
UMSÓKN UM STARFSLEYFI 
Starfsemin er starfsleyfisskyld samkvæmt: 

 Reglugerð nr. 106/2010 um opinbert Reglugerð nr. 941/2002 um Reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri
 eftirlit með matvælum o.fl.  hollustuhætti og mengunarvarnaeftirlit. (lög nr. 7/1998)
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Nafn fyrirtækis: Kennitala: 

Aðsetur starfsstöðvar: Póstnúmer: 

Lögheimili fyrirtækis:                                                                        Pnr:       Sími: 

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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Sticky Note
Marked set by JTJ-HES
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Accepted set by JTJ-HES
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Leiðbeiningar við útfyllingu umsóknar um starfsleyfi sem falla undir 

reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og 

mengunarvarnaeftirlit og lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og 

mengunarvarnir. 

 
Umsóknareyðublaðinu er skipt upp í fimm hluta, mikilvægt er að settar séu réttar og viðeigandi 

upplýsingar í hvern hluta fyrir sig.  

 

1.Hluti: 

Haka þarf í viðeigandi reit. 

 

2.Hluti: 

Mikilvægt er að fylla út í alla liði í þessum hluta, umsókn telst ekki fullnægjandi og er ekki tekin til 

afgreiðslu ef skráningu vantar í reiti. Stjórnandi á að vera tengiliður fyrirtækis við embættið og á að 

vera viðstaddur við eftirlit, þá fær stjórnandi sendar eftirlitsskýrslur. Ef skipt er um stjórnanda í rekstrartíð 

fyrirtækis er mikilvægt að tilkynna nýjan stjórnandi til embættisins. 

 
3.Hluti: 

Mikilvægt er að fylla út í alla liði í þessum hluta, ef fasteign er ekki á starfstöðinni þá á að setja 

lóðanúmer, umsókn telst ekki fullnægjandi og er ekki tekin til afgreiðslu ef undirskrift eiganda 

fasteignar/lóðar er ekki til staðar. 

 

4.Hluti: 

Eftirfarandi gögn verða að fylgja umsókn hvort sem um sé að ræða nýja starfssemi, endurnýjun eða 

kennitölu- og/eða eigandabreytingu, umsókn telst ekki fullnægjandi og er ekki tekin til afgreiðslu 

ef eftirfarandi gögn vantar en um er að ræða grunngögn fyrir afgreiðslu umsóknar: 

1. Staðfesting skipulags- eða byggingarfulltrúa um að starfsstöð starfseminnar sé í samræmi við 

deili eða aðalskipulag.(vottorð) 

2. Lóðablað sem sýnir stærð lóðar þar sem starfssemin á að fara fram, en ekki er leyfilegt að 

teygja starfsemi í aðliggjandi lóðir nema með undirrituðu samþykki þeirra tilteknu lóðarhafa. 

3. Yfirlitsmynd af grunnfleti gólfsins í húsnæðinu og lóðar þar sem niðurföll eru merkt með 

greinilegum hætti sem og olíu- eða fituskilja(ef það á við) eða annar mengunarvarnabúnaður 

er merkt með greinilegum hætti, s.s. fráveituteikningar. Ásamt upplýsingum um búnaðinn. 

Önnur gögn í þessum hluta sem og gögn sem kunna ekki að vera talin upp í listanum sem embættið 

telur viðkomandi skal skilað til embættisins áður en starfsleyfi er gefið út 

Ef um er ræða tímabundna starfssemi er mikilvægt að fram komi í athugasemdum verkbyrjun og 

verklok. 

 

5.Hluti: 

Umsókn telst ekki fullnægjandi og er ekki tekin til afgreiðslu nema allir liðir í þessum hluta séu fylltir 

út. 

 
Athygli er vakin á því að lágmarkstími til afgreiðslu á umsóknum er sex vikur þ.e.a.s. vika í skráningu 

gagna og upplýsingaöflunar, þá eru fjórar vikur lögbundnar í auglýsingaferli á heimasíðu HES, svo vika 

í afgreiðslu heilbrigðisnefndar og skjalagerð til útgáfu starfsleyfis. Umsóknir eru ekki settar í 

auglýsingarferli fyrr en öll gögn sem embættið hefur óskað eftir varðandi starfsemina hafa borist. 

Athugið að afgreiðsla umsóknar getur tekið mun lengri tíma ef gögn berast ekki tímalega. 
 

