
Eftirlitsáætlun 2018 -mengunarvarnaeftirlit 

Umhverfisstofnun birtir hér eftirlitsáætlun fyrir árið 2018, sem tekur til atvinnurekstrar sem 

getur haft í för með sér mengun. Hún nær til eftirlits á vegum Umhverfisstofnunar og eftirlits 

heilbrigðiseftirlitssvæðanna sbr. 54. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunareftirlit. 

Þetta er í fyrsta sinn sem slík eftirlitsáætlun er gerð fyrir landið allt.   Gert er ráð fyrir að unnið 

verði áhættumat fyrir alla fyrirtækjaflokka og að á grundvelli áhættumatsins verði tíðni 

vettvangsheimsókna endurmetin. Þar til slíkt áhættumati er lokið fyrir hvern áhættuflokk 

verður byggt á tíðni eftirlits undanfarinna ára. Þann 1. júlí 2018 tók gildi reglugerð nr. 

550/2015 um losun frá atvinnurekstri og mengunareftirlit þar sem útfærðar eru nánari reglur 

um eftirlitsáætlun sem gert er ráð fyrir að nái til alls landsins og munu eftirlitsáætlanir frá og 

með 2019 taka mið af þeim.   

Heilbrigðisnefndir sveitarfélaganna  

Heilbrigðisnefndir sveitarfélaganna eru með eftirlit með 3.185 fyrirtækjum árið 2018 og eru 

flest fyrirtækin í flokknum Starfsemi sem snertir vélknúin fyrirtæki (1085). Alls eru starfandi 

tíu heilbrigðisnefndir á landinu. Niðurstöður fyrir eftirlit sveitarfélaganna byggir á gögnum 

frá níu svæðum, en ekki tókst að vinna úr gögnum frá einu svæðanna.  

 

Áherslur í eftirliti 2018 eru eftirfarandi :  
  

• Umhverfisstjórnunarkerfi-umhverfismarkmið – kynningarefni afhent í eftirliti 2018 
Móttaka raf- og rafeindatækja/rafhlaðna og rafgeyma – Áhersla á að móttökustöðvar 
hafi starfsleyfi til móttöku rafeindatækja.  
• Lyfjasöfnun –Útrunnum/ónotuðum lyfjaafgöngum skal skila í apótek.  
• Móttaka veiðarfæraúrgangs -  kannað í eftirliti hvað er að skila sér á 
móttökustöðvar.  

Gátlisti hefur verið útbúinn fyrir eftirlitið 2018 varðandi ofangreinda þætti.   



 

 

 
 

Flokkur Fjöldi fyrirtækja í 
eftirliti níu 
Heilbrigðiseftirlits-
svæða árið 2018 

1. Vinnsla úr járni og öðrum málmum 148 

2. Vinnsla og úrvinnsla á kalki, leir, steinum og sambærilegum 
jarðefnum 

67 

3. Efnaiðnaður 378 

4. Vinnsla og úrvinnsla á efnum úr jurta- og dýraríkinu 181 

5. Matvælavinnsla 654 

6. Búfjár- og dýrahald 153 

7. Starfsemi er snertir vélknúin farartæki 1085 

8. Meðferð skólps og úrgangs 173 

9. Ýmislegt 191 

10. Tímabundinn atvinnurekstur sem heilbrigðisnefnd veitir 
starfsleyfi 

155 

 
Samtals 3.185 

 

Umhverfisstofnun  
Umhverfisstofnun hefur eftirlit með 152 fyrirtækjum árið 2018, en þar er stærsti flokkurinn 

Eldi sjávar og ferskvatnslífvera (49). 
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Flokkur Fjöldi fyrirtækja í 
eftirliti 
Umhverfisstofnunar 
árið 2018 

2. Framleiðsla og vinnsla málma 10 

3. Jarðefnaiðnaður 2 

4. Efnaiðnaður 5 

5. Meðhöndlun úrgangs 1 

6. Önnur starfsemi 10 

1. Fiskimjölsverksmiðjur 5 

2. Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera 49 

3. Olíumalar- og malbikunarstöðvar 4 

4. Olíubirgðastöðvar 18 

6. Glerullar- og steinullarframleiðsla 1 

7. Sútunarverksmiðjur 1 

8. Meðferð úrgangs – förgunarstaðir úrgangs 23 

9. Meðhöndlun og förgun spilliefna 5 
 

Kítín- og kítosanframleiðsla 1 
 

Erfðabreyttar lífverur 11 
 

Samtals: 146 
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Yfirlit yfir alla eftirlitsflokka atvinnurekstrar sem getur haft í för 

með sér mengun. 
Hér á eftir kemur yfirlit yfir alla eftirlitsflokka atvinnurekstrar sem getur haft í för með sér 

mengum.  Fyrst er yfirlit yfir fyrirtækjaflokka sem Umhverfisstofnun hefur eftirlit með, tíðni 

eftirlits, í hvaða eftirlitsflokki fyrirtækjaflokkurinn er í og loks fjöldi fyrirtækja í fyrirtækja í 

hverjum flokki, en samtals eru þau 146.  Síðan kemur listi yfir fyrirtækjaflokka sem 

heilbrigðisnefndir sveitarfélaga hafa eftirlit með, með sömu dálkum, alls 3.185 fyrirtæki.  

