Umsókn um byggingarleyfi hjá Garðabæ
Sótt er um rafrænt á Mínum Garðabæ. Allar skráningar hönnuða, byggingastjóra og iðnmeistara eru
einnig rafrænar á Mínum Garðabæ.

Athugið!





Til að skrá sig inn á Minn Garðabæ þarf íslykil eða rafræn skilríki.
Eingöngu hægt að skrá eignir í Garðabæ sem til eru í fasteignaskrá.
Eingöngu er hægt að skrá hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistar 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.

Hér má finna helstu leiðbeiningar um rafræna skráningu. Starfsfólk þjónustuvers Garðabæjar veitir
nánari upplýsingar og aðstoð, gardabaer@gardabaer.is sími: 525 8500.

Almennar leiðbeiningar




Smellt er á viðeigandi umsókn
Fyllt út, mundu að fylla í alla stjörnumerkta reiti
Þegar umsókn er send birtist staðfestingarnúmer, gott er að halda upp á
staðfestingarnúmerið.

Hönnunarstjóri – byggingarstjóri – iðnmeistari – skrá sig á verk á Mínum Garðabæ
ATH: umsókn um byggingaráform-/leyfi 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 Garðabæjar, nauðsynlegt er að eiga íslykil eða rafræn skilríki.
Dæmi um tölvupóst vegna skráningar á verk
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Þegar smellt er á tengilinn ferðu á innskráningarsíðu á Mínum Garðabæ.
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.
Stjörnumerkta reiti verður að fylla út
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Fyllt er í reiti eins og við á og smelltu á senda

Ef þessi síða kemur upp hefur sending heppnast
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Sýn á íbúagátt Garðabæjar




Í sjónarhorningu Mín mál sjá hönnunarstjóri, byggingarstjóri og iðnmeistarar á hvaða mál
þeir eru skráðir á, sjá mynd 1.
Eigandi og umsækjandi (ef annar en eigandi sótti um) sjá mál, mynd 2.
Með að smella á málsnúmer er hægt að skoða fylgiskjöl máls mynd 3.

Mynd 1

Mynd 2
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Mynd 3

Starfsfólk þjónustuvers Garðabæjar veitir nánari upplýsingar og aðstoð, gardabaer@gardabaer.is
sími: 525 8500.
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