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Efni: Svar við stjórnsýslukæru Olíudreifingar, dags. 30. janúar 2020, þar sem 
kærðar eru tvær ákvarðanir heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra. 

Vísað er til kæru Olíudreifingar (kæranda), dags. 30. janúar 2020, þar sem kærð er sú 
ákvörðun Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra (HNV) að veita kæranda áminningu með 
bréfi, dags. 21. janúar 2020, vegna ófullnægjandi upplýsingagjafar félagsins í þágu eftirlits 
með olíuflutningum á Norðvesturlandi. 

Forsaga: 

Forsaga málsins er sú að þann 24. júlí 2019 átt sér stað slys á Öxnadalsheiði þar sem 
olíuflutningabíll frá Olíudreifingu fór út af veginum með 30 þúsund lítra af eldsneyti 
innbyrðis og töluvert magn eldsneytis lak út í umhverfið með tilheyrandi mengun. Ekki er 
um að ræða eina óhappið á Norðvesturlandi sem orðið hefur á síðustu árum við flutning 
og dreifingu olíu á svæðinu, en í kjölfar fækkunar olíubirgðastöðva hafa olíuflutningar 
stóraukist á þessum slóðum. Nú er svo komið að nánast allri olíu til Fjallabyggðar og 
Norðurlands vestra er miðlað frá Akureyri. Óhöpp líkt og það sem átti sér stað í júlí 2019 
geta t.a.m. valdið óbætanlegum skaða á vatnsbólum, laxveiðiám og almennt á náttúru 
Íslands. 

Með bréfi, dags. 16. október 2019, óskaði framkvæmdastjóri HNV eftir upplýsingum um 
magn eldsneytis sem flutt er mánaðalega frá þeim aðilum sem flytja olíu um 
Norðvesturland, nánar tiltekið annars vegar um Öxnadalsheiði og hins vegar til 
Fjallabyggðar um Ólafsfjarðargöng. Lagt var til að skilað yrði upplýsingum um magn 
olíuflutnings t.d. fyrir september 2019 auk upplýsinga um þær verklagsreglur sem félögin 
hefðu sett sér um flutning yfir fjallvegi m.t.t. færðar og veðurs. Greiðlega gekk að fá 
umbeðnar upplýsingar frá öðrum flutningsaðilum. Aðeins kærandi hafnaði beiðni HNV. 

Markmiðið með beiðni HNV um ofangreindar upplýsingar var að fá grófa mynd af því 
magni af olíu sem flutt væri um Öxnadalsheiði og Ólafsfjarðargöng hratt og vel með sem 
minnst íþyngjandi hætti fyrir félögin sjálf og án þess að óska eftir meiri eða ítarlegri 
upplýsingum en þeim sem þjónað gátu því markmiði. 



Það skal tekið fram að samkvæmt 56. gr. reglug. nr. 884/2017 um varnir gegn 
olíumengun frá starfsemi á landi, þá hefur Heilbrigðisnefnd ríkari heimildir til þess að 
krefja dreifingaraðila ítarlegri upplýsinga en gert er í þessu máli sem deilt er hér um.  
Samkvæmt ákvæðinu er hægt að fara fram á upplýsingar um skipulag, akstursleiðir, 
fjölda ferða og magn olíu í hverri ferð um vatnsverndarsvæði og sömuleiðis er hægt að 
krefja dreifingaraðila um að skilgreina akstursleiðir.  Það er ljóst að þeir flutningar sem 
óskað var eftir upplýsingum um, fara um þéttbýli og vatnsverndarsvæði margra 
vatnsbóla. 

Kærandi hafnaði því að veita HNV umbeðnar upplýsingar eins og áður segir með þeim 
skýringum að honum væri það óheimilt á grundvelli ákvæða samkeppnislaga og beinna 
fyrirmæla Samkeppniseftirlitsins. Kærandi taldi beiðni HNV fela í sér beiðni um 
viðkvæmar viðskiptaupplýsingar sem sættu trúnaði. 

Þessu var HNV ósammála og taldi synjun kæranda á því að veita umbeðnar upplýsingar 
ómálefnalegar og áformaði að áminna félagið í desember 2019. Í kjölfarið veitti HNV 
kæranda kost á að bæta úr upplýsingagjöfinni innan tiltekinna tímamarka og tjá sig um 
áformaða áminningu áður en til hennar kæmi. 

Kærandi ákvað að halda sig við fyrri afstöðu, sbr. bréf dags. 6. janúar 2020, og fór því svo 
að félaginu var veitt formleg áminning með bréfi dags. 21. janúar 2020, sbr. efni kæru. 

Um hlutverk Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra: 

Um kæru Olíudreifingar á ákvörðun Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra ber það fyrst 
að nefna að HNV er stjórnvald sem bundið er af stjórnsýslulögum nr. 37/1993 ásamt 
meginreglum stjórnsýsluréttar þegar það tekur ákvarðanir um réttindi og skyldur 
borgaranna.  

Sem eftirlitsaðili með mengandi starfsemi fer HNV m.a. með eftirlit með dreifingaraðilum 
olíu (eldsneytis), sbr. 5. tl. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 884/2017 um varnir gegn 
olíumengun frá starfsemi á landi, með stoð m.a. í lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og 
mengunarvarnir.  

Í 54. gr. 2 mgr. laga nr. 7/1998 kemur skýrt fram að rekstraraðili skuli aðstoða eftirlitsaðila 
og afla upplýsinga sem eru nauðsynlegar vegna eftirlitsins.  

Nánari reglur um tilhögun slíks eftirlits er að finna í reglugerð nr. 550/2018 um losun frá 
atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, með stoð í sömu lögum, sbr. sjá einnig 1. gr. 
reglugerðarinnar um markmið hennar sem og gildissvið í 2. gr. reglugerðarinnar. 

Í 2. mgr. 57. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um mengunarvarnareftirlit segir að rekstraraðili 
skuli aðstoða eftirlitsaðila eins og nauðsyn krefur til að gera eftirlitsaðilanum kleift að 
framkvæma hvers kyns eftirlit með starfseminni, taka sýni og afla allra upplýsinga sem 
eru þeim nauðsynlegar við framkvæmd eftirlitsins. 