Unnið er að gerð áhættumats og tíðni eftirlits endurskoðað í samræmi við niðurstöður 

áhættumats.  Þar til annað hefur verið ákveðið gildir almennt eftirfarandi tíðni, nema teknar 

hafi verið sértækar ákvarðanir varðandi einstök fyrirtæki. 

Eftirlit Umhverfisstofnunar 

Orkuiðnaður. Tíðni eftirlits Flokkur Fjöldi 
fyrirtækja 

Brennsla eldsneytis í stöðvum með 
heildarnafnvarmaafl 50 MW eða meira. 

Tvisvar á ári 1 
 

Hreinsun á jarðolíu og gasi. Tvisvar á ári 1 
 

 Koksframleiðsla. Tvisvar á ári 1 
 

Gösun eða þétting á: Tvisvar á ári 1 
 

    a)    kolum, 
   

    b)    öðru eldsneyti í stöðvum með 
heildarnafnvarmaafl 20 MW eða meira. 

   

    

Framleiðsla og vinnsla málma. Tíðni eftirlits Flokkur Fjöldi 
fyrirtækja 

 Brennsla eða glæðing málmgrýtis (þ.m.t. 
brennisteinsgrýtis). 

Tvisvar á ári 1 
 

Framleiðsla á hrájárni eða stáli (fyrsta eða önnur 
bræðsla), þ.m.t. samfelld málmsteypa, þar sem 
afkastagetan er meiri en 2,5 tonn á klukkustund. 

Tvisvar á ári 1 10 

 Vinnsla járnríkra málma: Einu sinni á 
ári 

2 
 

    a)    starfræksla heitvölsunarvéla með 
vinnslugetu yfir 20 tonnum af hrástáli á 
klukkustund, 

   

    b)    starfræksla smiðja með hamra þar sem 
slagkraftur hvers hamars er meiri en 50 kílójúl og 
þar sem notuð varmaorka er yfir 20 MW, 

   

    c)    með því að nota hlífðarlag úr bræddum 
málmi þar sem ílagið er meira en 2 tonn af hrástáli 
á klukkustund. 

   

 Starfræksla málmsteypa fyrir járnríka málma með 
framleiðslugetu yfir 20 tonnum á dag. 

Einu sinni á 
ári 

2 
 



 Vinnsla járnlausra málma: Tvisvar á ári 1 
 

    a)    framleiðsla járnlausra hrámálma úr 
málmgrýti, hreinsuðu málmgrýti eða afleiddu 
hráefni með málmvinnsluaðferðum, 
efnafræðilegum aðferðum eða 
rafgreiningaraðferðum, 

   

    b)    bræðsla, þ.m.t. sambræðsla járnlausra 
málma, þ.m.t. endurnýttra vara, og starfræksla 
málmsteypa fyrir járnlausa málma með 
bræðslugetu yfir 4 tonnum af blýi og kadmíumi á 
dag eða 20 tonnum af öllum öðrum tegundum 
málma á dag. 

   

Yfirborðsmeðferð málma eða plastefna með 
rafgreiningaraðferðum eða efnafræðilegum 
aðferðum þar sem rúmmál meðhöndlunartanka er 
meira en 30 m 3. 

Einu sinni á 
ári 

2 1 

    

Jarðefnaiðnaður. Tíðni eftirlits Flokkur Fjöldi 
fyrirtækja 

Framleiðsla á sementi, kalki og magnesíumoxíði: Tvisvar á ári 1 1 

    a)    framleiðsla á sementsgjalli í hverfiofnum 
með afkastagetu sem er yfir 500 tonnum á dag eða 
í annars konar ofnum þar sem framleiðsluafköstin 
eru yfir 50 tonnum á dag, 

   

    b)    framleiðsla á kalki í ofnum með 
framleiðslugetu yfir 50 tonnum á dag, 

   

    c)    framleiðsla á magnesíumoxíði í ofnum með 
framleiðslugetu yfir 50 tonnum á dag. 

   

Framleiðsla á asbesti eða framleiðsla vara sem eru 
að stofni til úr asbesti. 

Einu sinni á 
ári 

2 
 

Framleiðsla glers, einnig glertrefja, þar sem 
bræðsluafköstin eru meiri en 20 tonn á dag. 

Tvisvar á ári 1 
 

Bræðsla jarðefna, þ.m.t. framleiðsla steinefnatrefja 
með bræðslugetu yfir 20 tonnum á dag. 

