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Inngangur
Fulltrúar Fóðurblöndunar ehf. og Faxaflóahafna slf. óskuðu eftir því að Verkís verkfræðistofa hf. meti
ástand fasteigna við Korngarða í Sundahöfn vegna hugsanlegra kaupa Faxaflóahafna á þeim. Fyrir hönd
Verkís hf., hafa Auðunn Elíson og Jóhann Freyr Jóhannsson gert úttekt á fasteignum og metið ástand
þeirra.  Óskað var eftir að ástand bygginga við Kornagarða 6, 9, 10 og 12 væri metið og áætlaður
kostnaður við viðhaldaðgerðir.

1.1 Almenn lýsing á fasteignum:
Hér að neðan eru upplýsingar sem teknar eru úr fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands sem og almenn lýsing
skýrsluhöfunda á þeim byggingum sem óskað var eftir að ástand væri skoðað og metið.

1.1.1 Korngarðar 6
Fasteignin er skráð í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands með fasteignanúmer F2015896. Um er að ræða
þrjá matshluta sbr. mynd 2. Matshluti 020101 er í eigu Faxaflóahafnar.  Húsið er steinsteypt með
forsteyptum burðarbitum undir þaki og þak er klætt með borðaklæðningu sem er pappalögð. Gluggar
eru að mestu leyti ísteyptir og flestir upprunalegir. Í suðvestur hluta hússins er afmarkað rými sem leigt
er til rafverktaka en ekki var hægt að skoða þau rými við vettvangsskoðun. Við austurhlið hússins, sá
hluti byggingar sem er hærri, er milliloft á tveimur hæðum. Þrjár innkeyrsluhurðir eru á húsinu, ein stór
í hvorum enda og ein minni í rými við suðavestur horn hússins. Á norðurhlið hefur áður verið
inngangshurð sem búið er að klæða af. Hringstigi er á vesturhlið og inngangshurð inn að millilofti.
Stálsvalir eru á suðurhlið við austari hluta byggingarinnar.

Mynd 1 - Suðurhlið Korngarða 6
Mynd 2 - Skráning í fasteignaskrá Þjóðskrá Íslands



1.1.2 Korngarðar 9
Fasteignin er skráð í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands með fasteignanúmer F2015893. Um er að ræða
einn matshluta sbr. mynd 4.
Um er að ræða iðnaðarhúsnæði sem skiptist annars vegar í sal fyrir lager og hins vegar skrifstofu og
starfsmannaaðstöðu. Húsið er staðsteypt og eru forsteyptar rifjaplötur í þaki hússins. Þak er
pappaklætt og útveggir múrhúðaðir og málaðir. Gluggar eru upprunalegir og steyptir í veggjum. Ein
innkeyrsluhurð er á suðurhlið hússins. Í suðurenda hússins er afreiðslu- og starfsmannarými og er
milliloft yfir þeim hluta hússins.

Mynd 3 - Suðurhlið Korngarðar 9

Mynd 4 - Skráning í fasteignaskrá Þjóðskrá Íslands

1.1.3 Korngarðar 10
Fasteignin er skráð í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands með fasteignanúmer F2015893. Um er að ræða
fimm matshluta sbr. mynd 6.
Um er að ræða iðnaðarhúsnæði sem er að mestu nýtt fyrir framleiðslu og tanka. Húsið er staðsteypt
og er þak turnbyggingar annars vegar pappalagt og hins vegar ómeðhöndluð steinsteypa. Útveggir eru
múrhúðaðir að utanverðu og óeinangraðir. Viðbygging við suðurhlið er stálvirki þar sem útveggir eru
einangraðir og klæddir að utanverðu með steniklæðningu. Þak er einangrað og klætt að utan með
báraðri málmklæðningu.

