afleiðingar af starfsemi 
núverandi kynslóðar bitni ekki á síðari kynslóðum. 
 
Í meginreglunum um geymslu úrgangs neðanjarðar varðar mestu að einangra úrganginn frá lífhvolfinu, svo 
og að hvers kyns mengunarefni, sem kunna að leka úr úrganginum, verði smám saman óskaðleg fyrir tilstilli 
náttúrlegra ferla. Að því er varðar tilteknar tegundir hættulegra efna og hættulegs úrgangs hefur verið sýnt 
fram á nauðsyn þess að vernda samfélagið og umhverfið gegn viðvarandi váhrifum til langframa. Til 
langframa merkir í þessu samhengi nokkur þúsund ár. Þannig vernd fæst með því að koma geymslunni fyrir 
djúpt í berggrunninum. Geymsla fyrir úrgang, djúpt í berggrunni, getur hvort sem er verið í gamalli námu, þar 
sem rekstri hefur verið hætt, eða í nýrri geymsluaðstöðu. 
 
Þegar geymslan er í berggrunninum getur innilokunin aldrei verið alger. Þegar svo háttar til verður 
neðanjarðargeymslan að vera þannig gerð að þau jarðlög, sem næst liggja, mildi svo áhrif mengunarefnanna 
að þau hafi engin óafturhverf, neikvæð áhrif í för með sér fyrir umhverfið. Þetta merkir að hæfileiki nálægs 
umhverfis til þess að milda áhrif mengunarefna og brjóta þau niður skeri úr um það hvort losun frá 
geymsluaðstöðu af þessu tagi teljist viðunandi. 
 
Kröfurnar í rammatilskipun ESB um vatn (2000/60/EB) verða því aðeins uppfylltar að sýnt hafi verið fram á 
öryggi stöðvarinnar til langframa (sjá lið 1.2.7). Leggja skal mat á geymslu djúpt í berggrunninum á 
heildrænan hátt þannig að tillit sé tekið til samvirkninnar milli hinna ýmsu þátta í kerfinu. Við geymslu djúpt 
í berggrunninum er urðunarstaðurinn undir grunnvatnsborðinu. Skv. j-lið 3. mgr. 11. gr. tilskipunarinnar 
liggur almennt bann við því að losa mengunarefni beint í grunnvatn. Skv. i-lið b-liðar 1. mgr. 4. gr. 
tilskipunarinnar er þess krafist að aðildarríkin grípi til ráðstafana til að koma í veg fyrir að grunnvatnskerfum 
verði nokkurs staðar spillt. Þegar um er að ræða geymslu sem er djúpt í berggrunninum telst þessi krafa 
uppfyllt ef engin hættuleg efni, sem berast frá geymslunni, ná út í lífhvolfið eða út í efri hluta 
grunnvatnskerfisins, sem lífhvolfið tengist, í þeim mæli að þau hafi skaðleg áhrif í för með sér. Af þessum 
sökum skal meta rennsli vatns til lífhvolfsins og um það. Meta skal hvaða áhrif breytingar hafa á það hvernig 
vatn berst um jarðveginn og jarðvegsgrunninn. 

 
Gas getur myndast í geymslum, djúpt í berggrunninum, við langvarandi niðurbrot úrgangs, umbúða eða 
manngerðra hluta geymslunnar. Það skal haft í huga við hönnun geymslustaða sem eru djúpt í 
berggrunninum. 
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Viðbætir B 
 

YFIRLIT YFIR ÞÁ URÐUNARKOSTI SEM STANDA TIL BOÐA SAMKVÆMT URÐUNARTILSKIPUNINNI 
 
 
 

Inngangur 
 
Á 1. mynd er yfirlit yfir þá kosti sem standa til boða við urðun úrgangs samkvæmt urðunartilskipuninni, ásamt 
nokkrum dæmum um undirflokka helstu flokka urðunarstaða. Upphafspunkturinn (efst til vinstri) er við úrgang sem 
kemur til urðunar. Í samræmi við a-lið 6. gr. urðunartilskipunarinnar er einhvers konar meðhöndlun nauðsynleg fyrir 
flestar tegundir úrgangs áður en kemur til urðunar. Almenna skilgreiningin á „meðhöndlun“ er tiltölulega víð og er að 
miklu leyti falin lögbærum yfirvöldum í aðildarríkjunum. Gengið er út frá því að úrgangurinn falli ekki undir neinn 
þeirra flokka sem tilgreindir eru í 3. mgr. 5. gr. urðunartilskipunarinnar. 
 
 

Urðunarstaðir fyrir óvirkan úrgang 
 
Fyrsta spurningin sem spyrja þarf er hvort úrgangurinn flokkist sem hættulegur eða ekki. Teljist hann ekki hættulegur 
(samkvæmt tilskipuninni um hættulegan úrgang (91/689/EB) og núgildandi úrgangsskrá) verður næsta spurning hvort 
úrgangurinn sé óvirkur eða ekki. Ef hann uppfyllir viðmiðanir um úrgang sem á að urða á stað fyrir óvirkan úrgang 
(flokkur A, sjá 1. mynd og töflu 1) má koma úrganginum fyrir á urðunarstað fyrir óvirkan úrgang. 
 