Tvisvar á ári 1 1 

Framleiðsla leirvara með brennslu, einkum 
þakflísa, múrsteina, eldfastra múrsteina, flísa, 
leirmuna eða postulíns með framleiðslugetu yfir 75 
tonnum á dag og/eða rúmtak ofns yfir 4 m 3 og 
setþéttleika hvers ofns yfir 300 kg/m 3. 

Tvisvar á ári 1 
 

    

4. Efnaiðnaður. Tíðni eftirlits Flokkur Fjöldi 
fyrirtækja 

     Að því er varðar þennan þátt merkir framleiðsla, 
í skilningi starfsemisflokkanna í þessum þætti, 
framleiðslu á iðnaðarmælikvarða með 
efnafræðilegri eða líffræðilegri vinnslu efna eða 
efnahópa sem eru taldir upp í þessum þætti. 

   



Framleiðsla lífrænna efna, svo sem: Tvisvar á ári 1 1 

    a)    einföld vetniskolefni (línuleg eða hringlaga, 
mettuð eða ómettuð, alifatísk eða arómatísk), 

   

    b)    vetniskolefni sem innihalda súrefni, svo sem 
alkóhól, aldehýð, ketón, karboxýlsýrur, estrar og 
blöndur af estrum, asetötum, eterum, peroxíðum 
og epoxýresínum, 

   

    c)    vetniskolefni sem innihalda brennistein, 
   

    d)    vetniskolefni sem innihalda köfnunarefni, 
svo sem amín, amíð, nitursambönd, nítrósambönd 
eða nítratsambönd, nítríl, sýanöt og ísósýanöt, 

   

    e)    vetniskolefni sem innihalda fosfór, 
   

    f)    vetniskolefni sem innihalda halógen, 
   

    g)    lífræn málmsambönd, 
   

    h)    plastefni (fjölliður, gervitrefjar og trefjar að 
stofni úr beðmi), 

   

    i)    gervigúmmí, 
   

    j)    leysilitir og fastlitarefni, 
   

    k)    yfirborðsvirk efni. 
   

Framleiðsla ólífrænna efna, svo sem: Tvisvar á ári 1 
 

    a)    lofttegundir, svo sem ammoníak, klór eða 
vetnisklóríð, flúor eða vetnisflúoríð, koloxíð, 
brennisteinssambönd, köfnunarefnisoxíð, vetni, 
brennisteinsdíoxíð, karbónýlklóríð, 

   

    b)    sýrur, svo sem krómsýra, flússýra, 
fosfórsýra, saltpéturssýra, saltsýra, 
brennisteinssýra, rjúkandi brennisteinssýra, 
brennisteinssýrlingur, 

   

    c)    basi, svo sem ammóníumhýdroxíð, 
kalíumhýdroxíð, natríumhýdroxíð, 

   

    d)    sölt, svo sem ammóníumklóríð, 
kalíumklórat, kalíumkarbónat, natríumkarbónat, 
perbórat, silfurnítrat, 

   

    e)    málmleysingjar, málmoxíð eða önnur ólífræn 
efnasambönd, svo sem kalsíumkarbíð, kísill, 
kísilkarbíð. 

   

Framleiðsla á áburði sem inniheldur fosfór, 
köfnunarefni eða kalíum (eingildum eða fjölgildum 
áburði). 

Tvisvar á ári 1 
 

Framleiðsla á plöntuvarnarvörum eða sæfivörum. Tvisvar á ári 1 
 

Framleiðsla á lyfjum, þ.m.t. milliefnum. Tvisvar á ári 1 4 

Framleiðsla á sprengiefnum. Tvisvar á ári 1 
 

    

5. Meðhöndlun úrgangs. Tíðni eftirlits Flokkur Fjöldi 
fyrirtækja 



Förgun eða endurnýting á hættulegum úrgangi 
með afköstum yfir 10 tonnum á dag sem felur í sér 
eina eða fleiri eftirfarandi starfsemi: 

Tvisvar á ári 1 
 

    a)    líffræðilega meðhöndlun, 
   

    b)    eðlis- og efnafræðilega meðhöndlun, 
   

    c)    blöndun áður en einhver tegund starfsemi, 
sem tilgreind er í liðum 5.1 og 5.2, tekur við, 

   

    d)    endurpökkun áður en einhver af þeim 
tegundum af starfsemi, sem taldar eru upp í liðum 
5.1 og 5.2, fer fram, 

   

    e)    endurheimt eða endurmyndun leysa, 
   

    f)    endurvinnsla/endurheimt ólífrænna efna 
annarra en málma eða málmsambanda, 

   

    g)    endurmyndun sýru eða basa, 
   

    h)    endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til 
að draga úr mengun, 

   

    i)    endurnýting efnisþátta úr hvötum, 
   

    j)    endurhreinsun olíu eða önnur endurnotkun 
olíu, 

   

    k)    losun í yfirborðsvatn. 
   

