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Inngangsorð 
 

Árið 2009 ákvað Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Vestfjörðum að ráðast í það 
verkefni að kanna aðgengi fyrir fatlaða á helstu þjónustustöðum í 
sveitarfélögunum.  Var farið í allflestar þjónustustofnanir á Vestfjörðum á 
tímabilinu desember 2009 til ágúst 2010 og athugað var aðgengi að þessum 
stöðum í grófum dráttum. Í Vesturbyggð og Tálknafirði voru það Ástþór 
Skúlason og Arnheiður Jónsdóttir sem tóku út aðgengið. Í Ísafjarðarsýslu, 
Strandasýslu og í Reykhólahreppi sá Auður Helga Ólafsdóttir um úttektina. 
 
Gott aðgengi auðveldar þátttöku fatlaðs  í samfélaginu en þröskuldar og annað 
slíkt sem þeir sem ekki eru fatlaðir taka vart eftir geta verið mikill Þrándur í götu 
fatlaðs fólks. Gott aðgengi nýtist mörgum öðrum en fötluðu fólki s.s. niðurteknar 
í gangstéttum  auðvelda mörgum hópum að komast auðveldar leiðar sinnar s.s 
fólki með barnavagna. 
 
Árið 1979 voru ný byggingarlög sett og var þar gert ráð fyrir að tekið skyldi tillit 
til fatlaðra  og aldraðra ( fólks með skerta hreyfigetu) við hönnun bygginga. Ný 
byggingalög voru sett árið 1997 og í kjölfarið kom byggingareglugerð árið 1998. 
Ekki hefur áður verið kveðið svona afdráttarlaust á um réttindi allra en í þeim 
segir svo um markmið bæði í byggingar og skipulagsreglugerð: 
„Að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála, þannig að réttur einstaklinga 
og lögaðila verði ekki fyrir borð borinn, þótt hagur heildarinnar sé hafður að 
leiðarljósi.“ 
 
Árið 1993 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 22 meginreglur um 
jafnrétti fatlaðs fólks á við aðra þegna og á Ísland aðild að þessari samþykkt. 
Fimmta reglan  fjallar um aðgengi og er hún svohljóðandi: 
„ Aðildarlöndin verða að gjöra sér ljóst að aðgengi er algjört undirstöðuatriði 
þess að fatlað fólk geti öðlast jafnrétti á öllum sviðum samfélasins. Með því er 
ekki einungis átt við hýbýli og umhverfi, heldur einnig nútímatækni á sviði 
fjarskipta og annarra þátta er varða upplýsingartækni og önnur samskipti .“ 
Eins og kemur fram í fimmtu reglunni þá er gott aðgengi heildrænt hugtak sem 
tekur til fjölbreyttra þátta en ekki einungis aðgengi að opinberum byggingum 
og að frágangur gatna og gangstétta taki tillit til þarfa fólks með mismunandi 
fötlun. Gott aðgengi eykur öryggi fólks og stuðlar að þátttöku  sem flestra í 
samfélaginu. 
 
Það er mikilvægt að þeir sem hanna og skipuleggja mannvirki séu meðvitaðir 
um aðgengi fyrir alla því það er ódýrara að gera hlutina rétt í upphafi en að þurfa 
að breyta þeim eftirá. Einnig er mjög mikilvægt að framkvæmdaraðilar hafi góða 
þekkingu á aðgengismálum því að stallur sem getur verið smáræði í augum 
gangandi manns getur verið mikil hindrun fyrir mann í hjólastól. 
 
Í byggingareglugerð nr. 441/1998 kemur fram að huga beri að aðgengi m.t.t. 
fatlaðs fólk. Við verslunar og skrifstofuhúsnæði, opinberar byggingar og 
þjónustumiðstöðvar skal að lágmarki gera ráð fyrir að eitt bílastæði sé sérmerkt 
hreyfihömluðum. Þar kemur einnig fram að í byggingum þar sem almenningur 
hefur aðgang að skulu umferðaleiðir vera þannig gerðar að hjólastólanotendur, 
sjónskertir og aðrir sem eiga erfitt með að rata geti notað þær. 
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Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins hefur gefið út blöð þar sem settar eru 
fram tæknilegar lausnir er varðar ferlimál. Handbók með upplýsingum um 
aðgengi fyrir alla er aðgengileg á vefnum www.rabygg.is/aðgengi .  
Til þess að bygging henti fötluðu fólki þarf hún að uppfylla ákveðin skilyrði. 
Aðkoman þarf að vera góð, það þarf að vera greið leið að útidyrum, lágir eða 
engir þröskuldar, útihurðir sem auðvelt er að ganga um t.d. með sjálfvirkri 
opnun, greinilegar og leiðandi merkingar, lyfta milli hæða, sérinnréttuð snyrting 
svo eitthvað sé nefnt.  
Þrátt fyrir lög og reglugerðir er víða pottur brotinn varðandi aðgengismál. Dæmi 
eru um nýjar byggingar eða nýuppgerðar byggingar sem ætlaðar eru til 
almenningsnota uppfylla ekki þau skilyrði að vera aðgengileg  öllum. Benda má 
á að Samband íslenskra sveitarfélaga hefur útbúið eyðublað svo kallaðan 
úttektarlykil sem gott er að nota til að meta aðgengi. Þennan úttektarlykil er 
hægt að nálgast á veraldarvefnum á heimasíðu Sambands Íslenskra 
Sveitarfélaga ; www.samband.is 
 
