Umsókn um byggingarleyfi hjá Borgarbyggð – tæknilegar leiðbeiningar
Frá og með áramótum 2018-2019 eru allar umsóknir um byggingarleyfi, tilkynningaskyldar
framkvæmdir o.fl. sendar inn rafrænt á íbúagátt/þjónustugátt Borgarbyggðar.
Allar skráningar hönnuða, byggingastjóra og iðnmeistara eru einnig rafrænar í gegnum gáttina.

Athugið!





Til að skrá sig inn á íbúagátt/þjónustugátt Borgarbyggðar þarf rafræn skilríki eða íslykil.
Eingöngu hægt að skrá eignir í Borgarbyggð sem til eru í fasteignaskrá.
Eingöngu er hægt að skrá hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara sem eru á skrá hjá
Mannvirkjastofnun.
Tölvupóstar: Mjög mikilvægt er að skrá öll netföng og símanúmer rétt.
o Eigandi og umsækjandi fær tölvupóst þegar hönnunarstjóri, byggingarstjóri og
iðnmeistarar skrá sig á verk á eign hans eða afskrá sig af verki.
o Byggingarstjóri fær tölvupóst þegar iðnmeistarar skrá sig á eða af verki.

Starfsfólk byggingarfulltrúa Borgarbyggðar veitir nánari upplýsingar og aðstoð, bygg@borgarbyggd.is
eða í síma 433-7100.

Umsókn – almennt um ferlið





Eigandi eða hönnunarstjóri getur sótt um fyrir hönd eiganda.
Smellt er á viðeigandi umsókn
Fyllt út, munið að fylla í alla stjörnumerkta reiti. Best er að hafa upplýsingar ítarlegar.
Þegar umsókn er send birtist staðfestingarnúmer, gott er að halda upp á
staðfestingarnúmerið.

Hönnunarstjóri – byggingarstjóri – iðnmeistari – skrá sig á verk á íbúagátt/þjónustugátt
ATH: umsókn um byggingarleyfi þarf að vera til á viðkomandi eign svo að hægt sé að skrá sig á verk.
Þegar hönnunarstjóri, byggingarstjóri og iðnmeistarar eru skráðir á verk fá þeir tölvupóst með tengli.
Tengillinn vísar á innskráningarsíðu Borgarbyggðar - nauðsynlegt er að eiga íslykil eða rafræn skilríki.
Dæmi um tölvupóst vegna skráningar á verk:
(Ath. Í þessu tilfelli er verið að skrá byggingarstjóra. Hönnunarstjóri og iðnmeistarar fá samskonar póst.)





Þegar smellt er á tengilinn ferðu á innskráningarsíðu á íbúagáttar/þjónustugáttar
Borgarbyggðar.
Nauðsynlegt er að vera með íslykil eða rafræn skilríki til að skrá sig inn.
Umsókn birtist, eftirfarandi upplýsingar detta sjálfgefnar inn:
o Nafn og kennitala
o Heimilisfang og póstfang
o Símanúmer og tölvupóstur – ef það er skráð undir stillingar (sjá undir annað).





Veldu þá eign sem við á (sjá gulmerkta fellistiku á mynd hér fyrir neðan).
o Í fellistikunni koma einungis fram þær eignir/umsóknir sem eru skráðar á viðkomandi
hönnuð/byggingarstjóra/iðnmeistara. Sjáist ekki sú eign/umsókn sem um ræðir, er
líklegt að eigandi eða byggingarstjóri eigi eftir að tilnefna viðkomandi aðila á verkið.
Stjörnumerkta reiti verður að fylla út.




Næsta skref fyrir byggingarstjóra er að skrá iðnmeistara á verkið.
Mjög mikilvægt er að hafa netföng rétt skráð. Iðnmeistarar fá samskonar staðfestingarpóst
og byggingarstjóri og hönnuður.



Byggingarstjóri, hönnuður og iðnmeistarar geta farið inn á gáttina hvenær sem er og skráð
sig/staðfest sig á verk. Því er ekki nauðsynlegt að nota tengilinn í póstinum.
Þá skal smellt á „Umsóknir“ efst hægra megin á síðunni og viðeigandi eyðublað valið.
Alltaf þegar umsókn eða eyðublaði er skilað inn skal hakað í staðfestingarreitinn og smella á
„Senda umsókn“.






Komi þessi síða upp hefur sendingin heppnast:

Starfsfólk byggingarfulltrúa Borgarbyggðar veitir nánari upplýsingar og aðstoð, bygg@borgarbyggd.is eða
í síma 433-7100.

