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1. Almenn atriði
Fyrirtækið skal hlíta ákvæðum laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, reglugerðar um
meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003, reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og
mengunarvarnareftirlit, reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti og laga um tóbaksvarnir nr.
6/2002. Einnig ákvæðum annarra laga og reglugerða sem um starfsemina gilda á hverjum tíma og
skilyrðum á fylgiskjali með leyfi þessu.
Fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á húsnæði, framleiðslu eða rekstri skulu gerðar í samráði við
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands. Ef fyrirtækið flytur eða eigandaskipti verða, fellur starfsleyfið úr gildi.
Starfsleyfið skal endurskoða að jafnaði á 4 ára fresti.
Um starfsumhverfi og öryggi starfsmanna fer samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.
Framsal þessa leyfis er óheimilt. Skylt er að framvísa leyfinu hvenær sem opinber eftirlitsaðili óskar
þess.
Leyfið er útgefið samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 og 55/2003 og reglugerðar nr. 550/2018.

2. Gjaldskylda
Fyrirtækið skal árlega greiða eftirlitsgjald í samræmi við gildandi gjaldskrá þar um. Gjald þetta skal
standa undir kostnaði við reglubundið eftirlit Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, þar með talinni starfsleyfisvinnslu.
Starfsleyfi var upphaflega gefið út í desember 2002

Hvalfjarðarsveit, xx. febrúar 2021.
_________________________
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Fylgiskjal
með starfsleyfi fyrir vélsmiðju
1. ALMENN ÁKVÆÐI
1.1 Heilbrigðisnefnd Vesturlands veitir vélsmiðjunni Steðja ehf., kt. 650897-2859, endurnýjað starfsleyfi
fyrir vélsmiðju á Ægisbraut 17 á Akranesi.
Forsvarsmaður fyrirtækisins er Guðjón H. Guðmundsson.
2. GILDISSVIÐ STARFSLEYFIS
2.2 Heilbrigðiseftirlit Vesturlands hefur eftirlit með starfsemi rekstraraðila, samkvæmt ákvæðum laga nr.
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri
og mengunarvarnaeftirlit
2.3 Starfsleyfið gildir fyrir almenna starfsemi vélsmiðju og málmsmíði.
2.4 Verði meiriháttar breyting á rekstrinum eða breyting sem gæti leitt til aukinnar mengunar að mati
leyfisveitanda skal sækja um starfsleyfi að nýju. Heimilt er að endurskoða starfsleyfisskilyrði ef í ljós
koma annmarkar á framkvæmd þeirra, skaðleg áhrif á almenning eða röskun á lífríki eða umhverfi
sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef fram koma almennar kröfur eða ný tæki er leiða til bættra
mengunarvarna.
2.5 Starfsleyfið fellur úr gildi við flutning í aðra starfsstöð.
2.6 Heimilt er að yfirfæra starfsleyfi yfir á nýjan rekstraraðila enda verði ekki neinar breytingar á rekstri
frá útgáfu leyfis til fyrri rekstraraðila.
3.

MENGUNARVARNIR OG BÚNAÐUR
3.1 Rekstraraðila er skylt að halda húsnæði og lóð snyrtilegri og í samræmi við kröfur heilbrigðiseftirlits.
Við gerð mannvirkja og tækja og við rekstur skal beita bestu fáanlegu tækni og taka fyllsta tillit til
nauðsynlegra heilnæmis- og hollustuhátta.
3.2 Allar vélar og tæki, hráefni og annað sem starfseminni tilheyrir skal vistað á lóð fyrirtækisins og þannig
frá því gengið að ekki valdi óþrifum, slysahættu eða óþægindum fyrir nágranna.
3.3 Takmarka skal hávaða frá starfseminni eftir því sem kostur er. Taka skal mið af reglugerð nr. 724/2008
um hávaða.
3.4 Loftræstingu, þar með talið afsog frá leysiefna- eða öðrum lyktaruppsprettum, skal þannig háttað að
hún valdi ekki fólki í nærliggjandi húsakynnum óþægindum vegna mengunar eða hávaða. Þar sem
nauðsyn er á loftræstingu út úr vegg skal sjá til þess að veggur haldist hreinn.
3.5 Takmarka skal loftmengun frá starfseminni eins og kostur er.
3.6 Eftirlit og viðhald með vélum og mengunarvarnabúnaði skal ávallt vera með þeim hætti að ekki eigi
sér stað óleyfileg útlosun.
3.7 Úrgang skal flytja til eyðingar eða endurvinnslu. Urðun eða brennsla á úrgangi er óheimil á
athafnasvæði fyrirtækisins. Endurvinnsla eða eyðing er einungis heimil á stöðum sem hafa til þess
starfsleyfi.

4.

