
 

 

   
 

 
 

HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA 
 

S T A R F S L E Y F I 

Suðurverk hf 

Dýrafjarðargöng athafnasvæði Arnarfjarðarmegin 
520885-02149 

Til að starfrækja: Vinnubúðir fyrir 54 starfsmenn, mötuneyti fyrir allt að 50 starfsmenn. 

                             Tvö viðgerðarverkstæði eigin véla, ásamt geymsluskemmum, 

                             Steypustöð ásamt olíuafgreiðslustöð 

 

Fastanúmer fasteignar: 2500166 

 

Nafn rekstraraðila: Suðurverk hf 

Kennitala rekstraraðila: 520885-02149 
 

 

 

Útgáfudagur: 8. nóvember 2018  Gildir til:  8. nóvember  2022 

Starfsleyfi þetta er gefið út samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari 

breytingum,  matvælalögum nr. 93/1995 m.s.br. og laga nr. 61/2013 um eiturefni og hættuleg efni eftir því sem við 

á.  Leyfishafi skal hlíta ákvæðum annarra laga og reglugerða settum samkvæmt þeim, hollustuháttareglugerð nr. 

941/2002 og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. nr. 884/2017 Reglugerð 

um olíumengun frá starfsemi á landi. 

Leyfishafi skal einnig hlíta ákvæðum annarra laga og reglugerða sem um starfsemina kunnu að gilda. 
 

Farið skal eftir fylgiskjali I um starfsmannabúðir, II Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi III starfsleyfisskilyrði  

fyrir viðgerðarverkstæði eigin véla og fylgiskjali IV, Starfsreglur fyrir steypustöðvar. V. Malar og sandnám. VI Innra eftirlit 

VII Góðir starfshættir í matvælafyrirtæki 

 

Vatnsveita og fráveita fyrir starfsemina skulu uppfylla kröfur neysluvatnsreglugerðar nr. 536/2001 og reglugerðar um 

fráveitur og skólp nr. 798/1999 sem og reglugerð um meðhöndlun seyru nr. 799/1999.  Um meðferð úrgangs og spilliefna 

skal farið að reglugerðum meðferð úrgangs nr. 805 og 806/1999. 

Fyrirhugaðar breytingar á húsnæði eða rekstri skulu gerðar í samráði við Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða.  Ef starfsemin flytur 

eða eigendaskipti verða fellur starfsleyfið úr gildi.  Skylt er að framvísa leyfinu hvenær sem opinber eftirlitsaðili óskar þess.  

Eftirlitsgjöld verða innheimt skv. ákvæðum ofangreindra laga, þar til forsvarsmaður hefur tilkynnt stöðvun rekstrar og 

heilbrigðiseftirlit staðfest það. 

Starfsleyfishafi skuldbindur sig til að sjá svo um að starfsemin og rekstur sé í samræmi við gildandi lög og reglugerðir 

hverju sinni. 

Við lok starfseminnar skal fjarlægja öll mannvirki, grunna, lagnir o.þ.h. úr og af jörðu og kalla Heilbrigðiseftirlit til úttektar 

u.þ.b er frágangi lýkur. Úrgangi skal fargað í samræmi við reglur þar um og ganga frá landi í samræmi við kröfur 

sveitarfélags og landeigenda. 

 

Framsal leyfis er óheimilt.  Leyfið gildir meðan á starfseminni stendur, þó ekki lengur en til fjögurra ára. 

 

 

Bolungarvík,  8. nóvember 2018 
Anton Helgason  

heilbrigðisfulltrúi 



 

 

 

 
 

HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA 
 

S T A R F S L E Y F I 

Suðurverk hf 

Dýrafjarðargöng 
520885-02149 

Til að starfrækja: Vinnubúðir fyrir 45 starfsmenn, mötuneyti fyrir allt að 50 starfsmenn. 

                             Tvö viðgerðarverkstæði eigin véla, ásamt geymsluskemmum, 

                             Steypustöð og efnistöku í Dýrafirði 

 

Fastanúmer fasteignar: 2365194 

 

Nafn rekstraraðila: Suðurverk hf 

Kennitala rekstraraðila: 520885-02149 
 

 

 

Útgáfudagur: 8. nóvember 2018  Gildir til:  8. nóvember  2022 

Starfsleyfi þetta er gefið út samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari 

breytingum,  matvælalögum nr. 93/1995 m.s.br. og laga nr. 61/2013 um eiturefni og hættuleg efni eftir því sem við 

á.  Leyfishafi skal hlíta ákvæðum annarra laga og reglugerða settum samkvæmt þeim, hollustuháttareglugerð nr. 

941/2002 og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. Nr. 884/2017 Reglugerð 

um olíumengun frá starfsemi á landi. 

Leyfishafi skal einnig hlíta ákvæðum annarra laga og reglugerða sem um starfsemina kunnu að gilda. 
 

