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Umsækjandi (eigandi - einstaklingur/ fyrirtæki) - tilkynning um framkvæmdir undanþegnar
byggingarleyfi
Eftirtaldar framkvæmdir eru undanþegnar en eftir atvikum tilkynningarskildar til byggingarfulltrúa, sjá nánar gr. 2.3.5 í byggingarreglugerð nr.
112/2012:
a. Framkvæmdir innanhúss í íbúðarhúsnæði.
b. Framkvæmdir innanhúss í atvinnuhúsnæði.
c. Framkvæmdir utanhúss.
d. Móttökuloftnet.
e. Framkvæmdir á lóð.
f. Skjólveggir og girðingar á lóð.
g. Smáhýsi á lóð.
h. Viðbyggingar.
i. Lítil hús á lóð.
j. Smáhýsi veitna.
Eftir atvikum, og þá ekki tilkynningarskylt, á við um: loftnet, smáhýsi á lóð, skjólveggi og framkvæmdir á lóð, sjá nánar gr. 2.3.5.

Ef sá sem skráði sig inn ætlar ekki að vera tilkynnandinn, heldur ætlar að tilkynna í nafni annars einstaklinga eða fyrirtækis,hakið þá við JÁ.Við
það hreinast út upplýsingar um þann innskráða í kaflanum hér að neðan og í staðinn er skráð nafn, kennitala og aðrar upplýsingar varðandi
hinn raunverulega umsækjanda.
Já = verið er að sækja um fyrir þriðja aðila (fyrirtæki eða einstakling)

Umsækjandi
Nafn

Kennitala

Guðmundur Garðar Sigfússon

2706833399

Heimilisfang

Póstfang

Spóarimi 29

800

Símanúmer

Tölvupóstur

8480711

gudmundurg@vallaskoli.is

Húseign/ lóð
Hér skal skrá upplýsingar um þá húseign/ lóð sem þessi tilkynning á við um.

Heiti og númer

Landnúmer lóðar

Matshluti

Björkurstekkur 46

231636

2514596

Tilkynningin á við um:
Hakið við þau atriði sem við á
Framkvæmdir innanhúss íbúðarhúsnæði
Framkvæmdir innanhúss atvinnuhúsnæði
Framkvæmdir utanhúss
Móttökuloftnet
Framkvæmdir á lóð
Skjólveggir og girðingar á lóð
Smáhýsi á lóð
Viðbyggingar
✔

Lítil hús á lóð
Smáhýsi veitna

Atriði sem umsækjandi vill taka fram
Sæl,
langaði að hafa lítin skúr þarna á horninu eins og sjá má á mynd. Hafa hann flúti við girðingu sem eru á lóðarmörkum.
Skúrinn er undir 15 fm.

Fylgigögn

Hér er hægt að hengja við skjöl ef þess þarf með.
björ skúr.jpg

Staðfesting tilkynningar
✔

Staðfesti að allar upplýsingar sem hér eru veittar í sambandi við tilkynningu þessa eru réttar.

Um umsóknina
Staðfestingarnúmer: 29775

Staðfestingarmáti: Rafræn símaskilríki í gegnum island.is
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