Á þessum grunni að gættum meginreglum stjórnsýsluréttar óskaði HNV eftir upplýsingum 
frá kæranda um magn olíu sem flutt væri yfir fjallvegi og verklagsreglur flutningsaðila. 



Byggði því beiðni HNV um upplýsingar um olíuflutninga á lögmætum grunni og gætti HNV 
að viðeigandi reglum stjórnsýsluréttar ásamt öðrum þeim lögum og reglum sem HNV ber 
að fylgja við framkvæmd eftirlits. 

Athugasemdir við kæru: 

HNV hefur eftirlit með dreifingu olíu á Norðvesturlandi á grundvelli laga. Í því felst eftirlit 
með þeim aðilum sem sinna dreifingu á svæðinu. Kærandi vísar í kæru sinni til 
skilgreiningar á dreifingaraðila úr reglugerð 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá 
starfsemi í landi þar sem segir að dreifingaraðili sé „söluaðili olíu eða sérhæft fyrirtæki er 
annast dreifingu eldsneytis fyrir söluaðila.“ Kærandi kýs að skilja það sem svo að söluaðili 
olíu falli þar með undir eftirlit HNV með dreifingu olíu. Samkvæmt þessu telur kærandi í 
kæru sinni að HNV beri að leita til söluaðila um umbeðnar upplýsingar þar sem kæranda 
sé ómögulegt að veita þær á grundvelli trúnaðar. Þessi sjónarmið sem fram kom í kærunni 
eru í mótsögn við bréf dags. 13. nóvember 2019 til HNV, sem Gestur Guðjónsson 
yfirmaður umhverfissviðs Olíudreifingar ritar, en í því kemur fram að fyrirtækið geri sér 
grein fyrir upplýsingaskyldu gagnvart Heilbrigðisnefndinni en færst er undan að veita 
upplýsingarnar á öðrum forsendum. 

HNV hafnar þessum skýringum í kærunni, þar sem kærandi sé „sérhæft fyrirtæki er 
annast dreifingu eldsneytis fyrir söluaðila“ og því sá aðili sem veita beri umbeðnar 
upplýsingar á grundvelli eftirlits, sbr. 5. tl. 2. mgr. 5. gr.  reglugerðar nr. 884/2017. 

HNV ítrekar enn og aftur að eftirlit með dreifingu á grundvelli 5. gr. reglugerðar 884/2017 
felur í sér eftirlit með flutningsaðilum olíu en ekki söluaðilum. Til þess að HNV geti sinnt 
eftirlitshlutverki sínu ber dreifingaraðili að veita umræddar upplýsingar biðji eftirlitsaðili um 
þær á málefnalegum grunni og upplýsingarnar eru til þess fallnar að sinna eftirliti. 
Kæranda ber því að afhenda HNV umbeðnar upplýsingar. 

Fylgiskjali nr. 3 með kæru er Grein 5.2.1. úr hluthafasamningi Olíudreifingar ehf. 
Kærandi vísar m.a. til þessa skjals sem hefur ekki áður verið kynnt Heilbrigðiseftirlitinu á 
fyrri stigum málsins, sem grundvöll synjunar á umbeðnum upplýsingum til HNV. 
Trúnaðarskylda um starfsemi eigenda félagsins sem kærandi vísar til úr ofangreindu 
fylgiskjali nær einfaldlega ekki til umbeðinna upplýsinga HNV og því ótengt með öllu.  

Upplýsingar um magn olíuflutnings um t.t. svæði, Norðvesturland, í þeim tilgangi að sinna 
eftirliti og meta hættu slíkra flutninga almennt um svæðið getur ekki talist til viðkvæmra 
viðskiptaupplýsinga í ætt við það sem átt er við í hluthafasamningi kæranda. HNV fór ekki 
fram á víðtækari upplýsingar en nauðsynlegt var í beiðni sinni. Um var að ræða 
lágmarksupplýsingar til þess að leggja gróft mat á áhættu olíuflutninga um 
Norðvesturland. HNV getur aðeins með þessu móti undirbúið viðeigandi viðbrögð við 
væntanlegu olíuslysi á svæðinu. 

Sömu sjónarmið kæranda um trúnaðarskyldu eiga við um fylgiskjal 5 í kæru, tölvupóst 
frá Samkeppniseftirlitinu. Þar segir að þeir hlutar upplýsinganna sem geti talist viðkvæmar 
viðskiptaupplýsingar verði afhentar með því skilyrði að viðkomandi stjórnvald gæti 



trúnaðar um þær upplýsingar og sendi þær ekki áfram til óviðkomandi aðila. Nú vantar 
fyrirspurn kæranda sem var tilefni þessa svars Samkeppniseftirlitsins og því ómögulegt 
að gera sér í hugarlund hvað var nákvæmlega spurt að. HNV ítrekar þó þá afstöðu sína 
hvað þetta varðar að ekki hefur verið beðið um neinar upplýsingar sem geti talist 
viðkvæmar viðskiptaupplýsingar. 

HNV óskaði aðeins eftir almennum magntölum fyrir einn mánuð með eins lítið íþyngjandi 
hætti og mögulegt var. Um var að ræða upplýsingar á grundvelli eftirlits með einföldum 
og aðgengilegum hætti. Lagt var til að upplýst yrði um magntölur fyrir september 2019 
þar sem þær tölur ættu að vera aðgengilegastar fyrir kæranda á þessum tímapunkti en 
beiðnin var send í október 2019. Gætt var að reglum um meðalhóf við val á leiðum við 
eftirlit og mikilvægi góðs samstarfs við kæranda og aðra flutningsaðila haft að leiðarljósi. 
Heilbrigðiseftirlitið vonast enn til þess að forsvarsmenn Olíudreifingar sjái að sér og veiti 
umbeðnar upplýsingar eftir að hafa kynnt sér þessa greinargerð og falli frá kæru á hendur 
Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra. 

Á grundvelli alls þess sem að framan greinir er farið fram á það af hálfu Heilbrigðisnefndar 
Norðurlands vestra að úrskurðarnefnd Umhverfis- og auðlindamála hafni kröfu kæranda 
um ógildingu áminningar, dags. 21. janúar 2020. Jafnframt er farið fram á það að 
úrskurðarnefndin hafni því að kæranda sé ekki heimilit að afhenda HNV umbeðnar 
upplýsingar og gert að afhenda þær án tafar að viðlögðum frekari þvingunaraðgerðum af 
hálfu Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra. 

