DJÚPAVOGSHREPPUR
BYGGINGARFULLTRÚI

UMSÓKN UM BYGGINGARLEYFI
1.Umsækjandi
Nafn umsækjanda / eiganda / lóðarhafa.

kennitala

heimilisfang

Netfang.

Málanúmer.

2.Greiðandi
Nafn greiðanda.

kennitala

Netfang.

Götuheiti og nr / jörð / landareign

Landanúmer

matshluti

Lóðarhafi

Kennitala

Netfang

3.Lóð/jörð

4.Ábyrgðir
Hönnunarstjóri

kennitala

Byggingarstjóri

kennitala

5. Lýsing þess sem sótt er um.
Tegund framkvæmdar, flatarmál, rúmmál, byggingarefni og fyrirhuguð notkun / breyting á notkun

6. Fylgiskjöl með umsókn
Áritaðir aðaluppdrættir í þríriti á pappír og á
tölvutæku formi (pdf).
Skráningartafla á tölvutæku formi (excel)
Séruppdrættir og styrkleikateikningar.
Samningur um Byggingarstjóra og iðnmeistara.

Upplýsingar um breytta notkun, ef við á
Yfirlit hönnunarstjóra um innra eftirlit við
framkvæmd hönnunar.
Önnur gögn sem umsækjandi telur nauðsynleg.
Gátlisti vegna umsóknar um Byggingarleyfi.

Útfyllist af starfsmanni

_______________________________________

_______________________________________

Staður og dagsetning

Móttekið dags.

_______________________________________

_______________________________________

Undirskrift umsækjanda

Starfsmaður

Djúpavogshreppur
Heimilisfang
Bakki 1
765 Djúpivogur

Sími
470 8700

Bréfsími
478 8188

Netfang
byggingarfulltrui@djupivogur.is

Vefsíða
www.djupivogur.is

Kennitala
570992-2799

DJÚPAVOGSHREPPUR
BYGGINGARFULLTRÚI

GÁTLISTI VEGNA UMSÓKNAR UM
BYGGINGARLEYFI
Nafn umsækjanda / eiganda

kennitala

Heimilisfang

Netfang

Götuheiti og nr / jörrð / landareign

landanr

GÁTLISTI
Mannvirki í samræmi við skipulag.

Senda á pall.jakob.lindal@gmail.com

Aðaluppdrættir.

Sjá gátlista á heimasíðu MVS

Séruppdrættir.

Sjá gátlista á heimasíðu MVS

Burðarþolsuppdrættir.

Sjá gátlista á heimasíðu MVS

Lagnauppdrættir.

Sjá gátlista á heimasíðu MVS

Rafmagns uppdrættir
Brunahönnun.

Ef við á

Skráningartafla

Í tölvutæku formi

Yfirlýsing byggingarstjóra um ábyrgð sína.
Yfirlýsing meistara á ábyrgðum sínum.

Sjá eyðublað heimasíðu

Starfsábyrgðartrygging byggingarstjóra.

Sent frá tryggingarfélagi.

Starfsábyrgðartrygging hönnuða.

Aðalh. Burðarh. Lagnah. Brunah. Annað ?

Staðfesting um innra eftirlit hönnunarstjóra og yfirlit um
ábyrgðarsvið einstakra hönnuða. Með undirskrift.
Umsagnir Vinnueftirlits.

Ef um atvinnuhúsnæði er að ræða

Umsagnir Heilbrigðiseftirlits.

Ef um matvælaframleiðslu

Umsagnir Brunaeftirlits

Ef þess gerist þörf. ( aldrei of varlega farið )

Umsagnir Minjastofnunar.

Alltaf ef um jarðrask er að ræða.

Umsagnir ríkiseigna

Ef land er í eigu ríkiseigna.

Umsagnir línulagna

Ef við á

Samþykki meðeiganda.

Ef við á

Samþykki aðliggjandi lóðarhafa.

Ef við á

Staðfesting á greiðslu allra byggingarleyfisgjalda.

Sendist á byggingarfulltrui@djupivogur.is

Umsókn um stöðuleyfi.

Ef við á

Mála nr.

Matshluti

