
Úttekt
Málsnúmer:  2022060212
Búið til:  30.06.2022
Eigandi skjals:  Pétur Halldórsson

Dagsetning ferðar: 28.06.2022

Fulltrúi HER: Pétur Halldórsson/BV/RVK/IS
Tilefni skýrslu: Úttekt
Fyrirtækjaflokkur: 45.11 - Niðurrif bygginga, 

jarðvegsvinna

Tími ferðar: 09:30 - 10:30

Fulltrúi HER sem fór með:

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Umhverfis- og 

skipulagssvið - skrifstofa 
framkvæmda og viðhalds

Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa: 530269-7609
Staður leyfishafa: Borgartúni 12-14
Staða reiknings: Reikningsfært
Númer reiknings: 22070010

Leyfi og eftirlitsferð

Skýringar á hugtökum:
Frávik eru skráð ef um er að ræða skýr brot á ákvæðum starfsleyfis eða laga og reglugerða er um 
starfsemina gilda. Um er að ræða frávik sem fylgt er sérstaklega eftir við eftirfylgni.

Ábending er skráð ef ekki er skýrt að um frávik sé að ræða en um er að ræða ástand sem heilbrigðisfulltrúi 
telur vert að vekja athygli á í þágu heilsuverndar, umhverfisverndar og öryggis.

 Athugasemdir:
Þann 28. júní 2022 kom heilbrigðisfulltrúi í úttekt vegna áformaðs niðurrifs á húsnæði Fisfélags 
Reykjavíkur við Úlfarsfell.

Viðstödd voru Sólveig Björk Ingimarsdóttir frá Umhverfis- og skipulagssviði, Valgeir Berg 
Steindórsson frá Arkamon og Andrés B. Lyngberg frá ABL Tak.

Um er að ræða hús sem kviknaði í þann 7. júní 2022.
Húsið er hlaðið og múrhúðað, klætt með bárujárni að utan. Loftið er úr timbri og forskalað. Þakið 
er úr timbri og klætt bárujárni.
Innanhúss eru brunarústir og lausamunir.

Engin spilliefni voru sjáanleg.

Á lóðinni er byggingarefni og ýmis úrgangur, s.s. hellur, leifar tjalddúks, glerbrot o.fl. Sólveig sagði 
að lóðin yrði hreinsuð.

Varðandi hluti sem ekki á að endurnota eða úrgangsefni sem ekki á að endurnýta er vísað til 
úrgangsflokkunar á eyðublaði „Skýrsla um gerð, magn og lokaáfangastað byggingarúrgangs“ á 
síðu 5 í tilheyrandi starfsleyfisskilyrðum (https://bit.ly/3oSIVcf). Skila á þeirri skýrslu ásamt afriti af 
kvittunum frá viðkomandi úrgangsmóttökum til heilbrigðiseftirlitsins innan mánaðar frá lokum 
starfsleyfisins. Ábending.

Athugasemdir

Kröfur



Á einungis við starfsleyfiskyld fyrirtæki í Reykjavík. Niðurstaða er birt á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits 
Reykjavíkur að loknum andmælarétti.  Jafnframt er hægt að óska eftir að fá eftirlitsskýrslu senda

5 - Kröfur uppfylltar / fáeinar ábendingar 
4 - Fáein frávik / ábendingar
3 - Frávik / ábendingar
2 - Aðkallandi frávik / ábendingar
1 - Starfsemi takmörkuð / stöðvuð að hluta
0 - Starfsemi stöðvuð

Hollustuhættir:
Matvæli:
Mengunarvarnir:
Heildareinkunn:

Niðurstaða eftirlits