Eins og komið hefur fram ákvað Svæðisskrifstofa Vestfjarða að gera úttekt á 
aðgengi fyrir fatlað á Vestfjörðum. Farið var í alla þéttbýliskjarna á Vestfjörðum 
og aðgengi kannað á þeim stöðum sem almenningur þarf á að halda og einnig 
skoðað út frá sjónarhorni ferðamannsins. Kom í ljós að ýmsu er ábótavant  á 
þessum stöðum en mismikið þó. Sums staðar er það einungi smáatriði sem þarf 
að lagfæra en annars staðar vantar mjög mikið upp á. Sums staðar hafði 
heimsókn starfsmannanna áhrif strax og ýmis atriði voru lagfærð strax og var 
það mjög ánægjulegt að sjá. 
Hér á eftir er listi yfir þau fyrirtæki og stofnanir sem farið var í og hvort eitthvað 
var athugunarvert eða ekki. Það vakti athygli hvað það voru fá fyrirtæki sem hafa 
óaðfinnanlegt aðgengi og hjá hve mörgum fyrirtækjum vantar lítið uppá til að 
vera með mjög gott aðgengi.  
Að lokum þakkar Svæðisskrifstofa Vestfjarða fyrir góðar móttökur við þessa 
úttekt, því starfsmönnum hennar var tekið mjög vel og starfsmenn/eigendur 
fyrirtækjanna sem heimsótt voru mjög áhugasamir.  
 
 
 

Ísafirði 8.desember 2010 
 

Sóley Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri  
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vestfjörðum 
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Sparisjóðurinn, Króksfjarðarnesi 
 

 
 
Sparisjóðurinn í Króksfjarðarnesi var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Við Sparisjóðinn er góð lýsing og merkingar eru skýrar. Aðgengi að afgreiðslu er 
ágætt þegar inn er komið. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Hár kantur af 
bílaplani upp á 
gangstétt.  Vantar 
skábraut.  

Yfirborð á að vera sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún 
miðað við götu má ekki fara yfir 2 cm. 
 

Bílastæði fyrir 
fatlaða 

Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, 
ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 
m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá 
eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm 
á hæð. 
 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi. Engin 
handrið. Engin 
skábraut. 

Skábraut samhliða tröppum.  Handrið á 
að vera beggja vegna við. 4 cm kantur á 
að vera meðfram skábraut. 
 

Mottur Gúmmímotta við 
inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á sama 
fleti og yfirborðið.  Möskvastærð má 
ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að skapast 
fallhætta né mótstaða. 
 

Hurðaopnun Handvirk með 
pumpu, þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. 
Umferðarmál dyra ætti að vera 90 cm. 

Salerni Salerni þröngt og 
engir armar. 

Miðað er við að það séu armar sitt hvoru 
megin við salerni, vaskur og spegill  í 
réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Grettislaug, Reykhólum 
 

   
 
Grettislaug á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Laugin var lokuð þegar við komum.   
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Handriði og stigi út í laug og í heita 
potta. 
Tjaldstæði er fyrir neðan sundlaugina og þar er skúr með tveimur tröppum en 
engu handriði.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Gróf möl. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldar eru hærri en 2 
cm  inn í húsið og einnig 
út að  sundlaug.  

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Mottur Motta með grófum 
möskvum fyrir innan og 
utan aðaldyr.  

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 
1 cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 
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Barmahlíð, Reykhólum 
 

   
 
Barmahlíð á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang.  Hurðir opnast vel. Opnun sjálfvirk með takka. 
Innihurðir nægilega breiðar og opnast nægilega. 
Hús á tveimur hæðum en ekki lyfta enda starfsemin bara á neðri hæðinni.  
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við. Hægt er að koma 
hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. 
Merkt bílastæði er fyrir fatlaða. Hægt að leggja við plan og sleppa þannig 
mölinni en þar er merki “bifreiðastöður bannaðar”. Gott aðgengi inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl. Kantur af bílaplani og 
upp á stétt. Vantar skábraut. 

Yfirborð ætti að vera sem 
sléttast, bundið slitlag 
æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang. Engin 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Handrið Öðru megin meðfram 
skábraut. Handrið endar við 
efri brún skábrautar. 

Handrið á að vera samfellt og 
beggja vegna við skábraut. 
Þarf að ná vel upp fyrir og 
niður fyrir enda skábrauta. 
A.m.k.  4 cm kantur á að vera 
meðfram skábrautinni. 
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Hreppsskrifstofan, Reykhólum 
 

    
 
Hreppsskrifstofan á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vantar lýsingu við inngang.  Óslétt og margbrotið aðgengi. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl. Yfirborð á að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, mest 
30 m. Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri 
en 2 cm við inngang 
og þröskuldar inni.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Brotin trappa/pallur 
við inngang. Vantar 
skábraut og handrið. 
 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja vegna 
við. 4 cm kantur á að vera meðfram 
skábraut. 
 