Meðfylgjandi er samantekt úr viðauki X, úr reglugerð nr. 550/2018 og viðauka IV, úr lögum 7/1998 , starfsemi 

sem þar er upptalin er starfsleyfisskyld. Það sem er yfirstrikað í listunum á næstu blaðsíðum er skráningarskylt 

s.br. rgl. 830/2022 og skal slík starfsemi skráð á island.is. 



 
550/2018 

 

1. Vinnsla úr járni og öðrum málmum. 
1.1. Málmsteypur, aðrar en í viðauka I.  
1.2. Stálsmíði og stálskipagerð.  
1.3. Völsunar-, víra- og stangaverksmiðjur.  
1.4. Nagla- og skrúfuframleiðsla.  
1.5. Vélaframleiðsla.  
1.6. Vinnsla á málmum í raftækniiðnaði, t.d. rafgeymaverksmiðjur og 
verkstæði.  
1.7. Meðferð og húðun málma.  
1.8. Vinnsla á hrájárni og stáli, önnur en í viðauka I.  
1.9. Bræðsla og málmblanda sem ekki er járn- eða stálvinnsla, önnur en í 
viðauka I.  
1.10. Yfirborðsmeðhöndlun með rafgreiningar eða efnafræðilegar aðferðir, 
önnur en í viðauka I.  
1.11. Annar sambærilegur atvinnurekstur í málmiðnaði, rafiðnaði og 
tækjagerð.  
2. Vinnsla og úrvinnsla á kalki, leir, steinum og sambærilegum jarðefnum. 
 2.1. Steinmölun og framleiðsla á ofaníburði og fyllingarefnum.  
2.2. Steinsmíði.  
2.3. Steypustöðvar og steypueiningaverksmiðjur.  
2.4. Leirmunaverkstæði, afkastageta önnur en tilgreind í viðauka I.  
2.5. Steypueiningaverksmiðjur.  
2.6. Vinnsla jarðefna, þ.m.t. malar-, vikur- og grjótnám.  
2.7. Önnur sambærileg starfsemi með jarðefni.  
3. Efnaiðnaður.  
3.1. Fyrirtæki sem geyma klórgas.  
3.2. Lakksprautun.  
3.3. Prentiðnaðarfyrirtæki.  
3.4. Efnalaugar.  
3.5. Snyrtivöruframleiðsla.  
3.6. Framköllun t.d. á ljós-, röntgen- og kvikmyndum.  
3.7. Átöppun og pökkun ýmissa efnasambanda.  
3.8. Framleiðsla á aukefnum og hjálparefnum fyrir matvælaiðnað.  
3.9. Hreinlætisvöruverksmiðjur.  
3.10. Plastiðnaður.  
3.11. Vinnsla með plast- og frauðefni.  
3.12. Kælitæki, viðgerðir og nýsmíði.  
3.13. Gleriðnaður og speglagerð.  
3.14. Fúavörn á viði, önnur en í viðauka III, þar sem framleiðslugeta er yfir 
75 m³ á dag, að undanskilinni meðhöndlun eingöngu gegn grágeit  
3.15. Tannlæknastofur.  
3.16. Rannsóknarstofur þar sem notuð eru eða geymd hættuleg efni eða 
meðhöndluð sóttmenguð sýni.  
3.17. Önnur starfsemi með sambærileg efni.  
4. Vinnsla og úrvinnsla á efnum úr jurta- og dýraríkinu. 
4.1. Fóðurstöðvar.  
4.2. Fóðurblöndur.  
4.3. Gúmmívinnsla.  
4.4. Trésmíðaverkstæði  
4.5. Sögunarmyllur.  
4.6. Framleiðsla á spónaplötum, límtré og þess háttar.  
4.7. Pappírsvöru- og pappakassaframleiðsla.  
4.8. Leðurvinnsla.  
4.9. Vefnaðar- og spunaverksmiðjur.  
4.10. Litun og bleiking, önnur en í viðauka I og III.  
4.11. Ullarþvottastöðvar.  
4.12. Framleiðsla á mjöli og feiti úr sláturúrgangi, önnur en í viðauka I.  
4.13. Fitu- og lýsisvinnsla.  
4.14. Fituhersla.  
4.15. Önnur sambærileg starfsemi með vinnslu og úrvinnslu á efnum úr 
jurta- og dýraríkinu.  
5. Matvælavinnsla. 
5.1. Sláturhús, önnur en í viðauka I.  
5.2. Kjötvinnsla, önnur en í viðauka I.  
5.3. Niðursuðuverksmiðjur.  
5.4. Reykhús og reykofnar.  
5.5. Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I.  
5.6. Framleiðsla tilbúinna rétta, önnur en í viðauka I.  
5.7. Heitloftsþurrkun fiskafurða.  
5.8. Mjólkurstöðvar, aðrar en í viðauka I.  
5.9. Framleiðsla mjólkurdufts.  
5.10. Öl-, gos- og svaladrykkjagerðir.  
5.11. Kaffibrennsla.  
5.12. Smjörlíkisgerðir.  
5.13. Kartöfluvinnsla, önnur en í viðauka I.  
5.14. Framleiðsla á kartöflumjöli og sterkju.  
5.15. Lauksteikingarverksmiðjur.  
5.16. Mörbræðsla og tólgarframleiðsla.  
5.17. Meðhöndlun, blöndun og mölun á korni, önnur en í viðauka I.  