Mynd 5 - Korngarðar 10
Mynd 6 - Skráning í fasteignaskrá Þjóðskrá Íslands



1.1.4 Korngarðar 12
Fasteignin er skráð í fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands með fasteignanúmer F2015895. Um er að ræða
tvo matshluta sbr. mynd 8.
Um er að ræða iðnaðar- og skrifstofuhúnæði þar sem burðarvirki turnbyggingar er stálvirki og
steinsteypa og burðarvirki lágbyggingar er steinsteypa  sem er að hluta til skrifstofur og
starfsmannaaðstaða og hluta til lager.

Mynd 7 - Korngarðar 12

Mynd 8 - Skráning í fasteignaskrá Þjóðskrá Íslands

2 Forsendur
Mannvirkin voru skoðuð þann 16. október 2019 af Auðuni Elísyni og Jóhanni Frey Jóhannssyni og fór
Daði Hafþórsson frá Fóðurblöndunni með framangreindum um húseignirnar. Farið var öðru sinni þann
18. október til að skoða húsin að utanverðu og var m.a. notast við dróna til að mynda húshliðar og þök.
Ekki var skoðað sérstaklega eða metið ástand búnaðar í húsum og við húsin, tanka, rafkerfi, rafbúnað
eða lagnir af neinu tagi.

 Eftirfarandi er lýsing á ástandi hverrar eignar fyrir sig og er ástandi byggingarhluta gefin einkunn
samkvæmt eftirfarandi matslykli:

Stig Ástandseinkunn Lýsing Viðhaldsþörf

1. Gott Byggingarhluti er heill eða nýr og fær
reglulegt viðhald. Engin.

2. Sæmilegt Byggingarhluti er heill en útliti hans er
ábótavant. Minniháttar lagfæringar.

3. Slæmt Byggingarhluti er heill en niðurbrot
hans er verulegt. Endurnýjun er óumflýjanleg.

4. Ónýtt Byggingarhluti þjónar ekki lengur
tilgangi sínum. Tafarlaus endurnýjun.

Við mat á viðhaldsþörf er miðað við að eignin þjóni tilgangi sínum og að byggingarhlutar nái eðlilegum
líftíma.
Mat á ástandi byggist á sjónskoðun matsmanna. Í nokkrum tilfellum reyndist ekki unnt að skoða
byggingarhluta og hefur ekki verið lagt mat á ástand þeirra hér en þeirra er getið í lýsingu hvers húss
fyrir sig.



Við útreikning á kostnaði við lagfæringar og endurbætur á einstökum þátta mannvirkja er stuðst við
áætlaðar magntölur sem teknar eru út frá uppdráttum. Kostnaðartölur eru á verðlagi í nóvember 2019
með 24% virðisaukaskatti.

3 Byggingarlýsing og ástand fasteigna

3.1 Korngarðar 6

3.1.1 Burðarvirki og útveggir
Burðarvirki útveggja er staðsteyptir veggir. Að utanverðu eru veggir pokapússaðir og málaðir og að
innanverðu málaðir beint á mótaflöt steypu. Húsið er að mestu leyti óeinangrað. Ástand útveggja er
sæmilegt.
Að utanverðu er hægt að greina að sprungur eru í steyptum veggjum og að steypuhula hafi sprungið
frá bendingu veggja á mörgum stöðum. Málað hefur verið yfir múrskemmdir en nauðsynlegt er að fara
í viðhaldsaðgerðir til lagfæringar til að koma í veg fyrir frekari skemmdir. Hægt er að greina leka með
suðurhlið við steypuskil, sprungur í veggjum og við glugga. Ryðpunktar hafi komið fram í yfirborði
útveggja sem gefur til kynna að stutt sé inn að bendingu og munu frekari skemmdir koma fram ef ekki
er farið í lagfæringar. Stálhringstigi er við vesturhlið og er hann farin að láta á sjá vegna ryðs, ástand
hringstiga er sæmilegt.
Viðhaldsþörf: Viðgerð á járnbendingu og múrskemmdum. Málun eftir viðgerð.

