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GÁTLISTI SÉRUPPDRÁTTA - ALMENNT 
 

Nafn sérhönnuðar / stofu Heimilisfang 
  
Kennitala Netfang Sími 

   
Nafn hönnunarstjóra Heimilisfang 
  
Kennitala Netfang Sími 

   
 
2.Lóð 

Heiti Nr. Matshluti Landnúmer 

    
 
Staðfesting sérhönnuðar. 
 

0.0 STA TEIKNINGAHAUS FYRIR SÉRUPPDRÆTTI 
0.1  Reitir hægra megin (áritunar- og nafnareitir) eru á uppdrætti 
0.2  70 x 100 mm reitur efst í hægra horni (tómur, hreinn, óútfylltur) er fyrir stimpil byggingarfulltrúa 
0.3  Nafnareitur er neðst í hægra horni og rúmar nauðsynlegar upplýsingar 
0.4  Staðsetning verks, byggingarhluti, gata og húsnúmer er áberandi 
0.5  Heiti teikninga og efni uppdrátta er áberandi 
0.6  Merki / logo og nafn hönnunar- / verkfræðistofu er áberandi 
0.7  Nafn, kennitala, netfang og sími hönnuðar kemur skýrt fram 
0.8  Dagsetning 
0.9  Teikninganúmer 

0.10  Breytingarbókstafur, -texti og –dagsetning 
0.11  Mælikvarði kemur rétt fram á uppdráttum 
0.12  Tilvísanir eru innan og á milli teikninga 
0.13  Sér reitir eru fyrir hannað, teiknað og yfirfarið 
0.14  Vegna breytingu á hönnuði er upphaflegi hönnuður tilgreindur 
0.15  Snið, deili og aðrar myndir eru merktar 
0.16  Nöfn þeirra sem samþykkja og yfirfara eru í haus teikninga 
0.17  Lykilmynd með skyggingu þess svæðis sem sýnt er á teikningunni er fyrir ofan nafnareit 
0.18  Breytingarreitur sem sýnir útgáfuferli er fyrir ofan nafnareit 
0.19  Sér reitir í breytingarreit fyrir dagsetningu, breytingabókstaf, skýringu og nafn hönnuðar sem breytir 
0.20  Reitur til áritunar fyrir hönnuð og hönnunarstjóra – Nafn og kennitala 
0.21  Reitur til áritunar fyrir eldvarnareftirlitið og annarra eftirlitsaðila – Starfsheiti, nafn og kennitala 

   
1.0 STA ALMENN YFIRFERÐ TEIKNINGA 
1.1  Stærð og útlit teikninga í lagi 
1.2  Blaðastærð A2, A1 eða A0, eftir því sem við á 
1.3  Réttur teikningahaus og rétt fyllt inn í hann 
1.4  Rétt merki / logo á teikningahaus 
1.5  Innbyrðis samræmi á milli stærð og gerð leturs 
1.6  Heiti grunnmynda og sniða eru í lagi 
1.7  Stafsetning og málfar er í lagi 
1.8  Athugasemdir eru skiljanlegar 
1.9  Efnisgæði er tilgreind skilmerkilega 

1.10  Hnita- og hæðakerfi teikninga er skilgreind 
1.11  Mælieiningar og málsetning er í lagi 
1.12  Réttar línugerðir eru notaðar 
1.13  Allan óþarfa er búið að fjarlægja af teikningum 
1.14  Hæfilega mikið er á teikningu og almennt yfirbragð er í lagi 
1.15  Grunnmyndir, veltur og snið eru rétt staðsett á teikningu 
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2.0 STA MÁLSETNINGAR 
2.1  Málsetningar í samræmi við forsendur 
2.2  Nákvæmni málsetningar nægjanlegt 
2.3  Ekkert skyggir á málsetningu 
2.4  Ljóst hvað verið er að málsetja 
2.5  Vikmörk tilgreind 

   
3.0 STA TÁKN 
3.1  Heiti grunnmynda og snið eru í lagi 
3.2  Notuð eru viðurkennd tákn og skammstafanir 
3.3  Tákn eru í samræmi við viðkomandi staðla sem hönnuður miðar við 
3.4  Stærð tákna er rétt og innbyrðis í samræmi 
3.5  Framsetning sniðtákna er rétt 
3.6  Tilvísanir í sniðtákn eru rétt 
3.7  Norðurpíla 

   
4.0 STA ÝMIS ATRIÐ 
4.1  Efnislistar eru í samræmi við reglur 
4.2  Númer sem vísa á efnistölur, eru nægjanlega mörg og skýr 
4.3  Aðrar töflur og listar í samræmi við reglur 
4.4  Hnitaskrá og töflur eru læsanlegar 
4.5  Efnismeðhöndlun og áferð er tilgreind nægilega skýrt 

   
5.0 STA RÝNI – ÞAÐ SEM RÝNIR ÞARF AÐ HAFA Í HUGA 
5.1  Hönnun í samræmi við forsendur, útreikninga og aðrar tæknilegar kröfur 
5.2  Teikningar fullnægjandi, nákvæmar og hentugar fyrir ætlaða notkun 
5.3  Upplýsingar á teikningum í samræmi við kröfur og útreikninga 
5.4  Annað ___________________________________________________________________________________ 

   
6.0  SAMÞYKKTIR – ÁÐUR EN SAMÞYKKJANDI RITAR NAFN SITT Á TEIKNINGU 
6.1  Hönnunarrýni lokið af viðurkenndum aðila 
6.2  Teikningahaus samkv. Skilgreindum kröfum og útgáfunúmer teikninga rétt 
6.3  Almennt yfirbragð teikninga í lagi 
6.4  Samræmi við aðaluppdrætti 
6.5  Samræmi við byggingarlýsingu 
6.6  Samræmi við aðra séruppdrætti 
6.7  Skýringar á uppdráttum fullnægjandi 
6.8  Áritun hönnunarstjóra 

   
 