 

 

Virðingarfyllst 
 

___________________________ 
Sigurjón Þórðarson 

framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlits Nv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gangur málsins 

 

 

1. 16. 10. 2019, Heilbrigðiseftirlitið skrifar Olíudreifingu og óskar eftir upplýsingum.   

2. 17.10.2019, Olíudreifing fer fram lagalegan rökstuðning og spyr hvort fyrirspurnin 
sé beint einungis að Olíudreifingu.  

3. 17.10.2019, Heilbrigðiseftirlitið vísar á ný í reglugerðir sem krafan byggist á og fer 
fram á að fyrirtækið gefi skýr svör um hvort  það hyggist veita umbeðnar 
upplýsingar.  

4. 17.10. 2019, Olíudreifing gerir athugasemd við orðalag.   

5. 17.10. 2019, Heilbrigðiseftirlitið óskar eftir hvenær vænta má að umbeðnar 
upplýsingar berist.  

6. 17.10. 2019, Olíudreifing gefur til kynna að svör berist fyrir 1. nóvember 2019.  

7. 4.11. 2019, Heilbrigðiseftirlitið minnir á að umbeðnar upplýsingar hafi ekki borist.  

8. 8.11. 2019, Heilbrigðiseftirlitið tilkynnir í samræmi við stjórnsýslulög að málið verði 
tekið fyrir á næsta fundi Heilbriðgisnefndar.   

9. 13.11.2019, Olíudreifing hafnar að veita umbeðnar upplýsingar á grundvelli 
samkeppnissjónarmiða.  

10. 13.11.2019  Heilbrigðiseftirlitið fer fram á að Olíudreifing og endurskoði ákvörðun 
sína og jafnframt nánari rökstuðningi, ef ákvörðun verði ekki breytt.      

11. 20.11.2019, Heilbrigðisnefnd Nv. Bókar á fundi sínum að svör Olíudreifingar séu 
ófullnægjandi.   

12. 4. 12. 2019, Olíudreifing, sendir afrit af bréfskriftum fyrirtækisins og 
Samkeppniseftirlitsins vegna upplýsingagjafar. Samkeppniseftirlitið gerði ekki 
athugasemd við upplýsingagjöf til Heilbrigðiseftirlitsins, en fór jafnframt fram á að 
gætt yrði trúnaðar um viðkvæmar viðskiptaupplýsingar. Olíudreifing skilgreindi 
síðan allar magntölur sem viðkvæmar viðskiptaupplýsingar.  

13. 9.12.2019, Framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlitsins fundaði með forsvarsmönnum 
N1 í aðalstöðvum fyrirtækisins vegna bensínleka á Hofsósi, sem Olíudreifing 
þjónustaði. Óskaði framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlitsins eftir því að fulltrúi 
Olíudreifingar sæti fundinn til þess að greiða úr upplýsingagjöf fyrirtækisins.  
Fulltrúi Olíudreifingar afboðaði komu sína á fundinn með skömmum fyrirvara.      



14. 16.12.2019, Heilbrigðiseftirlitið hafnaði einhliða skilyrðingu á upplýsingagjöf og 
óskar eftir upplýsingum um reglur sem fyrirtækið hefur sett sér um færð og veður 
þegar farið er með olíufarma yfir fjallvegi.   

15. 16.12.2019, Olíudreifing hafnar að veita umbeðnar upplýsingar og vísar á hluthafa 
Olíudreifingar ehf. um svör.  

16. 16.12.2019, Heilbrigðiseftirlitið boðar áminningu.  

17.  17.12.2019, Olíudreifing ítrekar sína fyrri afstöðu.  

18.  6.1. 2020, Heilbrigðiseftirlitið tilkynnir Olíudreifingu að lagt verði til að fyrirtækinu 
verði veitt áminning.  

19. 6.1.2020, Olíudreifing ítrekar fyrri afstöðu.  

20. 6.1. 2020 Heilbrigðiseftirlitið ítrekar fyrri afstöðu og bendir á að málið varðar ríka 
hagsmuni sveitarfélaga og skipulagsyfirvalda og þess vegna getur verið mikilvægt 
að miðla  magnupplýsingum um flutning á hættulegum varningi. 

21. 21.1.2020 Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra samþykkir eftirfarandi: 

Flutningur á olíu á Norðurlandi vestra. 
Borist hafa fullnægjandi upplýsingar frá einum flutningsaðila þ.e. Skeljungi og er 
þakkað fyrir þær upplýsingar. 
Heilbrigðiseftirlitinu hafa ekki enn borist upplýsingar um heildarmagn olíu sem 
Olíudreifing hf. hefur flutt á eftirlitssvæði HNv í september mánuði 2019, þrátt fyrir 
ítrekaðar beiðnir þar um.Til þess að knýja á um fullnægjandi upplýsingar þá veitir 
Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra Olíudreifingu hf. formlega áminningu vegna 
brota á reglugerð 884/2017 sem byggir á lögum nr. 7/1998. Áminningin er veitt í 
samræmi við 60. gr. laga nr. 7/1998. 
Olíudreifingu er heimilt að kæra þá ákvörðun til úrskurðanefndar um umhverfis- 
og auðlindamál. 
Nefndin íhugar ennfremur að beita frekari þvingunarúrræðum til þess knýja á um 
umbeðnar upplýsingar, ef fyrirtækið heldur áfram hunsa beiðnir nefndarinnar. 
Í kjölfar fækkunar olíubirgðastöðva á eftirlitssvæðinu, hafa flutningar á olíu 
stóraukist á vegum sem væntanlega hefur aukið áhættu á óhöppum. Nefndin 
hefur lagt áherslu á að umhverfisyfirvöld vinni að áhættumati og bættri 
viðbragðsáætlun vegna aukinna olíuflutninga á vegunum. Óhöpp við flutninga á 
landi geta m.a. valdið mengun vatnsbóla, laxveiðiám og spjöllum á náttúru 
Íslands. 