Mynd 9 - Sprungur í útvegg og brot við op Mynd 10 - Bending sprengt úr steypuhulu

Mynd 11 - Sprungur í veggjum, ryðblettir Mynd 12 – Inngangur í leigurými við suðvesturhorni

3.1.2 Gólf - milligólf
Gólf á jarðhæð er hefðbundin steypt plata á fyllingu og er ástand plötunnar sæmilegt. Nokkuð er um
sprungur í gólfi en ekki var skoðað hvort sig væri á plötunni.
Milligólf við austhlið hússins er stálvirki. Ástands burðarvirkis milligólfs er gott en ástand klæðningar
ofan á gólfi er slæmt og þarfnast lagfæringar eða endurnýjunar að hluta. Stálstigi er upp á neðra
milliloft og er ástand á honum gott en ekki er stigi upp á efra milliloft.



Viðhaldsþörf: Smávægilegar lagfæringar á gólfi við rist. Endurnýjun á hluta gólfklæðningar ofan við
milliloft.

Mynd 13 – Gólf                                                   Mynd 14 - Gólf                                                  Mynd 15 - Gólfrenna

Mynd 16 - Milliloft Mynd 17 - Ofan við efra milliloft

3.1.3 Þak
Burðarvirki þaks eru forsteyptir þakbitar og þar ofan við eru timbursperrur og borðaklæðning. Þak er
klætt að ofanverðu með ásoðnum þakpappa. Ástand burðarvirkis þaks er gott en ástand þakpappa er
sæmilegt. Ástand þakpappa á neðri hluta efra þaks er gott en syðri hluta sæmilegt. Fljótlega þarf að
fara í endurbætur á þakpappa og endurnýja þaktúður.
Viðhaldsþörf: Fara þarf í lagfæringar á þakpappa á neðra þaki. Endurnýjun og/eða hreinsun og málun
á túðum á efra þaki.

Mynd 18 - Þakpappi farin að láta á sjá Mynd 19 - Þakpappi á efra þaki og túður

3.1.4 Gluggar og hurðir
Gluggar í húsinu eru að mestu leyti upprunalegir og eru steyptir í útveggi. Sama á við gler í gluggum
sem er líklegast að mestu leyti upprunalegt. Ástand á gluggum á suðurhlið fellur að stórum hluta í að
vera ónýtt og/eða slæmt. Fúi er í gluggum og greinilegt er að leki er með þeim mörgum. Gluggar á



norðurhlið eru að mestu leyti í betra ástandi og verður það að teljast sæmilegt þó svo að einstaka gler
í gluggum sé skemmt.  Inngangshurð á suðurhlið (austur) er farin á límingum og telst ástand hurðar og
karms ónýtt. Innkeyrsluhurðir eru í sæmilegu ástandi en önnur hurðin á norðurhlið er ekki notuð og
hefur verið klætt upp í hurðargatið.
Viðhalsþörf: Endurnýja þarf glugga á suðurhlið og hluta glers á norðurhlið. Endurnýja þarf gönguhurð
á suðurhlið.

Mynd 20 - Innkeyrsluhurð Mynd 21 - Gluggar og innkeyrsluhurð

Mynd 22 - Innkeyrsluhurð lokuð                         Mynd 23 - Innkeyrsluhurð lokuð

Mynd 24 - Leki með gluggum

Mynd 25 - Gluggar og sprungur í útveggjum

3.1.5 Innrétting og frágangur innanhúss
Allir milliveggir við suðurhlið eru ónýtir vegna leka og raka. Veggir á milligólfum eru að hluta til ónýtir
vegna leka eða raka en að öðru leyti er ástand þeirra sæmilegt en gera þarf við veggfleti og endurmála.
Klæðning útveggja að innanverðu á neðra millilofti er ónýt vegna leka og raka. Parket og önnur gólfefni
í starfsmannaaðstöðu á millilofti er ónýtt og allar innréttingar eru í slæmu ásigkomulagi.
Viðhaldsþörf: Endurnýja þarf klæðningar á milliveggjum ofan við milliloft og á fyrstu hæð vegna leka
og raka. Einnig þar að endurnýja klæðninga á útveggjum. Endurnýja þarf gólfefni.



