Málsnúmer:
Málalykill
Móttekið:

202208800
40.1
30.8.2022

Hönnuður - umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi
Þessi umsókn er hvort tveggja umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi.
Þegar fyrri hluti umsóknarinnar um byggingaráform er samþykktur er tekinn fyrir síðari hluti hennar að afgreiða sjálft byggingarleyfið.
Sjá nánar um "Ferli umsóknar" hér neðst í umsókninni.

Séu fyrirhugaðar framkvæmdir undanþegnar byggingarleyfi sbr. gr. 2.3.5 í byggingarreglugerð, þá notast umsækjandi við formið "Umsækjandi
(eigandi) - tilkynning um framkvæmdir undanþegnar byggingarleyfi".

Upplýsingar um hönnunarstjóra - sem sækir um fyrir hönd þriðja aðila, þ.e. sækir um fyrir eigandann (húsbyggjandann)Sá hönnuður sem
útfyllir þessa umsókn verður skráður sem HÖNNUNARSTJÓRI verksins
Nafn hönnuðar

Kennitala

Sigurður Hafsteinsson

0308597749

Heimilisfang

Póstnúmer

Lautarvegur 44

103

Símanúmer

Tölvupóstur

8975363

sigurdur@vektor.is

Upplýsingar um eigandann (húsbyggjandann) sem hönnuður sækir um fyrir
Nafn eiganda (húsbyggjanda)

Kennitala eiganda (húsbyggjanda)

Jóhannes Eðvarðsson

2202665329

Heimilisfang

Póstnúmer

Álafossvegi 31

270

Símanúmer

Tölvupóstur

6997818

joi@hildur.is

Meðumsækjandi 1 ef við á:
Kennitala meðumsækjanda (meðhúsbyggjanda)

Nafn meðumsækjanda (meðhúsbyggjanda)

Heimilisfang

Póstnúmer

Símanúmer

Tölvupóstur

Meðumsækjandi 2 ef við á:
Kennitala meðumsækjanda (meðhúsbyggjanda)

Nafn meðumsækjanda (meðhúsbyggjanda)

Heimilisfang

Póstnúmer

Símanúmer

Tölvupóstur

Húseign/ lóð
Hér skal skrá upplýsingar um þá húseign/ lóð sem þessi umsókn um byggingaráform og byggingarleyfi á við um.

Heiti og númer
Álafossvegur 25

Landnúmer lóðar

Fastanúmer

Póstnúmer

221120

2084518

270

Hér skrái hönnunarstjóri upplýsingar um vátryggingu sína vegna starfa sinna sem hönnuður með vísan til 1. og 2. gr. reglugerðar nr. 271/2014
um starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra.
Nafn vátryggingarfélags

Heiti vátryggingar

Sjóvá

starfsábyrgðatrygging hönnuða

Gildir frá:
01.01.2022

Ef gildistími vátryggingar er ótímabundin þá hakið við hér,
annars skráið í "Gildir til"

Gildir til:
31.12.2022

= vátrygging gildir þar til henni er sagt upp:

Vinsamlegast hengið hér við afrit af tryggingarskýrteini
Starfsábyrgðatrygging hönnuða - Vektor-2022.pdf

Byggingarstjóri
Ef hönnuður hefur upplýsingar um þann byggingarstjóra sem eigandinn (húsbyggjandinn) hyggst ráða, þá getur hönnuður tilnefnt hann hér með því að fylla út þennan kafla.
Byggingarstjórinn fær þá tölvupóst þar sem hann verður beðinn um að staðfesta tilnefningu sína.

Nafn byggingarstjóra

Kennitala byggingarstjóra

Tölvupóstur

Sími

Tegund byggingar sem í hlut á
Tegund byggingar
Íbúðar og gistihús

Undirtegund byggingar
Einbýli á sameiginlegri lóð eða jörð

Tegund framkvæmdar sem í hlut á
Merkið við það sem við á
Ný framkvæmd

Aðal byggingarefni
Merkið það sem við á
Steinsteypa

Framkvæmdarlýsing
Stutt lýsing á framkvæmdinni
Sótt er um að byggja einbýlishús sem verður staðsteypt, einangrað og klætt að utan.

Aðrar upplýsingar varðandi umsóknina eða síðari breytingar á henni
Skrifið hér annað það sem umsækjandi vill taka fram varðandi umsókn þessa

Teikning (uppdráttur)
Tegund teikningar (uppdráttar)

Aðaluppdráttur (innif.e.atvikum skilmálateikning og varmatapsútreikningur). Arkitektateikningar (innif. e.atvikum deiliteikningar)

Aðaluppdrættir

Tegund Nánar
Aðaluppdráttur

Teikning á RAFRÆNU formi (eingöngu PDF)
Sendið bara eitt sett teikninga (uppdrátta) tengt umsókninni í hvert sinn. Sett teikninga (uppdrátta) er safn teikninga sem mynda það andlag sem byggingarfulltrúi á að taka afstöðu til hverju
sinni.
Álafossvegur 25-2022_08_25.pdf

Önnur fylgigögn umsóknar eftir atvikum
Samþykki meðeiganda að lóð/fasteign
Samþykki meðeiganda kann að verða þörf eftir atvikum máls

Önnur gögn 1
Álafossvegur 25-SKRÁNING_2022_08_25.xlsm

Önnur gögn 2
Álafossvegur 25 - HEILDARLEIÐNITAP-2022_08_25.xlsx

Staðfesting umsóknar
✔

Ég staðfesti hér með að allar upplýsingar sem ég veiti í sambandi við þessa umsókn eru réttar. Einnig að með umsókn þessari sé komið á ráðningarsamband við

Ferli umsóknar - Til upplýsingar fyrir umsækjanda
Umsókn þessi er tvíþætt eins og heiti hennar bendir til þ.e. í fyrsta lagi umsókn um byggingaráform og í öðru lagi umsókn um byggingarleyfi.
Ef aðaluppdrættir, hönnunarstjóri og skipulag uppfylla ákvæði 11. gr. mannvirkjalaga 160/2010, eru byggingaráform samþykkt

Því næst er byggingarleyfishluti umsóknarinnar yfirfarinn og ef atriði sbr. 13. gr. mannvirkjalaga 160/2010 eru uppfyllt, sem eru auk samþykktra byggingaráforma, s.s. byggingarleyfisgjöld
greidd, byggingarstjóri og iðnmeistarar tilnefndir o.fl. er byggingarleyfi samþykkt og umsækjanda tilkynnt niðurstaðan.

Eftir útgáfu byggingarleyfis er umsækjanda fyrst heimilt að hefja framkvæmdir.

Um umsóknina
Staðfestingarnúmer: 44751

Staðfestingarmáti: Rafræn símaskilríki í gegnum island.is
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