
Athugasemdir embættismanna Árborgar :_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Móttekið ........ / ........ 20........        Starfsmaður:............................................................... 

 
Tilkynning um skráningu iðnmeistara og staðfesting ábyrgða 

 
 
Vegna framkvæmda á lóðinni nr. ............. við...........................................................................................   

Sem samþykkt var þann ......... / ........ 20 ........ 

 
Ég undirritaður ............................................................. byggingarstjóri, kt .........·........·......... - .............. 
Tilkynni neðanskráða löggilta iðnmeistara, sem ráðnir hafa verið til verksins, til að standa fyrir verkum í 
sínu fagi sbr. 51 og 52.gr skipulags- og byggingarlaga.  Staðfesta þeir hér með ábyrgð sína með áritun á 
þessa tilkynningu. 
 
Lýsing framkvæmda samkvæmt bókun afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar : 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

       ( Sjá einnig bakhlið ) 
 
Eiginhandaáritun iðnmeistara Kennitala 
Húsasmíðameistari 

............·...........·........... - .................. 
Múrarameistari 

............·...........·........... - .................. 
Pípulagningameistari 

............·...........·........... - .................. 
Rafvirkjameistari 

............·...........·........... - .................. 
Blikksmíðameistari 

............·...........·........... - .................. 
Málarameistari 

............·...........·........... - .................. 
Stálvirkjameistari 

............·...........·........... - .................. 
Veggfóðrarameistari 

............·...........·........... - .................. 
 

 
Selfoss ......../........ 20..... 

______________________________    ______________________________ 
Lóðarhafi / húseigandi        Byggingarstjóri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                 _____________________________________________________________________________ 
                 Skipulags- og byggingarfulltrúi Árborgar 

 
 

Ekki mega aðrir en meistarar og byggingarstjórar sem hlotið hafa áskilda 
löggildingu, hafa umsjón með byggingarframkvæmdum, hver í sinni grein. 
Umhverfisráðherra veitir iðnmeisturum landslöggildingu sbr. 
byggingarreglugerð.  Skipulags- og byggingarnefnd Árborgar getur veitt 
húsasmíðameisturum, múrarameisturum og pípulagningameisturum staðbundna 
löggildingu.  Í byggingarreglugerð er tekið fram hvað til löggildingar þarf. 
Áður en framkvæmdir hefjast skulu viðkomandi meistarar og byggingarstjóri 
rita á samþykktan uppdrátt eða á þar til gerð eyðublöð, að þeir taki að sér 
framkvæmdir.  Með þeirri áritun taka þeir á sig ábyrgð þess að framkvæmdir 
verði í samræmi við þamþykkta uppdrætti, veitt leyfi, lög og reglur, sem til 
greina kunna að koma. 
Ef meistari og / eða byggingarstjóri hættir umsjón með framkvæmdum áður en 
verki er lokið skal það tilkynnt skriflega til byggingarfulltrúa.  Skal þá fara fram 
úttekt á þeim hluta byggingar sem lokið er og má ekki halda áfram 
framkvæmdum fyrr en annar meistari og / eða byggingarstjóri hefur tekið við 
framkvæmdum. 
 

Skipulags- og byggingarfulltrúi Árborgar 
 
 

 