Mynd 26 - Sturtuklefi og leki með gluggum         Mynd 27 - Innrétting ofan við milliloft

Mynd 28 - Milliveggur og hurð í geymslu

3.2 Korngarðar 9

3.2.1 Burðarvirki og útveggir
Útveggir hússins eru staðsteyptir, múrhúðaðir og málaðir að utanverðu og málaðir að innanverðu. Í
starfamannarými og afgreiðslu í suðurenda hússins eru útveggir einangraðir.
Utan við inngang á suðurhlið er timburskyggni sem borið er uppi að framanverðu með tveimur
timbursúlum.
Við skoðun er hægt að greina að ástand útveggjar er sæmilegt en töluvert er af sprungum í steyptum
veggjum bæði við steypuskil og út frá gluggum. Einnig er nokkuð um að ryð frá bendingu veggja sé
komið fram í útbrún veggjarins. Nauðsynlegt er að fara í múrviðgerðir áður en frekari skemmdir verða
og ástand veggjar verði verra.  Skyggni sem er utan við inngangshurð að sunnanverðu er trévirki sem
klætt er með krossviðsplötum og stallastáli. Ástand skyggnis er slæmt og þarf að endurnýja það að
mestu leyti.
Viðhaldsþörf: Fara þarf í viðgerð á bendingu útveggja og lafæringar á sprungum í steyptum veggjum.
Endurnýja þarf stoðir og klæðningar í skyggni við suðurhlið.

Mynd 29 - Sprungur í veggjum og ryðblettir Mynd 30 - Sprungur í veggjum og brot við kanta

3.2.2 Gólf - milligólf
Gólf á jarðhæð er hefðbundin steypt plata á fyllingu og er ástand plötunnar gott. Nokkuð er um
sprungur í gólfi en ekki var skoðað hvort sig væri á plötunni.
Gólf í starfsmannaaðstöðu er annars vegar lagt með plastparketi og hins vegar er dúkur. Almennt
ástand á gólfefnum er gott. Ofan við milligólf er hluti af starfsmannaaðstöðu og hluti lagers.
Viðhaldsþörf: Engar sérstakar viðhaldsaðgerðir.



Mynd 31 - Gólf á lager Mynd 32 - Gólf í starfsmannarými/afgreiðslu

3.2.3 Þak
Burðarvirki þaks er forsteyptar rifjaplötur. Þak er klætt með ásoðnum þakpappa. Fimm þakgluggar eru
á þakinu. Nokkuð er um litlar túður á hluta þaksins. Ástand þakpappa er gott.
Viðhaldsþörf: Engar sérstakar viðhaldsaðgerðir.

Mynd 33 – Þakpappi og gluggar Mynd 34 - Rifjaplötur

3.2.4 Gluggar og hurðir
Gluggar eru upprunalegir og eru ísteyptir. Ástand glugga er að mestu leyti sæmilegt en ástand hluta
glugga er slæmt. Hægt er að greina við skoðun að leki virðist vera með hluta glugga.
Viðhaldsþörf: Fara þarf í endurbætur á hluta glugga.

Mynd 35 - Gluggi á suðurhlið Mynd 36 - Gluggi á norðurhlið

3.2.5 Innrétting og frágangur innanhúss
Eins og greint er frá hér að framan eru plastparket á gólfum í starfmannarými og er ástand þeirra gott.
Dúkur er á gólfum í búningsklefa og baðherbergi og er ástand á honum sæmilegt. Milliveggir eru
hefðbundnir málaðir timburveggir og er ástand þeirra gott. Eldhúsinnrétting er í starfmannaaðstöðu
og er ástand hennar gott.
Engar sérstakar viðhaldsaðgerðir.



