
STARFSSKILYRÐI FYRIR 

  

eyðing meindýra 

  
Samræmd starfsskilyrði vegna hollustuhátta, skv. 5 gr. reglugerðar um 

skráningarskyldan atvinnurekstur nr. 830/2022, sbr. 8. gr. laga nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.   

   
Rekstraraðila ber ávallt að uppfylla gildandi lög og reglugerðir á 

starfssviði sínu og haga starfsemi í samræmi við gildandi 
deiliskipulag.  

 
 
 

1. ALMENN ÁKVÆÐI OG GILDISSVIÐ 
 Rgl.nr. 

1.1 Starfsskilyrði þessi gilda fyrir eyðingu meindýra.  830/2022 

Viðauki 

1.2 Óheimilt er að hefja skráningarskyldan atvinnurekstur fyrr en skráning hefur 

farið fram, skráningargjald greitt og rekstraraðili fengið senda staðfestingu 

830/2022, 3. 

gr. 

1.3 Ef um annan skráningar- eða starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða, 

gilda um það viðeigandi skráningar- eða starfsleyfisskilyrði.   

941/2002 

13. gr. 

 

830/2022 

6. gr. 

1.4 Rekstraraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti, þar með 

talið að lögum, reglum og almennum kröfum sem eiga við um 

starfsemina sé fylgt, sem og kröfum í starfsskilyrðum. 

941/2002 

3. og 14. gr. 

 

830/2022 

6.gr 

1.5 Staðfesting á skráningu skal vera sýnileg með áberandi hætti á starfsstöð. 830/2022, 6. 

gr. 

 

1.6 Rekstraraðila ber að skrá upplýsingar um fyrirhugaðar breytingar á 

skráningarskyldri starfsemi með hæfilegum fyrirvara á vefsetrinu island.is. 

Óheimilt er að gera breytingar á starfsemi fyrr en rekstraraðili hefur greitt 

breytingargjald og fengið senda staðfestingu um breytta skráningu. 

830/2022, 7. 

gr. 

1.7 Rekstraraðili skal afskrá starfsemi sína á vefsetrinu island.is þegar starfsemi er 

hætt.   

Hafi rekstraraðili ekki afskráð starfsemi sína og starfsemin er sannarlega ekki 

lengur starfandi eða ef starfsemi fellur ekki lengur undir skilyrði um 

skráningarskylda starfsemi er hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd heimilt að afskrá 

starfsemina þegar lögbundinni málsmeðferð er lokið.   

830/2022, 

11. Gr. 

 
  



2. ALMENNT UM EYÐINGU MEINDÝRA 
 Rgl.nr. 

2.1 Sá einn má starfa við eyðingu á meindýrum í atvinnuskyni sem er 

handhafi gilds notendaleyfis fyrir útrýmingarefnum gefnu út af 

Umhverfisstofnun. Eingöngu handhafar notendaleyfis mega nota 

útrýmingarefni við framkvæmd eyðingar meindýra. Skal hann framvísa 

gildu leyfisskírteini þegar þess er óskað af viðskiptavinum og 

eftirlitsaðilum, við störf sín sem og við alla meðferð. 

677/2021   
7. og 16. gr. 

2.2 Við eyðingu meindýra má einungis nota útrýmingarefni sem uppfylla 

ákvæði reglugerðar nr. 878/2014 um sæfivörur. 

677/2021 
16. gr. 
 

2.3 Óheimilt er að endurselja eða láta af hendi með öðrum hætti 

útrýmingarefni sem einungis eru ætluð til notkunar í atvinnuskyni, nema 

að hafa tilkynnt um markaðssetningu þeirra til Umhverfisstofnunar. 

Efnalög 
61/2013 
24. gr. 

2.4 Við eyðingu á meindýrum gilda ákvæði laga um velferð dýra og laga 

um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. 

677/2021 
16. gr.  

2.5 Þeir sem nota útrýmingarefni í atvinnuskyni skulu halda skrár í a.m.k. 

þrjú ár yfir þær vörur sem þeir nota. Í skránni þarf að koma fram heiti 

vöru, notkunartími, skammtur og svæði. 

2021/677 
16. gr. 

 
 
 

3.  HLÍFÐARBÚNAÐUR, VARÐVEISLA OG FLUTNINGUR 
 Rgl.nr. 

3.1 Um klæðnað og persónuhlífar sem notaður er við blöndun, úðun og 
útlagningu notendaleyfisskyldra vara, sem og skolun tækja, fer samkvæmt 
ákvæðum laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum, nánari fyrirmælum Vinnueftirlits ríkisins og öryggisblöðum eða 
merkingum fyrir vöruna. 

677/2021 
11. gr. 

 

3.2 Útrýmingarefni skal varðveita í umbúðum framleiðanda.  Bæta við um sds á 
vinnustöðum sbr. 35. gr. í REACH. 

677/2021 
12. gr. 
 