5.18. Kæli- og frystigeymslur.  
5.19. Önnur sambærileg matvælavinnsla.  
6. Búfjár- og dýrahald. 
6.1. Loðdýrarækt.  
6.2. Eldi alifugla, annað en í viðauka I.  
6.3. Eldi svína, annað en í viðauka I.  
6.4. Kanínurækt.  
6.5. Hestahald.  
6.6. Dýraspítalar.  
6.7. Hunda- og kattageymslur.  
6.8. Gæludýraverslanir.  
6.9. Önnur sambærileg starfsemi með búfjár- og dýrahald.  
7. Starfsemi er snertir vélknúin farartæki. 
7.1. Kappaksturs-, æfinga- og kennslubrautir.  
7.2. Alþjóðaflugvellir og flugvellir með eldsneytisafgreiðslu.  
7.3. Flugvellir án eldsneytisafgreiðslu.  
7.4. Bifreiða- og vélaverkstæði.  
7.5. Bifreiðasprautun.  
7.6. Ryðvarnarverkstæði.  
7.7. Smurstöðvar.  
7.8. Bensínstöðvar.  
7.9. Vöruflutningamiðstöðvar.  
7.10. Biðstöðvar leigubifreiða.  
7.11. Bið- og endastöðvar strætisvagna.  
7.12. Bón- og bílaþvottastöðvar.  
7.13. Niðurrif bifreiða og bílapartasölur.  
7.14. Sorpflutningar og sorphirða.  
7.15. Verktakar með þungavinnuvélar, verkstæðisaðstaða.  
7.16. Verkstæðisaðstaða hjá fyrirtækjum með ólíka starfsemi.  
7.17. Önnur sambærileg starfsemi fyrir vélknúin farartæki.  
8. Meðferð skólps og úrgangs. 
8.1. Skólphreinsistöðvar, útrásadælustöðvar og fráveitur: 8.1.1. fyrir meira 
en 150.000 pe,  
8.1.2. fyrir meira en 10.000 pe og afrennsli til strandsjávar eða fyrir meira 
en 2.000 pe og afrennsli til ármynnis,  
8.1.3. aðrar en í 8.1.1 og 8.1.2.  
8.2. Gámastöðvar.  
8.3. Gámaflutningsaðilar og aðilar sem flytja spilliefni.  
8.4. Aðilar sem sérhæfa sig í flutningi og hreinsun á seyru.  
8.5. Endurnýting úrgangs.  
8.6. Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru í viðauka I og II og meðhöndla 
meira en 5.000 tonn af úrgangi á ári.  
8.7. Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru í viðauka I og II og meðhöndla 
500–5.000 tonn af úrgangi á ári.  
8.8. Móttökustöðvar aðrar en þær sem eru í viðauka I og II og meðhöndla 
allt að 500 tonn af úrgangi á ári.  
8.9. Önnur sambærileg starfsemi.  
9. Ýmislegt. 
9.1. Virkjanir og orkuveitur:  
   9.1.1. 2–10 MW,  
   9.1.2. 10–50 MW,  
   9.1.3. yfir 50 MW, sem ekki eru brennslustöðvar,  
   9.1.4. jarðvarmavirkjanir á háhitasvæðum yfir 50 MW.  
9.2. Stórar spennistöðvar.  
9.3. Stórar vörugeymslur.  
9.4. Líkbrennslur.  
9.5. Skotvellir.  
9.6. Skemmtigarðar, tívolí, fjölleikahús og þess háttar.  
9.7. Æfingasvæði slökkviliðs.  
9.8. Þvottahús.  
9.9. Saltvinnsla.  
9.10. Gasbirgðastöðvar.  
9.11. Atvinnurekstur sem meðhöndlar asbest.  
9.12. Viðhald og niðurrif skipa undir 500 brúttótonnum.  
9.13. Rekstur aðstöðu í atvinnuskyni, þ.m.t. útleiga rýmis, fyrir hávaðasama 
starfsemi sem veldur truflun eða óþægindum.  
9.14. Önnur sambærileg starfsemi.  
10. Tímabundinn atvinnurekstur. 
10.1. Geymsla olíumalarefna og lagning utan fastra starfsstöðva.  
10.2. Notkun seyru til landgræðslu og skógræktar.  
10.3. Áburðarframleiðsla úr lífrænum efnum (t.d. þurrkaður hænsnaskítur 
o.fl.).  
10.4. Jarðborun.  
10.5. Flugeldasýningar, nema á tímabilinu frá 28. desember til og með 6. 
janúar.  
10.6. Brennur þar sem ætla má að bruni standi yfir í meira en tvo tíma 
(áramót – Jónsmessa – ýmsir viðburðir).  
10.7. Ýmiss konar tímabundin aðstaða, svo sem farandsalerni, 
farandeldhús og vinnubúðir sem tengjast tímabundnum framkvæmdum.  