Farið skal eftir fylgiskjali I um starfsmannabúðir, II Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi III starfsleyfisskilyrði  

fyrir viðgerðarverkstæði eigin véla og fylgiskjali IV, Starfsreglur fyrir steypustöðvar. V. Malar og sandnám. VI Innra eftirlit 

VII Góðir starfshættir í matvælafyrirtæki 

 

Vatnsveita og fráveita fyrir starfsemina skulu uppfylla kröfur neysluvatnsreglugerðar nr. 536/2001 og reglugerðar um 

fráveitur og skólp nr. 798/1999 sem og reglugerð um meðhöndlun seyru nr. 799/1999.  Um meðferð úrgangs og spilliefna 

skal farið að reglugerðum meðferð úrgangs nr. 805 og 806/1999. 

Fyrirhugaðar breytingar á húsnæði eða rekstri skulu gerðar í samráði við Heilbrigðiseftirlit Vestfjarða.  Ef starfsemin flytur 

eða eigendaskipti verða fellur starfsleyfið úr gildi.  Skylt er að framvísa leyfinu hvenær sem opinber eftirlitsaðili óskar þess.  

Eftirlitsgjöld verða innheimt skv. ákvæðum ofangreindra laga, þar til forsvarsmaður hefur tilkynnt stöðvun rekstrar og 

heilbrigðiseftirlit staðfest það. 

Starfsleyfishafi skuldbindur sig til að sjá svo um að starfsemin og rekstur sé í samræmi við gildandi lög og reglugerðir 

hverju sinni. 

Við lok starfseminnar skal fjarlægja öll mannvirki, grunna, lagnir o.þ.h. úr og af jörðu og kalla Heilbrigðiseftirlit til úttektar 

u.þ.b er frágangi lýkur. Úrgangi skal fargað í samræmi við reglur þar um og ganga frá landi í samræmi við kröfur 

sveitarfélags og landeigenda. 

 

Framsal leyfis er óheimilt.  Leyfið gildir meðan á starfseminni stendur, þó ekki lengur en til fjögurra ára. 

Bolungarvík,  8. nóvember 2018 
Anton Helgason  

Heilbrigðisfulltrúi 



 

 

 

HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA 
Aðalstræti 12, , 415 Bolungarvík, s. 456-7087, hevf.is 

 

 

 

 

 

Bolungarvík  8.11 2018 

Suðurverk hf 

Guðmundur Ólafsson  

Hlíðarsmára 6 

 

 

 

Starfsleyfi fyrir starfsemi Suðurverks hf vegna Dýrafjarðargangna 

Arnarfjarðarmegin  
 

Starfsleyfið gildir  fyrir Starfsmannabúðir 17-50 manns, tímabundin starfsemin og mötuneyti með fullbúnu eldhúsi 

(allt að  50 gestir).  Tvö viðgerðarverkstæði ásamt geymsluskemmum, steypustöð og olíuafgreiðslustöð. Leyfið 

gildir meðan á starfseminni stendur eða í 4 ár til  8. nóvember  2022. Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfið 26. 

október 2018. Í samræmi við gjaldskrá fyrir matvæla- heilbrigðis- og mengunareftirlit á starfsvæði 

Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða frá 25. apríl 2017 nr. 388  er árlegt eftirlitsgjald:  

Starfsemi í Arnarfirði  

 

fyrir  Starfsmannabúðir 17-50 manns, tímabundin starfemi  1   89.700 kr 

fyrir Mötuneyti með fullbúnu eldhúsi, lítið (allt að 50 gestir)  1    69.000 kr  

fyrir Viðgerðaraðstöðu eigin véla       22.770 kr 

fyrir Framleiðslu tilbúinnar steypu       14.663 kr 

fyrir olíuafgreiðslu sjálfvirka       41.400 kr. 

 

Starfsleyfisgjald miðað við nýtt leyfi er       27.600 kr 

 

 

Starfsleyfisgjald er kr 27.600  ásamt eftirlitsgjaldi af starfseminni. Samtals  265.133 kr   

Reikningur í samræmi við það verður sendur síðar. 

 

Eigandi/forráðamaður skuldbindur sig til að sjá svo um að starfsemi og rekstur fyrirtækisins sé í samræmi við 

gildandi lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, svo og önnur lög og reglur er starfsemina varða.  Fyrirhugaðar 

meiriháttar breytingar á framleiðslu og rekstri skulu gerðar í samráði við heilbrigðiseftirlitið. Starfsleyfi þetta, er 

veitt skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, m.s.br. og lögum um matvæli nr 93/1995, 

reglugerð nr. 103/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004, auk áorðinna 

breytinga og reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti, og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og 

mengunarvarnaeftirlit. 

 

Samkvæmt 66. grein laga nr 7/1998 má kæra ákvörðun heilbrigðisnefndar um útgáfu starfsleyfis til 

fullnaðarúrskurðar umhverfisráðherra innan tveggja vikna frá ákvörðun heilbrigðisnefndar. Skal gera það 

skriflega innan 14 daga frá dagsetningu þessa bréfs.  

