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Umsókn um stöðuleyfi lausafjármuna  

 
 

Reglur um stöðuleyfi lausafjármuna í Suðurnesjabæ 

Lög um mannvirki nr. 160/2010 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 

 

Leiðbeiningar til umsækjenda. 

Framkvæmda- og skipulagsráð Suðurnesjabæjar leitast við uppfylla þarfir einstaklinga og 

fyrirtækja samhliða því að skapa góða umgengni og umhverfi.  Aðstæður og þarfir 

umsækjenda geta verið misjafnar og er því mikilvægt að staðsetning þessara hluta ógni ekki 

öryggi þeirra sem um svæðið fara, valdi ekki umhverfinu skaða og skapi sjónmengun. 

Fylgiskjölum með umsókn er hægt að senda með rafrænum hætti á 

afgreidsla@sudurnesjabaer.is  

 

Umsókn um stöðuleyfi. 

Umsóknaraðili: _________________________________________________________  

Kennitala: _____________________________________________________________  

Heimilisfang: __________________________________________________________  

Póstnr./Svæði: _________________________________________________________  

Símanr: ______________________________________________________________  

Netfang: ______________________________________________________________  

 

Sótt er stöðuleyfi fyrir: 

    
    

 
    

    
 

    
    

 

 

Lóð og staðsetning:  

Heiti/staðsetning: _______________________________________________________  

 

 

 

       Geymslugám
Fjöldi  _____

       Hjólhýsi
Fjöldi  _____

       Frístundahús í smíðum
Fjöldi  _____

       Bát 
Fjöldi  _____

       Söluhús/Vagn
Fjöldi  _____

       Stórt samkomutjald
Fjöldi  _____
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Annað sem umsækjandi vill koma á framfæri: 

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

Tímabil sem sótt er um:  

_____________________________ til _____________________________ 

 
Hafi ofanritaður lausafjármunur sem fengið hefur stöðuleyfi ekki verið fjarlægður innan fyrrgreindar 

dagsetningar eða sótt hefur verið um framlengingu leyfis getur byggingarfulltrúi beitt ákvæðum gr. 

2.6.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012 

 

Suðurnesjabær 

dagsetning og undirskrift:  

 ____________________________________________________________________________  

Velja skal annað hvort hér að neðan:

Teikning / hnit skulu berast í öðru hvoru hnitakerfinu: ISN93

       Meðfylgjandi er afstöðumynd/grunnmynd sem sýnir staðsetningu og fjölda

       Meðfylgjandi er hnitsett staðsetning lausafjármunar sem stöðuleyfið nær til.

Annað:

       Skriflegt samþykki meðeiganda (ef það á við)

       Umsögn heilbrigðiseftirlits (ef það á við)

       Afstöðumynd sem sýnir nákvæma staðsetningu á lóð

       Umsögn brunaeftirlits (ef það  á við)

       Mynd af hlutum sem sótt er um stöðuleyfi fyrir

       Umsögn vinnueftirlits (ef það á við)

       Skýringar á öryggisatriðum varðandi aðgengi slökkviliðs og hindrun á foki

       Önnur fylgigögn

Ef  eigandi lausafjármuna er ekki sá sami og eigandi lóðar eða lóðarhafi  skal fylgja

með samþykki  eiganda þeirrar jarðar, landspildu  eða lóðar sem fyrirhugað er að 

munurinn standi á.

    Samþykki lóðarhafa ef hann er annar en umækjandi

Skýringar, ástæða, tilgangur  umsóknar:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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