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Starfsleyfisskilyrði fyrir Þvottahúsið Slavko 
Velemir 

 
Samræmd starfsleyfisskilyrði vegna mengunarvarna, sbr. 8. gr. 

reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og 
mengunarvarnareftirlit, með síðari breytingum. Sjá einnig 

auglýsingu nr. 582/2000 um lista yfir mengandi starfsemi sem 
ekki er krafist ítarlegrar starfsleyfisgerðar. 

 

 

1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ 
 Heimild  

1.1 Sækja skal um nýtt starfsleyfi ef gera á breytingar á rekstrinum sem valda 

aukinni mengun eða mengunarhættu, taki nýr rekstraraðili við eða 

starfsemin flytur.  

Rgl. nr. 

550/2018 

1.2 Heimilt er að endurskoða starfsleyfisskilyrði skv. rg. nr. 14 ef í ljós koma 

annmarkar á framkvæmd þeirra, ef mengun er meiri en búast mátti við, ef 

nýjar reglur um mengunarvarnir taka gildi eða ef fram koma ný tækni er 

leiðir til bættra mengunarvarna.  

Rgl. nr. 

550/2018   

1.3 Í starfsleyfisskilyrðum eru skráðar sérstakar kröfur til mengunarvarna 

sem rekstur þarf að uppfylla. 

Rgl. nr. 

550/2018 

1.4 Við reksturinn skal leitast við að draga úr álagi á umhverfið, beita bestu 

aðgengilegu tækni þegar þær liggja fyrir og skipuleggja orkunotkun á sem 

vistvænastan hátt. 

Rgl. nr. 

550/2018 

1.5 Öll mengunaróhöpp þar sem hættuleg efni eða spilliefni berast í fráveitu, 

jarðveg, yfirborðsvatn eða sjó ber tafarlaust að tilkynna viðkomandi 

eftirlitsaðila.   

Rgl. nr. 

550/2018 

1.6 Starfsleyfi skal vera sýnilegt með áberandi hætti á starfsstöðinni. Eintak 

af skilyrðunum skal ávallt tiltækt á vinnustað og skal rekstraraðili bera 

ábyrgð á að efni þeirra sé kynnt viðkomandi starfsmönnum. 

 

1.7 Almenningur á rétt á upplýsingum um starfsleyfi og starfsleyfisumsókn í 

samræmi við ákvæði IV viðauka reglugerðar nr. 550/2018. Eftirlitsaðili 

birtir  þær upplýsingar og niðurstöður eftirlits opinberlega á vefsíðum 

sínum eða með öðrum aðgengilegum hætti 

Rgl. nr. 

550/2018 
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2.  LÓÐ OG HÚSNÆÐI 
  Heimild 

2.1 Virða skal lóðarmörk og ekki geyma hluti á öðrum svæðum en 

rekstraraðili hefur fengið til afnota. Lóð og húsnæði skal vera snyrtilegt 

og vel við haldið. Við húsnæðið skal vera viðurkennt sorpílát. 

Girðingum skal vel við haldið. 

Rgl. nr. 

737/2003 

16. og 

18. gr., 

sbr. rgl. 

550/2018  

2.2 Rekstraraðila ber að gæta þess að lóð og athafnasvæði mengist ekki eða 

þar safnist fyrir úrgangur, hlutir, búnaður og annað sem ekki tilheyrir 

starfseminni. Bifreiðum, tækjum. lausamunum, úrgangi og annað sem 

tilheyrir rekstraraðila skal snyrtilega komið fyrir á umráðasvæðinu og 

þannig að ekki valdis slysahættu.    

Rgl. nr. 

737/2003 

16. og 

18. gr., 

sbr. rgl. 

550/2018 

2.3 Rekstraraðila ber að virða það skipulag og nýtingu lóðar sem samþykkt 

hefur verið af byggingaryfirvöldum. Óheimilt er að nýta 

bílastæði sem ákveðin eru í skipulagi eða á samþykktum uppdráttum 

sem geymslu fyrir annað s.s. búnað eða tæki.  

Rgl. nr. 

