
   

 

Gátlisti vegna skilyrðis til öryggisúttektar                                                                                                                  

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

 

 

Nafn byggingarstjóra Kennitala Netfang Dagsetning 
         

Heiti Nr. Land nr. Mhl. Nr. byggingarleyfis 
          

 
 

    

0.00                    Ósk um öryggisúttekt 

0.01 Byggingarstjóri hefur óskað um öryggisúttekt mannvirkis áður en það er tekið í notkun.  
(Eigandi mannvirkis getur einnig óskað um öryggisúttekt) 

0.02  Búið að óska eftir öryggisúttekt og tilgreina hve langt verk er komið 

1.00                    Hönnunargögn 

1.01 Allir aðal- og séruppdrættir hafa verið yfirfarnir og samþykktir af byggingafulltrúa.  

1.02  Aðaluppdrættir 

1.03  Burðarþolsuppdrættir 

1.04  Byggingaruppdrættir 

1.05  Lagnauppdrættir 

1.06  Raflagnauppdrættir 

1.07  Aðrar séruppdrætti 

2.00                   Byggingarleyfi 

2.01 Byggingarleyfi hefur verið útgefið. 

2.02        Númer byggingarleyfis 

2.03   Dagsetning byggingarleyfis 

3.00                  Áfangaúttektir 

3.01 Byggingarstjóri mannvirkis skal fyrir hönd eiganda sjá til þess að áfangaúttektir fari fram og tilkynna 
eftirlitsaðila um lok úttektarskyldra verkþátta og fyrirhugaðar áfangaúttektir með skráningu í gagnasafn 
Mannvirkjastofnunar. 

3.02  Byggingarstjóri staðfesti að áfangaúttektir hafa farið fram. 

4.00                    Gögn vegna öryggisúttektar  

4.01 Þar sem við á að mati leyfisveitanda ber byggingarstjóra að afhenda leyfisveitanda eftirfarandi gögn þegar 
sótt er um heimild til öryggisúttektar. 

4.02  Yfirlýsing byggingarstjóra um lok framkvæmda. 

4.03  Staðfesting rafvirkjameistara um að raforkuvirki þess hluta mannvirkisins sem tekinn er í notkun sé 
tilbúið til úttektar. 

4.04  Yfirlýsing rafvirkjameistara um að brunaviðvörunarkerfi vegna þess hluta mannvirkis sem tekinn er í 
notkun sé fullbúið og þjónustusamningur vegna rekstrar þess hafi verið gerður. 

4.05  Yfirlýsingu pípulagningameistara um að vatnsúðakerfi eða sambærilegt kerfi þess hluta mannvirkisins 
sem tekinn er í notkun sé fullbúið og þjónustusamningur vegna rekstrar þess hafi verið gerður. 

4.06  Yfirlýsing pípulagningameistara um að hitakerfi sé frágengið þannig að fyrirsjáanlegt sé að 
fullnægjandi upphitun verði í þeim hluta mannvirkisins sem tekinn er í notkun. 

4.07  Yfirlýsing blikksmíða-, pípulagninga- og rafvirkjameistara um að loftræsikerfi þess hluta mannvirkisins 
sem tekinn verður í notkun sé frágengið þannig að afköst þess og loftgæði séu fullnægjandi fyrir þá 
starfsemi sem fyrirhuguð er í mannvirkinu. 

4.08  Vottorð um að aðalskoðun leiksvæðis og leikvallatækja hafi farið fram. 

4.09  Yfirlýsing um prófun og þjónustusamningur fyrir lyftu. 

4.09  Ef óskað er eftir öryggisúttekt á hluta mannvirkis skal beiðninni fylgja lýsing á ástandi þess hluta 
mannvirkis sem tekinn er í notkun, ástandi annarra hluta mannvirkis og fyrirhugaðri starfsemi í 
mannvirkinu eða þeim hluta sem tekinn er í notkun. 

Athugasemdir: 
- Skila skal gögn sem merkt er með appelsínugulum lit hér að ofan 

      

Byggingarfulltrúi Sveitarfélagsins Hornafjarðar



Til Byggingarfulltrúa Sveitafélagsins Hornafjarðar    

Hafnarbraut 27 
780 Höfn í Hornafirði                                                                                                            

   

                                                                                                                    

 

Mótekið :   ____________  

Afgr: _________________       

Skráning fyrir eigin úttektir byggingarstjóra 

 
Framkvæmd: 

Hús:______________________________________________Eign:_____________________________ 

Nánari lýsing:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Byggingarleyfisumsókn nr.:       

Útgefið byggingarleyfi dags.:___________________________________________________________ 

Dagsetning: Hvað var tekið út: Athugasemdir: 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
Ég undirritaður byggingarstjóri staðfesti hér með undirskrift minni að ofangreindir verkþættir voru 

unnir i samræmi við samþykkt hönnunargögn, gildandi lög um byggingarvörur og reglugerðir sem settar 

eru skv. þeim, lög um mannvirki og ákvæði gildandi byggingareglugerðar. Áfangaúttektir hafa verið 

annast í samræmi við ákvæði skoðunarhandbóka og skoðunarlista þegar verkþátturinn er tilbúinn til 

úttektar. 