Förgun eða endurnýting á úrgangi í 
sorpbrennslustöðvum eða í 
sorpsambrennslustöðvum: 

Tvisvar á ári 1 1 

    a)    fyrir hættulausan úrgang í stöðvum með 
afkastagetu yfir 3 tonnum á klukkustund, 

   

    b)    fyrir hættulegan úrgang í stöðvum með 
afkastagetu yfir 10 tonnum á dag. 

   

a) Förgun á hættulausum úrgangi í stöðvum með 
afkastagetu yfir 50 tonnum á dag sem felur í sér 
eina eða fleiri eftirfarandi starfsemi og að 
undanskilinni starfsemi sem fellur undir reglugerð 
um fráveitur og skólp: 

Tvisvar á ári 1 
 

i. líffræðilega meðhöndlun, 
   

ii. eðlis- og efnafræðilega meðhöndlun, 
   

iii. formeðhöndlun úrgangs fyrir brennslu eða 
sambrennslu, 

   

iv. meðferð á gjalli og ösku, 
   

v. meðferð málmúrgangs í tæturum, þ.m.t. á raf- 
og rafeindatækjaúrgangi og úr sér gengnum 
ökutækjum og íhlutum þeirra. 

   

    b)    Endurheimt eða blanda af endurheimt og 
förgun á hættulausum úrgangi í stöðvum með 
afkastagetu yfir 75 tonnum á dag sem felur í sér 
eina eða fleiri eftirfarandi starfsemi og að 
undanskilinni starfsemi sem fellur undir reglugerð 
um fráveitur og skólp: 

   



i. líffræðilega meðhöndlun, 
   

ii. formeðhöndlun úrgangs fyrir brennslu eða 
sambrennslu, 

   

iii. meðferð á gjalli og ösku, 
   

iv. meðferð málmúrgangs í tæturum, þ.m.t. á raf- 
og rafeindatækjaúrgangi og úr sér gengnum 
ökutækjum og íhlutum þeirra. 

   

     Ef starfsemi skv. 1. mgr. felur einungis í sér 
meðhöndlun úrgangs þar sem fram fer loftfirrð 
rotnun skulu viðmiðunargildin fyrir starfsemina 
vera 100 tonn á dag. 

   

Urðun, eins og hún er skilgreind í lögum um 
meðhöndlun úrgangs, sem tekur á móti meira en 
10 tonnum af úrgangi á dag eða með 
heildarafkastagetu yfir 25.000 tonnum, að 
undanskilinni urðun á óvirkum úrgangi. 

Tvisvar á ári 1 
 

Bráðabirgðageymsla hættulegs úrgangs, sem ekki 
fellur undir lið 5.4, sem bíður einhverra þeirra 
tegunda af starfsemi sem taldar eru upp í liðum 
5.1, 5.2, 5.4 og 5.6, þar sem heildarrúmtak er yfir 
50 tonnum, að undanskilinni tímabundinni geymslu 
meðan söfnunar er beðið á þeim stað þar sem 
úrgangurinn verður til. 

   

Neðanjarðargeymsla á hættulegum úrgangi með 
heildarrúmtak yfir 50 tonnum. 

   

    

6. Önnur starfsemi. Tíðni eftirlits Flokkur Fjöldi 
fyrirtækja 

Framleiðsla í iðjuverum á: Tvisvar á ári 1 
 

    a)    deigi úr viði eða öðrum trefjaefnum, 
   

    b)    pappír eða pappa í verum með 
framleiðslugetu yfir 20 tonnum á dag, 

   

    c)    einni eða fleiri gerðum platna sem eru að 
stofni til úr viði: aspenítplötum, spónaplötum eða 
trefjaplötum í verum með framleiðslugetu yfir 600 
m 3 á dag. 

   

Formeðferð (aðgerðir eins og þvottur, bleiking, 
mersivinnsla) eða litun textíltrefja eða textílefna 
þar sem vinnslugetan er yfir 10 tonnum á dag. 

Tvisvar á ári 1 
 

Sútun á húðum og skinnum þar sem vinnslugetan 
er yfir 12 tonnum af fullunninni vöru á dag. 

Tvisvar á ári 1 
 

 a) Sláturhús í rekstri með framleiðslugetu yfir 50 
tonnum af skrokkum á dag. 