112/2012 

2.4 Rekstraraðila ber að afla leyfis viðkomandi yfirvalda, eftir atvikum,  

fyrir staðsetningu olíugeyma sbr. ákvæði reglugerðar nr. 884/2017 um 

varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi. 

Rgl. nr. 

884/2017 

 

3. MENGUNARVARNIR 
  Heimild 

3.1 Starfseminni skal þannig háttað að hún valdi ekki fólki í nágrenninu 

óþægindum eða heilsufarslegri hættu vegna loft– eða hávaðamengunar. 

Komi upp vandamál vegna lyktar eða mengandi efna frá útblæstri er 

eftirlitsaðila  heimilt að krefjast úrbóta   s. s. breytinga á útrásum, eða 

hreinsunarbúnaðar. 

Rgl. nr. 

724/2008, rgl. 

nr. 550/2018 

52. gr. og 

Rgl. nr.  

787/1999  5. 

gr. og    9. gr. 

3.2 Upplýsingum um legu og fyrirkomulag frárennslislagna skulu vera 

tiltækar í fyrirtækinu. Engar breytingar verði gerðar á frárennsli sem 

skerði mengunarvarnir sem fyrir eru né takmarki möguleika á að koma 

þeim fyrir í framtíðinni. Fráveitukerfi skal vera tvöfalt sé þess talin þörf. 

Mengunarvarnabúnaði skal komið fyrir á fráveitu í samræmi við ákvæði 

III. kafla reglugerðar nr. 798/1999 um fráveitur og skólp. 

Rgl. nr. 

798/1999 og 

884/2017 

3.3 Geyma skal öll hættuleg efni og efnasambönd á öruggan hátt í traustum 

og rétt merktum ílátum. Hættuleg efni skulu meðhöndluð af varúð og 

þess vandlega gætt, að þau hvorki berist í niðurföll né geti á annan hátt 

valdið umhverfisskaða eða heilsutjóni almennings. 

Rgl. nr.  

415/2014 og 

lög nr. 

61/2013  

3.4 Hreinn og óhreinn þvottur skulu haldin aðskilin skv. 9.gr og ef það er 

mat heilbrigðisnefndar skal setja upp innra eftirlitskerfi. 

Rgl nr. 

941/20018 
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4. SPILLIEFNI OG ÚRGANGUR 
  

4.1 Draga skal úr myndun úrgangs eins og kostur er. Í meðferð alls úrgangs verði 

gætt sérstaklega að flokkun hans sé í samræmi við möguleika á endurvinnslu 

og/eða viðurkenndri förgun eins og hún er skilgreind á hverjum tíma.  

Rgl. nr. 

737/2003 

4.2 Rekstraraðili skal eftir mætti draga úr myndun umhverfisspillandi efna, m.a. 

með notkun umhverfisvænna efna, með endurnýtingu, endurvinnslu eða 

endurhæfingu efna.  

Rgl. nr. 

806/1999 

4.3 Óheimilt er með öllu að losa spilliefni í fráveitu. 

Rgl. nr. 

798/1999  

5. gr. 

 
 

5.  EFTIRLIT 
  

5.1 Um eftirlit fer samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá 

atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Umhverfisstofnun og 

heilbrigðisnefndir annast eftirlit með atvinnurekstri. Um gjaldtöku fyrir eftirlit 

fer samkvæmt ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir. 

550/2018 

og lög nr. 

7/1998 

 
Starfsleyfisskilyrðin eiga sér m.a. stoð í eftirfarandi lögum og reglugerðum með síðari breytingum:                 

Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, lögum 

nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, lögum nr. 55/2012 um umhverfisábyrgð, 

efnalögum nr. 61/2013, reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, 

reglugerð nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs, reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, reglugerð nr. 

884/2017 um varnir gegn olíumengun frá starfsemi á landi, reglugerð nr. 724/2008 um hávaða, 

byggingarreglugerð nr. 112/2012, reglugerð nr. 787/1999 um loftgæði, reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur 

og skólp, reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna, reglugerða nr. 

970/2013 um efni sem valda rýrnum ósónlagsins, reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu 

og takmarkanir að því er varðar efni (REACH) og reglugerð nr. 1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á 

hættulegum eiginleikum úrgangs. 

Atvinnugreinaflokkur (ISAT):  