 
7/1998 
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Stjörnumerkt samsvarar reglugerð nr. 550/2018 og telst sem mengandi 
starfssemi. 
 
 
1. Aksturs- og/eða kennslubraut.* 

    2. Almenningssalerni. 
    3. Baðstaður í náttúrunni, flokkur 1 og 2. 
    4. Bensínstöð.* 
    5. Bifreiða- og vélaverkstæði. 
    6. Bifreiðasprautun. 
    7. Bón- og bílaþvottastöð. 
    8. Brenna, stærri en 100 m 3.* 
    9. Daggæsla hjá dagforeldrum með sex börn eða fleiri. 
    10. Dvalarheimili. 
    11. Dýragarður. 
    12. Dýragæsla. 
    13. Dýralæknastofa. 
    14. Dýrasnyrtistofa. 
    15. Dýraspítali. 
    16. Efnalaug. 
    17. Eldi alifugla, annað en í viðauka I.* 
    18. Eldi svína, annað en í viðauka I.* 
    19. Endurnýting úrgangs, [önnur en í viðauka I]. 1)* 

20. Endurvinnsla skipa undir 500 brúttótonnum, sbr. 64. gr. a laga um      
meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003.* 

    21. Fangelsi og fangagæsla. 
    22. Fjallaskáli, nema sæluhús. 
    23. Flugeldasýning. 
    24. Flugvöllur, þ.m.t. flugstöð, sem áætlunarflug er til.* 
    25. Flutningur úrgangs. 
    26. Framköllun, t.d. á ljós-, röntgen- og kvikmyndum. 
    27. Framleiðsla á aukefnum og hjálparefnum fyrir matvælaiðnað. 
    28. Framleiðsla á áfengi, gosdrykkjum og vatni. 
    29. Framleiðsla á hreinsi- og þvottaefnum.* 
    30. Framleiðsla á ilmvatni og snyrtivörum. 
    31. Framleiðsla á olíu og feiti. 
    32. Framleiðsla á spónaplötum, límtré og þess háttar, önnur en í viðauka I* 
    33. Framleiðsla fóðurs.* 
    34. Framleiðsla glers, önnur en í viðauka I. 
    35. Framleiðsla leirvara með brennslu, önnur en í viðauka I. 
    36. Framleiðsla plasts, önnur en í viðauka I. 
    37. Garðaúðun.* 
    38. Geymsla gass og annarra hættulegra efna.* 

39. Geymsla olíumalarefna og lagning utan fastra starfsstöðva, önnur en í 
viðauka II.* 

    40. Gististaður, að undanskilinni heimagistingu. 
    41. Gæludýraverslun. 
    42. Hársnyrtistofa. 
    43. Heilsugæslustöð. 
    44. Heilsuræktarstöð. 
    45. Heimili og stofnanir fyrir börn og unglinga með sex börn eða fleiri. 
    46. Heitloftsþurrkun fiskafurða, önnur en í viðauka I.* 
    47. Hestahald. 
    48. Hestaleiga og/eða reiðskóli. 
    49. Hreinsivirki fráveitu sem meðhöndlar meira en 50 pe.* 
    50. Hundahótel. 