Mottur Motta er við 
inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á sama 
fleti og yfirborðið.  Möskvastærð má 
ekki fara yfir 1 cm. Hvorki á að 
myndast fallhætta né mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á að 
vera yfir 90 cm. 
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Kirkjan, Reykhólum 
 

   
 
Kirkjan á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Hurðir opnast vel. Vantar lýsingu við inngang. 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Gróf möl. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við innganginn 
inn í kirkjuna og inn á 
baðherbergi. Vantar 
skábrautir. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu.  
Innihurðir eru 
þröngar. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
 

Salerni Þröngt og ekki 
aðgengi fyrir 
hjólastóla. Engir 
armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
 

Skábraut Skábraut upp að 
inngangi. Vantar 
handrið og kant.  
Stutt handrið við dyr 
kirkju. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 
Handrið þarf að ná vel upp fyrir 
og niður fyrir enda skábrauta. 
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Grunnskólinn, Reykhólum 
 

    
 
Grunnskólinn á Reykhólum var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang.   Tröppur eru á milli hæða, engin lyfta.  Hátt er inn í 
búningsklefa af gangi og engar skábrautir. Leikfimisalur er nýttur sem 
veislusalur. Salerni í kjallara hjá leikfimisal /veislusal er með hjólastólaaðgengi, 
armar beggja vegna við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og 
sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl. Hár pallur fyrir 
framan inngang. Vantar 
skábraut. Hár kantur 
upp á stétt fyrir framan 
skóla. Vantar skábraut. 
 

Yfirborð á að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. 
 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við báða innganga 
og þröskuldar um allt 
inni. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Innihurðir þröngar en 
opnast vel. Þung, 
handvirk með pumpu 
við inngang í veislusal. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin. Skóli á tveimur 
hæðum. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Heilsugæslan, Reykhólum 
 

                     
 
Heilsugæslan á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt og góð lýsing. Þröngt inni og þröskuldar milli vistarvera. Rúmgott 
salerni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Gróf möl. Yfirborð ætti að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngagn og 
inni. Vantar skábrautir. 
 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Þröskuldur inn á 
salerni. Vantar arma.  

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Hólakaup verslun, Reykhólum 
 

     
 
Hólakaup verslun á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vantar lýsingu við inngang. Skábraut er inni í versluninni vegna hæðarmunar á 
gólfi.  Breið hurð inn á salerni en allt mjög þröngt þar inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl. Pallur fyrir framan 
verslun. Vantar 
skábraut af bílaplani og 
upp á pall. 

Yfirborð ætti að vera sem 
sléttast, bundið slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við innganginn í 
verslunina.  Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Þröngt, engir armar, 
vaskur,sápa og þurrkur 
frekar hátt uppi. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Gistiheimilið Álftaland, Reykhólum 
 

    
 
Gistiheimilið Álftaland á Reykhólum var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. Tröppur eru upp að húsinu og stutt handriði meðfram tröppum. 
Góð lýsing er við inngang.  Lausir búkkar upp tröppur.  
Fatlaðir þurfa flestir aðstoð við að komast inn en inni er búið að fjarlægja alla 
þröskulda og auðvelda fötluðum að komast um. Gistiheimilið hefur haft með 
gesti í hjólastól. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við innganginn. Engir 
þröskuldar eru inni. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 

Salerni Gott aðgengi. Baðkar, 
ekki sturta. Einn armur.  
Spegill og vaskur hátt 
uppi.  

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
 

Lyfta Engin.  Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Hótel Bjarkalundur 
 

   
 
Hótel Bjarkalundur var heimsótt í júní og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við innganginn. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Mottur Gúmmímotta er við 
inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né mótstaða 

Tröppur/ skábraut Tröppur og skábraut 
upp að inngangi. 
Vantar handrið 
meðfram og kant á 
skábraut. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Annað Bretti er við dyr inn í 
þjónustuhús hjá 
tjaldstæði.  Vantar 
handrið og skábraut.   

 



Er Patreksf jörður fyrir alla?

Ka�i 2 úr skýrslunni Eru Vest�rðir fyrir alla? sem ge�n er út af 
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vest�örðum um aðgengismál.

Ljósm
ynd: Ágúst A

tlason, w
w

w
.gusti.is
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Gistihús Erlu Patreksfirði 
 

 
 
Gistihús Erlu á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Einungis var skoðað  aðgengið utandyra þar sem engin var við þegar 
heimsóknin var gerð en síðar var hringt í gistihúsaeigandann.  
Gistihúsið er á tveim hæðum og er það rúmgott á efri hæðinni og kemst 
hólastóll þar um en ekki er um sérhannaða aðstöðu að ræða s.s salernis og 
baðaðstöðu. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Kantur af  bílastæði og 
upp á gangbraut. Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Handrið Ekki er handrið við 
tröppur 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 

Þröskuldur Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Miðað er við að þröskuldur sé 
ekki hærri en 2 cm og 
aflíðandi. 

Hurðaopnun Ekki skoðað þar sem 
ekki var farið inn. 

Sjálfvirk hurðaopnun æskileg. 

Salernis og baðaðstaða  Ekki er salernis og 
baðaðstaða hönnuð með 
aðgengi fatlaðra í huga. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Sýslumaðurinn Patreksfirði 
 

 
 
Sýslumaðurinn á Patreksfirði var heimsóttur í desember 2009 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 
4 m á breidd, ætlað 
fötluðum. Fjarlægð helst 
undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á 
fleti stæðis. 

Þröskuldur Mjög hár þröskuldur við 
inngang 

Miðað er við að 
þröskuldur skuli ekki vera 
hærri en 2 cm og 
aflíðandi. 

Opnun dyra Handvirkar. Það þarf að 
fara inn um þrjár hurðir 
til að komast inn í 
afgreiðslu. 

Rafknúinn 
opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál 
dyra yfir 90 cm 

Sigi  Stigi upp til sýslumanns 
er lagður ljósum 
marmara, þar er handrið. 

Þrep stigans renna saman 
t.d. fyrir sjónskertra, 
einföld lausn er að líma 
borða á þrep. 

