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Tilv.: UMH21030044/8.14

Ráðuneytið vísar til erindis Íslenskra aðalverktaka hf. frá 8. mars sl., þar sem sótt er um 
tímabundna undanþágu frá starfsleyfi vegna niðurrifs og förgunar á asbesti að Hafnargötu 101 í 
Vogum. Óskað er eftir tímabundinni undanþágu frá kröfu um stafsleyfi samkvæmt lögum nr. 
7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir í ljósi þess að ekki sé unnt að uppfylla kröfu um 
kynningarferli skv. 3. mgr. 7. gr. sömu laga. Segir að sveitafélagið Vogar hafi eignast umrætt hús 
fyrir skömmu. Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja hafi í kjölfarið haft samband við sveitarfélagið og 
beðið um að svæðið yrði hreinsað. Þá hafi komið í ljós að það sé asbest í klæðningu, þ.e. í lofti og 
veggjum hússins, og að það liggi dreift um allt. Aðstæður séu með þeim hætti að brýnt sé að ráðast 
verði í framkvæmd sem allra fyrst þar sem húsið sé hálfhrunið og opið öllum sem leið eiga um 
svæðið. Börn að leik eða fullorðnir geti farið þar um án þess að gera sér grein fyrir því að asbest sé 
á svæðinu og auk þess sé hrunhætta þar sem sá hluti hússins sem sé enn uppistandandi sé við það 
að falla saman. Sótt hafi verið um starfsleyfi hjá Heilbrigðisnefnd Suðurnesja til að vinna verkið og 
tilskilið leyfi frá Vinnueftirliti. 

Í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, er kveðið á um að allur 
atvinnurekstur, sbr. viðauka I, II og IV, skuli hafa gilt starfsleyfi, sbr. þó 8. gr. Ráðherra er heimilt 
skv. 4. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, 
sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 7/1998, ef ríkar ástæður mæla með og að fenginni umsögn 
Umhverfisstofnunar og eftir atvikum heilbrigðisnefndar, að veita tímabundna undanþágu frá 
starfsleyfi, enda sé m.a. komin fram fullnægjandi starfsleyfisumsókn til útgefanda starfsleyfis, sbr. 
1. málsl. 4. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og 
mengunarvarnaeftirlit. Afmarka skal undanþágu við þá þætti sem nauðsyn krefur í samræmi við þá 
meginreglu að allur atvinnurekstur skuli hafa gilt starfsleyfi.

Í samræmi við ákvæði 6. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir sendi ráðuneytið erindi 
yðar til umsagnar Umhverfisstofnunar og Heilbrigðisnefndar Suðurnesja 8. mars sl.

Í umsögn Umhverfisstofnunar sem barst ráðuneytinu með bréfi, dags. 9. mars sl., kemur fram 
að samkvæmt 2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 705/2009 um asbestúrgang er atvinnurekstur sem gæti 
haft í för með sér losun asbests út í umhverfið, þ.m.t. niðurrif bygginga, byggingarhluta eða 
búnaðar, starfsleyfisskyldur og veiti heilbrigðisnefnd viðkomandi sveitarfélags starfsleyfi fyrir 
slíkri starfsemi. Samkvæmt 3. mgr. 7. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir skuli 
útgefandi starfsleyfis vinna tillögur að starfsleyfi og auglýsa opinberlega hvers efnis þær eru og 
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hvar megi nálgast þær. Heimilt sé að gera skriflegar athugasemdir við tillögur útgefanda 
starfsleyfisins innan fjögurra vikna frá auglýsingu. Samkvæmt upplýsingum frá heimasíðu 
heilbrigðiseftirlits Suðurnesja hafi umsókn um starfsleyfi borist þann 8. mars sl. Þann 9. mars sl. 
hafi drög að starfsleyfi verið auglýst og frestur til að skila athugasemdum og ábendingum sé til 5. 
apríl nk. Í erindi umsækjanda komi fram að mjög brýnt sé að það verði ráðist í þessa framkvæmd 
sem allra fyrst og þau rök tiltekin. Umhverfisstofnun telji að skilyrði fyrir tímabundinni undanþágu 
séu uppfyllt, að nánar tilgreindum skilyrðum uppfylltum.

Umsögn Heilbrigðisnefndar Suðurnesja barst ráðuneytinu með tölvupósti hinn 9. mars sl. Þar 
kemur fram að nefndin telji mjög brýnt að ráðast verði í þessar framkvæmdir sem allra fyrst enda 
hafi heilbrigðiseftirlitið gert kröfu við sveitarfélagið Voga um tafarlausa hreinsun mengandi efnum 
á lóðinni. Um sé að ræða töluvert magn af asbesti í flekum og flísum og hafi eitthvað niðurbrot 
farið fram á asbestefnum sem bjóði upp á fokhættu til nærliggjandi íbúðarhúsa. Nefndin meti 
umsókn um starfsleyfi fullnægjandi og leggist ekki gegn því að undanþága verði veitt.