51. Húðflúrsstofa og stofa þar sem fram fer húðgötun, húðrof og 
fegrunarflúr. 

    52. Íþróttahús. 
    53. Íþróttamiðstöð. 
    54. Íþróttavöllur. 
    55. Jarðborun.* 
    56. Kaffivinnsla. 
    57. Kanínurækt. 
    58. Kartöfluvinnsla, önnur en í viðauka I. 
    59. Kírópraktor. 
    60. Kjötvinnsla, önnur en í viðauka I. 
    61. Lauksteikingarverksmiðja. 
    62. Leðurvinnsla, önnur en í viðauka I og II. 
    63. Leiksvæði. 
    64. Líkbrennsla. 
    65. Loðdýrarækt. 
    66. Meðhöndlun asbests. 
    67. Meðhöndlun seyru, þ.m.t. flutningur, notkun og hreinsun.* 
    68. Meðhöndlun, blöndun og mölun á korni, önnur en í viðauka I. 
    69. Meindýravarnir. 
    70. Mjólkurbú og ostagerð, önnur en í viðauka I. 

    71. Mjöl- og lýsisvinnsla, önnur en í viðauka I.* 
    72. Móttökustöð fyrir úrgang, aðrar en í viðauka I og II.* 
    73. Nálastungustofa. 
    74. Niðurrif bifreiða og bílapartasala.* 

75. Niðurrif mannvirkja. 
    76. Nuddstofa. 
    77. Pappírsvöru- og pappakassaframleiðsla, önnur en í viðauka I. 
    78. Prentun þar sem er notkun á mengandi efnum. 
    79. Ryðvarnarverkstæði. 
    80. Saltvinnsla. 
    81. Sambýli þar sem veitt er þjónusta allan sólarhringinn. 
    82. Samgöngumiðstöð. 
    83. Samkomuhús. 
    84. Sjúkrahús. 
    85. Sjúkrastofnun. 
    86. Sjúkraþjálfun. 
    87. Skemmti- og þemagarður, þ.m.t. tívolí. 
    88. Skotvöllur.* 
    89. Skólahúsnæði. 
    90. Sláturhús, önnur en í viðauka I.* 
    91. Smurstöð.* 
    92. Snyrtistofa. 
    93. Sólbaðsstofa. 
    94. Spennistöð þar sem spennar innihalda yfir 2.000 lítra af olíu.* 

95. Starfsemi þar sem notað er kælikerfi sem inniheldur flúoraðar            
gróðurhúsalofttegundir eða ósoneyðandi efni sem og þjónusta við  

    þau kerfi. 
    96. Starfsmannabúðir. 
    97. Starfsmannabústaðir. 
    98. Steypueiningaverksmiðja. 
    99. Steypustöð. 

100. Stofa þar sem gerðar eru aðgerðir, svo sem læknastofa og         
fótaaðgerðastofa. 

    101. Sund- og baðstaður. 
    102. Tannlæknastofa. 
    103. Tjald- og hjólhýsasvæði. 
    104. Trésmíðaverkstæði, önnur en í viðauka I. 
    105. Útihátíð. 
    106. Vefnaðar- og spunaverksmiðja. 
    107. Veitingastaður. 
    108. Verslunarmiðstöð. 
    109. Vinnsla á hrájárni eða stáli, önnur en í viðauka I. 
    110. Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða, önnur en í viðauka I. 
    111. Vinnsla gúmmís. 
    112. Vinnsla jarðefna, þ.m.t. legsteinagerð, önnur en í viðauka I.* 
    113. Vinnsla járnlausra málma, önnur en í viðauka I.* 
    114. Vinnsla málma, önnur en í viðauka I. 
    115. Virkjun og orkuveita frá 1 MW.* 

116. Yfirborðsmeðferð efna, hluta eða afurða með lífrænum 
leysum,önnur    en í viðauka I.* 

    117. Yfirborðsmeðferð málma eða plastefna, önnur en í viðauka I.* 
    118. Þvottahús, þ.m.t. ullarþvottastöð.* 
    119. Æfingasvæði slökkviliðs.* 
    120. Önnur sambærileg starfsemi.] 2)] 3) 
 
 
 
Vert er að benda á að ef ósamræmi gætir milli flokka í reglugerðar 
550/2018 og laga 7/1998 að þá gilda lögin ofar. 
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