Annar kostur er að koma óvirkum úrgangi fyrir á urðunarstað fyrir hættulítinn úrgang enda uppfylli hann viðeigandi 
viðmiðanir (sem hann á að öllu jöfnu að gera). 
 
 

Urðunarstaðir fyrir hættulítinn úrgang, þ.m.t. undirflokkar 
 
Ef úrgangurinn er hvorki hættulegur né óvirkur hlýtur hann að vera hættulítill og ætti því að fara á urðunarstað fyrir 
hættulítinn úrgang. Aðildarríkin geta skilgreint undirflokka urðunarstaða fyrir hættulítinn úrgang í samræmi við 
innlendar aðferðir við meðhöndlun úrgangs, að því tilskildu að kröfur í urðunartilskipuninni séu uppfylltar. Þrír helstu 
undirflokkar urðunarstaða fyrir hættulítinn úrgang eru sýndir á 1. mynd: urðunarstaðir fyrir ólífrænan úrgang með 
litlu af lífrænu/lífniðurbrjótanlegu efni (B1), urðunarstaðir fyrir lífrænan úrgang (B2) og urðunarstaðir fyrir 
blandaðan, hættulítinn úrgang með talsverðu af bæði lífrænum/lífbrjótanlegum efnum og ólífrænum efnum. Stöðum í 
flokki B1 má skipta enn frekar niður í staði fyrir úrgang sem uppfyllir ekki viðmiðanirnar sem eru tilgreindar í 
lið 2.2.2 fyrir ólífrænan, hættulítinn úrgang sem má urða með stöðugum, óhvarfgjörnum, hættulegum úrgangi (B1a), 
og staði fyrir úrgang sem uppfyllir ekki þessar viðmiðanir (B1b). Stöðum í flokki B2 má t.d. skipta enn frekar niður í 
urðunarhleifa (bioreactor landfills) og urðunarstaði fyrir óhvarfgjarnari, lífrænt meðhöndlaðan úrgang. Frekari 
undirflokkun urðunarstaða fyrir hættulítinn úrgang getur reynst æskileg í sumum aðildarríkjum og skipta má 
urðunarstöðum fyrir eina tegund úrgangs og urðunarstöðum fyrir úrgang sem hefur verið breytt í fast efni/klumpaðan 
úrgang í fleiri undirflokka (sjá nmgr. undir töflu 1). Aðildarríkin geta sett innlendar móttökuviðmiðanir til að tryggja 
rétta ráðstöfun hættulítils úrgangs til urðunarstaða í hinum ýmsu undirflokkum urðunarstaða fyrir hættulítinn úrgang. 
Ef undirflokkun urðunarstaða fyrir hættulítinn úrgang er ekki æskileg má allur hættulítill úrgangur (að sjálfsögðu með 
fyrirvara um ákvæði 3. og 5. gr. urðunartilskipunarinnar) fara á urðunarstaði fyrir blandaðan, hættulítinn úrgang (í 
flokki B3). 
 
 

Urðun stöðugs, óhvarfgjarns, hættulegs úrgangs á urðunarstöðum fyrir hættulítinn úrgang 
 
Ef úrgangurinn er hættulegur (samkvæmt tilskipun 91/689/EB og núgildandi úrgangsskrá) er hugsanlegt að 
meðhöndlunin hafi orðið til þess að úrgangurinn uppfylli móttökuviðmiðanirnar fyrir stöðugan, óhvarfgjarnan úrgang 
á urðunarstöðum fyrir hættulítinn úrgang í reinum fyrir ólífrænan úrgang sem í er lítið af lífrænu/lífbrjótanlegu efni 
sem uppfyllir viðmiðanirnar í lið 2.2.2 (flokkur B1b). Úrgangurinn má vera kornaður (og skal vera efnafræðilega 
stöðugur) eða gerður að föstu efni/klumpaður. 
 
 

Urðunarstaðir fyrir hættulegan úrgang 
 
Ef hættulegur úrgangur uppfyllir ekki móttökuviðmiðanirnar fyrir urðunarstaði í flokki B1b eða í rein fyrir hættulítinn 
úrgang skal næst spyrja hvort hann uppfylli móttökuviðmiðanir fyrir urðunarstaði fyrir hættulegan úrgang (flokkur C).  
Að uppfylltum þeim viðmiðunum telst úrgangurinn tækur á urðunarstöðum fyrir hættulegan úrgang. 
 
