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AUGLÝSING  
um (2.) breytingu á gjaldskrá nr. 535/2015 fyrir verkefni og þjónustu Umhverfisstofnunar. 

 
1. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 1. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „11.900“ í 1. mgr. kemur: 13.200. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „7.400“ 1. mgr. kemur: 8.200. 

 

2. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „636.000“ í 2. mgr. kemur: 705.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „517.000“ í 2. mgr. kemur: 573.000. 

c. Í stað fjárhæðarinnar „222.000“ í 2. mgr. kemur: 246.000. 

d. 4. mgr. orðast svo: 

Umhverfisstofnun innheimtir gjald fyrir endurskoðun og breytingu á starfsleyfi samkvæmt VII. 

og IX. kafla reglugerðar, nr. 785/1999, um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með 

sér mengun og fyrir breytingu og endurskoðun á starfsleyfi samkvæmt 4. og 5. mgr. 14. gr. og 3. 

mgr. 38. gr. laga, nr. 55/2003, um meðhöndlun úrgangs. Gjaldið skal vera 158.200 kr. Hafi 

endurskoðun og breyting á starfsleyfi í för með sér meiri kostnað fyrir Umhverfisstofnun en nemur 

gjaldi skv. 2. málsl. er heimilt að innheimta tímagjald fyrir slíka umframvinnu samkvæmt 1. gr. og 2. 

gr. ásamt útlögðum kostnaði m.a. við auglýsingar. Þegar ljóst er að endurskoðun og breyting á 

starfsleyfi hefur í för með sér umframvinnu skal umsækjanda gerð grein fyrir umfangi þeirrar vinnu. 

Reikningur skal gefinn út þegar starfsleyfistillaga liggur fyrir. 

e. Í stað fjárhæðarinnar „27.500“ í 6. mgr. kemur: 52.800. 

 

3. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „42.500“ í 2. mgr. kemur: 47.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „4.000“ í 2. mgr. kemur: 4.400. 

 

4. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „127.500“ í 1. mgr. 6. gr. kemur: 141.500. 

 

5. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „2.294.000“ í a-lið 2. mgr. kemur: 2.550.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „575.000“ í b-lið 2. mgr. kemur: 638.000. 

c. Í stað fjárhæðarinnar „63.500“ í c-lið 2. mgr. kemur: 70.500. 

d. Í stað fjárhæðarinnar „64.000“ í d-, e- og f-lið 2. mgr. kemur: 71.000. 

e. Í stað fjárhæðarinnar „11.400“ í g-lið 2. mgr. kemur: 12.700. 

f. Í stað fjárhæðarinnar „12.100“ í h- og i-lið 2. mgr. kemur: 13.400. 

 

6. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „2.294.000“ í a-lið 2. mgr. kemur: 2.550.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „3.670.000“ í b-lið 2. mgr. kemur: 4.100.000. 

c. Í stað fjárhæðarinnar „575.000“ í c-, d- og f-lið 2. mgr. kemur: 638.000. 

d. Í stað fjárhæðarinnar „255.000“ í e-lið 2. mgr. kemur: 283.000. 

e. Í stað fjárhæðarinnar „64.000“ í g-j-lið 2. mgr. kemur: 71.000. 
f. Í stað fjárhæðarinnar „12.100“ tvisvar sinnum í k-lið 2. mgr. kemur: 13.400. 
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7. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „99.000“ í 2. mgr. kemur: 109.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „16.000“ í 7. mgr. kemur 17.800. 

 

8. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „436.500“ í 2. mgr. kemur: 484.500. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „97.300“ í 2. mgr. kemur: 108.000. 

 

9. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „513.000“ í 2. mgr. 11. gr. kemur: 570.000. 

 

10. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „191.800“ í 2. mgr. 12. gr. kemur: 213.000. 

 

11. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „324.000“ í 2. mgr. 13. gr. kemur: 360.000. 

 

12. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „370.300.“  í 2. mgr. 14. gr. kemur: 411.000. 

 

13. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „108.500“ í 2. mgr. 15. gr. kemur 121.000. 

 

14. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „132.300“ í 2. mgr. 16. gr. kemur: 147.000. 

 

15. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 17. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „298.800“ í 2. mgr. kemur: 331.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „394.000“ í 2. mgr. kemur: 438.000. 