 

Virðingarfyllst  

 

 

_____________________ 

Anton Helgason 

Heilbrigðisfulltrúi 

  

 



 

 

HEILBRIGÐISEFTIRLIT VESTFJARÐA 
Aðalstræti 12, , 415 Bolungarvík, s. 456-7087, hevf.is 

 

 
 

 

 

Bolungarvík  8.11 2018 

Suðurverk hf 

Guðmundur Ólafsson  

Hlíðarsmára 6 

 

 

 

Starfsleyfi fyrir starfsemi Suðurverks hf vegna Dýrafjarðargangna Dýrafjarðarmegin 

 

Starfsleyfið gildir  fyrir Starfsmannabúðir 17-50 manns, tímabundin starfsemin og mötuneyti með fullbúnu 

eldhúsi (allt að  50 gestir).  Tvö viðgerðarverkstæði ásamt geymsluskemmum, steypustöð og efnisnám úr 

Kjaranstaðanámu, Nautahjallanámu, og Ketilseyrarnámu. Leyfið gildir meðan á starfseminni stendur eða í 4 ár til  

8. nóvember  2022. Heilbrigðisnefnd samþykkti starfsleyfið 26. október 2018. Í samræmi við gjaldskrá fyrir 

matvæla- heilbrigðis- og mengunareftirlit á starfsvæði Heilbrigðiseftirlits Vestfjarða frá 25. apríl 2017 nr. 388  er 

árlegt eftirlitsgjald:  

 

fyrir  Starfsmannabúðir 17-50 manns, tímabundin starfemi  1   89.700 kr 

fyrir Mötuneyti með fullbúnu eldhúsi, lítið (allt að 50 gestir)  1    69.000 kr  

fyrir Viðgerðaraðstöðu eigin véla       22.770 kr 

fyrir Framleiðslu tilbúinnar steypu       14.663 kr 

fyrir Malar og sandnám         14.663 kr 

 

Starfsleyfisgjald miðað við nýtt leyfi er       27.600 kr 

 

 

Starfsleyfisgjald er kr 27.600  ásamt eftirlitsgjaldi af starfseminni. Samtals  238.396 kr   

Reikningur í samræmi við það verður sendur síðar. 

 

Eigandi/forráðamaður skuldbindur sig til að sjá svo um að starfsemi og rekstur fyrirtækisins sé í samræmi við 

gildandi lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, svo og önnur lög og reglur er starfsemina varða.  Fyrirhugaðar 

meiriháttar breytingar á framleiðslu og rekstri skulu gerðar í samráði við heilbrigðiseftirlitið. Starfsleyfi þetta, er 

veitt skv. lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, m.s.br. og lögum um matvæli nr 93/1995, 

reglugerð nr. 103/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004, auk áorðinna 

breytinga og reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti, og reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og 

mengunarvarnaeftirlit. 

 

Samkvæmt 66. grein laga nr 7/1998 má kæra ákvörðun heilbrigðisnefndar um útgáfu starfsleyfis til 

fullnaðarúrskurðar umhverfisráðherra innan tveggja vikna frá ákvörðun heilbrigðisnefndar. Skal gera það 

skriflega innan 14 daga frá dagsetningu þessa bréfs.  

 

Virðingarfyllst  

 

 

_____________________ 

Anton Helgason 

Heilbrigðisfulltrúi 

  



 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal I Starfsleyfisskilyrði fyrir starfsmannabúðir  
Fylgiskjal II Almenn starfsleyfisskilyrði fyrir mengandi starfsemi, sbr. Auglýsingu nr. 582/2000 

Fylgiskjal III Starfsleyfisskilyrði fyrir almenn bifreiðaverkstæði og skyldan rekstur 
Fylgiskjal IV Starfsleyfisskilyrði fyrir steypustöðvar og steypueiningarverksmiðjur 
Fylgiskjal V Starfsleyfisskilyrði fyrir efnistöku 
Fylgiskjal VI Bæklingur um innra eftirlit 
Fylgiskjal VII Góðir starfshættir 

 

https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Samraemd-starfsleyfisskilyrdi/Starfsleyfisskilyrdi_fyrir_starfsmannabudir,_endurskodad_nov_2017.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Samraemd-starfsleyfisskilyrdi/Almenn_starfsleyfisskilyrdi.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Samraemd-starfsleyfisskilyrdi/a2000-582.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Samraemd-starfsleyfisskilyrdi/Starfsleyfisskilyrdi_fyrir_almenn_bifreidaverkstadi.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Samraemd-starfsleyfisskilyrdi/Starfsleyfisskilyrdi_fyrir_almenn_bifreidaverkstadi.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Samraemd-starfsleyfisskilyrdi/steypust%C3%B6%C3%B0var%20og%20steypueiningarverksmi%C3%B0jur.pdf
https://ust.is/library/Skrar/Atvinnulif/Starfsleyfi/Samraemd-starfsleyfisskilyrdi/Starfsleyfisskilyrdi_fyrir_efnistoku,_5.10.2004.pdf
http://www.mast.is/Uploads/document/Baeklingar/Innraeftirlit_A4breidur_vef.pdf
http://www.mast.is/library/Lei%C3%B0beiningar/LeidbeiningarGodirstarfshaettir130822DG.pdf

