
Útfyllist af húseiganda/lóðarhafa

Beiðni um

Gata og húsnúner:

Húseigandi/lóðarh.:

Mótt. Kennitala:

Áður en fokheldisvottorð er gefið út þarf að uppfylla ákveðin skilyrði með vísan til byggingalaga,

byggingareglugerðar og ÍST 51 : 2001 um lýsingu á byggingastigum húsa.
Útfyllist af húseiganda/lóðarhafa

Einbýlishús Parhús Raðhús Sumarhús
Tvíbýlishús Fjölbýlishús Atvinnuhúsnæði Annað

Fulln. Ath.

1. Aðaluppdrættir.

2. Sérteikningar aðalhönnuðar.

3. Sérteikningar : Burðarþol, burðaþolsútreikningar sé þess óskað.

4. Sérteikningar : hita-og neysluvatnslagnir, rúmmyndir.

5. Sérteikningar : Loftræstikerfi.

6. Sérteikningar : Inntak kaldavatnslögn, fráveitulagnir.

7. Sérteikningar : Raflagnateikningar, raflagnaleyfi frá veitustofnun.

8. Burðavirki reist, hús uppsteypt, öll steypuvinna búin,

þar með taldir millifletir.

9. Þakjárn, kjölur og regnvatnsrennur komið á þaæ og fullfrágengið.

10. Úttektir ss.  fráveitulagnir tengdar götulögn, burðar- og þakvirki, o.fl.  

11. Hús lokað, þ.m.t. gler eða plastrammi í gluggum.

12. Ysta útveggjaklæðning í léttum byggingum fullfrágengið.

13. Brunamál, rýmingarleiðir, o.fl.

14. Vinnuskúrar fjarlægðir af lóð.

15. Grófjafna lóð innan lóðarmarka og í hæðarkótum á lóðarmörkum

skv. hæðar og mælblaði, samþ. aðaluppráttum og skilmálum.

Sorpgeymsla/ur fullfrágengið, frístandandi eða hluti af húsinu.

16. Öll álögð gjöld í skilum.

17. Fasteign tryggð / brunatrygging.

18. Eignaskiptasamningur.

Dagsetning á úttektum, v/ Fokheldisvottorðs.

Botnúttekt: Þakvirki:

Sökkulveggir: Fokhelt:

Athugasemdir:

 

 Byggingarfulltrúi 

Útfyllist af byggingarfulltrúa eða starfsmanni hans

Dagsetning:

FOKHELDISVOTTORÐ

Fjöld ib. á númer: 

Dagsetning:

Yfirfarið af:

smari
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