
 

Gátlisti leyfis fyrir uppsetningu skiltis 

 

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

Nafn eiganda Kennitala Netfang Dagsetning 
         

Heiti Nr. Land nr. Mhl. Nr. erindis 
          

 
 
 

0.00                   Skipulagsskilmálar og aðrar kvaðir. 

0.01 Stærð og staðsetning skilta skal vera í samræmi við ákvæði gildandi skipulags. 

0.02      Aðalskipulag 

0.03            Umsögn skipulagsnefndar 

0.04  Deiliskiplag 

0.05            Umsögn skipulagsfulltrúa 

0.06  Grenndarkynning 

0.07             Samþykkt í bæjarstjórn, setja í ath. Fundar nr. dagsetning 

0.08             Aðrar kvaðir t.d. Minjastofnun 

1.00                  Umsögn Náttúrustofu Suðurlands 

1.01 Um auglýsingar meðfram vegum og annars staðar utan þéttbýlis skal gæta ákvæða laga um náttúruvernd. 

1.02  Umsögn Náttúrustofu Suðurlands 

2.00                  Samþykki eiganda 

2.01  Samþykki landeiganda 

3.00                  Er framkvæmd byggingarleyfisskýld? 

3.01 Sækja skal um byggingarleyfi fyrir öllum frístandandi skiltum og skiltum á byggingum sem eru yfir 1,5 m² að 
flatarmáli. Undanþegin eru þó skilti allt að 2,0 m² að stærð sem ætlað er að standa skemur en tvær vikur 
sem og skilti sem sett eru upp samkvæmt ákvæðum umferðarlaga. 

3.02  Skilti yfir 1,5m² sem ætlað er að standa lengur en tvær vikur 

3.03  Skilti yfir 2m² sem ætlað er að standa skemur en tvær vikur 

4.00                   Hönnunargögn 

4.01 Hönnunargögn hafa verið yfirfarin og leyfisveitandi hefur áritað þá til staðfestingar á samþykki. 

4.02  Aðaluppdrættir (Afstöðuteikning, Grunnmyndateikningar, Útlitsteikningar) 

4.03  Hönnunarstjóri skráður hjá MVS ásamt gæðastjórnunarkerfi. 

4.04  Hönnunarstjóri staðfesti að innra eftirlit hefur farið fram.  

5.00                  Öryggi skiltis 

5.01 Eigandi skiltis er ábyrgur fyrir því að ekki skapist hætta vegna þess og er leyfisveitanda heimilt að krefja 
eiganda um gögn og rökstuðning þar að lútandi. 

5.02  Burðarþolshönnuði staðfesti að öryggi skiltis sé fullnægjandi (uppsetning, gerð, festingar) 

6.00                  Byggingarstjóri 

6.01 Við stjórn byggingarframkvæmda hvers leyfisskylds mannvirkis skal á hverjum tíma vera einn 
byggingarstjóri. Óheimilt er að veita byggingarleyfi fyrir framkvæmd nema ráðinn hafi verið byggingarstjóri 
sem uppfyllir hæfniskröfur reglugerðar 112/2012 

6.02  Byggingarstjóri með gildandi starfsleyfi MVS hefur undirritað Ábyrgðaryfirlýsingu 

7.00                  Byggingarleyfisgjöld 

7.01 Byggingarleyfisgjöld og önnur tilskilin gjöld hafa verið greidd. 

7.02  Gjöld komin til innheimtufulltrúa 

Athugasemdir:  
 
 
 
 
 

      

Byggingarfulltrúi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 



 

Staðfesting á ábyrgð byggingarstjóra vegna 
uppsetningar skiltis. 
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Vegna skiltis á lóð n.r.___________ Við ___________________________________________ 
 
(utan þéttbýlis)heiti bæjar/býlis_________________________________________________ 
 
Lýsing skiltis _________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
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.  
 
 
 

Höfn __________  

Undirskrift og kennitala Byggingarstjóra 
 
 

 

 
          Dags. móttöku: 

    
 

Byggingarfulltrúi 
 


