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Afnotaleyfi

Númer leyfis: 20180469

1024Verknúmer leyfishafa:

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar veitir leyfishafa tímabundið og
takmarkað  leyfi til afnota af borgarlandi vegna:

Nafn leyfishafa:

Heimilisfang:

Póstnúmer:

Kennitala:

Staðsetning: Laugavegur, Rauðarárst-Bankastræti - 56/58 (Laugavegur)

Gildistími: 06.12.2018 - 06.12.2018

Tegund framkvæmdar: Byggingaframkvæmdir

Nánari lýsing og aðrar upplýsingar:

Veitt er leyfi til að loka Laugavegi milli Vitastígs og Frakkastíg milli kl 13.00 - 15.00

Verið er að loka vegna aðkomu steypubíls með áfastri steypudælu til þess að dæla steypu í mót sem eru fyrir 
aftan hús við Laugaveg 56.  

Tengiliður leyfishafa: Björn Karlsson 
Netfang: bjorn@mannverk.is
Farsími: 7711118

Tengiliður á framkvæmdastað: Björn Karlsson
Netfang: bjorn@mannverk.is
Farsími: 7711118

Nánari upplýsingar er að finna í fylgigögnum s.b. merkingaráætlun, teikningar og önnur 
fylgiskjöl.

Skilmálar

Afnotaleyfi af borgarlandi grundvallast á 1. mgr. 15. gr. lögreglusamþykktar fyrir 
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Reykjavíkurborg nr. 1097/2008 sem og eftirfarandi lögum, reglugerðum og samþykktum:

· Ákvæðum lögreglusamþykktar fyrir Reykjavíkurborg nr. 1097/2008
· Reglugerð um merkingu og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda á og við veg 

nr. 492/2009
· Umferðalögum nr. 50/1987
· Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995
· Vegalög nr. 80/2007
· Reglur um vinnusvæðamerkingar, 12. útgáfa febrúar 2017
· Afnotaleyfi þetta skal ávallt vera á framkvæmdasvæði ásamt teikningum af 

öryggisáætlun er varðar afmörkun á vinnusvæði ef við á.

Afnotaleyfi þetta er háð eftirfarandi skilmálum:

Aðgengi

· Leyfishafi skal tryggja aðgengi fatlaðra og annarra vegfaranda s.s. gangandi, hjólandi 
og akandi með því að afmarka gönguleið framhjá framkvæmdastað og skal fyllsta 
öryggis gætt meðan á framkvæmdum stendur.

· Haga skal framkvæmdum með þeim hætti að aðkomuleiðum að húsum og 
fyrirtækjum sé haldið opnum.

· Leyfishafi skal sjá til þess að íbúar hafi aðgang að grenndar- og endurvinnslustöðvum 
í borgarlandinu og aðgengi vegna hirðu gáma á stöðvunum. Ef sýnt þykir að 
framkvæmdin raski hefðbundinni þjónustu stöðvanna skal upplýsa deild umhverfis- 
og úrgangsstjórnunar Reykjavíkurborgar og leita leiða til að viðhalda áframhaldandi 
þjónustu á framkvæmdatímanum.

· Leyfishafi tryggir aðgengi íbúa að ílátum undir heimilisúrgang og aðgengi starfsfólks 
og bíla vegna hirðu úrgangs á afnotasvæðinu og nágrenni þess skv. samþykkt um 
meðhöndlun úrgangs í Reykjavík nr. 227/2013. Tryggja þarf bæði greiða leið og 
öryggi starfsfólks hirðunnar og hirðubíla. Ef sýnt þykir að framkvæmdin raski hirðu á 
viðkomandi svæði skal upplýsa deild umhverfis- og úrgangsstjórnunar 
Reykjavíkurborgar, s.s. ef færa þarf tunnur/ker tímabundið eða flytja ílátin að hirðubíl 
á losunardegi.

Verðmæti og frágangur yfirborðs borgarlands

· Tilkynna skal um lok framkvæmda á „Mínum síðum“. Allur frágangi á yfirborði 
borgarlands skal vera hagað í samræmi við kröfur leyfisveitanda. Framkvæmd skal 
vera botnfyllt og tilbúin til yfirborðsfrágangs sem alfarið er í umsjón 
Reykjavíkurborgar. Í útboðsverkefnum skrifstofu framkvæmda og viðhalds gilda 
útboðsreglur um yfirborðsfrágang.