Tvisvar á ári 1 
 

 b)     Meðferð og vinnsla, önnur en eingöngu 
pökkun, á eftirfarandi hráefnum, hvort sem er áður 
unnum eða óunnum, sem ætluð eru fyrir matvæla- 
eða fóðurframleiðslu úr: 

   



i. hráefnum af dýrum eingöngu (öðrum en 
eingöngu mjólk) þar sem framleiðslugeta er yfir 75 
tonnum af fullunninni vöru á dag, 

   

ii. jurtahráefni eingöngu þar sem framleiðslugeta 
er yfir 300 tonnum á dag eða 600 tonnum á dag 
þar sem stöðin er ekki starfrækt lengur en í 90 
daga í röð á neinu ári, 

   

iii. hráefnum úr dýrum og jurtum, bæði í 
samsettum og aðskildum afurðum, þar sem 
framleiðslugeta á fullunninni vöru í tonnum er 
meiri á dag en: 

   

– 75 ef A er jafnt og 10 eða meira eða, 
   

– [300 – (22,5 × A)] í öllum öðrum tilvikum, 
   

þar sem „A“ er hluti efnis úr dýrum (sem 
hundraðshluti af þyngd) af framleiðslugetu á 
fullunninni vöru. 

   

Umbúðir skulu ekki taldar með í endanlegri þyngd 
vörunnar. 

   

Þessi stafliður skal ekki gilda þar sem hráefnið er 
eingöngu mjólk. 

   

    c)    Meðferð og vinnsla mjólkur eingöngu, þar 
sem tekið er á móti meira en 200 tonnum af mjólk 
á dag (meðaltal á ársgrundvelli). 

   

Förgun eða endurvinnsla dýraskrokka eða 
dýraúrgangs þar sem afkastageta er yfir 10 tonnum 
á dag. 

Tvisvar á ári 1 2 

Eldi alifugla eða svína: Tvisvar á ári 1 7 

    a)    með fleiri en 40.000 stæði fyrir alifugla, 
   

    b)    með fleiri en 2.000 stæði fyrir alisvín (yfir 30 
kg), eða 

   

    c)    með fleiri en 750 stæði fyrir gyltur. 
   

Yfirborðsmeðferð efna, hluta eða afurða með 
lífrænum leysum, einkum fyrir pressun, prentun, 
húðun, fituhreinsun, vatnsþéttingu, þyngingu, 
málun, hreinsun eða gegndreypingu, þar sem 
notuð eru meira en 150 kg af lífrænum leysum á 
klukkustund eða meira en 200 tonn á ári. 

Tvisvar á ári 1 1 

Framleiðsla kolefnis (fullbrenndra kola) eða 
skautgrafíts (e. electrographite) með brennslu eða 
umbreytingu í grafít. 

Tvisvar á ári 1 
 

Föngun CO 2-strauma frá stöðvum sem falla undir 
lög þessi til geymslu í jörðu samkvæmt lögum um 
loftslagsmál. 

   

Timbur og timburafurðir eru varin með efnum, þar 
sem framleiðslugeta er yfir 75 m 3 á dag, að 

   



undanskilinni meðhöndlun eingöngu gegn grágeit 
(e. sapstain). 

Einkarekin meðhöndlun á skólpi sem er losað af 
stöð sem fellur undir þennan viðauka. 

   

      
   

VIÐAUKI II. 
   

Starfsemi B. Tíðni eftirlits Flokkur 
– 

eftirlits-
flokkur 

Fjöldi 
fyrirtækja 

    

Fiskimjölsverksmiðjur. Háð flokki 1-5 5 

Eldi sjávar- og ferskvatnslífvera. Háð flokki 1-5 49 

Olíumalar- og malbikunarstöðvar. Einu sinni á 
ári 

3 4 

Olíubirgðastöðvar. Einu sinni á 
ári 

2-3 18 

Framleiðsla títandíoxíðs. 
   

Glerullar- og steinullarframleiðsla, önnur en í 
viðauka I. 

   

Sútunarverksmiðjur, aðrar en í viðauka I. Einu sinni á 
ári 

2 1 

Meðferð úrgangs – förgunarstaðir úrgangs: 
   

    a)    urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og 
söfnunar- og móttökustöðvar ef þær eru reknar í 
nánum landfræðilegum tengslum við förgunarstaði 
þar sem tekið er á móti meira en 5.000 tonnum af 
úrgangi á ári, 

Tvisvar á ári 1 5 

    b)    urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og 
söfnunar- og móttökustöðvar ef þær eru reknar í 
nánum landfræðilegum tengslum við förgunarstaði 
þar sem tekið er á móti 500–5.000 tonnum af 
úrgangi á ári, 

Einu sinni á 
ári 

2 3 

    c)    urðunarstaðir, sorpbrennslustöðvar og 
söfnunar- og móttökustöðvar ef þær eru reknar í 
nánum landfræðilegum tengslum við förgunarstaði 
þar sem tekið er á móti 50–499 tonnum af úrgangi 
á ári eða urðunarstaðir þar sem eingöngu er tekið á 
móti 20.000 tonnum af óvirkum úrgangi á ári eða 
meira, 

Einu sinni á 
ári 

3 6 

    d)    urðunarstaðir þar sem eingöngu er tekið á 
móti minna en 20.000 tonnum af óvirkum úrgangi 
á ári. 