 

 

 

 



 

Bréfaskipti við Olíudreifingu, númer í rauðum sviga eiga  vísun í gang málsins hér 
að framan. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RE: Varðandi skilyrði sem Olíuídreifing setur vegna óskar 

Heilbrigðiseftirlitsins um upplýsingar, sbr. tölvup. dags, 4.12. sl. 
Hörður Gunnarsson <hordur@odr.is> 
mán. 6.1.2020 13:35 

Til: 

•  Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is>Afrit:arijohann <arijohann@skagafjordur.is>;Gestur Guðjónsson gestur@odr.is 

(19) 
Sæll Sigurjón og gleðilegt ár. 

  
Eins og fram hefur komið telur Olíudreifing sig ekki geta afhent umbeðin gögn nema viðtakandi, HNV í 
þessu tilviki,  samþykki að með þau verði farið sem trúnaðarmál.  Sjá nánar túlkun Samkeppniseftirlitsins 
frá 4. des s.l. sem er meðfylgjandi og hefur áður verið send til þín til upplýsinga. 
  
„Samkeppniseftirlitið getur fallist á það að ODR veiti Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra aðgang að 
upplýsingum sem geta talist nauðsynlegar til þess að meta áhættu af olíuflutningum á milli landshluta. 
Þess er þó óskað að farið verði fram á það þeir hlutar upplýsinganna sem geta talist viðkvæmar 
viðskiptaupplýsingar verði afhentar með því skilyrði viðkomandi stjórnvald gæti trúnaðar um þær 
upplýsingar og sendi þær ekki áfram til óviðkomandi aðila“. 
  
Það sem mestu máli skiptir en virðist gleymast er að umbeðnar upplýsingar berist HNV, saman hvaðan 
þær koma, svo að fram geti farið áhættumat á flutningum eldsneytis á tilteknu svæði.  Oliudreifing lagði 
til að eigendur þessara upplýsinga afhentu þær til beiðenda og þannig væri hægt á grunni þeirra að hefja 
umrætt áhættumat.  Mér vitanlega hafa HNV þegar borist þessar upplýsingar frá N1 og vitað er að Olís 
er reiðbúið að afhenda sinn hluta upplýsinganna um afgreitt og þar með flutt magn verði eftir því 
óskað.  Báðir eigendur upplýsinganna er því fúsir til að afhenda þær HNV sé þess óskað. 
  
Að ofangreindu sögðu legg ég til að HNV hafi samband við Olís og óski eftir að fá sendar upplýsingar um 
olíuflutninga frá þeim þannig að málið leysist á sem einfaldastan og skjótastan máta.  Ljóst má vera að 
það togast á í þessu máli upplýsingalög og skilyrði Samkeppniseftirlitsins sem gilda um starfsemi og 
trúnað Olíudreifingar sem ég veit að þú hefur fullan skilning á.  Málið má hinsvegar leysa á einfaldan hátt 
með því að óska eftir viðbótarupplýsingum frá Olís svo að vinna við áhættumat geti farið fram. 
  
Heyri frá þér með framvindu málsins. 
  
Kær kveðja, 
Hörður 



  
  
From: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Sent: mánudagur, 6. janúar 2020 12:03 
To: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is>; Hörður Gunnarsson <hordur@odr.is> 
Cc: arijohann <arijohann@skagafjordur.is> 
Subject: Re: Varðandi skilyrði sem Olíuídreifing setur vegna óskar Heilbrigðiseftirlitsins um upplýsingar, 
sbr. tölvup. dags, 4.12. sl. 

  

  
Sauðárkróki, 6. janúar 2019 

Olíudreifing  

 (18) 
 

  
  
Hér með er upplýst að næsti fundur Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra verður haldinn þann 
9. janúar 2020 á Sauðárkróki.  Á dagskrá verður að óbreyttu tillaga um að veita Olíudreifingu 
formlega áminningu, þar sem Olíudreifing hefur ekki enn farið að ósk Heilbrigðiseftirlitsins um 
upplýsingagjöf um umfang ollíuflutninga. 
  

Virðingarfyllst 
Sigurjón Þórðarson 

heilbrigðisfulltrúi 

 
Frá: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Sent: þriðjudagur, 17. desember 2019 08:36 
Til: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Efni: RE: Varðandi skilyrði sem Olíuídreifing setur vegna óskar Heilbrigðiseftirlitsins um upplýsingar, sbr. 
tölvup. dags, 4.12. sl. 

(17) 
  
Hættu þessari vitleysu. 
Þessar upplýsingar eru þegar komnar til Olís og N1. Sendum þeim þær strax í gær. 
Við verðum að fara að lögum. Öllum lögum. 
Kv 
Gestur 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
From: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Sent: mánudagur, 16. desember 2019 18:14 
To: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is>; Hörður Gunnarsson <hordur@odr.is> 
Cc: uar@uar.is; ust@ust.is; arijohann <arijohann@skagafjordur.is> 
Subject: Re: Varðandi skilyrði sem Olíuídreifing setur vegna óskar Heilbrigðiseftirlitsins um upplýsingar, 
sbr. tölvup. dags, 4.12. sl. 

   
Sauðárkróki, 16.12.2019 

(16) 
 
Olíudreifing 

Hörður Gunnarsson 

  
 

Varðandi afstöðu Olíudreifingar að hafna því að fara að lögum nr. 7/1998 og ákvæðum 
reglugerðar 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi, um upplýsingagjöf til 
Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra 

  
Á fundi Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra, þann 20. nóvember sl. var skorað á Olíudreifingu 
að endurskoða afstöðu sína gagnvart eðlilegri upplýsingagjöf sbr. 57.gr. reglugerðar 550/2018, 
um starfsemi sína á Norðurlandi vestra og Fjallabyggð, en að öðrum kosti þá íhugaði nefndin á 
beita þvingunarúrræðum laga nr. 7/1998.    
  