 

16. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 18. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „298.800“ í 2. mgr. kemur: 332.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „394.000“ í 2. mgr. kemur: 438.000. 

 

17. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 19. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „108.500“ í 2. mgr. kemur: 121.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „132.300“ í 2. mgr. kemur: 147.000. 

 

18. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 20. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „227.500“ í 2. mgr. kemur: 253.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „298.800“ í 2. mgr. kemur: 332.000. 

 

19. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 21. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „96.600“ í 2. mgr. kemur: 108.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „120.400“ í 2. mgr. kemur: 134.000. 
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20. gr. 

Í stað fjárhæðanna „66.800“ fimm sinnum og „59.500“ tvisvar sinnum í 2. mgr. 22. gr. kemur: 

72.200; og: 67.000. 

 

21. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „47.600“ í  2. mgr. 23. gr. kemur: 52.900. 

 

22. gr. 

Í stað fjárhæðanna „39.400“ og „9.600“ í 2. mgr. 24. gr. kemur: 43.800; og: 10.700. 

 

23. gr. 

Á eftir 24. gr. gjaldskrárinnar koma þrjár nýjar greinar, 24. gr. a - 24. gr. c, ásamt fyrirsögnum, 

svohljóðandi: 

a. (24. gr. a) 

Akstur utan vega. 

Umhverfisstofnun innheimtir gjald vegna vinnslu og afgreiðslu umsóknar um leyfi til aksturs 

utan vega í tengslum við kvikmyndagerð, viðhald skála og neyðarskýla, sbr. 2. mgr 31. gr. laga nr. 

60/2013 um náttúruvernd, nema um sé að ræða framkvæmd sem stuðlar að almannaheill og öryggi 

almennings. 

Gjaldið skal vera kr. 39.400. 

Hafi vinnsla og útgáfa leyfis í för með sér meiri kostnað fyrir Umhverfisstofnun en sem nemur 

gjaldi skv. 2. mgr. er heimilt að innheimta tímagjald fyrir slíka umframvinnu skv. 1. gr. Þegar ljóst er 

að útgáfa leyfis hefur í för með sér umframvinnu skal umsækjanda gerð grein fyrir umfangi þeirrar 

vinnu. Reikningur vegna frekari vinnu skal gefinn út þegar ákvörðun um útgáfu leyfis liggur fyrir. 

b. (24. gr. b) 

Leyfi til framkvæmda þar sem hætta er á að spillt verði friðlýstum náttúruminjum. 

Umhverfisstofnun innheimtir gjald vegna vinnslu og afgreiðslu umsóknar um leyfi til 

framkvæmda og vegna starfsemi þar sem hætta er á að spillt verði friðlýstum náttúruminjum, sbr. 

auglýsingar og reglugerðir um friðlýst svæði, sbr. 2. mgr 40. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. 

Gjaldið skal vera: 

a. kr. 39.400 fyrir leyfi til starfsemi og framkvæmda. 

b. kr. 52.600 fyrir leyfi til kvikmyndagerðar og/eða myndatöku. 

Hafi vinnsla og útgáfa leyfis í för með sér meiri kostnað fyrir Umhverfisstofnun en sem nemur 

gjaldi skv. 2. mgr. er heimilt að innheimta tímagjald fyrir slíka umframvinnu skv. 1. gr. Þegar ljóst er 

að útgáfa leyfis hefur í för með sér umframvinnu skal umsækjanda gerð grein fyrir umfangi þeirrar 

vinnu. Reikningur vegna frekari vinnu skal gefinn út þegar ákvörðun um útgáfu leyfis liggur fyrir. 

Ef Umhverfisstofnun veitir leyfi til aksturs utan vega skv. 24. gr. a samhliða leyfi til 

framkvæmdar innheimtir stofnunin einungis gjald fyrir leyfi til framkvæmdar. 

c. (24. gr. c) 

Leyfi til innflutnings og/eða dreifingar á framandi lífverum. 

Umhverfisstofnun innheimtir gjald vegna vinnslu og afgreiðslu umsóknar um leyfi til að flytja 

inn og dreifa lifandi framandi lífverum, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. 

Gjaldið skal vera kr. 98.900. 