Annað hvert 
ár 

4 9 

Meðhöndlun og förgun spilliefna: Einu sinni á 
ári 

2 5 



    a)    námuúrgangsstaðir þar sem heimild er til 
meðhöndlunar á meira en 2.500 tonnum af 
spilliefnum á ári, 

   

    b)    námuúrgangsstaðir þar sem heimild er til 
meðhöndlunar á 500–2.500 tonnum af spilliefnum 
á ári eða til að endurmynda og nýta á staðnum 
10.000 tonn af úrgangsolíu á ári eða meira, 

   

    c)    námuúrgangsstaðir þar sem heimild er til 
meðhöndlunar á 50–499 tonnum af spilliefnum á 
ári eða til að endurmynda og nýta á staðnum 
minna en 10.000 tonn af úrgangsolíu á ári, 

   

    d)    námuúrgangsstaðir þar sem heimild er til 
meðhöndlunar á minna en 50 tonnum af 
spilliefnum á ári eða þar sem einvörðungu eru 
meðhöndlaðir rafgeymar. 

   

Framleiðsla á pappír eða pappa í iðjuverum með 
framleiðslugetu, önnur en í viðauka I. 

   

Rannsóknir og vinnsla kolvetnis. 
   

Kítín- og kítosanframleiðsla Einu sinni á 
ári 

2 1 

Erfðabreyttar lífverur Skv. 
ákvörðun 

eftirlitsaðila 

5 11 

Heildarfjöldi fyrirtækja með eftirlit frá 
Umhverfisstofnun árið 2018 
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Eftirlit heilbrigðisnefnda: 

1. Vinnsla úr járni og öðrum málmum. 
  

Fjöldi    
Tíðni eftirlits Flokkur Samtals: 

1.1. Málmsteypur < 20 tonn á dag Annað hvert ár 4 2 

1.2. Stálsmíði og stálskipagerð Einu sinni á ári 3 8 

1.3. Völsunar-, víra- og stangaverksmiðjur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

1.4. Nagla- og skrúfuframleiðsla Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 2 

1.5. Vélaframleiðsla Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 14 

1.6. Vinnsla á málmum í raftækniiðnaði, t. d.  
Rafgeymaverksmiður og verkstæði 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 8 

1.7. Meðferð og húðun málma Annað hvert ár 4 14 

1.8. Vinnsla á hrájárni og stáli, vinnslugeta £ 2,5 
t/klst. 

Einu sinni á ári 3 78 

1.9. Bræðsla og málmblanda sem ekki innihalda járn Einu sinni á ári 2 
 

 
 £ 4 t/dag af blýi og kadmíum eða £ 20 t/dag 

   

 
af öðrum málmum 

   

1.10. Yfirborðsmeðhöndlun með rafgreiningar eða 
efnafræðilegar 

Einu sinni á ári 3 
 

 
aðferðir og þar sem rúmmál kerja er £ 30 m³ 

   

1.11. Annar sambærilegur atvinnurekstur í 
málmiðnaði, rafiðnaði og tækjaverð og 
tækjagerð 

Háð flokki 1-5 19 

     

2. Vinnsla og úrvinnsla á kalki, leir, steinum og 
sambærilegum jarðefnum. 

   

  
Tíðni eftirlits Flokkur 

 

2.1. Steinmölun og framleiðsla á ofaníburði og 
fyllingarefnum 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 2 

2.2. Steinsmíði Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 7 

2.3. Steypustöðvar og steypueiningaverksmiðjur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 24 

2.4. Leirmunaverkstæði afkastageta £ 75 t/dag  
og/eða rúmtak ofns £ 4m³ 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0  

2.5. Steypueiningaverksmiðjur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 5 

2.6. Vinnsla jarðefna þ.m.t. malar, vikur og grjótnám Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 29 

2.7. Önnur sambærileg starfsemi með jarðefni Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

    
0 

3. Efnaiðnaður. 
  

0   
Tíðni eftirlits Flokkur 0 



3.1. Fyrirtæki sem geyma klórgas Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

3.2. Lakksprautun Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 1 

3.3. Prentiðnaðarfyrirtæki Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 37 

3.4. Efnalaugar Annað hvert ár 4 32 

3.5. Lyfja- og snyrtivöruframleiðsla Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 12 

3.6. Framköllun t.d.  á ljós-, röntgen- og 
kvikmyndum 

Annað hvert ár 4 11 

3.7. Átöppun og pökkun ýmissa efnasambanda Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 5 

