
 
 
 

 
 

Hvalfjarðarsveit, 24. febrúar 2021 
 
 
Borgarverk ehf  
s.vigl@borgarverk.is 
Sólbakka 17-19 
310 Borgarnesi 
 
 
Meðfylgjandi eru drög að tímabundnu starfsleyfi fyrir starfsemi Borgarverksehf  við 
„meðhöndlun“ á asbest hitaveiturörum, þ.e leyfi fyrir að fjarlægja rörin og koma þeim til 
förgunar á viðurkenndum urðunarstað.  
Um er að ræða asbeströr úr aðveitulögn hitaveitu (HAB) í Borgarfirði.  Í umsókn kemur fram 
að „ ..á árunum 2021-2022 stendur til að endurnýja 2.7 km við Grjóteyri, Skógarkot, 
Klausturtungu og við Ausu, Hvanneyri. Í landi Klausturstungu er lögnin á vatnsvernd-
grannsvæði (320 m). Lögð verður ný foreinangruð stállögn og asbestlögnin fjarlægð... „. 
 
HeV gefur út meðfylgjandi starfsleyfi fyrir atvinnurekstur meðhöndlunar á asbest.  
Leyfið er gefið út skv.  og lögum um hollustuhætti og mengungarvarnir nr. 7/1998. 
 
Umsókn barst þann 2. febrúar s.l og áður hafði fulltrúi Veitna ohf haft samband og rætt 
undirbúning framkvæmdarinnar. Með umsókn fylgdu ítarleg gögn vegna útboðs og 
framkvæmdarinnar sem unnin voru af Veitum, dagsett í desember 2020.  
 
 
Starfsleyfisskilyrði fyrir atvinnurekstur sem meðhöndlar asbest  ber að auglýsa í minnst 4 
vikur á heimasíðu Heilbrigðiseftirlits Vesturlands, www.hev.is, skv. ákvæðum reglugerðar 
nr. 550/2018  ( viðauki X, 9.11. ) um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. 
 
Athugasemdir við starfsleyfistillöguna skal senda skriflegar á netfangið eftirlit@hev.is fyrir 
24. mars n.k.  
 
 
 
 
 

Virðingarfyllst, 
 

____________________________ 
heilbrigðiseftirlit Vesturlands  

 
 
 
 



 
 

 
 

Tímabundið starfsleyfi vegna niðurrifs asbetsröra- 
DRÖG 

 

Borgarverk ehf. Sólbakka 17-19, Borgarnesi 
Kt. 540674-0279 

Starfsleyfisskilyrði fyrir atvinnurekstur sem meðhöndlar asbest 
Almennt. 
Atvinnurekstur sem gæti haft í för með sér losun asbests út í umhverfið, þar með talið niðurrif bygginga, 
byggingahluta eða búnaðar, er starfsleyfisskyldur skv. reglugerð nr. 705/2009 um asbestúrgang og reglugerðar 
nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Heilbrigðisnefnd viðkomandi svæðis veitir 
starfsleyfi fyrir slíka starfsemi. 
Niðurrif bygginga, byggingahluta, véla eða annars búnaðar sem inniheldur asbest er háð samþykki Vinnu-
eftirlitsins sbr. reglugerð um bann við notkun asbests á vinnustöðum. 
Um starfsleyfið:  
Starfsleyfið gildir fyrir upptöku, meðhöndlun og flutning á asbest- hitaveitulögnum á lagnaleið í nágrenni við 
Hvanneyri að Seleyri við Borgarfjörð, (Grjóteyri, Skógarkot, Klausturtunga, Ausa). Fyrirtækið Borgarverk ehf 
mun sjá um niðurrifið og verður efnið flutt á viðurkenndan urðunarstað með starfsleyfi, í Fíflholtum 
Borgarbyggð. 
Starfsleyfið gildir frá 25. mars 2021  til 31. desember 2022. Þurfi rekstraraðili framlengingu á starfsleyfi sökum 
ytri aðstæðna skal hann sækja um framlengingu leyfis til heilbrigðisnefndar. 

 

Skilyrði. 
• Starfseminni skal þannig hagað að hún valdi ekki nágrönnum eða fólki í nágrenni vinnslustaðar 

óþægindum vegna asbestryks eða annars ónæðis. 

• Rekstraraðila er skylt að halda vinnusvæðinu snyrtilegu. Hindra skal aðgengi almennings að asbesti.  