Í svari Olíudreifingar dags. 16.12.2019, er allri upplýsingagjöf hafnað á grundvelli 
samkeppnissjónarmiða þar sem Heilbrigðiseftirlitið greindi frá þeim lögum og reglum, skirflega 
til fyrirtækisins, sem gilda í landinu um upplýsingar um umhverfismál!   
Það að Olíudreifing hafni allri upplýsingagjöf m.a. að greina frá þeim verklagsreglum sem gilda 
hjá fyrirtækinu um kröfur til færðar og veðurs, við flutninga olíuförmum yfir fjallgarða, á 
forsendum samkeppnissjónarmiða er ómálefnalegt að mati undirritaðs og að sama skapi er 
ómálefnalegt að vísa ágreiningi Heilbrigðiseftirlitsins við Olíudreifingu á einstaka hluthafa 
fyrirtækisins.  
  
Í ljósi ofangreinds þá mun undirritaður leggja til að Olíudreifingu verði veitt formleg áminning 
sbr. 60. gr. laga nr. 7/1998, á næsta fundi Heilbrigðisnefndar. 
  
Í samræmi við 13 gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, forsvarsmönnum Olíudreifingar gefinn kostur 
á tjá sig um málið og senda inn greinargerð til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra. Farið er 
fram á greinargerðin berist ekki síðar en 2. janúar til Heilbrigðiseftirlitsins.  
    
Hér með er forsvarsmönnum Olíudreifingar  vakinn athygli á 65. gr. laga nr 7/1998 um að hægt 
sé að vísa ágreiningi um ákvarðanir Heilbrigðisnefndar Norðurlands vestra til úrskurðarnefndar 
um umhverfis- og auðlindamál.  



  
Virðingarfyllst  

Sigurjón Þórðarson  
heilbrigðisfulltrúi  

  
  
  

 
Frá: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Sent: mánudagur, 16. desember 2019 16:24 
Til: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Afrit: uar@uar.is <uar@uar.is>; ust@ust.is <ust@ust.is>; arijohann <arijohann@skagafjordur.is> 
Efni: RE: Varðandi skilyrði sem Olíuídreifing setur vegna óskar Heilbrigðiseftirlitsins um upplýsingar, sbr. 
tölvup. dags, 4.12. sl. 

(15) 
  
Í upphaflegu erindi var einungis fjallað um magn, svo því sé til haga haldið. 
Þar sem afstaða embættisins er sú að þau gögn sem veitt yrðu embættinu verði gerð opinber, verður 
félagið, í ljósi skilyrða Samkeppniseftirlitsins um upplýsingagjöf og túlkunar Samkeppniseftirlitsins á þeim 
skilyrðum, sem send voru embættinu með tölvupósti þann 4.12.2019, að hafna ósk embættisins um 
upplýsingar, þar sem þær eru viðkvæmar viðskiptaupplýsingar sem félagið má ekki afhenda án 
trúnaðarskyldu. 
Er embættinu vísað á eigendur upplýsinganna, Olíuverzlunar Íslands hf, N1 ehf og Atlantsolíu ehf. með 
þetta erindi. 
Kveðja, 
Gestur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



From: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Sent: mánudagur, 16. desember 2019 16:07 
To: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Cc: uar@uar.is; ust@ust.is; arijohann <arijohann@skagafjordur.is> 
Subject: Varðandi skilyrði sem Olíuídreifing setur vegna óskar Heilbrigðiseftirlitsins um upplýsingar, sbr. 
tölvup. dags, 4.12. sl. 

  

Sauðárkróki, 16. 12. 2019 

(14) 
 

Olíudreifing 

Gestur Guðjónsson 

  

  

Um skilyrði Olíudreifingar vegna óskar um upplýsingar. 
  

Það liggur fyrir að Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra hefur óskað eftir upplýsingum um magn 
olíu frá olíubirgðastöð Olíudreifingar á Akureyri:  
a) sem flutt er um Öxnadalsheiðina og í Skagafjörð og Húnavatnssýslur á mánuði t.d. september 
2019 og  fjölda ferða olíuflutningabíla með framangreint magn. 
b) sem flutt er um Ólafsfjarðarmúlagöng og til Fjallabyggðar, í september 2019 og  fjölda ferða 
olíuflutningabíla með framangreint magn. 
  
Olíudreifing hefur ekki séð sér fært að svara umræddri fyrirspurn og er hún því hér ítrekuð og 
jafnframt óskað eftir frekari upplýsingum um hvaða reglur fyrirtækið hefur sett sér um færð og 
veður þegar flutningar eiga sér stað með olíu yfir fjallvegi.  
 Þess skal getið að nefndin getur óskað eftir mun ítarlegri upplýsingum um flutninga , en gert 
var í þeirri ósk sem lögð var fram þann 16.10. 2019,  sbr. 56. gr. reglugerðar 884/2017. 
  

Hvað varðar þau skilyrði sem Olíudreifing setur er varðar upplýsingagjöf þá er vakinn athygli á 
því að lög nr. 23/2006 sem Olíudreifing vitnar til, eru fallin úr gildi. Heilbrigðiseftirlitið er hins 
vegar  bundið af X kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og upplýsingalögum nr. 140/2012, en í þeim 
kemur fram að almenningur hefur ríkan rétt til þess að óska eftir upplýsingum og sömuleiðis 
hvílir ákveðin frumkvæðisskylda á stjórnvöldum, um að veita almenningi upplýsingar er varða 
umhverfismál. 
  

Virðingarfyllst  
Sigurjón Þórðarson 

heilbrigðisfulltrúi 
  

 

 



Frá: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Sent: miðvikudagur, 4. desember 2019 09:43 
Til: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Afrit: Grétar Mar Steinarsson <gretar@odr.is>; Hörður Gunnarsson <hordur@odr.is> 
Efni: FW: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

(12) 
 

  
Góðan daginn 
  
Olíudreifing hefur fengið álit Samkeppniseftirlitsins á að afhenda Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra 
upplýsingar um olíuflutninga sem hefur fallist á það með tölvupósti frá  2.desember 2019 að uppfylltum 
skilyrðum.  
  
„Þess er þó óskað að farið verði fram á það þeir hlutar upplýsinganna sem geta talist viðkvæmar 
viðskiptaupplýsingar verði afhentar með því skilyrði viðkomandi stjórnvald gæti trúnaðar um þær 
upplýsingar og sendi þær ekki áfram til óviðkomandi aðila“ 
  
Olíudreifing telur að umrædd gögn séu viðkvæmar viðskiptaupplýsingar og að upplýsingaskylda 
umhverfismála víki því gagnvart þessum skilyrðum sbr 3. tölulið 6 gr laga nr 23/2006 um upplýsingarétt 
um umhverfismál 
  
Vinsamlega staðfestið að farið verði með upplýsingarnar í samræmi við tilmælin og í framhaldinu verða 
upplýsingarnar veittar. 
  
