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G J A L D SK R Á
fyrir heilbrigðis- og mengunarvarnareftirlit á varnarsvæðum.
1. gr.
Af atvinnustarfsemi á varnarsvæðunum sem háð er starfsleyfi eða heilbrigðiseftirliti
samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum og
reglugerðum settum með stoð í þeim, er Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja fyrir hönd utanríkisráðherra heimilt að innheimta gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari.
2. gr.
Tímagjald fyrir verkefni sem Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja annast í þágu heilbrigðis- og
mengunarvarnareftirlits á varnarsvæðum skal nema 6.100 kr./klst.
3. gr.
Gjöld fyrir starfsleyfi fyrir starfsleyfisskylda starfsemi skulu vera sem hér segir:
1. Starfsleyfi vegna nýrrar starfsemi: Eitt tímagjald og eftirlits- og sýnatökugjald samkvæmt viðkomandi fyrirtækjaflokki, sbr. 4. gr.
2. Endurnýjun starfsleyfis: Hálft tímagjald og auglýsingakostnaður ef við á.
Gjöld þessi skulu greiðast við afhendingu leyfisbréfs og reiknast dráttarvextir 30 dögum
eftir útgáfudag leyfis.
4. gr.
Af eftirlitsskyldri starfsemi er Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja heimilt að innheimta eftirlits- og sýnatökugjald af starfsemi eins og fram kemur í viðauka A, með gjaldskrá þessari,
enda fari fram reglubundið eftirlit með starfseminni, skv. eftirlitsáætlun.
Sé starfsemi rekin skemur en 6 mánuði á ári eða er að öðru leyti takmörkuð með svipuðum hætti er Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja heimilt að lækka gjaldið.
Ef einungis hluti margþætts eftirlits með starfsemi fer fram, er heimilt að lækka eftirlitsgjald, sem því nemur.
Gjalddagi gjalda samkvæmt þessari grein er 1. apríl og eindagi er 1. maí ár hvert. Dráttarvextir skulu reiknast frá gjalddaga séu gjöldin ekki greidd á eindaga auk áfallins innheimtukostnaðar.
5. gr.
Gjöld vegna rannsókna við sýni samkvæmt eftirlitsáætlun kr. 7.350.
6. gr.
Fyrir vottorð sem Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja gefur út samkvæmt gögnum skal greiða
hálft tímagjald.
7. gr.
Gjöld fyrir eiturbeiðnir skulu nema hálfu tímagjaldi.
8. gr.
Gjald fyrir þjónustuverkefni greiðist skv. reikningi.
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Sé um að ræða eftirlitsverkefni, sem eru umfram það reglubundna eftirlit og sýnatöku
samkvæmt eftirlitsáætlun Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja, er heimilt að gera sérstakan reikning
vegna þeirra eins og um þjónustuverkefni væri að ræða.
9. gr.
Um innheimtu gjalda samkvæmt gjaldskrá þessari fer samkvæmt 12. gr. laga nr. 7/1998
um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum. Gjöld samkvæmt gjaldskránni
má innheimta með fjárnámi.
10. gr.
Þegar sami aðili rekur fleiri en eina tegund starfsemi, sem fellur undir gjaldskrá þessa á
einum og sama stað, er heimilt að innheimta eitt árlegt gjald, þá í þeim flokki sem hærri er.
11. gr.
Innheimt gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari skulu renna til reksturs Heilbrigðiseftirlits
Suðurnesja skv. 12. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.
12. gr.
Gjaldskrá þessi er sett með stoð í 3. mgr. 12. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og
mengunarvarnir, með síðari breytingum.
13. gr.
Gjaldskrá þessi öðlast gildi við birtingu.
Utanríkisráðuneytinu, 31. október 2003.
Halldór Ásgrímsson.
Gunnar Snorri Gunnarsson.
VIÐAUKI A
Heiti
Trésmíðaverkstæði
Steypustöð
Einingarverksmiðja (steypa)
Malbikunarstöð
Blikksmiðja
Blikk- og pípulagningarverkstæði
Járnaverkstæði
Járn- og pípulagningarverkstæði
Járnbindingarverkstæði
Véladeild
Vélaverkstæði
Vélaskemma
Vélageymsla
Frystivélaviðgerðir
Rafmagnsverkstæði
Vörulager og lítilsháttar trésmíði
Rafmagnsverkstæði

kr.
11.037
31.164
10.388
155.820
5.800
5.800
5.800
5.800
13.050
13.050
13.050
10.388
10.388
10.388
4.713
11.037
4.713

Heiti
Skýli/trésmíði
Málingarverkstæði
Málingarverkstæði/lager
Tækja- og dekkjaverkstæði
Þvottastöð
Tækjaverkstæði
Lítil bensínstöð
Bensínstöð
Verslun með matvæli, snyrtivörur og lyf
Verslun með matvæli og snyrtivörur
Söluturn
Snyrtivörur
Starfsmannabúðir
Svefnskáli
Veitingasala
Veitingar og barir
Mötuneyti, stórt

kr.
11.037
10.388
10.388
7.975
10.150
7.975
20.776
20.776
139.200
72.500
58.000
17.400
17.400
17.400
30.450
139.200
135.800

Heiti
Mötuneyti, mjög stórt
Móttökueldhús
Framleiðsla á flugmat, mötuneyti
Olíubirgðastöð
Flugvélar til farþegaflutn.m.
móttökueldhúsi
Innflutningur, geymsla og dreifing á
matvælum
Móttaka og geymsla á matvælum
Frakt stöð, (vöruflutningamiðstöð)

kr.
213.000
25.970
418.800
278.400
21.500
34.800
34.800
34.800

Heiti
Eldsneyti afgreitt á flugvélar
Olíubirgðastöð
Fraktflutningar á matvælum
Vöruflutningamiðstöð
Flugstöðvarrekstur alþjóðlegs
flugvallar
Ræstingar, geymsla á hættulegum
efnum
Rakarastofa

kr.
278.400
278.400
10.388
10.388
311.640
11.600
11.600