____________________ 

Dags.  

____________________________________________________              ____________________ 

Byggingarstjóri                                                                                                      Kennitala 



Til Byggingarfulltrúa Sveitafélagsins Hornafjarðar    

Hafnarbraut 27 
780 Höfn í Hornafirði                                                                                                            

   

                                                                                                                    

 

Mótekið :   ____________  

Afgr: _________________       

Yfirlýsing byggingarstjóra um lok framkvæmda vegna 

öryggisúttektar 

 

Framkvæmd: 

Hús:______________________________________________Eign:_____________________________ 

Nánari lýsing:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Byggingarleyfisumsókn nr.:       

Útgefið byggingarleyfi dags.:___________________________________________________________ 

Ég undirritaður byggingarstjóri staðfesti hér með undirskrift minni að ofnagreind framkvæmd var unnin 

i samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir. Yfirlýsing þessi er samkvæmt grein 3.9.1 í 

byggingarreglugerð nr. 112/2012 

 

Athugasemdir / skýringar: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

       

 

____________________ 

Dags.  

____________________________________________________              ____________________ 

Byggingarstjóri                                                                                                      Kennitala 

 

 



Til Byggingarfulltrúa Sveitafélagsins Hornafjarðar    

Hafnarbraut 27 
780 Höfn í Hornafirði                                                                                                            

   

                                                                                                                    

 

Mótekið :   ____________  

Afgr: _________________       

Yfirlýsing um verklok á raforkuvirki vegna öryggisúttektar 

 

 

Raforkuvirki fyrir: 

Hús:___________________________________________________Eign:________________________ 

Nánari lýsing:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Raforkuvirki tengist byggingarleyfisumsókn nr:       

Útgefið byggingarleyfi dags:___________________________________________________________ 

Ég undirritaður rafvirkjameistari staðfesti með undirskrift minni að ég hef tilkynnt til Mannvirkjastofu 

að raforkuvirki byggingarinnar/byggingarhlutans sé tilbúið til úttektar. Yfirlýsing þessi er gerð 

samkvæmt grein  3.9.2 a í byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

 

Athugasemdir / skýringar: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

       

 

 

____________________ 

Dags.  

____________________________________________________              ____________________ 

Rafvirkjameistari                                                                                                  Kennitala 

 



Til Byggingarfulltrúa Sveitafélagsins Hornafjarðar    

Hafnarbraut 27 
780 Höfn í Hornafirði                                                                                                            

   

                                                                                                                    

 

Mótekið :   ____________  

Afgr: _________________       

Yfirlýsing um fullbúið og prófað brunaviðvörunarkerfi vegna 

öryggisúttektar 

 

Brunaviðvörunarkerfi fyrir: 

Hús:___________________________________________________Eign:________________________ 

Nánari lýsing:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Brunaviðvörunarkerfi tengist byggingarleyfisumsókn nr:       

Útgefið byggingarleyfi dags:___________________________________________________________ 

Við undirritaðir verktaki og rafvirkjameistari staðfestum með undirskrift okkar að framangreint 

brunaviðvörunarkerfi sé fullbúið og þjónustusamningur vegna rekstrar þess hafi verið gerður. Kerfið 

uppfyllir því grein  3.9.2 b í byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

 

Athugasemdir / skýringar: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

      

____________________ 

Dags.  

____________________________________________________              ____________________ 

Rafvirkjameistari                                                                                                  Kennitala 

____________________________________________________              ____________________ 

Verktaki                                                                                                                  Kennitala 

 

Fylgiskjal: 

 Ljósrit af þjónustusamningi 

 



Til Byggingarfulltrúa Sveitafélagsins Hornafjarðar    

Hafnarbraut 27 
780 Höfn í Hornafirði                                                                                                            

   

                                                                                                                    

 

Mótekið :   ____________  

Afgr: _________________       

Yfirlýsing um fullbúið vatnsúðakerfi og þjónustusamningur 

vegna öryggisúttektar 

 

Vatnsúðakerfi fyrir: 

Hús:___________________________________________________Eign:________________________ 

Nánari lýsing:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Brunaviðvörunarkerfi tengist byggingarleyfisumsókn nr:       

Útgefið byggingarleyfi dags:___________________________________________________________ 

Ég undirritaður pípulagningameistari staðfesti með undirskrift minni að framangreint vatnsúðakerfi 

(eða sambærilegt kerfi) er fullbúið og þjónustusamningur vegna rekstrar þess hafi verið gerður. Kerfið 

uppfyllir því grein  3.9.2 c í byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

 

Athugasemdir / skýringar: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________ 

Dags.  