Lyfta Engin.  Lyfta er forsenda 
aðgengis í byggingum 
sem eru á fleiri en einni 
hæð. 
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Sparisjóður Keflavíkur Patreksfirði 
 

 
 

Sparisjóður Keflavíkur á Patreksfirði var heimsóttur í janúar 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.   
Hellulögð stétt er fyrir framan sparisjóðinn og er almenn afgreiðsla á 
jarðhæðinni, afgreiðsluborðin  er nokkuð há miðað við sitjandi mann en eitt 
afgreiðsluborð er hæfilegt fyrir sitjandi. Á efri hæðinni er skrifstofa útibústjóra 
og  það er stigi upp  með handriði. 
 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 
4 m á breidd, ætlað 
fötluðum. Fjarlægð helst 
undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á 
fleti stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk , nokkuð þung. 
 

Rafknúinn 
opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Lyfta Engin lyfta.  Lyfta er forsenda 
aðgengis í byggingum 
sem eru á fleiri en einni 
hæð. 

 
 
 
 
 
 



 19 

Sjóræningjahúsið  Patreksfirði 
 

 
 
Sjóræningjahúsið á Patreksfirði var heimsótt í desember 2009 og aftur í maí 2010 
og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.   
Steypt skábraut er niður að hurð við inngang sem opnast út. Aðgengið inn í 
kaffihúsinu er gott og þar er salerni með hjólastólaaðgengi en það vantar þar 
arma við klósett og spegill er of hár fyrir sitjandi mann og salernisrúlla er of 
langt frá klósetti.   
Að sal sem nefndur er Smiðjan er ekki aðgengi fyrir hjólastóla og tröppur þar 
eru varhugaverðar og lýsing ekki góð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl Yfirborð sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 
4 m á breidd, ætlað 
fötluðum. Fjarlægð helst 
undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á 
fleti stæðis. 

Þröskuldur Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang 

Miðað er við að þröskuldur 
sé ekki hærri en 2 cm og 
aflíðandi. Forðast ber 
þröskulda. 

Hurðaopnun Handvirk  Rafknúinn 
opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Vantar arma.  Miðað er við að það séu 
armar sitt hvoru megin við 
salerni, vaskur og spegill  í 
réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Patreksfjarðarkirkja 
 

           
 
Patreksfjarðarkirkja var heimsótt í desember 2009 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlað.  
Þegar komið er að kirkjunni er mjög auðveld aðkoma að henni, ekki eru neinar 
tröppur sem fyrirstaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 
4 m á breidd, ætlað 
fötluðum. Fjarlægð helst 
undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á 
fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang 

Ávalir og ekki yfir 2 cm á 
hæð. Forðast ber 
þröskulda. 

Hurðaopnun Handvirk Rafknúinn 
opnunarbúnaður 
æskilegur. 
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N1 verslunin Patreksfirði 
 

 
 
N1 verslunin á Patreksfirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlað.   
Aðgengið að versluninni er ekki með aðgengi fyrir fatlaða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Steypt Steypa / malbik 

Merkt bílastæði Ekki til staðar Merkt bílastæði þarf að vera 
3.8 – 4 m. 

Hæð á þröskuldi Mjög hár 21 cm Miðað er við að þröskuldur sé 
ekki hærri en 2 cm og 
aflíðandi. 

Opnun dyra Handvirk Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm 

Annað Þegar inn er komið er 
mjög þröngt og ekki 
nægilegt pláss fyrir 
hjólastól. 

Rúmgott. 

 
 
 
 
 
 
 



 22 

Pósturinn Patreksfirði 
 

 
 

Pósturinn á Patreksfirði var heimsóttur í desember 2009 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Þegar komið er að inngangi er hurð með sjálfvirkum hurðaopnara. Þegar inn er 
komið er rúmgott en afgreiðsluborð mjög hátt fyrir sitjandi.  Ágæt lýsing er við 
útihurð og merkingar skýrar. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Handrið Handrið er til staðar en 
ekki nægilega langt 

 Handrið þarf að ná upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm  

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Tröppur Tröppur upp að inngangi. 
Engin handrið. Engin 
skábraut. 

Skábraut samhliða tröppum. 
Halli skábrautar 1:20 Handrið 
beggja vegna við. 4 cm kantur 
meðfram skábraut. 

Mottur Gúmmímotta við inngang Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 
1 cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða. 
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Lyfja  Patreksfirði 
 

 
 
Lyfja á Patreksfirði var heimsótt í desember 2009 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlað.  
Aðgengi að Lyfju á Patreksfirði er ekki til staðar fyrir fólk í hjólastól. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Brún  frá bílastæði upp á 
gangstétt, þrep og 
þröskuldur við inngang 

Hæð á gangstéttarbrún 
miðað við götu má ekki fara 
yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur  er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk , þung. 
 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 
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Hraðbanki Sparisjóðsins  Patreksfirði 
 

 
 
Hraðbanki Sparisjóðsins á Patreksfirði var heimsóttur í janúar 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Hraðbankinn á Patreksfirði er eini hraðbankinn á sunnanverðum Vestfjörum og 
er alls ekkert aðgengið að honum fyrir fólk í hjólastól. Ágæt lýsing fyrir framan 
hraðbankann en þröngt og dimmt er inni við hraðbankann.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Handrið Meðfram töppum upp 
að inngangi 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm. við inngang 

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 
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Lögreglustöðin  Patreksfirði 
 

            
 
Lögreglustöðin á Patreksfirði var heimsótt í desember 2009 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Vel merkt.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldur Þröskuldur er hærri en 2 
cm við innganginn. 

Miðað er við að þröskuldur sé 
ekki hærri en 2 cm og 
aflíðandi. 