Ef móttökuviðmiðanir eru ekki uppfylltar fyrir urðunarstaði fyrir hættulegan úrgang getur úrgangurinn þurft að 
gangast undir frekari meðhöndlun og síðan þarf að prófa hann m.t.t. viðmiðananna, allt þar til þær eru uppfylltar. 
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Geymsla neðanjarðar 
 
Annar kostur er að prófa úrganginn m.t.t. viðmiðana fyrir geymslu neðanjarðar. Ef viðmiðanirnar eru uppfylltar má 
flytja úrganginn í neðanjarðargeymslu fyrir hættulegan úrgang (flokkur DHAZ). Ef viðmiðanir fyrir geymslu 
neðanjarðar eru ekki uppfylltar getur úrgangurinn þurft að gangast undir frekari meðhöndlun og síðan skal prófa hann 
á ný. 
 
Þótt geymsla neðanjarðar sé að líkindum einkum hugsuð fyrir tiltekinn hættulegan úrgang má í meginatriðum einnig 
nota urðunarstaði í þessum flokki fyrir óvirkan úrgang (flokkur DINERT) og hættulítinn úrgang (flokkur DNON-HAZ). 
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1. mynd 
 

Yfirlit yfir þá kosti sem standa til boða við urðun úrgangs samkvæmt urðunartilskipuninni 
 

 
(*) Í meginatriðum er óvirkur og hættulítill úrgangur einnig tækur til geymslu neðanjarðar. 
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Tafla 1 
 

Yfirlit yfir flokka urðunarstaða og dæmi um undirflokka 

Flokkur urðunarstaða Helstu undirflokkar (neðanjarðar-
geymslur, urðunarstaðir fyrir eina 
tegund úrgangs og staðir fyrir festan 
og klumpaðan úrgang (*) sem er 
tækur fyrir alla flokka urðunarstaða) 

ID Móttökuviðmiðanirnar 

Urðunarstaðir fyrir 
óvirkan úrgang 

Urðunarstaðir sem taka á móti 
óvirkum úrgangi 

A Viðmiðanir fyrir útskolun og innihald lífrænna 
efnisþátta eru ákvarðaðar á vettvangi ESB (liður 2.1.2).
Ákvarða má viðmiðanir fyrir innihald ólífrænna 
efnisþátta á vettvangi hvers aðildarríkis. 

Urðunarstaðir fyrir ólífrænan, hættu-
lítinn úrgang sem inniheldur lítið af 
lífrænu/lífbrjótanlegu efni þegar 
úrgangurinn uppfyllir ekki viðmið-
anirnar sem settar eru í lið 2.2.2 fyrir 
þann ólífræna, hættulitla úrgang sem 
heimilt er að urða með stöðugum, 
óhvarfgjörnum, hættulegum úrgangi 

B1a Viðmiðanir fyrir útskolun og innihald lífrænna
efnisþátta eru ekki settar á vettvangi ESB 

Urðunarstaðir fyrir ólífrænan, hættu-
lítinn úrgang sem inniheldur lítið af 
lífrænu/lífbrjótanlegu efni 

B1b Viðmiðanir fyrir útskolun, heildarmagn lífræns kolefnis
(TOC) og aðra þætti eru settar á vettvangi ESB og eru
sameiginlegar fyrir kornaðan, hættulítinn úrgang og
fyrir stöðugan, óhvarfgjarnan, hættulegan úrgang (liður
2.2). Aðrar stöðugleikaviðmiðanir fyrir síðarnefndu
tegundina skulu settar á vettvangi hvers aðildarríkis.
Viðmiðanir fyrir klumpaðan úrgang skulu settar á
vettvangi hvers aðildarríkis. 

Urðunarstaðir fyrir lífrænan, 
hættulítinn úrgang 

B2 Viðmiðanir fyrir útskolun og heildarinnihald eru ekki
settar á vettvangi ESB 

Urðunarstaðir fyrir 
hættulítinn úrgang 

Urðunarstaðir fyrir blandaðan, hættu-
lítinn úrgang sem inniheldur talsvert 
af bæði lífrænu/lífbrjótanlegu efni og 
ólífrænu efni 

B3 Viðmiðanir fyrir útskolun og heildarinnihald eru ekki
settar á vettvangi ESB 

Urðunarstaðir á yfirborði fyrir 
hættulegan úrgang, 

C Viðmiðanir fyrir útskolun, að því er varðar kornaðan,
hættulegan úrgang, og heildarinnihald tiltekinna efnis-
þátta hafa verið ákvarðaðar á vettvangi ESB (liður
2.4.2). Viðmiðanir fyrir klumpaðan úrgang skulu settar
á vettvangi hvers aðildarríkis. 
Heimilt er að setja frekari viðmiðanir, að því er varðar
innihald mengunarefna, á vettvangi hvers aðildarríkis 

Urðunarstaðir fyrir 
hættulegan úrgang 

Neðanjarðargeymslur DHAZ Sérkröfur á vettvangi ESB eru tilgreindar í viðauka A 

(*) Klumpaður úrgangur telst eingöngu tækur á urðunarstöðum í undirflokkum B1, C og DHAZ, og hugsanlega A. 

 