Hafi vinnsla og útgáfa leyfis í för með sér meiri kostnað fyrir Umhverfisstofnun en sem nemur 

gjaldi skv. 2. mgr. er heimilt að innheimta tímagjald fyrir slíka umframvinnu skv. 1. gr. Þegar ljóst er 

að útgáfa leyfis hefur í för með sér umframvinnu skal umsækjanda gerð grein fyrir umfangi þeirrar 

vinnu. Reikningur vegna frekari vinnu skal gefinn út þegar ákvörðun um útgáfu leyfis liggur fyrir. 

 

24. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 25. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „1.215.000“ í 2. mgr. kemur: 1.530.000. 
b. Í stað fjárhæðarinnar „575.200“ tvisvar sinnum í 2. mgr. kemur: 724.000. 

c. Í stað fjárhæðarinnar „354.100“ í 2. mgr. kemur: 446.000. 
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d. Í stað fjárhæðarinnar „240.000“ í 2. mgr. kemur: 290.000. 

e. Í stað fjárhæðarinnar „161.600“ tvisvar sinnum í 2. mgr. kemur: 187.000. 

 

25. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 28. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „216.200“ í 2. mgr. kemur: 240.000. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „180.500“ í 2. mgr. kemur: 201.000. 

c. Í stað fjárhæðarinnar „132.900“ í 2. mgr. kemur: 148.000. 

 

26. gr. 

Á eftir 28. gr. gjaldskrárinnar kemur ný grein, 28. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi: 

Eftirlit með olíugeymum á hafnarsvæðum. 

Umhverfisstofnun innheimtir gjald vegna eftirlits með olíugeymum á hafnarsvæðum skv. 82. gr. 

reglugerðar nr. 35/1994 um varnir gegn olíumengun á hafnarsvæðum. Lagt skal á tímagjald skv. 1. 

gr. í samræmi við umfang eftirlits. 

 

27. gr. 

Eftirfarandi breytingar verða á 33. gr. gjaldskrárinnar: 

a. Í stað fjárhæðarinnar „7.000“ í 2. mgr. kemur: 7.800. 

b. Í stað fjárhæðarinnar „9.000“ í 2. mgr. kemur: 9.900. 

c. Í stað fjárhæðarinnar „13.500“ í 2. mgr. kemur: 14.900. 

 

28. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „160.000“ í 2. mgr. 34. gr. kemur: 177.500. 

 

29. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „15.500“ í  2. mgr. 37. gr., 2. mgr. 38. gr., 2. mgr. 39. gr. og 2. mgr. 40. gr. 

kemur: 17.200. 

 

30. gr. 

Í stað fjárhæðanna „19.000“, „2.100“, „23.000“, „2.600“ tvisvar sinnum og „115.000“ í 6. mgr. 

42. gr. kemur: 21.000; 2.300; 25.500; 2.900; og: 128.000. 

 

31. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „4.000“ í  2. mgr. 43. gr. kemur: 4.400. 

 

32. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „125.000“ í 2. mgr. 44. gr. kemur: 139.000. 

 

33. gr. 

Í stað fjárhæðanna „33“, „66“ tvisvar sinnum og „165“ í 1. og 2. mgr. 45. gr. kemur: 37; 73; og: 

183. 

 

34. gr. 

Í stað fjárhæðanna „2.000“, „1.500“ og „1.000“ í 4. mgr. 46. gr. kemur: 2.200; 1.700; og: 1.100. 

 

 

35. gr. 

Í stað fjárhæðarinnar „300“ í 1. mgr. 47. gr. kemur: 400. 

 

36. gr. 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt heimild í 54. gr. efnalaga nr. 61/2013, 4. mgr. 11. gr. laga nr. 

64/1994, um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, 21. gr. laga nr. 7/1998, 
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um hollustuhætti og mengunarvarnir, 92. gr. laga nr. 60/2013, um náttúruvernd, 26. gr. laga nr. 

18/1996, um erfðabreyttar lífverur, 29. gr. og 65. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, 2. 

mgr. 21. gr. laga nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs og stranda, 39. gr. laga nr. 70/2012, um 

loftslagsmál, 3. mgr. 13. gr. laga nr. 23/2006, um upplýsingarétt um umhverfismál og 2. mgr. 5. gr. 

laga nr. 85/2000, um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna 

sem eru í útrýmingarhættu. Gjaldskráin öðlast þegar gildi. 

 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 24. febrúar 2016. 

 

F. h .r. 

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir. 

Stefán Guðmundsson. 
 

__________ 

 

B-deild – Útgáfud.: 25. febrúar 2016 

 


