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Blað nr.Bjarni Reykjalín, (070149-3469) arkitekt og byggingartæknifr.

SNYRTISTOFA

AÐALGATA 10A, SAUÐÁRKRÓKI

AÐALTEIKNING:  Grunnmynd og útlit.
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Landeignarnúmer:  L143116

Fasteignarnúmer:   F2131122

Matshlutanúmer:    01

Byggingarár:          1958

Birt stærð:               90,8 m², (Skv. Þjóðskrá)

Almennt:

Um er að ræða breytingu á húsnæðinu sem skráð er sem verslun í gagnagrunni Þjóðskrár.  Þar verður rekin

snyrtistofa þar sem 2-3 snyrtifræðingar munu þjóna viðskiptavinum.  Að innan verður húsnæðið  endurnýjað að

mestu leyti.  Gólf verða endurnýjuð, reistir nýir innveggir og settar upp nýjar innréttingar og kerfisloft.  Allar lagnir

verða endurnýjaðar.   Að utan verða gerðar nýjar dyr og gluggi á austurvegg og á vesturvegg verður víxlað glugga

og aðalinngangsdyrum.  Allar breytingar eru gerðar skv. kröfum byggingarreglugerðar nr. 112/2012  m.s.br. eftir því

sem kostur er með tilliti til aldurs byggingarinnar.

Kröfur til starfseminnar:

Húsnæðið og starfsemin skulu uppfylla samræmd starfsleyfisskilyrði vegna hollustuhátta sbr. lög nr. 7/1998 um

hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum með nánari reglum Umhverfisstofnunar  um

"Starfsleyfisskilyrði fyrir snyrtistofur og skylda starfsemi "  endurskoðuð 2017 og uppfærð 04.01.2018

Lagnir og upphitun:

Húsið er hitað upp með  gólfhitalögnum sem lagðar verða í endurnýjuð steypt gólf.  Allar frárennslis-, neysluvatns-,

hita- og raflagnir eru endurnýjaðar úr vottuðu og viðurkenndu lagnaefni. Í votrýmum eru öryggisniðurföll og lokuð

rými eru loftræst með vélrænni loftræsingu skv. ákvæðum byggingarreglugerðar nr. 112 / 2012 m.s.br.  og kröfum

sem gerðar eru til viðkomandi starfsemi.

Klæðningar:

Allar nýjar klæðningar innanhúss eru í flokki 1.

Brunavarnir:

Húsið er eitt brunahólf og í því  skulu vera samtengdir reykskynjarar og handslökkvitæki, staðsett í samráði við

slökkviliðsstjóra.

Flóttaleiðir eru um útidyr og eru þær skilgreindar nánar á uppdrætti.    ÚT- og neyðarlýsing skal uppfylla viðkomandi

lög og reglugerðir.

Gluggar og gler:

Gluggar eru úr timbri af viðurkenndri gerð.  Gler í gluggum er tvöfalt verksmiðjuframleitt einangrunargler, k-gler.

BYGGINGARLÝSING

Önnur ákvæði:

Eingögngu er heimilt að nota byggingarvörur, sem hlotið hafa staðfestingu tilnefnds aðila á

samræmi eða eru CE merktar sbr. kafli VIII í Mannvirkjalögum.

Annað:

Húsnæðið er teiknað upp skv. uppælingu á staðnum og einnig er stuðst við útlitsteikningar Kára Þorsteinssonar frá

janúar 1995.
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