· Leyfishafi ber skaðabótaábyrgð á því tjóni sem framkvæmdin kann að valda 
samkvæmt almennum reglum skaðabótaréttar. Komi til lagfæringar á borgarlandi eða 
eignum borgarinnar skulu þær framkvæmdar af hálfu Reykjavíkurborgar á kostnað 
lóðarhafa. Ef fjarlægja þarf götugögn af framkvæmdasvæði ber leyfishafi allan 
kostnað við færslu/niðurrif og síðan uppsetningu á götugögnum við skil á 
framkvæmdasvæði til yfirborðsfrágangs. Úttekt skal vera í höndum leyfisveitanda.

· Leyfishafi er ábyrgur fyrir gæðum og viðhaldi á verkum sínum í tvö ár eftir að 
framkvæmdum lýkur.

· Brjóti leyfishafi skilmála afnotaleyfis, eða hagi afnotum að öðru leyti í andstöðu við 
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skilmála leyfisins, að mati leyfisveitanda, getur leyfisveitandi fellt leyfið úr gildi án 
fyrirvara og gert kröfu til þess að leyfishafi fjarlægi tæki, tól og byggingarefni af 
borgarlandi án tafar. Verði leyfishafi ekki við kröfu um að fjarlægja öll verksummerki 
af borgarlandi verður það gert á kostnað leyfishafa. Sama gildir ef leyfishafi fer út 
fyrir tímamörk leyfis án þess að sótt sé um framlengingu leyfis.

Öryggi og merkingar

· Leyfishafi skal sjá til þess að svæðið og nánasta umhverfi þess á afnotatímanum sé 
snyrtilegt og skal hann m.a. tryggja að rusl og annað sem til fellur við framkvæmdina 
sé hirt og fjarlægt jafnóðum Verði um vanhöld þar á áskilur leyfisveitandi sér rétt til 
hreinsunar á kostnað leyfishafa. Einnig ber leyfishafa að annast slátt og hálkuvarnir. 
Komi til þess að mengun eða mengunarhætta skapist vegna spilliefna skal leyfishafi 
tilkynna það án tafar til leyfisveitanda og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.

Ef framkvæmd krefst lokunar og/eða umferðatakmarkana eða ef gönguleið sem eftir 
stendur er minni en 1,5 metri og ef lögmætt öryggissvæði er skert þá gilda eftirfarandi 
skilmálar:

· Leyfishafi ber ábyrgð á því að unnið sé samkvæmt samþykktri öryggisáætlun er 
varðar afmörkun á vinnusvæði.

· Telji lögregla eða leyfisveitandi að um frávik frá öryggisáætlun sé að ræða eða að 
leyfishafi hafi ekki staðið að framkvæmdum skv. skilmálum þessum, skal heimilt að 
krefjast tafarlausra úrbóta eða stöðvunar framkvæmda. Ef kröfum er ekki sinnt er 
leyfisveitanda heimilt að láta framkvæma úrbætur á kostnað leyfishafa.

· Leyfishafi skal tilkynna íbúum og rekstraraðilum, með dreifibréfi, í næsta nágrenni 
við framkvæmdasvæði um framkvæmdina, framkvæmdartíma og til hvaða aðgerða 
verði gripið til þess að tryggja aðgengi um svæðið áður en framkvæmd hefst .

· Sé fyrirsjáanlegt að framkvæmd muni trufla umferð lengur en 7 daga skal setja upp 
ítarlegt skilti þar sem veittar eru upplýsingar um framkvæmdina, framkvæmdaraðila 
og tímalengd. Leyfishafa ber að fylgja ákvæðum um upplýsingaskilti 
framkvæmdasvæða og útliti framkvæmdagirðinga.

· Við útgáfu leyfis upplýsir leyfisveitandi lögreglu, slökkvilið og strætó um 
væntanlegar framkvæmdir. Ef upp koma ófyrirsjáanlegar tafir eða breytingar á 
framkvæmd þá ber leyfishafi fulla ábyrgð á að upplýsa leyfisveitanda, lögreglu, 
slökkvilið og strætó.
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