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Önnur styttri og hentugri leið er að nota eftirfarandi slóð: 
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Yfirlit yfir virk leyfi byggingarstjóra Sía fyrir upplýsingar

Með því að smella á 
byggingarleyfis 

númer þá opnast 
sýn yfir úttektir



Listi af úttektum

Upplýsingar um 
byggingu

Upplýsingar um 
byggingarleyfi

Stofna nýja úttekt

Í næstu útgáfu 
mun bætast 
við hnappur 
„tilkynna 
úttekt“

Upplýsingar um aðila 
tengda leyfinu

Staða leyfis og saga 

Skoða úttektir

Í næstu útgáfu munu 
bætast við 
upplýsingar um 
framkvæmdar aðila



Byggingarstjóri og saga

Aðilar tengdir leyfinu 
og hlutverk

Í næstu uppfærslu 
munu  bætast við 
upplýsingar um 
framkvæmdaraðila



Byggingarstjóri og saga

Förum til baka í 
úttektir á leyfi

Í næstu uppfærslu 
munu birtast 
upplýsingar um 
framkvæmdaraðila



Listi af úttektum

Upplýsingar um 
byggingu

Upplýsingar um 
byggingarleyfi

Stofna nýja úttekt

Í næstu útgáfu 
mun bætast 
við hnappur 
„tilkynna 
úttekt“

Upplýsingar um aðila 
tengda leyfinu

Staða leyfis og saga 

Skoða úttektir

Í næstu útgáfu munu 
bætast við 
upplýsingar um 
framkvæmdar aðila



Skráning á að áfangaúttekt hafi farið fram er einföld og fljótleg

Velja tegund úttektar

Setja inn lýsingu t.d. staðsetningu

Velja þá sem voru viðstaddir ef við á

Smella á Næsta til að halda áfram

Dagsetning úttektar



Valkvætt er að tilkynna hvaða verkþættir eiga við í áfangaúttekt

Hakið í boxið til að merkja að þáttur eigi við

Smellið á ? fyrir leiðbeiningar Ef þáttur er valinn þá er hægt 
að bæta við athugasemd hér

Vista og loka til að ljúka úttekt
Vista og næsta til að setja inn viðhengi



Smella á velja skrá
Þegar skrá er valin smella á Tengja skrá til 
að vista hana með tilkynningunni

Listi af viðhengjum, hægt að sækja og fella 
brott

Í næstu útgáfu mun bætast við hnappur 
„prenta“





27. og 28 gr. Mannvirkjalaga

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 28. gr.

Fyrirtæki og stofnanir geta í eigin nafni borið ábyrgð sem byggingarstjórar við mannvirkjagerð enda starfi þar 
maður við byggingarstjórn sem hefur starfsleyfi til að annast umsjón með þeirri gerð mannvirkis, sbr. 4. mgr. 
27. gr.

Af gefnu tilefni:  Fyrirtæki geta ekki verið byggingarstjórar, það er bundið við starfsleyfi byggingarstjóra sem gefin eru 

út til einstaklinga 
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