888/2015 
II.Viðauki 
 
888/2015 
35. gr. í 

3.3 Útrýmingarefni til almennrar notkunar skal geyma á tryggan hátt og þannig að 
þau séu aðskilin frá matvælum, dýrafóðri, lyfjum og snyrtivörum og þannig að 
óviðkomandi nái ekki til þeirra.  

677/2021 
12. gr. 

3.4 Notendaleyfisskyldar vörur skulu geymdar í læstum hirslum eða rými sem 
skulu greinilega auðkennd með viðeigandi varnaðarorðum eins og „Varúð“, 
og/eða „Eitur“. Eftir atvikum skal aðgreina efni og efnablöndur í rýmum vegna 
mögulegrar hættu við blöndun þeirra. 

677/2021 
12. gr. 

3.5  Um flutning á útrýmingarefnum á landi, með skipi og loftförum, svo og í pósti, 
fer samkvæmt lögum þeim og reglugerðum er við eiga. 

677/2021 
13. gr. 

 
  
 



4. VARNAÐARMIÐAR 
 Rgl.nr. 

4.1 Þar sem eyðing meindýra fer fram skulu settir upp varnaðarmiðar á áberandi 
stað. Miðarnir skulu festir vandlega og letur þeirra skal vera þess eðlis, að 
lesmálið sé greinilegt á meðan að fyrirmæli sem þar koma fram gilda. 

677/2021 
17. gr. 

4.2 Eftirfarandi skal koma fram á varnaðarmiðum: 

1. Yfirskrift með stóru letri, er segir „Varúð - Meindýraeyðing“. 
2. Heiti vörunnar sem notuð er og heiti virkra efna sem hún inniheldur. 
3. Nafn, heimilisfang og sími þess aðila er framkvæmir meindýraeyðinguna. 

677/2021 
17. gr. 

 
 
 
5. FRAMKVÆMD EYÐINGAR MEINDÝRA 

  Rgl.nr. 

5.1 Áður en hafist er handa við eyðingu meindýra, skal handhafi 
notendaleyfiskynna sér aðstæður og meta hvort þörf sé á notkun 
útrýmingarefna eða hvort hægt sé að beita aðgerðum sem ekki byggjast á 
notkun efna. Ef vafi leikur á hvers kyns meindýr um er að ræða skal kalla eftir 
áliti viðeigandi sérfræðinga. 

677/2021 
17. gr. 

5.2 Við eyðingu meindýra skal leitast við að nota ekki mikilvirkari útrýmingarefni en 
þörf krefur.  

677/2021 
17. gr. 

5.3 Gæta skal ítrustu varúðar við útlagningu útrýmingarefna og tryggja að þau valdi 
hvorki tjóni á mönnum og dýrum, öðrum en meindýrum, né berist í matvæli og 
fóður. 

677/2021 
17. gr. 

5.4 Fylgja skal í hvívetna notkunarleiðbeiningum sem fram koma á ílátum 
útrýmingarefna eða kunna að fylgja efninu á annan hátt. 

677/2021 
17. gr. 

5.5 Ef umbúðir rofna og umtalsvert magn varnarefna berst út í umhverfið skal 
tilkynna Neyðarlínunni um óhappið án tafar. Starfsleyfishafi skal hafa við 
höndina nauðsynlegan neyðarbúnað, hanska, skolvatn, ísogsefni, auka ílát, o.fl. 
og kunna að nota þau ef slys ber að höndum. 

 

 

?? 

5.6 Dýrahræjum og úrgangi skal farga með löglegum hætti. 55/2003 

 
 

6. TAKMÖRKUN Á NOTKUN 
 
 Rgl.nr. 

6.1 Óheimilt er að dreifa eða geyma útrýmingarefni á brunnsvæði og grannsvæði 
innan verndarsvæðis vatnsbóla. Óheimilt er að staðsetja stórar geymslur fyrir 
útrýmingarefni á fjarsvæði innan verndarsvæðis vatnsbóla. 

 
677/2021 
25. gr. 
 

6.2 Skylt er að tilkynna til heilbrigðiseftirlits ef veggjalús finnst í húsnæði.   

6.3 Ef veitt er undanþága fyrir dreifingu útrýmingarefna úr loftförum er þó 
óheimilt að dreifa þeim beint á yfirborðsvatn. Nánari skilyrði um framkvæmd 
með loftförum fer skv. útgefinni undanþágu. 

677/2021 
25. gr. 
28. gr. 
 