Mynd 37 - Innrétting Mynd 38 - Afgreiðsla

3.3 Korngarðar 10

3.3.1 Burðarvirki og útveggir
Útveggir hússins eru að mestu leyti staðsteyptir, múrhúðaðir að utanverðu en ómeðhöndlaðir að
innanverðu. Í viðbyggingu á suðurhlið er burðarvirki stálvirki og er það klætt að utanverðu með
steniplötum og að innanverðu með stallastáli. Ástand steyptra útveggja er slæmt þar sem bending
steypu hefur sprengt út steypuhulu á mörgum stöðum. Hætta er á að hluti yfirborðs steypu falli niður
þegar hún losnar frá veggjum og getur valdið tjóni á hlutum og komið til mannskaða. Fara þarf í
töluverðar lagfæringar á ytra byrði veggja og þá annað hvort með víðtækum múrviðgerðum eða
klæðningu veggja. Ástand klæðningar á viðbyggingu er sæmilegt en nokkrar plötur eru brotnar og það
vantar eina plötu á austurhlið. Endurnýja þarf þær plötur sem eru skemmdar og setja plötu sem vantar.
Í turni er staðsteypur stigi og er ástand hans gott þó svo að bending hafi sprengt steypuhulu á nokkrum
stöðum.
Viðhaldsþörf: Viðgerð á bendingu í útveggjum og múrviðgerðir. Lagfæringar á klæðningu viðbyggingar.

Mynd 39 - Bending sprengt steypuhulu Mynd 40 - Eina plötu vantar í klæðningu



Mynd 41 - Skemmdir í yfirborði veggja Mynd 42 - Skemmdir í yfirborði veggja

3.3.2 Gólf - milligólf
Gólf á jarðhæð er hefðbundin steypt plata á fyllingu og er ástand plötunnar gott. Milliplötur í turni eru
staðsteyptar og ómeðhöndlaðar. Ástand þeirra er gott.
Í vesturhluta viðbyggingar er starfsmannaaðstaða og skrifstofa. Þar eru gólf dúklögð. Ástand gólfdúks
er gott.
Viðhaldsþörf: Engar sérstakar viðhaldsaðgerðir.

Mynd 43 - Gólf við afgreiðslu/hleðslu bíla Mynd 44 - Gólfdúkur í starfsmannaaðstöðu

3.3.3 Þak
Þak turnbyggingar er staðsteypt þakplata og er neðri hluti þaksins pappalagður en efri hluti
ómeðhöndlaður. Ástand þakpappa er gott en þó er að merkja að leki sé með úthring en ekki er gott að
segja til um ástæður fyrir leka. Túða á efra þaki er farin að láta á sjá og þarfnast lagfæringar eða
endurnýjunar. Þak viðbyggingar við suðurhlið er klætt með bárujárni og er ástand klæðningar gott.
Viðhaldsþörf: Engar sérstakar viðhaldsaðgerðir.



Mynd 45 - Þakpappi á neðra þaki turnbyggingar Mynd 46 - Þakpappi á neðra þaki turnbyggingar

Mynd 47 - Efra þak turnbyggingar
Mynd 48 - Þak viðbyggingar á suðurhlið

3.3.4 Gluggar og hurðir
Gluggar eru á suðurhlið viðbyggingar og er ástand þeirra gott. Innkeyrsluhurð er á austurhlið
viðbyggingar og virtist ástand hennar vera gott. Tveir gluggar eru á turnbyggingu og er ástand þeirra
slæmt. Þarfnast endurnýjunar.
Viðhaldsþörf: Endurnýja þarf glugga í turnbyggingu.