Íslenskir aðalverktakar hafa sótt um starfsleyfi til Heilbrigðisnefndar Suðurnesja til niðurrifs 
og förgunar á asbesti að Hafnargötu 101 í Vogum, fastanúmer F2218448. Eigandi fasteignar er 
Sveitarfélagið Vogar, kt. 6702692649. Fram er komin skýr nauðsyn fyrir veitingu undanþágu frá 
starfsleyfi þar sem mikill hætta stafar að óbreyttu ástandi, asbest liggi óvarið á svæðinu sem er opið 
og einnig er fokhætta þannig að asbestið getur dreifst um stærra svæði. Ástandið varð ekki ljóst 
fyrr en sveitarfélagið eignaðist húsið fyrir skömmu og heilbrigðisnefnd gerði í kjölfarið kröfu um 
að farið yrði í tafarlausa hreinsun. Fullnægjandi umsókn um starfsleyfi hefur borist 
Heilbrigðisnefnd Suðurnesja og nefndin hefur auglýst starfsleyfistillögur á vefsíðu sinni. Í ljósi 
þessa, framangreindra umsagna Umhverfisstofnunar og Heilbrigðisnefndar Suðurnesja og í 
samræmi við 1. mgr. 6. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir og 4. mgr. 5. gr. 
reglugerðar nr. 550/2018, um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, veitir ráðuneytið 
hér með Íslenskum aðalverktökum kt. 660169-2379, forsvarsmaður Björn Sigurjónsson, 
tímabundna undanþágu frá starfsleyfi vegna niðurrifs og förgunar á asbesti í og við Hafnargötu 101 
í Vogum.

Undanþágan er bundin eftirfarandi skilyrðum:
1. Undanþágan nær eingöngu til niðurrifs og förgunar á asbesti í og við Hafnargötu 101 í 

Vogum eins og kemur fram í umsókn um starfsleyfi.
2. Íslenskir aðalverktakar skulu fara að skilyrðum sem fram koma í reglugerð nr. 550/2018 um 

losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit og reglugerð nr. 705/2009 um asbestúrgang 
sem og almennum starfsleyfisskilyrðum Heilbrigðisnefndar Suðurnesja fyrir mengandi 
starfsemi og Starfsleyfisskilyrðum fyrir tímabundinn atvinnurekstur vegna niðurrifa húsa og 
annarra mannvirkja.

3. Framkvæmdin er háð eftirliti Heilbrigðisnefndar Suðurnesja.
4. Tryggja skal að allir sem koma að verkinu hafi fullnægjandi þekkingu á eitrunarhættu og 

eiginleikum þeirra efna sem þeir gætu komist í tæri við og skulu upplýsingar þar að lútandi 
ávallt vera tiltækar á framkvæmdastað.

5. Að lokinni framkvæmd skulu Íslenskir aðalverktakar skila niðurrifsskýrslu til 
Heilbrigðisnefndar Suðurnesja.
Heilbrigðisnefnd Suðurnesja fer með mengunarvarnaeftirlit skv. XIV. kafla laga nr. 7/1998 

með þeirri framkvæmd sem undanþágan nær til. Íslenskir aðalverktakar bera ábyrgð á kostnaði af 
eftirliti eftirlitsaðila. Ber fyrirtækinu að fylgja fyrirmælum nefndarinnar um kröfur og starfshætti 
sem varða mengunarvarnir framkvæmdarinnar. Nefndin getur beitt þvingunarúrræðum skv. XVII. 
kafla laga nr. 7/1998 ef frávik verða frá skilyrðum undanþágu. Vakin er athygli á að 
Heilbrigðisnefnd Suðurnesja gæti í eftirliti þurft að setja fram kröfur sem ekki koma fram í 
skilyrðum hér að framan, gefist tilefni til, enda hefur starfsleyfi ekki enn verið útgefið vegna 
starfseminnar.

Heilbrigðisnefnd Suðurnesja skal birta undanþágu þessa á vefsíðu sinni sem og 
eftirlitsskýrslur henni tengdar.
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Undanþága þessi gildir þar til starfsleyfi hefur verið gefið út en þó eigi lengur en til 7. apríl 
2021. Nauðsynlegur frágangur vegna framkvæmdarinnar skal vera innan þess tímabils.

Framangreint tilkynnist hér með.

Fyrir hönd ráðherra

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir Sigurbjörg Sæmundsdóttir

Afrit:
Umhverfisstofnun

Heilbrigðisnefnd Suðurnesja
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