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Umsókn um lóð      
 

 

  

       
          

       
             

     
    

 

  

 
                        

  

 

 

      

 

 

  

  

 

  

    

 

Hefja skal framkvæmdir innan 8 mánaða frá því að lóð er tilbúin fyrir byggingarframkvæmdir. 
Lóð telst tilbúin fyrir byggingarframkvæmdir þegar gatnagerð er lokið og stofnkerfi lagna fyrir 

viðkomandi lóð er tilbúið, sbr. V. kafli í reglum um úthlutun lóða. 

 

 

 

  
  

  
      

 
 

 

                           

 

  

 

 

 

 

   

1. Upplýsingar um umsækjanda:

____________________________________  ___________________  ________________
Nafn umsækjanda  Kennitala  Símanúmer

____________________________________  ___________________  ________________
Nafn  maka  eða sambúðaraðila (sbr.  gr. 3f  í reglum)  Kennitala  Símanúmer

_____________________________________________  ___________________________
Heimilisfang  Netfang

2. Umsækjandi  sækir hér með um lóð hjá Suðurnesjabæ fyrir:

Einbýlishús  Parhús  Raðhús  Fjölbýlishús             Iðnaðarhús

Verslunarhús           Annað, hvað?  __________________________________________________

3. Aðalbyggingarefni:

      Steypa              Timbur        Stál             Annað, hvað?  _______________________________

4. Lóð sem sótt er um:

Heiti og númer:  _____________________________________________________________________

Til vara er sótt um:  __________________________________________________________________

Við úthlutun lóða, annarra en íbúðarhúsalóða, skulu umsækjendur tilgreina með glöggum 

hætti byggingaráform sín og framkvæmdahraða:

Byggingaráform:  ____________________________________________________________________

Fyrirhugað upphaf framkvæmda:  ________________________  Áætluð lok:  _____________________
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5. Fyllist út ef umsækjandi hefur áður sótt um lóð: 

Áður sótt um: 

 _______________________________________________________    ________________  
Heiti og númer     Hvenær 

 

Áður fengið úthlutað: 

 _______________________________________________________    ________________  
Heiti og númer     Hvenær 

 

      

 

 

   

   

   

   

 

  

 

 

  

   

 

  

 

   

 

 

 

 

Þáði umsækjandi lóðina       já        Nei

6. Annað sem umsækjandi vill taka fram:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Umsækjandi staðfestir með undirskrift sinni að gefnar upplýsingar séu réttar.

Athygli skal vakin á því að  ef ekki eru veittar tilskyldar upplýsingar samkvæmt forskrift í 

umsóknarformi, telst umsókn ógild.  Komi í ljós eftir úthlutun lóðar að lóðarhafi hafi veitt 

rangar og/eða villandi upplýsingar vegna lóðarumsóknar, er heimilt að afturkalla 

lóðarúthlutun.

Litið er á undirritun umsækjanda sem viðurkenningu á því að hann hafi kynnt sér  gildandi 

reglur og skilmála um  úthlutun lóða  hjá Suðurnesjabæ.

Staður:  _________________________ Dags:  ________________________

  ___________________________________________________________________________________

Undirskrift umsækjanda

*Umsóknum má skila á skrifstofu Suðurnesjabæjar eða senda undirritaðar  á pdf formi á 

netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is
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