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Asfalttankar Vegagerðarinnar:  Allir tankar 
 

Áætlun um frágang vegna rekstrarstöðvunar 

Um frágang vegna rekstrarstöðvunar, tímabundið eða varanlega 

 

Tímabundin rekstrarstöðvun:  
 

Atriði Viðbrögð Ábyrgð 

Asfalttankur Tæma asfalttanka og 
afgreiðslulögn, dæla á bíl, 
keyra á næstu stöð sem 
getur tekið við asfaltinu, 
dæla á tanka þar 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
Yfirverkstjóri Vegagerðar á 
viðkomandi þjónustustöð 

Lýsistankur Tæma lýsistanka og 
afgreiðslulögn, dæla á bíl, 
keyra á næstu stöð sem 
getur tekið við lýsinu, dæla á 
tanka þar 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
Yfirverkstjóri Vegagerðar á 
viðkomandi þjónustustöð 

Smátankur með 
viðloðunarefni 

Tankur tæmdur og fluttur á 
lóð Vegagerðar. Efni flutt á 
stöð sem getur tekið við því. 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
Yfirverkstjóri Vegagerðar á 
viðkomandi þjónustustöð 

Olíugildrur Skoða hvort sé nauðsynlegt 
að tæma. 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
Yfirverkstjóri Vegagerðar á 
viðkomandi þjónustustöð 

Dæluhús og rafmagn Taka rafmagn af. Læsa. Yfirmaður rekstrardeildar / 
Yfirverkstjóri Vegagerðar á 
viðkomandi þjónustustöð 

Upplýsingar í samræmi við 
starfsleyfi 

Tilkynning til UST um 
rekstrarstöðvun með 
mánaðar fyrirvara 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
Yfirverkstjóri Vegagerðar á 
viðkomandi þjónustustöð 
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Varanleg rekstrarstöðvun: 
 

Atriði Viðbrögð Ábyrgð 

Asfalttankur Tæma asfalttanka og 
afgreiðslulögn, dæla á bíl, 
keyra á næstu stöð sem 
getur tekið við asfaltinu, 
dæla á tanka þar.  Tankur 
fjarlægður. 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
svæðisstjóri 

Lýsistankur Tæma lýsistanka og 
afgreiðslulögn, dæla á bíl, 
keyra á næstu stöð sem 
getur tekið við lýsinu, dæla á 
tanka þar.  Tankur 
fjarlægður. 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
svæðisstjóri 

Löndunarlögn og 
heitolíulagnir við hana 

Löndunarlögn, heitolíulögn 
tæmd og fjarlægð. 
Löndunarbrunnur á 
bryggjuplani fjarlægður. 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
svæðisstjóri 

Smátankur með 
viðloðunarefni 

Tankur tæmdur og fluttur á 
lóð Vegagerðar. Efni flutt á 
stöð sem getur tekið við því. 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
svæðisstjóri 

Olíugildrur Allar lagnir tæmdar sem og 
olíuskiljur.  Allt fjarlægt 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
svæðisstjóri 

Dæluhús og rafmagn Allt tekið niður og fjarlægt Yfirmaður rekstrardeildar / 
svæðisstjóri 

Upplýsingar í samræmi við 
starfsleyfi 

Tilkynning til UST um 
rekstrarstöðvun með 
mánaðar fyrirvara 

Yfirmaður rekstrardeildar / 
svæðisstjóri 

Girðing umhverfis svæði Allt fjarlægt. Yfirmaður rekstrardeildar / 
svæðisstjóri 

 

 

 


