
UMSÓKN UM STARFSLEYFI 
Starfsemin er starfsleyfisskyld samkvæmt: 

 Reglugerð nr. 106/2010 um opinbert Reglugerð nr. 941/2002 um Reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir 

 eftirlit með matvælum o.fl.  hollustuhætti atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun 

Skógarbraut 945, 262 Reykjanesbær • Sími: 420 3288 • Netfang: hes@hes.is • Vefsíða: hes.is 

 

Nafn fyrirtækis: Kennitala: 

Aðsetur: Póstnúmer: 

Sími: Fax: 

Nafn stjórnanda: Kennitala stjórnanda: 

Netfang stjórnanda: Farsími stjórnanda: 

Tegund atvinnurekstrar: 

 Endurnýjun Ný starfsemi Eigandaskipti Breyting á starfsemi / húsnæði 

 

Eigandi fasteignar: Kennitala: 

Fastanúmer fasteignar: Póstnúmer: 

 

 Staður og dagsetning Undirskrift eiganda fasteignar 

Samkvæmt lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, njóta kröfur vegna starfsleyfis, eftirlits og kostnaður af aðgerðum 

heilbrigðisnefnda, lögveðs í viðkomandi fasteign, sbr. 12., 25. og 27. g. nefndra laga. 

Eftirfarandi skjöl fylgja: Athugasemdir: 

Vottorð byggingarfulltrúa 

Upplýsingar um notkun og meðferð hættulegra efna 

Upplýsingar um mengun og mengunarvarnir 

Upplýsingar um staðhætti og umhverfi 

Uppdrættir af húsnæði og innréttingum 

Upplýsingar um hættulegan úrgang 

Upplýsingar um olíugildru 

Upplýsingar um hávaða 

Aðrar upplýsingar 

 

 

 Staður og dagsetning Undirskrift stjórnanda 

Eigandi / forstöðumaður skuldbindur sig til að sjá svo um að starfsemi og rekstur fyrirtækisins sé í samræmi við lög um hollustuhætti og mengunarvarnir og 

ákvæði annarra laga og reglugerð er starfsemina varða. 

Breytingar á húsnæði, starfsemi, framleiðslu og rekstri skulu gerðar í samráði við heilbrigðiseftirlitið. Við flutning og eigendaskipti fellur starfsleyfi úr gildi. 

Framsal starfsleyfis er með öllu óheimilt. 

Leyfishafi skal greiða eftirlitsgjöld í samræmi við gjaldskrá fyrir heilbrigðis– og mengunarvarnareftirlit á Suðurnesjasvæði. Gjöld má innheimta með fjárnámi 

og eru tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fasteign í tvö ár eftir gjalddaga þegar leyfi eða þjónusta er tengd notkun fasteignar. 
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