Mynd 49 - Suðurhlið viðbyggingar Mynd 50 - Turnbygging



3.3.5 Innrétting og frágangur innanhúss
Frágangur innanhúss í turnbyggingu er almennt grófur enda er um að ræða ómeðhöndlað steypuvirki.
Í viðbyggingu er starfsmannaaðstaða og skrifstofa og er ástand innréttinga gott. Aftur á móti er farið
að sjá töluvert á tréstiga milli hæða og er ástand hans sæmilegt. Pússa þarf upp stiga og endurlakka.
Viðhaldsþörf: Pússa þarf upp stiga og endurlakka.

Mynd 51 - Stigi í starfsmannaaðstöðu/skrifstofu Mynd 52 - Innrétting í starfsmannaaðstöðu
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3.4.1 Burðarvirki og útveggir
Burðarvirki turnbyggingar er steinsteypa og stálvirki. Útveggir eru klæddir að utanverðu með stallastáli
en um er að ræða óeinangraða veggi. Ástand klæðningar útveggja turnbyggingar er gott en nokkuð
víða mátti greina að leki væri með klæðningu. Á austurhlið hússins er hægt að greina að nokkrar
skemmdir eru á klæðningunni.
Útveggir lábyggingar eru staðsteyptir og málaðir utanverðu. Útveggir sem eru í starfsmannarýmum eru
einangraðir að innanverðu og klæddir. Útveggir í lagerrými eru málaðir að innanverðu. Ástand steyptra
veggja er sæmilegt en fara þarf í nokkrar múrviðgerðir.
Viðhaldsþörf: Fara þarf í smávægilegar múrviðgerðir á útveggjum lábyggingar.

Mynd 53 - Skemmdir í klæðningu veggja Mynd 54 - Ljósop í klæðningu útveggja

Mynd 55 - Sprungur í útveggjum Mynd 56 - Sprunga í kverk útveggja

3.4.2 Gólf - milligólf
Gólf á jarðhæð er hefðbundin steypt plata á fyllingu og er ástand plötunnar gott. Milliplötur í
turnbyggingu er ýmist staðsteyptar eða stálvirki og eru þær klæddar stálplötum. Almennt ástand
framangreindra platna er gott þó svo að farið sé að sjá á steyptum plötum en hafa ber í huga að um er
að ræða verksmiðju.
Viðhaldsþörf: Engar sérstakar viðhaldsaðgerðir.

Mynd 57 - Steypt milliplata Mynd 58 - Milliplata stálvirki/stálklætt



3.4.3 Þak
Þak turnbyggingar er klætt með stallastáli en neðri hluta turns er annars vegar klæddur með bárustáli
og hins vegar formaðri málm klæðningu.  Þak ofan við skrifstofur og yfir lágbyggingu er klætt með
bárustáli. Ástand þakklæðningar er gott.
Viðhaldsþörf: Engar sérstakar viðhaldsaðgerðir.

Mynd 59 - Þök Korngarða 12 Mynd 60 - Þak yfir skrifstofuhluta og lager

3.4.4 Gluggar og hurðir
Gluggar í turnbyggingu eru annars vegar álgluggar og hins vegar hefðbundnir trégluggar. Ástand glugga
var gott þó svo að merkja mætti leka með álgluggum. Á suðurhlið turns eru einnig tveir renningar með
hálfgegnsæjum klæðningum og er ástand þeirra gott.  Gluggar í lágbyggingu eru hefðbundnir
trégluggar og er ástand þeirra gott. Langs eftir mæni í lágbyggingu er þakgluggi og virtist ástand hans
vera gott.
Innkeyrsluhurðir eru á norðurhlið lágbyggingar og á austur- og vesturhlið turnbyggingar og var ekki að
merkja annað en að ástand þeirra væri gott.
Viðhaldsþörf: Engar sérstakar viðhaldsaðgerðir.