____________________________________________________              ____________________ 

Pípulagningameistari                                                                                           Kennitala 

 

Fylgiskjal: 

 Ljósrit af Þjónustusamningi 

 



Til Byggingarfulltrúa Sveitafélagsins Hornafjarðar    

Hafnarbraut 27 
780 Höfn í Hornafirði                                                                                                            

   

                                                                                                                    

 

Mótekið :   ____________  

Afgr: _________________       

Yfirlýsing um stillingu hitakerfis og virkni stýritækja vegna 

öryggisúttektar 

 

Hitakerfi fyrir: 

Hús:___________________________________________________Eign:________________________ 

Nánari lýsing:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Brunaviðvörunarkerfi tengist byggingarleyfisumsókn nr:       

Útgefið byggingarleyfi dags:___________________________________________________________ 

Ég undirritaður pípulagningameistari staðfesti með undirskrift minni að framangreint hitakerfi hafi 

verið stillt samkvæmt hönnunarforskrift og stýritæki séu virk. Yfirlýsing þessi er samkvæmt  grein  3.9.2 

e í byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

 

Athugasemdir / skýringar: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

            

     

  

 

____________________ 

Dags.  

____________________________________________________              ____________________ 

Pípulagningameistari                                                                                           Kennitala 

 



Til Byggingarfulltrúa Sveitafélagsins Hornafjarðar    

Hafnarbraut 27 
780 Höfn í Hornafirði                                                                                                            

   

                                                                                                                    

 

Mótekið :   ____________  

Afgr: _________________       

Yfirlýsing um prófun og þjónustusamningur fyrir lyftu vegna 

öryggisúttektar 

 

Lyfta fyrir: 

Hús:___________________________________________________Eign:________________________ 

Nánari lýsing:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Brunaviðvörunarkerfi tengist byggingarleyfisumsókn nr:       

Útgefið byggingarleyfi dags:___________________________________________________________ 

Ég undirritaður f.h. Vinnueftirlit Ríkisins lýsi hér með yfir að lyfta nr.:___________________________        

og búnaður hennar hefur verið prófaður með fullnægjandi hætti og að þjónustusamningur vegna 

rekstrar hennar hafi verið gerður.Kerfið uppfyllir því grein  3.9.2 d í byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

 

Athugasemdir / skýringar: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________ 

Dags.  

____________________________________________________              ____________________ 

F.h. Vinnueftirlit ríkisins                                                                                      Kennitala 

 

Fylgiskjal: 

 Ljósrit af Þjónustusamningi 

 



Til Byggingarfulltrúa Sveitafélagsins Hornafjarðar    

Hafnarbraut 27 
780 Höfn í Hornafirði                                                                                                            

   

                                                                                                                    

 

Mótekið :   ____________  

Afgr: _________________       

Yfirlýsing um stillingu, prófun á samvirkni tækja- og mælingu 

á loftmagni og dreifingu vegna lokaúttektar 

 

Loftræstikerfi fyrir: 

Hús:___________________________________________________Eign:________________________ 

Nánari lýsing:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Brunaviðvörunarkerfi tengist byggingarleyfisumsókn nr:       

Útgefið byggingarleyfi dags:___________________________________________________________ 

Við undirritaðir blikksmíða-, pípulagninga-, og rafvirkjameistari staðfestum með undirskrift okkar að 

framangreint loftræstikerfi hafi verið stillt, samvirkni tækja og afköst eru samkvæmt hönnunarforskrift. 

Yfirlýsing þessi er samkvæmt grein  3.9.2 f í byggingarreglugerð nr. 112/2012. 

 

Athugasemdir / skýringar: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

____________________ 

Dags.  

____________________________________________________                       ____________________ 

Blikksmíðameistari                                                                                                       Kennitala 

____________________________________________________                      ____________________ 

Pípulagningameistari                                                                                                   Kennitala 

____________________________________________________                      ____________________ 

Rafvirkjameistari                                                                                                          Kennitala 

 

Fylgiskjal: 

 Ljósrit af Þjónustusamningi  

 