NOTKUN OG MEÐFERÐ HÆTTULEGRA EFNA OG SPILLIEFNA
4.1 Um meðferð og flokkun spilliefna fer samkvæmt reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni og reglugerð nr.
1040/2016 um skrá yfir úrgang og mat á hættulegum eiginleikum úrgangs.
4.2 Efnum sem eru flokkuð sem hættuleg efni og spilliefni skal koma til viðurkenndra móttökustöðva til
eyðingar eða endurvinnslu. Óheimilt er að losa efnaúrgang í fráveitu.
4.3 Umbúðir spilliefna skal merkja á viðeigandi hátt. Á umbúðunum skulu a.m.k. koma fram upplýsingar
um eiginleika, samsetningu og magn úrgangsins.
4.4 Ísogsbúnað og / eða –efni skal hafa til taks og nota ef hættuleg efni eða spilliefni leka niður. Ef
spilliefni eða önnur hættuleg efni komast í frárennsli skal loka fyrir það þegar í stað og leita síðan
bestu leiða til að ná þeim upp aftur. Tilkynna ber lögreglu og eftir atvikum slökkviliði ef hættuleg efni
berast í fráveitu.
4.5 Fyrirtækið skal eftir mætti draga úr myndun spilliefna, m.a. með notkun skaðlausra efna, með
endurnýtingu eða endurhæfingu efna.
4.6 Spilliefni skal ekki geyma á lóð fyrirtækisins. Spilliefnum skal skila reglulega til aðila með leyfi til
móttöku eða flutnings á slíkum úrgangi. Fyrirtækinu er sjálfu heimilt að annast flutning á spilliefnum
enda sé umbúnaður og flutningatæki fullnægjandi að mati heilbrigðiseftirlits.
4.7 Umbúðir hættulegra efna skulu merktar skv. ákvæðum reglugerðar nr. 415/2014 um flokkun,
merkingu og umbúðir efna og efnablandna m.s.br.

4.8 Leiðbeiningar um eiginleika og eitrunarhættu spilliefna skulu vera á áberandi stað í fyrirtækinu. Einnig
fyrirmæli um meðferð þeirra og viðbrögð við óhöppum.
4.9 Starfsfólk skal hafa fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og eiginleikum þeirra efna sem það vinnur
með og skulu upplýsingar það að lútandi ávallt vera tiltækar á vinnustaðnum.
5.

EIGIÐ EFTIRLIT
5.1 Fyrirtækið skal halda sérstaka skrá eða dagbók þar sem jafnóðum er skráð:
a) Innkaup á efnum er geta orðið að hættulegum efnaúrgangi. Tiltaka skal magn (kg, l) og þann flokk
hættulegs úrgangs, sem efnið mun tilheyra.
b) Magn hættulegs efnaúrgangs sem flutt er til endurvinnslu eða eyðingar.
c) Upplýsingar þessar skulu vera aðgengilegar eftirlitsaðila hvenær sem er. Tilkynna skal
eftirlitsaðila um öll meiriháttar frávik er geta varðað almannaheill.

6.

ÝMIS ÁKVÆÐI
6.1 Eintök af starfsskilyrðum þessum skulu ávallt tiltæk á vinnustað.
6.2 Forsvarsmaður fyrirtækisins ber ábyrgð á að það starfi í samræmi við starfsskilyrði heilbrigðisnefndar.
6.3 Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt lögum nr. 46/1980
um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

7.

STARFSEMI HÆTT
7.1 Tilkynna skal Heilbrigðiseftirliti Vesturlands ef starfsemi fyrirtækisins er lögð niður.
7.2 Leggist starfsemin niður skal öllum hættulegum efna- og lyfjaleifum svo og ónothæfum efnum skilað
til móttökustöðva fyrir spilliefni.
7.3 Verði starfsemi hætt skal ganga frá öllum mannvirkjum þannig að ekki stafi hætta af.

8.

GJALDSKYLDA
8.1 Fyrirtækið er háð eftirliti Heilbrigðiseftirlits Vesturlands samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr.
550/2018.
8.2 Fyrirtækið skal árlega greiða eftirlitsgjald samkvæmt gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Vesturlands eins og
hún er hverju sinni. Gjald þetta skal standa undir kostnaði við eftirlit og starfsleyfisvinnslu.

9.

GILDISTAKA OG AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM
9.1 Starfsleyfi þetta er veitt í samræmi við ákvæði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998
og reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit og öðlast þegar
gildi.
9.2 Skylt er að tilkynna öll mengunaróhöpp til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands.
9.3 Heilbrigðisfulltrúum og starfsmönnum Umhverfisstofnunar skal heimill aðgangur að fyrirtækinu til
skoðunar og eftirlits.
9.4 Forsvarsmönnum fyrirtækisins er skylt að veita þessum aðilum allar upplýsingar sem nauðsynlegar
eru vegna eftirlitsins.
9.5 Um aðgang að upplýsingum fer samkvæmt upplýsingalögum nr. 140/2012, lögum nr. 7/1998 um
hollustuhætti og mengunarvarnir og einstökum reglugerðum sem við eiga hverju sinni.

Hvalfjarðarsveit, xx. febrúar 2021
_____________________________
Heilbrigðiseftirlit Vesturlands

Greinargerð með starfsleyfi.
Umsókn um starfsleyfi barst frá rekstraraðila til Heilbrigðiseftirlits Vesturlands þann 28.
desember þar sem sótt er um hefðbundna starfsemi vélsmiðju.
Forsvarsmaður er Guðjón H. Guðmundsson.
Starfsemi fyrirtækis hófst upphaflega þann 25. ágúst 1997 og starfsleyfi gefið út í desember
2002.
HeV fór í eftirlit á staðinn þann 7. janúar s.l og voru engar athugasemdir gerðar við
starfsemina. Í eftirlitinu kom fram að í gegnum smiðjuna fara um 30 til 40 tonna af
stáli/málmi á ári.