Kv 
Gestur 
  
From: Magnús Þór Kristjánsson <magnus@samkeppni.is> 
Sent: mánudagur, 2. desember 2019 14:44 
To: Hörður Gunnarsson <hordur@odr.is> 
Cc: Grétar Mar Steinarsson <gretar@odr.is>; Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is>; Halldór Hallgrímsson 
Gröndal <halldor@samkeppni.is> 
Subject: RE: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

  
Sæll Hörður. 
  
Samkeppniseftirlitið getur fallist á það að ODR veiti Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra aðgang að 
upplýsingum sem geta talist nauðsynlegar til þess að meta áhættu af olíuflutningum á milli landshluta. 
Þess er þó óskað að farið verði fram á það þeir hlutar upplýsinganna sem geta talist viðkvæmar 
viðskiptaupplýsingar verði afhentar með því skilyrði viðkomandi stjórnvald gæti trúnaðar um þær 
upplýsingar og sendi þær ekki áfram til óviðkomandi aðila. 
  
Vinsamlegast staðfestu móttöku.   
  
 
Með bestu kveðju, 



 

Magnús Þór Kristjánsson 
Verkefnastjóri | magnus@samkeppni.is 
  
From: Hörður Gunnarsson <hordur@odr.is> 
Sent: mánudagur, 2. desember 2019 11:40 
To: Magnús Þór Kristjánsson <magnus@samkeppni.is> 
Cc: Grétar Mar Steinarsson <gretar@odr.is>; Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is>; Halldór Hallgrímsson 
Gröndal <halldor@samkeppni.is> 
Subject: RE: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

  
                Sæll Magnús. 
  
                Hafið þið haft tök á að skoða neðangreint fyrir okkur? 
  
                Kv Hörður 
   

Bestu kveðjur / Best regards 
Hörður Gunnarsson 
Framkvæmdastjóri/Managing Director. 
Simi / phone 5509930 - 8980969 
hordur@odr.is 
www.oliudreifing.is 

  

 
  
From: Magnús Þór Kristjánsson <magnus@samkeppni.is> 
Sent: föstudagur, 15. nóvember 2019 13:49 
To: Hörður Gunnarsson <hordur@odr.is> 
Cc: Grétar Mar Steinarsson <gretar@odr.is>; Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is>; Halldór Hallgrímsson 
Gröndal <halldor@samkeppni.is> 
Subject: RE: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

  
Sæll Hörður. 
  
Ég staðfesti móttöku. Við skoðum þetta og verðum í sambandi. 
  
 
Með bestu kveðju, 
 

Magnús Þór Kristjánsson 
Verkefnastjóri | magnus@samkeppni.is 
  
From: Hörður Gunnarsson <hordur@odr.is> 
Sent: föstudagur, 15. nóvember 2019 13:37 
To: Magnús Þór Kristjánsson <magnus@samkeppni.is> 
Cc: Grétar Mar Steinarsson <gretar@odr.is>; Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Subject: FW: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

  
                Sæll Magnús. 
  



                Neðangreind beiðni barst Olíudreifingu frá heilbrigðisfulltrúa Norðurlands Vestra.  
  

Óska eftir afstöðu Samkeppniseftirlitsins vegna framkominnar beiðni HNV sem að okkar mati 
getur ekki samrýmst undanþágu eftirlitsins sem gerð var við stofnun Olíudreifingar né nýgerðri sátt SKE 
og félagsins þar sem lögð er áhersla á trúnað við meðhöndlun á viðskiptalegum upplýsingum. 

  
Kær kveðja, með von um að Samkeppniseftirlitið geti gefið okkur leiðbeinandi ráðgjöf vegna 

umræddrar beiðni HNV. 
  
  
   

Bestu kveðjur / Best regards 
Hörður Gunnarsson 
Framkvæmdastjóri/Managing Director. 
Simi / phone 5509930 - 8980969 
hordur@odr.is 
www.oliudreifing.is 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



From: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Sent: miðvikudagur, 13. nóvember 2019 13:18 
To: ODR-ODR <Oliudreifing@odr.is>; Hörður Gunnarsson <hordur@odr.is> 
Cc: arijohann <arijohann@skagafjordur.is>; ust@ust.is; Grétar Mar Steinarsson <gretar@odr.is>; Gestur 
Guðjónsson <gestur@odr.is>; samkeppni@samkeppni.is; uar@uar.is 
Subject: Re: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

  

Sauðárkróki, 13. nóvember 2019 

 (10) 
 

Olíudreifing  
Hörður Gunnarsson  
forstjóri   
  
  
Ósk um endurskoðun á ákvörðun um að hafna upplýsingagjöf og jafnframt nánari 
rökstuðningi fyrir ákvörðun um höfnun, ef henni verður ekki breytt. 
  
Óskað er eftir endurskoðun á ákvörðun fyrirtækisins, um að hafna því að veita upplýsingar sem 
óskað var eftir með neðangreindu skeyti dags. 16. október sl. um flutning á olíu á Norðurlandi 
vestra og Fjallabyggð.   
Farið var fram á upplýsingar um olíuflutninga, í kjölfar eftirfarandi bókunar Heilbrigðisnefndar 
Norðurlands vestra frá því 3.9. sl , en alvarleg óhöpp höfðu átt sér stað í Skagafirði sl. sumar þar 
sem þúsundir lítrar af olíu höfðu farið út í umhverfið, sbr. slys á Öxnadalsheiði þann 24.7. 2019. 
  
Bókun nefndarinnar:  

• "Nefndin óskar eftir því að Umhverfisráðuneytið og Umhverfisstofnun upplýsi nefndina um 
hvort teknar hafi verið saman upplýsingar um afleiðingar fækkunar olíubirgðastöðva á 
landinu sem hefur leitt til mun meiri aksturs á vegum með olíu. Ef umrætt áhættumat er ekki 
til staðar þá óskar nefndin eftir að gert verði slíkt mat. Óhöpp við olíuflutninga á landi geta 
m.a. valdið mengun á vatnsbólum, laxveiðiám og spjöllum á náttúru." 

