Gátlisti graftrarleyfis
Nafn eiganda
Heiti

0.00
0.01

Kennitala
Nr.

Netfang
Land nr.

Dagsetning
Mhl.

Nr. erindis

Skipulagsskilmálar og aðrar kvaðir.
Mannvirkið og notkun þess samræmast skipulagsáætlunum á svæðinu eða fyrir liggur samþykkt
sveitarstjórnar vegna leyfisumsóknar skv. ákvæðum skipulagslaga.

0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
1.00
1.01
1.02
2.00
2.01
2.02
3.00
3.01

Aðalskipulag
Umsögn skipulagsnefndar
Deiliskiplag
Umsögn skipulagsfulltrúa
Grenndarkynning
Samþykkt í bæjarstjórn, setja í ath. Fundar nr. dagsetning
Aðrar kvaðir t.d. Minjastofnun
Aðaluppdrættir
Aðalupprættir hafa verið yfirfarnir.
Aðaluppdrættir hafa verið yfirfarnir.
Grundun
Burðarþolshönnuði er búinn að senda upplýsingar um grundun, einnig um hæð og gerð undirstaða.
Upplýsingar um grundun og undirstöður
Byggingarstjóri (sjá næsta blað)
Byggingarstjóri hefur undirritað yfirlýsingu um ábyrgð sína og afhent leyfis-veitanda undirritaða
ábyrgðaryfirlýsingu þeirra iðnmeistara sem ábyrgð munu bera á einstökum verkþáttum.
3.02
Ábyrgðaryfirlýsing byggingarstjóra
3.03
Staðfesting um tryggingu byggingarstjóra
3.04
Gæðastjórnunarkerfi
4.00
Annað
4.01
Samþykki landeiganda
Athugasemdir:

Byggingarfulltrúi Sveitarfélagsins Hornafjarðar

Hafnarbraut 27, 780 Hornafirði, kt. 590169-4639, sími 470 8000, fax 470 8001,hornafjordur@hornafjordur.is

Staðfesting á ábyrgð byggingarstjóra, ásamt
árituðum löggiltra iðnmeistara.
Vegna byggingar á lóð n.r.___________ Við _______________________________________
(utan þéttbýlis)heiti bæjar/býlis_________________________________________________
Tegund byggingar_____________________________________________________________
Höfundur aðaluppdrátta__________________________________Kt.:__________________
Verknr.__________________Teikningnr________________Dags.teikn_________________
Ég undirritaður____________________________________ Kt.: ______________________
Sem fullnægi kröfum um byggingarstjóra, sbr. 27. gr. Lög um mannvirki nr. 160/2010, tek
að mér stjórn og umsýslu með framkvæmd við ofangreint mannvirki og ábyrgist , að það
verði byggt í samræmi við samþykkta uppdrætti, veitt leyfi, lög og reglugerðir, sem við
kunna að eiga sbr.28, 29, 30 og 31. Fyrrgreindra laga. Jafnframt fylgir á blaði þessu áritun
löggildra iðnmeistara, sem með undirskrift sinni skuldbinda sig til að taka að sér og bera
ábyrgð, hver á sínu sviði, á ofangreindri framkvæmd, sbr. 32. Laga um mannvirki. nr.
160/2010
Athugasemdir
húsasmíðameistari

kennitala

múrarameistari

kennitala

pípulagningameistari

kennitala

rafvirkjameistari

kennitala

stálvirkjameistari

kennitala

blikksmíðameistari

kennitala

málarameistari

kennitala

Höfn __________
Undirskrift og kennitala Byggingarstjóra
Dags. móttöku:
undirskrift eiganda
Byggingarfulltrúi

Hafnarbraut 27, 780 Hornafirði, kt. 590169-4639, sími 470 8000, fax 470 8001,hornafjordur@hornafjordur.is

