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Eyðublað (útg. jan. 2022) 
Úttekt á útihúsum við riðuniðurskurð 
 

Almennar upplýsingar 

Heiti bús: Númer bús: 

Ábúandi: 

Úttektarmaður: Dagsetning úttektar: 

Ef um er að ræða fleiri en eitt hús sem tilheyrir sama búi er eitt eyðublað fyllt út fyrir hvert hús og blöðin svo tengd 
saman. Mikilvægt er að taka alltaf myndir til staðfestingar á ástandi húsa og innréttinga fyrir endurnýjun, þrif og 
sótthreinsun.  

Útveggir 

 Steypa  Timbur  Járn eða önnur klæðning 

Ástand útveggja (texti og tilvísun í myndir): 

Hvað þarf að rífa og henda? Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

Hvað þarf að klæða? Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

Hvað þarf að mála? Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 
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Innréttingar 

 Steypa  Timbur  Járn eða önnur klæðning 

 
Ástand innréttinga (texti og tilvísun í myndir): 

 

 

 

 

 
Hvað þarf að rífa og henda? 

 

 

 

 

Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

 

Hvað þarf að klæða? 

 

 

 

 

Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

 

Hvað þarf að mála? 

 

 

 

 

Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 
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Gólf 

 Steyptir 
bitar 

 Trégólf  Málm-
mottur 

 Plast  Tað eða 
hálmur 

Ástand gólfs (texti og tilvísun í myndir): 
 

 

 

 
Hvað þarf að rífa og henda? 

 

 

 

Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

 

Fóðrunaraðstaða 

 Garðar  Gjafagrindur  Gjafagangar   Blandað 

Ástand fóðrunaraðstöðu (texti og tilvísun í myndir): 
 

 

 

 
Hvað þarf að rífa og henda? 

 

Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

 

Hvað þarf að klæða? 

 

Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

 

Hvað þarf að mála? 

 

Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 
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Brynningartæki 

 Stokkar  Plastskálar  Málmskálar  Nipplar  Stampar og fötur

Ástand brynningartækja (texti og tilvísun í myndir): 

Hvað þarf að rífa og henda? Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

Ýmis handverkfæri og hjálpartæki 

Hverju þarf að henda? Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

Kaffistofa 

Gólfefni: 
Er hægt að þrífa og sótthreinsa?  Já  Nei 

Innréttingar: 
Er hægt að þrífa og sótthreinsa?  Já         Nei 

Lausamunir 
Er hægt að þrífa og sótthreinsa?  Já         Nei 

Hverju þarf að henda? Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 
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Hlaða 

Gólfefni: 
Er hægt að þrífa og sótthreinsa?  Já         Nei 

Tækjabúnaður: 
Er hægt að þrífa og sótthreinsa?  Já         Nei 

Hverju þarf að henda? Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

Gerði 

Grindur: 
Er hægt að þrífa og sótthreinsa?  Já         Nei 

Hverju þarf að henda? Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

Jarðvegur: 
Hversu stórt svæði? _____________    Hversu djúpt?_____________ 

Jarðvegsskipti Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 
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Umhverfi 

Jarðvegur: 
Hversu stórt svæði? _____________    Hversu djúpt?_____________ 

Jarðvegsskipti Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 

Almennt 

Allt sem stendur eftir þegar rifum og úthreinsun er lokið, 
skal þrifið og sótthreinsað samkvæmt leiðbeiningum 
Matvælastofnunar.       

Skal lokið fyrir: Úttekt MAST 
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Uppmælingalisti 
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