  
Heilbrigðiseftirlitið vísar til að ákvörðunin verði endurskoðuð, um að hafna upplýsingagjöf, í ljósi 
umhverfisstefnu fyrirtækisins sem á að vera samofin öllum rekstri félagsins. Fram kemur í 
framsækinni stefnu félagsins, að Olíudreifing hyggist ná fram umræddum markmiðum með 
upplýsingagjöf til hagsmunaaðila og uppfylla kröfur yfirvalda.   
  
Ákvörðun Olídreifingar kom verulega á óvart, þar sem hún stangast á við ofangreinda stefnu og 
sömuleiðis mátti ráða af svörum fulltrúa félagsins, að verið væri að taka umræddar upplýsingar 
saman.  
Óskað er eftir nánari rökstuðningi fyrir því þ.e. ef staðið verður við ávörðun félagsins um að 
hafna því að veita umbeðnar upplýsingar á grundvelli samkeppnissjónarmiða. Farið er fram á að 
sá rökstuðningur verði sendur Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra fyrir 20. nóvember nk.   
  



Fyrirhugað var að taka svör félagsins fyrir á fundi þann 14.11.2019, en þeim fundi var frestað til 
20.11.2019.  
  

  
Virðingarfyllst 

Sigurjón Þórðarson  
heilbrigðisfulltrúi 

  
  

  
  
  
  
Afrit: formaður Heilbrigðisn., Umhverfisstofnun og Samkeppniseftirlitið  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Frá: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Sent: miðvikudagur, 13. nóvember 2019 11:21 
Til: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is>; ODR-ODR <Oliudreifing@odr.is> 
Afrit: arijohann <arijohann@skagafjordur.is>; ust@ust.is <ust@ust.is>; Hörður Gunnarsson 
<hordur@odr.is>; Grétar Mar Steinarsson <gretar@odr.is> 
Efni: RE: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

 (9) 
 
Sæl 
Okkur er vandi á höndum með að svara þessu erindi með þeim hætti sem spurningar eftirlitsins hljóða. 
  
Í úrskurði Samkeppniseftirlitsins um stofnun Olíudreifingar á sínum tíma, sem ítrekað var nýlega í sátt 
sem gerð var við Samkeppniseftirlitið, er Olíudreifingu óheimilt að afla og miðla viðskiptalegum 
upplýsingum. 
Með því að gefa upp heildarmagn geta aðilar dregið sínar tölur frá heildartölunni og fengið 
markaðsupplýsingar um stöðu samkeppnisaðila. 
  

https://www.samkeppni.is/utgafa/frettir/nr/3117 

https://www.samkeppni.is/media/skjol/Festi-N1---Satt-an-trunadar.pdf - sjá blaðsíðu 19 

https://www.samkeppni.is/media/akvardanir/Akvordun-Hagar-Olis-DGV-eintak-an-

trunadar.pdf  sjá bls 285 
  
Olíudreifing telur sig ekki geta veitt umbeðnar upplýsingar án þess að ganga á svig við þessi skilyrði. 
Félagið þyrfti að fá álit til þess bærra aðila áður en slíkar upplýsingar yrðu veittar. 
  
Félagið gerir sér grein fyrir eftirlitshlutverki heilbrigðisnefnda og skorar á heilbrigðisnefndina að 
skilgreina upplýsingabeiðni sína á þann hátt að hægt sé að svara þeim án þess að félagið brjóti um leið 
trúnaðarskyldu sína gagnvart öðrum yfirvöldum við að veita upplýsingar sem nýtast heilbrigðisnefndinni 
í eftirliti sínu. 
  
Kv 
Gestur 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



From: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Sent: föstudagur, 8. nóvember 2019 17:01 
To: ODR-ODR <Oliudreifing@odr.is> 
Cc: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is>; arijohann <arijohann@skagafjordur.is>; ust@ust.is 
Subject: Fs: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

(8) 
 

  

Olíudreifing  
  
Í samræmi við 13. gr. stjórnsýslulaga, þá er vakin athygli á að  málefni Olíudreifingar sem snúa 
að upplýsingagjöf sbr. neðangreint erindi dags. 16.10. sl,  vegna flutnings á olíu, verða tekin til 
umfjöllunar á næsta fundi Heilbrigðisnefndar sem haldinn verður þann 14.11.2019.  
  
Undirritaður ítrekrar hér með ósk um að fá umbeðnar upplýsingar og að þær berist í tæka tíð 
fyrir ánæsta fundi Heilbrigðisnefndarinnar.  
  

Virðingarfyllst  
Sigurjón Þórðarson 

heilbrigðisfulltrúi 
  
    
  

 
Frá: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Sent: mánudagur, 4. nóvember 2019 11:31 
Til: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Afrit: Ari Jóhann Sigurðsson <tenor@simnet.is>; ust@ust.is <ust@ust.is>; Alfreð HNE <alfred@hne.is> 
Efni: Re: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

 (7) 
 

Olíudreifing  
Gestur Guðjónsson 

  
  
Heilbrigðiseftirlitið minnir á erindið frá 17.10. sl. þar sem óskað var eftir upplýsingum flutning á 
olíu fyrirtækisins frá Akureyri og til Fjallabyggðar annars vegar og hins vegar flutning olíu um 
Öxnadalsheiðin og í Skagafjörð og Húnavatnssýslur. 
  

Virðingarfyllst  
Sigurjón Þórðarson 

heilbrigðisfulltrúi  

 



 
Frá: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Sent: fimmtudagur, 17. október 2019 16:22 
Til: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Afrit: Ari Jóhann Sigurðsson <tenor@simnet.is>; ust@ust.is <ust@ust.is>; Alfreð HNE <alfred@hne.is> 
Efni: RE: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

 (6) 
 
Ég er með erlendan úttektarmann í úttektum vegna ISO 14001 alla þessa og næstu viku. 
Fer í þetta eftir það. 
  