Hurðaopnun Handvirk  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm 
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Hótel Látrabjarg 
 

         
 
Hótel Látrabjarg var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlað.  
Hellulagður gagnstígur er upp að hótelinu.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt.  

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm. Trappa og 
þröskuldur inn í bæði 
húsin. 

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Salernis og baðaðstaða Ekki eru um sérhannaða 
salernis eða baðaðstöðu 
með aðgengi fatlaða í 
huga, að ræða. 

Rúmgott. Miðað er við að það 
séu armar sitt hvoru megin 
við salerni, vaskur og spegill  í 
réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Hótel Flókalundur 
 

 
 
Hótel Flókalundur var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlað.  
Þegar komið er að inngangi hótelsins eru tröppur og hefur það verið leyst með 
lausum búkkum. Handrið er meðfram tröppunum. Einstaklingur í hjólastól þarf 
að fara krókaleið til að komast inn í veitingarsalinn að utan, leiðin er inn um 
svalahurð inn í setustofu hótelsins og þaðan inn í veitingarsalinn. Eitt herbergi 
er rúmgott og með aðgengi fyrir hjólastól, en salernisaðstaða er ekki inn á 
herberginu. Veitingarsalur er rúmgóður. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Handrið Handrið er við útitröppur Miðað er við að handrið sé 
beggja vegna  og ná upp 
fyrir efstu tröppu og niður 
fyrir neðstu. 

Þröskuldur Þröskuldur er hærri en 2 
cm inn í setustofu af 
palli 

Miðað er við að þröskuldar 
séu ekki hærri en 2 cm og 
aflíðandi 

Opnun dyra Handvirk Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm 

Salernisaðstaða Ekki til staðar  í herbergi 
og einungis karla megin 
í anddyri. Ekki er 
sturtuaðstaða með 
hjólastóla aðgengi. 

Rúmgott salerni.  Miðað er við 
að það séu armar sitt hvoru 
megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir 
sitjandi. 
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Heilbrigðisstofnunin á Patreksfirði  
 

 
 
Heilbrigðisstofnunin á Patreksfirði var heimsótt i júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Fyrir utan Heilbrigðisstofnunina er malbikað bílastæði og steypt stétt. Það er 
sumstaðar mjög lítil brún á gangstéttinni og annarsstaðar hærri brún, til hliðar 
er skápallur úr tré.  
Til að komast inn í heilsugæslustöðina þarf að fara inn um 3 hurðir. Til að komast 
á sjúkradeildina þarf að fara inn um tvær hurðir að lyftu. Í anddyri 
Heilbrigðisstofnunarinnar er salerni með hjólastólaaðgengi.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Mottur Motta með grófum 
möskvum við inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur.  
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Grillskálinn Patreksfirði 
 

 
 
Grillskálinn á Patreksfirði var heimsóttur í desember 2009 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Þegar komið er að Grillskálanum er bílastæði og umhverfi hellulagt og skábraut 
upp á gangstétt. Þegar komið er inn er aðgengi ágætt, en nokkuð þröngt milli 
rekka í verslun. Í Grillskálanum er salerni með aðgengi en það var ekki merkt og 
þegar heimsóknin var  þá var það notað sem geymsla.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm. við inngang. 

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 
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Gistihúsið í Króknum  Patreksfirði 
 

 
  
Gistihúsið í Króknum á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Þegar komið er að gistihúsinu er stígur upp að því lagður hellum og tröppur 
upp að útidyrum . Ekki var farið inn í gistihúsið þar sem engin var við þegar 
heimsóknin var gerð en tröppurnar fyrir framan húsið eru þannig að það er ekki 
aðgengi fyrir fatlaða að gistihúsinu. Haft var samband við eigenda gistihússins 
símleiðis  og  kom í ljós að það er annar inngangur i húsið  en þar eru þröngar 
hurðir og þröskuldar svo ekki er um aðgengi fyrir fatlaða innandyra að ræða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Handrið Handrið er öðru megin 
við tröppur að inngangi 

Skábraut samhliða tröppum. 
Handrið beggja vegna og 
a.m.k 4 cm kantur meðfram 
skábraut. 

Salernis og baðaðstaða Ekki er um sérhannaða 
salernis og baðaðstöðu 
að ræða  með aðgengi 
fatlaðra í huga. 

Miðað er við að það séu 
armar sitt hvoru megin við 
salerni, vaskur og spegill  í 
réttri hæð fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin.   Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri 
en einni hæð.   
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Gistiheimilið Stekkaból Patreksfirði 
 

 
 
Gistiheimilið Stekkaból  á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.   
Tveir inngangar. Til staðar trépallur/ skábraut sem passar við neðri inngang. Eitt 
herbergi er rúmgott og með hjólastólaaðgengi. Salernisaðstaða er rúmgóð en 
ekki armar við salerni. Baðaðstaða er ekki með hjólastólaaðgengi en það er lár 
sturtuklefi og stóll þar inni ef viðkomandi getur vegið sig upp á hann. 
Morgunverður er framreiddur á efri hæð en það er möguleiki á að fá hann niður 
þar sem ekki er lyfta í húsinu.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Handrið Handrið er beggja vegna 
við tröppur upp að 
aðaldyrum. 

Handrið beggja vegna við 
stiga.  Þarf að ná vel upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir þá 
neðstu. 

Stigar/tröppur Frá bílastæði að inngangi 
eru tröppur, hvort sem 
farið er inn í efri eða 
neðri hæð 
gistiheimilisins. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Salernis og baðaðstaða Vantar arma viðsalerni. 
Sturtuaðstaða er rúmgóð 
en ekki sérstakur 
sturtustóll. 

