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Ráðstafanir til lágmarka hættu á krossmengun 

Verði ekki hjá því komist að afurð eða önnur vara sé meðhöndluð eða flutt um svæði þar sem 
krossmengunarhætta er til staðar, þarf að vera hægt að gera ráðstafanir sem duga til að lágmarka 
þessa hættu. Þeim ráðstöfunum skal lýst í verklagsreglum [5.2.1.]. 

Hönnun bygginga m.t.t. aðskilnaðar svæða 

Í leiðbeiningum Matvælastofnunar um „Góða starfshætti fyrir matvælafyrirtæki“ sem er á vef 
stofnunarinnar [www.mast.is/innraeftirlit] er m.a. fjallað um hönnun bygginga. Vert er að vekja athygli á 
því að mikilvægt er, vegna aðskilnaðar svæða: 

• að gólfniðurföll sem eiga að taka við afrennsli sem inniheldur úrgang frá óhreinu svæði séu 
staðsett þannig að afrennsli berist ekki inn á hrein svæði 

• að handþvottaaðstaða sé staðsett á hreinum svæðum 
• að starfsmenn sem vinna á hreinu svæði þurfi sem minnst starfs síns vegna að fara um óhrein 

svæði og öfugt. 

„Low-risk“ og „high risk“ athafnasvæði  

Í vinnslum sem framleiða afurðir sem eru tilbúnar til neyslu án frekari hitunar / eldunar matvælanna, er 
athafnasvæðinu skipt í lág-áhættusvæði (low-risk) annars vegar, en á því svæði er unnið með hrátt 
hráefni, og hins vegar í há-áhættusvæði (high-risk) þar sem unnið er með vöru (hráefni) sem er tilbúin 
til neyslu. Ekki er bein samsvörun milli hreinna og óhreinna svæða annars vegar og lág- og há-
áhættusvæða hins vegar. Há-áhættusvæði eru alltaf hrein svæði skv. þessum leiðbeiningum, en lág-
áhættusvæði eru ýmist hrein eða óhrein svæði. 

Aðskilnaður milli lág-áhættusvæða og há-áhættusvæða sé þannig: 

• að ekki sé sama starfsfólkið sem vinnur á báðum svæðum á sama tíma 
• að veggir skilji að svæðin sem hindri samgang milli svæðanna 
• að aðgangur starfsfólks inn á há-áhættusvæði sé um skiptiherbergi 
• að einungis innri umbúðir séu notaðar á há-áhættusvæði en pökkun í ytri kassa og röðun á 

flutningsbretti fari fram á lág-áhættusvæði. 
• æskilegt er að stýra loftflæði t.d. með mismunandi loftþrýstingi, þannig að loftborin mengun 

berist ekki inn á há-áhættusvæði. 

                                                      

i Þessar leiðbeiningar eru einungis dæmi um hvernig draga má skil á milli hreinna og óhreinna svæða. Ljóst er að 
hver vinnslugrein hefur þó sína sérstöðu sem hafa ber í huga við skiptingu í hrein og óhrein svæði. 
 
ii Með athafnasvæðum er átt við svæði og/eða rými innan vinnslustöðvar þar sem matvæli eru meðhöndluð, 
pökkuð eða geymd. Dæmi: móttaka, vinnslusalir, kælar, hráefnageymsla. 
 
iii Með stoðsvæðum er átt við svæði eða rými sem eiga að vera í hverri vinnslustöð og tengjast vinnslu matvæla 
án þess að sjálf framleiðsluvaran sé unnin þar, pökkuð eða geymd. Dæmi: búningsherbergi, umbúðageymsla, 
þrifaefnageymsla, karageymsla osfrv. 
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