
 

                                                                           Eiturbeiðni 
            
 
Eiturbeiðnir skulu hljóða á einungis eitt tilgreint eiturefni, eina tilgreinda blöndu eða samsetningu, er 
inniheldur tiltekin eiturefni, eða hljóða á eina tegund varnings, sem tilgreindur er og hefur að geyma 
tiltekin eiturefni.  Umsækjandi skal vera 18 ára eða eldri. Eigi má afhenda eiturefnin öðrum en 
eiturbeiðanda. Eigi má gefa út eiturbeiðnir eða afhenda gegn þeim eiturefni, ef ástæða er til þess að 
ætla, að viðkomandi kynu að fara sjálfum sér að voða eða gætu unnið öðrum tjón með efnunum.  
 
Eiturbeiðnir mega ekki hljóða upp á eiturefni í hættuflokknum X og A. Ennfremur mega eiturbeiðnir 
hvorki hljóða á eiturefni, sem alglert bann liggur við að nota, né á eiturefnum til einhverra þeirra 
nota, sem bann liggur við. Aðeins er heimilt að láta úti einu sinni gegn sömu eiturbeiðni.  
 
 
Ég undirritaður/undirrituð beiðist leyfis til þess að kaupa:  
Tegund og magn eiturefnis: 
 

Notkun: 
 

 
Nafn umsækjanda: Kennitala 
  

Atvinna/stöðuheiti: Vinnustaður: 
  

Netfang: Vinnusími: 
  

 

Heiti ég að fara með fyllstu gát með þett eiturefni og þannig, að hvorki hljótist af tjón á mönnum, 
húsdýrum, né friðuðum dýrum eða plöntum. 
Ennfremur mun ég ekki framselja neinn hluta þess öðrum til notkunar.  
 
 
_____________________________          ___________________________________ 
Staður og dagsetning                      Undirskrift umsækjanda 

 
 
Að mínu áliti er óhætt að selja umsækjanda þetta eiturefni og gef ég út eiturbeiðni þessa 
samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 39/1984 um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og annarra 
tilsvarandi leyfa og 7. gr. laga nr. 52/1988 um eiturefni og hættuleg efni.  
 
 
_____________________________   __________________________________ 
Staður og dagsetning               Heilbrigðisfulltrúi 

 
 
 
_____________________________________________________ 
Afgreiðslustimpill/kvittun afgreiðslumanns/fyrirtækis 
 
 
Afrit af beiðninni skal sent til Umhverfisstofnunar Suðurlandslandsbraut 24, 108 Reykjavík. 
 
Eiturbeiðni gildir aðeins í 6 mánuði frá útgáfudegi. 
 

 
Umsókn ásamt greiðslu gjalds berist til:   

              Umhverfis- og samgöngusvið, Borgartúni 12-14 
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