From: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Sent: fimmtudagur, 17. október 2019 15:47 
To: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Cc: Ari Jóhann Sigurðsson <tenor@simnet.is>; ust@ust.is; Alfreð HNE <alfred@hne.is> 
Subject: Re: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

  

(5) 
 
Olíudreifing   
Gestur Guðjónsson 

  
  
Mér þykir miður að Olíudreifing hafi lesið aðdróttanir út úr beiðni Heilbrigðiseftiritsins, en af 
neðangreindum pósti frá í morgun má helst skilja að fyrirtækið ætli að verða við beiðni 
eftirlitsins og er þakkað fyrir það. 
  
Vinsamlega þá er óskað upplýsingum hvenær vænta má svars við fyrirspurninni um magn olíu 
sbr. fyrirspurn dags. 16.10.2019.  
  

Sigurjón Þórðarson 

framkvæmdastjóri HNv 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Frá: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Sent: fimmtudagur, 17. október 2019 10:59 
Til: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Afrit: Ari Jóhann Sigurðsson <tenor@simnet.is>; ust@ust.is <ust@ust.is>; Alfreð HNE <alfred@hne.is> 
Efni: RE: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

 (4) 
 
Hvað á embættið  við með þessum aðdróttunum í síðustu setningunni. 
Þetta er einföld ósk, að yfirvöld skuli í öllum sínum ákvörðunum og störfum visa í þær réttarheimildir 
sem þau byggja óskir og ákvarðanir sínar á. 
  
From: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Sent: fimmtudagur, 17. október 2019 10:42 
To: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Cc: Ari Jóhann Sigurðsson <tenor@simnet.is>; ust@ust.is; Alfreð HNE <alfred@hne.is> 
Subject: VEGNA: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

(3) 
 

  
Sauðárkróki, 17.10.2019 

Olíudreifing 
Gestur Guðjónsson 
  
Neðangreind ósk er gerð með vísan í  5. gr. reglugerðar 884/2017 um varnir gegn olíumengun frá 
starfsemi í landi og reglugerð 550/2018, um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit m.a. 57. 
gr. um að rekstraraðili skuli aðstoða eftirlitsaðila og afla allra upplýsinga, sem eru þeim nauðsynlegar við 
framkvæmd eftirlits. 
  
Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra hefur þrýst á önnur félög sem dreifa olíu að fylgja reglum um varnir 
gegn olíumengun frá starfsemi á landi, með ýmsum hætti. Aldrei hefur verið nein fyrirstaða hjá 
fyrirtækjunum á að veita umbeðnar upplýsingar, m.a. um; flutninga, aldur tanka og 
mengunarvarnabúnað. 
  
Ef Olíudreifing hafnar að veita Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra umbeðnar upplýsingar, er óskað eftir 
staðfestingu á því. 
  

 
Sigurjón Þórðarson 

framkvæmdastjóri HNv 
  
  
  

  
  
  
  



  
  
  

 
Frá: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Sent: Thursday, October 17, 2019 8:32:46 AM 
Til: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Afrit: arijohann <arijohann@skagafjordur.is>; Alfreð HNE <alfred@hne.is>; ust@ust.is <ust@ust.is> 
Efni: RE: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 

 (2) 
 
Af hverju er eitt fyrirtæki tekið út, en ekki önnur? 
Óska eftir vísun í þau lög og reglur sem yfirvöld byggja þessa ósk á 
Kv 
Gestur 
  
From: Sigurjón Þórðarson <sigurjon@hnv.is> 
Sent: miðvikudagur, 16. október 2019 16:53 
To: Gestur Guðjónsson <gestur@odr.is> 
Cc: arijohann <arijohann@skagafjordur.is>; Alfreð HNE <alfred@hne.is>; ust@ust.is 
Subject: Vinsamleg ósk um upplýsingar um flutning á olíu - með kveðju Sigurjón 
  

Sauðárkróki, 16. október 2019 
  

 

(1) 
Olíudreifing  
Gestur Guðjónsson  
  
  
  
Ósk um upplýsingar um flutning á olíu frá Olíubirgðastöð Olíudreifingar á Akureyri og á starfssvæði 
Heilbrigðiseftirlits Nv. 
  
Heilbrigðisnefnd hefur samkvæmt 5. gr. reglugerðar 884/2017 opinbert eftirlit með dreifingaraðilum 
eldsneytis og hefur Heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra tekið flutning á olíu til umræðu á fundi sínum 
þann 3.9. 2019 og var þá gerð eftirfarandi bókun: 
  
"Nefndin óskar eftir því að Umhverfisráðuneytið og Umhverfisstofnun upplýsi nefndina um hvort 
teknar hafi verið saman upplýsingar um afleiðingar fækkunar olíubirgðastöðva á landinu sem hefur 
leitt til mun meiri aksturs á vegum með olíu. Ef umrætt áhættumat er ekki til staðar þá óskar nefndin 
eftir að gert verði slíkt mat. Óhöpp við olíuflutninga á landi geta m.a. valdið mengun á vatnsbólum, 
laxveiðiám og spjöllum á náttúru." 
  
Í framhaldi af umræddri bókun hefur umræða um olíuflutninga verið tekin upp á samráðsfundum 
Umhverfisstofnunar og heilbrigðiseftirlita sveitarfélaga og ákveðið að vinna frekar í málinu. 



Skipulagsyfirvöld sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa sömuleiðis sýnt málinu áhuga, enda geta miklir 
hagsmunir verið í húfi, að flutningar á olíu gangi áfallalaust fyrir sig. 
  
Hér með er óskað eftir upplýsingum um magn olíu frá olíubirgðastöð Olíudreifingar á Akureyri:  
a) sem flutt er um Öxnadalsheiðina og í Skagafjörð og Húnavatnssýslur á mánuði t.d. september 2019 
og  fjölda ferða olíuflutningabíla með framangreint magn. 
b) sem flutt er um Ólafsfjarðarmúlagöng og til Fjallabyggðar, í september 2019 og  fjölda ferða 
olíuflutningabíla með framangreint magn. 
  

Sigurjón Þórðarson 
framkvæmdastjóri HNv 

  
  
  
  
  
Afrit: 
Formaður Heilbrigðisnefndar Nv.  
Heilbrigðiseftirlit Ne 
Umhverfisstofnun 
  
  

 