6.4 Aðilar sem nota notendaleyfisskyldar vörur skulu gera viðeigandi ráðstafanir 
til verndar vatnavistkerfi og drykkjarvatni fyrir áhrifum af útrýmingarefnum. 
Þessar ráðstafanir skulu meðal annars fela í sér: 

677/2021 
25. gr. 
 



a. Að velja útrýmingarefni, sem hvorki eru flokkuð sem "Hættuleg fyrir 
vatnsumhverfi" samkvæmt reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu 
og umbúðir efna og efnablandna né innihalda hættuleg forgangsefni eins 
og kveðið er á um í reglugerð nr. 796/1999 um varnir gegn mengun vatns, 

b. Að velja skilvirkustu dreifingaraðferðirnar, t.d. þar sem notaður er 
búnaður sem hefur lítið úðarek í för með sér, einkum þegar um er að 
ræða hávaxinn gróður, 

c. Að nota mildandi ráðstafanir sem lágmarka áhættuna á mengun utan 
svæðisins, sem verið er að meðhöndla, af völdum úðareks, framræslu og 
afrennslis, 

d. Að draga úr eins og framast er unnt eða útiloka dreifingu á eða meðfram 
vegum og járnbrautarsporum, yfir mjög gegndræpt yfirborð eða önnur 
svæði nálægt yfirborðs- eða grunnvatni, eða yfir þétt yfirborð þar sem 
mikil hætta er á afrennsli í yfirborðsvatn eða skolpkerfi. 

6.5 Óheimilt er að dreifa útrýmingarefnum á friðlýstum svæðum og lykilsvæðum 
verndaðra tegunda. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heimilt að dreifa útrýmingarefnum á 
ofangreindum svæðum ef: 
 
a. dreifing er í það takmörkuðum mæli að ekki skapast áhætta fyrir heilsu og 

umhverfið og 
b. dreifingin á sér stað á samfelldu, afmörkuðu svæði, sem ekki er stærra en 

1.000 m². 

677/2021 
26. gr. 
 

 
 
 

7. FÖRGUN OG LOSUN ÚTRÝMINGAREFNA 
 Rgl.nr. 

7.1 Óheimilt er að endurnota tómar umbúðirútrýmingarefna. Skola skal tómar 
umbúðir og skolvatnið notað til þynningar í úðunarblöndu. Tómum 
umbúðum, óþynntum og þynntum úðunarefnum skal fargað í samræmi við 
upplýsingar á umbúðum, á uppfærðum öryggisblöðum, og í samræmi við 
ákvæði laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. 

677/2021 

14. gr. 

 
Lög nr. 
55/2003 

7.2 Óheimilt er að hella úðunarvökva, óþynntum eða þynntum í niðurföll, ár, vötn 
eða sjó. 

677/2021 

14. gr. 

 
 
  



8. EFTIRLIT 

 
 
 
 

9. VALDSVIÐ, VIÐURLÖG OG ÞVINGUNARÚRRÆÐI 

 
 

 

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

• Lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir,  

• Reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti, 

• Reglugerð nr. 677/2021 um meðferð plöntuverndarvara og útrýmingarefna 

• Reglugerð nr. 888/2015 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 

(REACH). 

• Lög nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs 

• Reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna,  

• Reglugerð nr. 806/1999 um spilliefni, 

• Efnalög nr. 61/2013, 

 

 

 

  Rgl.nr. 

8.1 Heilbrigðisnefnd fer með eftirlit með starfsemi rekstraraðila.  
 
Eftirlit felst í umsjón með lögbundnum skilum, yfirferð og mati á gögnum. 
Jafnframt felst eftirlit reglubundinni skoðun á vettvangi, móttöku 
athugasemda og fyrirspurna. Eftir hvert eftirlit tekur eftirlitsaðili saman 
skýrslu.  
 
Tíðni eftirlits skal byggt á áhættumati, sbr. 54. gr. laga nr. 7/1998 og 57. gr. 
reglugerðar nr. 550/2018.  

 
Viðbótareftirlit getur farið fram m.a. vegna nýs búnaðar, til rannsóknar á 
alvarlegum ábendingum vegna umhverfisins, alvarlegum umhverfisslysum, 
óhöppum og tilvikum þar sem reglum er ekki fylgt eða sérstakra úttekta 
vegna áætlana sem rekstraraðili hefur gert um úrbætur.  

941/2002, 
XVI. kafli,  
 
830/2022., 
8. gr. 
 
lög nr. 
7/1998, 
XIV. kafli,   

8.2 Eftirlitsaðila skal heimill aðgangur til skoðunar og eftirlits, þar á meðal töku 
sýna og myndatöku. 

Lög nr. 
7/1998, 
62.gr 

8.3 Heilbrigðisnefnd getur gert kröfu um innra eftirlit vegna starfseminnar 941/2002, 
9. gr 

8.4 Heilbrigðisnefnd getur sett fram kröfur sem ekki koma fram í skilyrðum 
þessum, en þó ávallt í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og almennra 
krafna sem eiga við um starfsemina. 

 

  Rgl.nr. 

9.1 Rekstraraðili ber að fylgja fyrirmælum viðkomandi heilbrigðisnefndar um 
kröfur og starfshætti sem varða hollustuhætti. Nefndin getur beitt 
þvingunarúrræðum skv. XVIII. kafla reglugerðar nr. 941/2002 og XVII. kafla 
laga nr. 7/1998 ef frávik verða frá skilyrðum.  
 
Þá getur heilbrigðisnefnd upplýst Umhverfisstofnun um frávik þar sem kemur 
til að beita stjórnvaldssektum, sbr. XIX. kafli laganna. 

941/2002, 
XVII. kafli  
 
Lög nr. 
7/1998 


