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Efni: Ný umsókn - Umsókn um leyfi til hænsnahalds

Umsókn um leyfi til hænsnahalds 

1       Umsækjandi   

1 



 

Umsækjandi 

 

Nafn umsækjanda: Harpa Rún Ólafsdóttir

Kennitala umsækjanda: 

Heimilisfang umsækjanda: Einarsnesi 44

Póstnúmer umsækjanda: 102

Símanúmer umsækjanda: 

Netfang umsækjanda: 

2       Húsnæði   

2 

 

Húsnæði 

 

Eigandi húsnæðis eða leigjandi?: Eigandi

Er húsnæðið fjölbýlishús?: Já

    

Samþykki sameigenda í fjölbýli: 1647016519771330948860332693800.jpg



3       Hænur og aðstaða á lóð   
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Hænur og aðstaða á lóð 

 

Fjöldi hæna sem sótt er um að halda: 4

Tilskilin leyfi byggingaryfirvalda fyrir gerði og hænsnakofa liggur fyrir?: Á ekki við

4       Fylgigögn   
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Fylgigögn 

 

Samþykki eigenda aðliggjandi lóða: 1647016548336909543530231958830.jpg

Afstöðumynd af kofa og gerði á lóð: PXL_20220311_162701080~2.jpg

5       Skilmálar   
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Skilmálar 

 

Já, ég samþykki!: 

 

 

 

   - 1647016519771330948860332693800.jpg  - 

1647016548336909543530231958830.jpg  - PXL_20220311_162701080~2.jpg
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Úttekt
Málsnúmer:  2022030283
Búið til:  04/08/2022
Eigandi skjals:  Rán Sturlaugsdóttir

Dagsetning ferðar: 03/29/2022

Fulltrúi HER: Rán Sturlaugsdóttir/BV/RVK/IS
Tilefni skýrslu: Úttekt
Fyrirtækjaflokkur: 00.02 Ekki fyrirtæki

Tími ferðar: 15:00 - 15:15

Fulltrúi HER sem fór með:

Eftirlitsskýrsla

Númer leyfis:
Heiti leyfishafa: Umsókn um leyfi til 

hænsnahalds
Hvert eftirlitsferð var farin:

Kennitala leyfishafa:
Staður leyfishafa:
Staða reiknings: Óreikningsfært
Númer reiknings:

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 :
Farið í úttekt til að kanna hvort garður uppfylli skilyrði samþykktar um hænsnahald í Reykjavík og  
farið yfir helstu atriði sem geta valdið ónæði í nærumhverfinu .  Rætt var við Hörpu Rún í úttektinni.

Garðurinn er lítill , en nægilega stór til að hafa hænsnakofa og -gerði í þriggja metra fjarlægð frá 
lóðamörkum.  Til stendur að afmarka kofann betur innan lóðar, þ.e. um er að ræða parhús með 
sameiginlega lóð og verður sett upp girðing á milli afnotareita . 

Farið yfir helstu atriði sem geta valdið ónæði í nærumhverfinu og hvernig hægt er að koma í veg  
fyrir þau þ.e. hávaða, ólykt, óþrifnað, meindýr, og lausagöngu hæna. Einnig var farið var yfir það 
hvernig skal farga hænsnaskít, en ráðgert er að hann fari með almennu heimilissorpi .   

  

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

Niðurstaða eftirlits



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:
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