Miðað er við að það séu armar 
beggja vegna við salerni og 
hjólastóll komist að vaski. 
Sturtustóll á hjólum sem kemst 
inn í sturtu . 
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Verslunin/kaffihúsið  Eyrar Patreksfirði 
 

 
 

Verslunin/kaffihúsið Eyrar á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.   
Góð lýsing. Þegar inn er komið er nokkuð þröngt í verslun en ágætlega rúmgott 
í kaffihúsi.  
Gott aðgengi að salerni.  Gistiheimilið er allt á annarri hæð og því ekki með 
aðgengi fyrir fatlaða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílaplani 
upp á gangstétt.  Vantar 
skábraut.  

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm  

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Hurðaopnun Handvirk  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Salerni með 
hjólastólaaðgengi til 
staðar  

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Ferðaþjónustan Breiðavík 
 

             
 
Ferðaþjónustan Breiðavík var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlað.  
Húsin eru tvö og er gistiaðstaða í þeim báðum.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m 
frá inngangi, mest 30 m. 
Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Tröppur Tröppur eru við 
inngang gistihússins 
og að veitingarsal. 

Skábraut samhliða 
tröppum.   

Handrið  Ekki til staðar Handrið beggja vegna við 
og a.m.k. 4 cm kantur 
meðfram Miðað er við að 
handrið nái niður fyrir 
neðstu tröppu og upp fyrir 
efstu 

Salernis og baðaðstaða Ekki eru sérhönnuð 
salernisstaða til staðar, 
né sturtuaðstaða 

Miðað er við að það séu 
armar sitt hvoru megin við 
salerni, vaskur og spegill  í 
réttri hæð fyrir sitjandi. 

Gistiaðstaða Þröngur gangur, 
þröngar hurðir og ekki 
aðgengi að salerni 

Rúmgott og 
hjólastólaaðgengi 

Annað Aðstaða á tjaldstæði er 
ekki með aðgengi fyrir 
fatlaða. 
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Bæjarskrifstofa Vesturbyggðar Patreksfirði 
 

 
Bæjarskrifstofa Vesturbyggðar á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Handrið Handrið er öðru megin 
við útitröppur og einnig 
við siga upp á skrifstofur. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppur og niður fyrir neðstu. 

Þröskuldur Þröskuldur >2 cm Miðað er við að þröskuldur sé 
ekki  hærri en 2 cm og 
aflíðandi 

Hurðaopnun Handvirk. Þröngar dyr. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm. 

Lyfta Stigi upp á skrifstofur og 
í fundarsal bæjarstjórnar. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Tröppur - skábrautir Tröppur upp að 
inngangi, skábraut 
meðfram. 

Æskilegt að það sé handrið 
beggja vegna við skábraut og 
ekki minna en 90 cm milli 
þeirra. Halli skábrautar 1:20 
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Verslunin Albína Patreksfirði 
 

 
 
Verslunin Albína á Patreksfirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlað. 
Lýsing er góð og merkingar skýrar.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl á bílastæði. Hár 
kanntur af bílastæði upp 
á stétt fyrir framan 
verslun. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. Hæð á 
gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Þröskuldar  Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Miðað er við að þröskuldar séu 
ekki hærri en 2 cm og aflíðandi. 

Opnun dyra Handvirk Sjálfvirk hurðaopnun er 
æskileg. 

Annað Nokkuð þröngt er á milli 
rekka en hjólastóll kemst 
um alla verslunina nema 
þann hluta sem 
búsáhöld og leikföng 
eru. 

Rúmgott. 
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Veitingarstaðurinn Þorpið á Patreksfirði 
 

 
 
Veitingarstaðurinn Þorpið á Patreksfirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.   
Bílastæði  er í halla og tröppur upp að útihurð. Aðgengi frekar þröngt inni. 
Aðgengi að salerni er ekkert, það eru tröppur upp að salernunum og þau 
nokkuð þröng. Því er ekki aðgengi fyrir fatlaða að veitingarstaðnum. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Handrið Handrið er beggja megin 
við tröppur upp að 
inngangi. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut meðfram tröppum og 4 
cm kantur meðfram skábraut. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang 

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Tröppur Tröppur upp að inngangi 
og að hluta veitingastaðar. 

Skábraut samhliða tröppum.  
Handrið beggja vegna við. 4 cm 
kantur meðfram skábraut. 
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Verslunin Fjölval  Patreksfirði 
 

 
 
Verslunin Fjölval á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Fyrir utan verslunina er steypt bílastæði. Lýsing er ágæt. Þegar komið er inn í 
verslunina er hún öll á einni hæð en nokkuð þröngt milli rekka í versluninni.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm. við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir 
og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Yfirborð bílastæðis Brún á gangstétt.  Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm 

Hurðaopnun Handvirk.  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 
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Vínbúðin á Patreksfirði  
 

 
 
Vínbúðin á Patreksfirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlað.  
Fyrir utan verslunina er steypt bílastæði en brún að bílastæði upp á 
gangstétt.Við inngang er  þröskuldur er við inngang, lýsing er ágæt við inngang. 
Þegar komið er inn í vínbúðina er aðkoman mjög þröng og einungis minni 
hjólastólar sem kæmust inn í verslunina. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Vínbúðin Patreksfirði Athugasemdir 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílaplani 
upp á gangstétt.  Vantar 
skábraut.  