• Asbest skal flytja á viðurkenndan urðunarstað eða til endurnýtingar (vinnslustöð Veitna við 
Sólbakka í Borgarnesi) eins fljótt og hægt er eftir að það hefur verið grafið upp. 

• Við niðurrif þar sem hætta er á mikilli asbestmengun skal svæðið lokað af til að hindra dreifingu út 
fyrir það. 

• Asbestryk og úrgangur sem inniheldur asbest skal geymdur í þéttum, merktum lokuðum ílátum og 
fluttur þannig til förgunar á stað sem hefur til þess starfsleyfi frá Umhverfisstofnun. 

• Vökva sem kann að innihalda asbesttrefjar skal fargað þannig að asbesttrefjar berist ekki út í 
andrúmsloftið. 

• Tryggja skal að við flutning og losun úrgangs sem inniheldur asbest sé engum asbesttrefjum eða 
asbestryki hleypt út í andrúmsloftið.  

• Þegar úrgangur sem inniheldur asbest er urðaður skal tryggja að hann sé meðhöndlaður, pakkaður 
og þakinn þannig að komið sé í veg fyrir að asbestagnir berist út í umhverfið. 

• Um öryggi starfsfólks sem vinnur við asbest fer skv. reglum Vinnueftirlitsins. 

• Eintak af starfsleyfi, skilyrðum þessum og viðkomandi lögum og reglum skulu ávallt tiltæk á vinnustað. 

• Forráðamaður fyrirtækisins ber ábyrgð á að það starfi í samræmi við skilyrði þessi. 

• Að niðurrifi loknu skal senda skýrslu til HeV, innan mánaðar frá verklokum, þar sem fram kemur magn 
asbestsúrgangs sem var meðhöndlaður. 

• Fara skal með mestu varúð við vatnsverndarsvæði vatnsbóla. Þar er óheimilt að geyma tæki með olíu 
eða önnur mengandi efni. Hafa skal tiltækan mengunarvarnarbúnað ef upp kemur óhapp sem tengist 
bilunum eða óvæntum olíuleka úr tækjum.  

• Ganga þarf úr skugga um að tæki og vélar leki ekki olíu og séu sérstaklega skoðaðar m.t.t þess áður 
en farið er um nágrenni vatnsbóls. 
 

Hvalfjarðarsveit, xx.  febrúar 2021 
f.h. heilbrigðisnefndar Vestulands 



 
 

 

 
 
 
 

Skýrsla um gerð, magn og lokaáfangastað byggingarúrgangs  
  

Nafn starfsleyfishafa: _______________________________ Kt.: ______________________  

Heimili starfsleyfishafa: ________________________________ Sími:  _________________  

Heimilisfang niðurrifs: ________________________________________________________  

Verklok skv. starfsleyfi: ______________                 Skýrsla móttekin dags: _____________  

  

  

Gerð úrgangs  

Þyngd í tonn  

eða rúmmál í m3  

  

Losunarstaður  
Kvittun  

Meðf.  

Blandaður úrgangur (Sorpa fl. 101)        

Grófur úrgangur (Sorpa fl. 250)        

Uppgröftur (ómengaður, 1.5 t/m3)        

Steinsteypa, múrsteinar, flísar og keramik (2,35 t/m3)         

 Grjót,  Möl,  Sandur,  Mold,  Malbik,  Gler (2  t/m3)        

Timbur málað, plastað, blandað (Sorpa fl. 301, 0,5 t/m3)        

Timbur, trjábolir og greinar (Sorpa fl. 302 0,5 t/m3)        

Plast (tunnur, fötur og brúsar, Sorpa fl. 391)        
Gólfdúkar/teppi        

Tjörupappi        

Einangrun: frauð, steinull (0,08 t/m3), o.fl.        

Málmar (þ.m.t. þakjárn og ofnar, 7 t/m3)         
Heimilistæki (ísskápar, eldavélar o.þ.h.)        

Spilliefni        

Flúorocent ljósastæði og perur        

Asbest (Sorpa fl. 45214)        

Olíumengaður jarðvegur (Sorpa fl. 45220)        
Málningarafgangar og önnur spilliefni        

  

*Vinsamlegast gefið upp einingafjölda, rúmtak, eða flatarmál ef þyngd er óþekkt!  

  
 

 