3.8. Framleiðsla á aukefnum og hjálparefnum fyrir 
matvælaiðnað 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 1 

3.9. Hreinlætisvöruverksmiðjur Annað hvert ár 4 13 

3.10. Plastiðnaður Annað hvert ár 4 23 

3.11. Vinnsla með plast- og frauðefni Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 11 

3.12. Kælitæki, viðgerðir og nýsmíði Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 16 

3.13. Gleriðnaður og speglagerð Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 5 

3.14. Fúavörn á viði Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

3.15. Tannlæknastofur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 194 

3.16. Önnur starfsemi með sambærileg efni Annað hvert ár 4 17     
0 

4. Vinnsla og úrvinnsla á efnum úr jurta- og 
dýraríkinu 

  
0 

  
Tíðni eftirlits Flokkur 0 

4.1. Fóðurstöðvar Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 7 

4.2. Fóðurblöndur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 5 

4.3. Gúmmívinnsla Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 7 

4.4. Trésmíðaverkstæði Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 149 

4.5. Sögunarmyllur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

4.6. Framleiðsla á spónaplötum, límtré og þess 
háttar 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 1 

4.7. Pappírsvöru- og pappakassaframleiðsla  Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 3 



4.8. Leðurvinnsla Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 1 

4.9. Vefnaðar- og spunaverksmiðjur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

4.10. Litun og bleiking £ 10 tonn á dag Einu sinni á ári 3 1 

4.11. Ullarþvottastöðvar Einu sinni á ári 3 1 

4.12. Framleiðsla á mjöli og feiti úr sláturúrgangi £ 10 
tonn á dag 

Einu sinni á ári 2 0 

4.13. Fitu- og lýsisvinnsla Einu sinni á ári 3 5 

4.14. Fituhersla Einu sinni á ári 3 1 

4.15. Önnur sambærileg starfsemi með vinnslu og 
úrvinnslu á efnum úr jurta- og dýraríkinu 

Einu sinni á ári 3 0 

    
0 

5. Matvælavinnsla. 
  

0   
Tíðni eftirlits Flokkur 0 

5.1. Sláturhús £ 50 t á dag Einu sinni á ári 3 16 

5.2. Kjötvinnsla £ 75 tonn á dag Annað hvert ár 4 18 

5.3. Niðursuðuverksmiðjur Annað hvert ár 4 7 

5.4. Reykhús og reykofnar Annað hvert ár 4 23 

5.5. Vinnsla fisks og annarra sjávarafurða £ 75 tonn 
á dag 

Annað hvert ár 4 188 

5.6. Framleiðsla tilbúinna rétta £ 75 tonn á dag Annað hvert ár 4 152 

5.7. Heitloftsþurrkun fiskafurða Annað hvert ár 4 14 

5.8. Mjólkurstöðvar £ 200 tonn á dag Annað hvert ár 4 6 

5.9. Framleiðsla mjólkurdufts Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 2 

5.10. Öl-, gos- og svaladrykkjagerðir Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 10 

5.11. Kaffibrennsla Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 3 

5.12. Smjörlíkisgerðir Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

5.13. Kartöfluvinnsla £ 300 tonn á dag Annað hvert ár 4 3 

5.14. Framleiðsla á kartöflumjöli og sterkju Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

5.15. Lauksteikingarverksmiðjur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

5.16. Mörbræðsla og tólgarframleiðsla Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

5.17. Meðhöndlun, blöndun og mölun á korni < 300 
tonn á dag 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 2 

5.18. Kæli- og frystigeymslur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 48 

5.19. Önnur sambærileg matvælavinnsla Einu sinni á ári 3 162     
0 

6. Búfjár- og dýrahald. 
  

0   
Tíðni eftirlits Flokkur 0 



6.1. Loðdýrarækt Einu sinni á ári 3 27 

6.2. Alifuglarækt £ 40.000 stæði Einu sinni á ári 3 39 

6.3. Svínarækt £ 2000 stæði alisvín eða 750 stæði 
fyrir gyltur 

Einu sinni á ári 3 13 

6.4. Kanínurækt Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

6.5. Hestahald Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 40 

6.6. Dýraspítalar Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 12 

6.7. Hunda- og kattageymslur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 7 

6.8. Gæludýraverslanir Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 12 

6.9. Fiskeldisstöðvar,  aðrar en þær sem eru á 
fylgiskjal 1 

Annað hvert ár 4 0 

6.10. Seiðaeldisstöðvar með fleiri en 350 þús. seiði og 
afrennsli í ferskvatn og eru ekki í tengslum við 
fiskeldisstöðvar 

Einu sinni á ári  3 0 

6.11. Seiðaeldisstöðvar með fleiri en 150 þús. seiði og 
afrennsli í ferskvatn og eru ekki í tengslum við 
fiskeldisstöðvar 

Annað hvert ár 4 0 

6.12. Seiðaeldi annað en í 6.10 og 6.11 og ekki í 
tengslum við fiskeldi 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