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang 

Miðað er við að þröskuldur sé 
ekki hærri en 2 cm og aflíðandi 

Hurðaopnun Handvirk , þröng Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm. 
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Íþróttamiðstöðin Brattahlíð Patreksfirði 
 

 
 
Íþróttamiðstöðin Brattahlíð var heimsótt í desember 2009 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.   
Fyrst má nefna að það eru ekki neinar merkingar t.d um aðkomu. Það er hægt að 
keyra upp að húsinu og sleppa tröppunum en það þarf kunnugan  til að fara þá 
leið. Ef farið er upp tröppur er handrið beggja megin við þær, lýsing við inngang 
er ágæt. Fremstu dyr eru með sjálfvirka hurðaopnun  og er þá komið inn í 
forstofu og tekur önnur hurð við þar. Þriðja hurðin er til að komast inn í sjálft 
íþróttahúsið. Aðgengið í húsinu er mjög gott, skoðuðum við þreksalinn og þar er 
nokkuð rúmt milli tækja og hjólastóll kæmist þar allsstaðar um. Í 
búningsklefunum er salerni með hjólastólaaðgengi. Sturturnar eru rúmgóðar og 
henta vel en það vantar sturtustól, við sundlaug er lyfta til að komast í sundlaug. 
Frammi í afgreiðslunni eru salerni og er auðsýnilega gert ráð fyrir að annað sé 
með hjólastólaaðgengi en þar eru staðsettar þvottavélar svo það er ekki 
nothæft. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Merkt bílastæði Ekki til staðar Miðað við að merkt bílastæði 
sé 3,8 – 4 m. 

Opnun dyra Fremsta hurð með 
sjálfvirkri opnun en næstu 
tvær ekki. 

 

Baðaðstaða Sturtustóll ekki til staðar Í sturtum þarf að vera 
sturtustóll sem hægt er að 
fara í út í sundlaug. 
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Þekkingarsetrið Skor Patreksfirði 
 

 
 
Þekkingarsetrið Skor var heimsótt í desember 2009 og apríl 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.   
Gott aðgengi er innanhúss og þar er salernisaðstaða með hjólastólaaðgengi en 
það vantar arma við salerni. Farið var einnig inn í framhaldsskóladeildina sem er 
með sama inngang og er aðgengið þar einnig mjög gott. 
 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl.  Hár kantur af 
bílaplani upp á 
gangstétt.  Vantar 
skábraut.  

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. Hæð á 
gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Vantar arma beggja 
megin við salernið 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

 
 
 
 

 
 



Er Tálknaf jörður fyrir alla?
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Ka�i 3 úr skýrslunni Eru Vest�rðir fyrir alla? sem ge�n er út af 
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vest�örðum um aðgengismál.
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Gistiheimlið Bjarmaland Tálknafirði 
 

               
 
Gistiheimlið Bjarmaland í Tálknafirði  var heimsótt 19.01.2010 og aftur 11.06.2010 
þar sem úrbætur höfðu verið gerðar og aðgengið batnað mjög mikið.  
Þegar komið er að gistiheimilinu  er nokkuð stór pallur og þrep upp að útidyrum 
og eru lausir rampar  þar upp svo nokkuð auðvelt er að komast upp  á pallinn 
og að útihurðinni. Þegar inn er komið er  nokkuð stór borðstofa og eitt herbergi 
sem er mjög rúmgott og  með ágætis hjólastólaaðgengi. Salernisaðstaða er góð 
og einnig sturtuaðstaða með sturtustól. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Miðað er við að yfirborð 
bílastæðis séu nokkuð slétt, 
bundið slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm. Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á 
hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur.  
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Íþróttamiðstöðin í Tálknafirði 
 
 Íþróttamiðstöðin í Tálknafirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.   
Við aðalinnganginn er nokkuð há trappa  en þar er sett laus skábraut ef þarf 
sem er ágæt lausn. Fyrir innan aðalinnganginn er salerni með hjólastólaaðgengi. 
Í tækjasal of þröngt fyrir hjólastól en tækin eru hreyfanlega ef þyrfti.  
Áhorfendapallar í íþróttasal er á efri hæð og ekki með hjólstólaaðgengi.  
Inngangur  að sundlaugaraðstöðinni er með aðgengi fyrir hjólastól. Aðgengi að 
búningsklefum er ágætt, salerni þar inni er ekki útbúið með þarfir fatlaðra í  
huga, en ekki þarf að gera miklar breytingar til það verði. Aðgengi að sturtum er 
ágætt og sturtustóll til staðar.  Aðgengi að sundlaug er gott það er lyfta við 
sundlaugina en erfiðara væri að komast í heita pottinn en góð dýna til að vega 
sig á  gæti nægt til að komast í hann fyrir þá sem geta nýtt sér það.  
 Aðgengi að aðstöðu sem ætlað er tjaldstæði er rúmgott og hjólastólagengt þar 
um allt. Til að komast inn í aðstöðuna eru tröppur en þar eru laus skábraut 
þegar tjaldstæðið er opið. Í skólanum sem er við hliðina á íþróttahúsinu er 
salerni ætluð tjaldstæðinu og o.þ.m.t. með aðgengi fyrir hjólastóla. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Salerni í íþróttahúsi Ágætt aðgengi, nema 
að vaski. 

Þarf að einangra/ setja hlíf yfir 
vatnslagnir. 

Salerni við 
sundlaugaraðstöðuna 

Aðgengi ekki til staðar 
Vantar arma sitthvoru 
megin við salerni, 
salernispappír of 
langt frá salerni, 
spegill ekki ætlaður 
sitjandi fólki. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Hurðaopnun Handvirkar. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm.úr búningsklefa í 
sundlaug. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir 
og ekki yfir 2 cm á hæð. 
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Skrifstofa Tálknafjarðarhrepps 
 

              
 
Skrifstofa Tálknafjarðarhrepps var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 
4 m á breidd, ætlað 
fötluðum. Fjarlægð helst 
undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á 
fleti stæðis. 

