
FW: Skotfélag Reykjavíkur Álfsnesi - beiðni um umsogn vegna umsóknar um starfsleyfi
Bréf: Bréf
Málsnúmer:  2022070083
Málalyklar:  25.13 Íþróttasvæði
Eigandi skjals:  Guðjón Ingi Eggertsson
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  19.10.2022
Dagsetning skjals: 19.10.2022

Upplýsingar um viðskiptavin:
Netfang: "Berglind Björg Sigvaldadóttir" 
<Berglind.Bjorg.Sigvaldadottir@reykjavik.is>

  Notandi:  "Berglind Björg Sigvaldadóttir" <Berglind.Bjorg.Sigvaldadottir@reykjavik.is>
  Dagsetning:  19.10.2022 10:58:19
  Til:  "Guðjón Ingi Eggertsson" <Gudjon.Ingi.Eggertsson@reykjavik.is>
  Efni:  FW: Skotfélag Reykjavíkur Álfsnesi - beiðni um umsogn vegna umsóknar um starfsleyfi
---------------------------------------------------------

Tilvísun í mál: 2022070083

 

Neikvæð umsögn byggingarfulltrúa að svo stöddu er varðar starfsleyfi fyrir skotvelli 
Skotfélags Reykjavíkur að Víðinesvegur 20 fasteignanúmer F2085106.

Mannvirki í eigu Skotfélags eru ekki á skrá og engar úttektir hafa farið fram á viðkomandi 
mannvirkjum að hálfu byggingarfulltrúa 

þrátt fyrir að lokaúttekt var áskilin. 

 

Skotfélagið þarf að hafa samband við áformadeild byggingarfulltrúa og fá upplýsingar um 
hvað þarf að gera til

klára útgefin byggingarleyfi.

 

 

Berglind Björg Sigvaldadóttir 

Sérfræðingur 

Sími/Tel.: +354 411-1111

Berglind.bjorg.sigvaldadottir@reykjavik.is 



Harpa 10 ára

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12–14, 105 Reykjavík

www.reykjavik.is

 

 

 

From: Gudjon.Ingi.Eggertsson@reykjavik.is <Gudjon.Ingi.Eggertsson@reykjavik.is> 
Sent: föstudagur, 7. október 2022 09:43
To: Berglind Björg Sigvaldadóttir <Berglind.Bjorg.Sigvaldadottir@reykjavik.is>
Cc: Nikulás Úlfar Másson <Nikulas.Ulfar.Masson@reykjavik.is>
Subject: Skotfélag Reykjavíkur Álfsnesi - beiðni um umsogn vegna umsóknar um starfsleyfi

 

Tilvísun í mál: 2022070083

Góðan daginn. 

Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur hefur borist umsögn Skotfélags Reykjavíkur um starfleyfi 
fyrirskotvelli félagsins og tilheyrandi mannvirkjum í Álfsnesi (Víðinesvegur 20). Starfsemin 
fer fram á fjórum haglabyssuskotvöllum með 2 skotturnum við hvern völl þaðan sem 
leirdúfum er kastað fyrir skytturnar, og riffilskotvelli með skothúsi. Hvert hús virðist vera sér 
matshluti. á athafnasvæðinu er einnig félagsheimili (matshuti 1) en HER metur það svo að þar 
fari ekki fram starfsleyfisskyld starfsemi og því ekki hluti af umsókn um starfsleyfi. 
Með fylgjandi er afrit af umsókn umsókn félagsins um starfsleyfi og greinargerð félagsins 
sem fylgdi umsókninni. 

    



Með kveðju, 
Guðjón Ingi Eggertsson, heilbrigðisfulltrúi 
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Umhverfiseftirlit 
______________________________________ 
Borgartún 12, 105 Reykjavík 
s: 411 1111, t-póstur:  gudjon.ingi.eggertsson@reykjavik.is 
Vefslóð: heilbrigdiseftirlit.reykjavik.is 
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