Mynd 61 - Álgluggar Mynd 62 - Álgluggar og leki með gluggum og ofan við þá

Mynd 63 - Austurhlið Mynd 64 - Skemmdir í hurðum og klæðningu



3.4.5 Innrétting og frágangur innanhúss
Lítil starfsmanna-/skrifstofurými eru í turnbyggingu og eru þau plötuklædd að innanverðu og dúkur á
gólfum. Ástand þessara rýma er sæmilegt. Í lágbyggingu eru starfsmannarými á 1. hæð þar sem bæði
eru kaffistofur og búningsherbergi. Í búningsherbergjum er dúkur á gólfi og er ástand hans að mestu
leyti gott. Í sturtu í búningsherbergi eru veggir flísalagðir að hluta og hefur verið málað yfir flísarnar á
einhverjum tímapunkti. Ástand flísa og flísalagna er sæmilegt. Í kaffistofu eru gólf flísalögð og
eldhúsinnréttingar bæði í fremri og innra rými. Ástand eldhúsinnréttingar og flísalagna á kaffistofu er
gott. Við skoðun var hægt að greina ummerki um raka neðst í steyptum vegg en óvíst af hvaða völdum
það er.
Í skrifstofu sem staðsett er syðst í lágbyggingu er parket á gólfum og er að farið að láta á sjá. Ástand
parkets er sæmilegt en þarfnast endurnýjunar eða lagfæringar þar sem slit er sem mest.  Á gólfum
salerna er dúkur og veggir flísalagðir og er ástand þess gott. Tréstigi er milli hæða innan skrifstofurýmis
og farið að sjá á framstigum (þrepum) vegna slits á yfirborði. Ástand stiga er sæmilegt. Eldhúsinnrétting
er á kaffistofu og ástand hennar gott. Á gólfi stigagangs utan við skrifstofurými eru flísar og er ástand
þeirra gott.
Viðhaldsþörf: Engar sérstakar viðhaldsaðgerðir en eins og fjallað er um hér að framan er parket í
skrifstofurými nokkuð slitið á einstökum stöðum og slit á yfirborði stiga.

Mynd 65 - Gólf í tæknirými/stjórnrými Mynd 66 - Flísar í sturtu í starfsmannaaðstöðu

Mynd 67 - Farið að sjá á parketi á skrifstofu Mynd 68 - Farið að sjá á stiga milli hæða á skrifstofu



Mynd 69 - Stigagangur upp að skrifstofu Mynd 70 - Stafsmannaaðstaða við lager

3.5 Samantekt á viðhaldsþörf
Hér að aftan er yfirlit yfir heildarkostnað við viðhald og endurbætur sbr. umfjöllun hér að framan.

Korngarðar 6 – Samtals 18.000.000 kr.
Innifalið í ofangreindum kostnaði er: Endurgerð hluta klæðninga útveggja að innanverðu, endurgerð
hluta milliveggja, lagfæringar á frágangi gólfa á millilofti. Múrviðgerð á steyptum útveggjum, málun og
endurnýjun hluta glugga. Lagfæringar á þakpappa á neðra þaki hússins.

Korngarðar 9 – Samtals 7.000.000 kr.
Innifalið í ofangreindum kostnaði er: Endurgerð á skyggni við suðurhlið, múrviðgerð á steyptum
útveggjum og málun. Viðgerð á gluggum.

Korngarðar 10 – Samtals 33.000.000 kr.
Innifalið í ofangreindum kostnaði er: Hreinsun múrs utan af bendingu, hreinsun á stáli, grunnur og
múrviðgerð sem og minniháttar múrviðgerðir á einstökum stöðum.

Korngarðar 12 – 1.000.000 kr.
Innifalið í ofangreindum kostnaði er: Viðgerð á bendingu útveggja, múrviðgerðir og málun.

Það er mat skýrsluhöfunda að heildarkostnaður viðhalds sbr. lýsingu hér að framan sé samtals kr.
59.000.000,-