6.13. Önnur sambærileg starfsemi með búfjár- og 
dýrahald 

Einu sinni á ári 3 3 

    
0 

7. Starfsemi er snertir vélknúin farartæki. 
  

0   
Tíðni eftirlits Flokkur 0 

7.1. Kappaksturs-, æfinga- og kennslubrautir Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 6 

7.2. Alþjóðaflugvellir og flugvellir með 
eldsneytisafgreiðslu 

Einu sinni á ári 3 11 

7.3. Flugvellir án eldsneytisafgreiðslu Annað hvert ár 4 9 

7.4. Bifreiða- og vélaverkstæði Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 455 

7.5. Bifreiðasprautun Annað hvert ár 4 86 

7.6. Ryðvarnarverkstæði Annað hvert ár 4 2 

7.7. Smurstöðvar Annað hvert ár 4 37 

7.8. Bensínstöðvar Einu sinni á ári 3 237 

7.9. Vöruflutningamiðstöðvar Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 36 

7.10. Biðstöðvar leigubifreiða Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 5 

7.11. Bið- og endastöðvar strætisvagna Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 3 

7.12. Bón- og bílaþvottastöðvar Annað hvert ár 4 64 



7.13. Niðurrif bifreiða og bílapartasölur Annað hvert ár 4 10 

7.14. Sorpflutningar og sorphirða Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 36 

7.15. Verktakar með þungavinnuvélar, 
verstæðisaðstaða 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 18 

7.16. Verkstæðisaðstaða hjá fyrirtækjum með ólíka 
starfsemi 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 52 

7.17. Önnur sambærileg starfsemi fyrir vélknúin 
farartæki 

Einu sinni á ári 3 18 

    
0 

8. Meðferð skólps og úrgangs. 
  

0   
Tíðni eftirlits Flokkur 0 

8.1. Skólphreinsistöðvar, útrásadælustöðvar og 
fráveitur 

  
16 

 
a. Skólphreinsistöðvar fyrir meira en 150.000 pe Tvisvar á ári 1 3  
b. > 10.000 pe og afrennsli til strandsjávar eða > 
2.000 pe  

Einu sinni á ári 2 9   
10  

c. Aðrar skólphreinsistöðvar en í 8.1 a og b Einu sinni á ári 3 11 

8.2. Gámastöðvar Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 35 

8.3. Gámaflutningsaðilar og aðilar sem flytja 
spilliefni 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 13 

8.4. Aðilar sem sérhæfa sig í flutningi og hreinsun á 
seyru 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 20 

8.5. Endurvinnsla úrgangs Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 28 

8.6. Önnur sambærileg starfsemi Háð flokki  3 - 5 28     
0 

9. Ýmislegt. 
  

0   
Tíðni eftirlits Flokkur 0 

9.1. Virkjanir og orkuveitur  
  

0  
a. 2-10 MW Skv. ákvörðun 

eftirlitsaðila 

5 13 

 
b. 10-50 MW Annað hvert ár 4 5  
c. > 50 MW Einu sinni á ári 3 13  
Jarðvarmavirkjanir á háhitasvæðum > 50 MW] Einu sinni á ári 2 5 

9.2. Stórar spennistöðvar Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 99 

9.3. Stórar vörugeymslur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 4 

9.4. Líkbrennslur Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 2 

9.5. Skotvellir Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 9 

9.6. Skemmtigarðar, tívolí, fjölleikahús o. þ. h. Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 4 



9.7. Æfingasvæði slökkviliðs Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 3 

9.8. Þvottahús Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 16 

9.9. Olíumalar- og malbikunarstöðvar með 
breytilega staðsetningu 

Annað hvert ár 4 4 

9.10. Saltvinnsla Einu sinni á ári 3 3 

9.11. Gasbirgðastöðvar með meira en 100 m³ 
geymslurými (STP) 

Einu sinni á ári 3 1 

9.12. Gasbirgðastöðvar með £ 100 m³ geymslurými 
(STP) 

Einu sinni á ári 2 0 

9.13. Atvinnurekstur sem meðhöndlar asbest Annað hvert ár 4 2 

9.14. Viðhald og niðurrif skipa Einu sinni á ári 3 0 

9.15. Önnur sambærileg starfsemi Háð flokki  3 - 5 8     
0 

10. Tímabundinn atvinnurekstur sem 
heilbrigðisnefnd veitir starfsleyfi. 

  
0 

  
Tíðni eftirlits Flokkur 0 

10.1. Geymsla olíumalarefna og lagning utan fastra 
starfsstöðva. 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 0 

10.2. Notkun seyru til landgræðslu- og skógræktar. Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 1 

10.3. Áburðarframleiðsla úr lífrænum efnum ( t.d. 
þurrkaður hænsnaskítur o.fl.). 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 1 

10.4. Jarðborun. Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 2 

10.5. Flugeldasýningar. Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 13 

10.6. Brennur af ýmsu tagi (áramóta – Jónsmessu – 
ýmsar uppákomur). 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 103 

10.7. Ýmis konar tímabundin aðstaða s.s. 
farandsalerni, farandeldhús og vinnubúðir sem 
tengjast tímabundnum framkvæmdum. 

Skv. ákvörðun 
eftirlitsaðila 

5 35 

    
0    

Samtals 3185 

 

 


