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Skaftfell Seyðisfyrð
Tilboð miðast við vinnu á Friðuðu húsi á Seyðisfirði að nafni Skaftfell. Vinna á 
stafni húsins sem snýr að götu og útskoti sem snýr inn fjörðin . Rífa núverandi 
klæðningu , viðgerð á stafni, glugga skipti og uppsetning á nýrri klæðningu , 
verk skal unnið með áherslu á vönduð vinnu brögð og mið tekið af því að húsið 
er friðað og stafn er andlit húsins

Tilboð með vask 15.500.000

3.100. 000 eftir hvern áfanga

- Þar sem ekki er vitað um ástand undirlags, er áætlað töluvert viðhald þar 
sem stafn hús snýr að sjó og er áveðurs og reiknast tilboð miðan við 
töluverðan kostnað í viðhaldi , ef viðhald færist yfir í burðarvirki (grind) 
skal það vera metið og unnið í tímavinnu 8600 kr tíminn sem aukaverk.

- Skal verkið vera unnið í samræmi við reglur og leiðbeiningar friðunar 
nefndar, allir listar og skraut fjarlægðir gætilega til að nota aftur, og skulu 
skrautlistar pússaðir og endurmálaðir og , og gerðir nýjir í stað þeirra sem 
eru of fúnir eða skemmast og er sú vinna inní tilboði.

- Hugsanlega þarf að sýruþvo klæðningu til að mála hanan í sambærilegum 
lit, eða velja litað járn málun á klæðningu er ekki innfalin í tilboði né 
þvottur

- Tilboði er skipti í 5 áfanga og skal borgað í lok hvers áfanga
- Ef áætlað viðhald reynist minniháttar skal gefin afsláttur upp að 15 %
- Hádegismatur skaffaður af skftfell bistro
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1 áfangi

Uppsetning á vinnupöllum og vinnuaðstöðu. rífa klæðningu og skrautlista

2 áfangi

Ýtarleg skoðun á undirlagi og burðarvirki og viðhald metið og framkvæmt útfrá 
því, og skal viðhald miðast við friðað hús og gert á viðeigandi hátt

Áfangi 3

Glugga ísetning og frágangur í kringum glugga miðan við reglur friðunarnefndar

Áfangi 4

Leiðarar og vatnsbretti buinn til og klæðning sett upp

Áfangi 5

Skrautlistar í kringum glugga og loka frágangur

Efni og gluggar og hugsanleg málun á klæðningu eru ekki inn í verðtilboði

Gróf efnis áætlun án efnis í viðhald 3.5 milljónir og gluggar aukalega
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