Handrið Handrið er öðrum megin 
við tröppur. 

Handrið beggja vegna 
við  og 4 cm kantur 
meðfram skábraut 

Tröppur Tröppur eru upp að 
húsinu en engin 
skábraut eða rampur. 

Skábraut samhliða 
tröppum.  . 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang ( u.þ.b  
14 cm.) 

Miðað er við að 
þröskuldar séu ekki 
hærri en 2 cm og 
aflíðandi. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn 
opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Annað Þegar inn er komið er of 
þröngt til að hjólastóll 
komist um.  
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Sparisjóður Keflavíkur Tálknafirði 
 
Sparisjóður Keflavíkur á Tálknafirði var heimsóttur í janúar 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Aðgengi að Sparisjóðnum fyrir einstakling á hjólastól er ekki til staðar. Til að 
komast inn í húsið er hár þröskuldur og tvær hurðir og þröngur gangur á milli 
þeirra. Þegar inn er komið er ágætt pláss en afgreiðsluborð eru mjög há fyrir 
sitjandi. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldur Þröskuldur er hærri en 2 
cm.við innganginn (u.þ.b 
14 cm.). 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir 
og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirkt, tvær hurðir til 
að komast inn í húsið og 
þröng forstofa á milli. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verslunin Vesturkaup Tálknafirði   
 

 
 
Verslunin Vesturkaup á Tálknafirði  sem einnig er bensínstöð var heimsótt í 
janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Frekar þröngt er fyrir manneskju í hjólastóla að athafna sig  inni í versluninni.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílaplani 
upp á gangstétt.  
Vantar skábraut.  

Hæð á gangstéttarbrún 
miðað við götu má ekki fara 
yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm.við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk  
 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Mottur Gúmmímotta við 
inngang 

Efra borð mottu þarf að vera 
á sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara 
yfir 1 cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða. 
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Verslunin Ranglátur Tálknafirði 
 
 
Verslunin Ranglátur á Tálknafirði var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Verslunin er staðsett í bílskúr við íbúðarhús. Það er brött brekka upp að búðinni 
og þarf að leggja bíl þar fyrir neðan og er brekkan erfið fyrir hjólastól. Þegar inn 
er komið er verslunin nokkuð rúmgóð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl.  Brött brekka að 
inngangi. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Hæðarmunur inn í 
verslunina.Þröskuldur 
er hærri en 2 cm.við 
inngang og inni. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. Þröng. 
 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Veitingarstaðurinn Hópið í Tálknafirði 
 

 
 
Veitingarstaðurinn Hópið í Tálknafirði  var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Þegar inn er komið á ágætt aðgengi um allan veitingarstaðinn. Inn á salerninu 
sem ætlað er  fötluðum er skiptiborð sem þyrfti að fjarlægja til að hjólastóll gæti 
farið þar um. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm.við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir 
og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Sæmilegt aðgengi. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Tálknafjarðarkirkja 
 

                   
 
Tálknafjarðarkirkja var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Ekki var farið inn í kirkjuna þar sem hún var læst. Einungis var skoðuð aðkoma 
að kirkjunni þar sem ekki var hægt að fara inn í hana en inngangur virkar 
breiður og  ágætis pláss fyrir hjólastóla inn í kirkjunni 
 
 
 
Atriði sem þarf að lag með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk.  
 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 
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Íþróttahúsið Bylta Bíldudal 
 

 
Íþróttahúsið Bylta á Bíldudal var heimsótt 19.01.2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Þegar komið er inn í íþróttahúsið er gott aðgengi um allt húsið. Gott aðgengi er í 
búningsklefanna og sturturnar. Frammi á gangi er salerni ætlað fötluðum en 
þegar við komum á staðin var það notað sem geymsla.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Yfirborð bílastæðis Möl í bílastæði er fín og 
hjólastóll sekkur 
auðveldlega í hana. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir 
og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk, stíf. Tvær hurðir 
til að komast inn í húsið 
og þröng forstofa á milli 
þeirra. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Sturtuaðstaða í 
búningsklefum 

Aðgengi ágætt, enginn 
sturtustóll. 

Sturtustóll nauðsynlegur. 

Aðgengi að heitum 
potti 

Heiti potturinn er þannig 
uppsettur að það er alls 
ekki hægt að komast í 
hann. 

 

Salerni í 
búningsklefum 

Vantar arma. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Skrímslasetrið  Bíldudal 
 

 
 
Skrímslasetrið á Bíldudal var heimsótt 11. Júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Þegar komið er inn í fremri sal Skrímslasetursins ( kaffiteríuna) er þar rúmgott og 
hjólastólaaðgengi um allt, einnig þann sal þar sem flatskjár er staðsettur.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm.við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Tröppur eru niður í 
sýningasalinn. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk.  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Vantar arma beggja 
vegna við salerni,vaskur 
of hár, spegill of hár. 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur 
og spegill  í réttri hæð fyrir 
sitjandi. 
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Ferðaþjónustan  Eaglefjord  Bíldudal 
 
Ferðaþjónustan  Eaglefjord   á Bíldudal var heimsótt í janúar 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
 

• Bátur  sem notaður er til farþegaflutninga t.d  grillferðir, sjóstöng og 
aðrar ferðir sem óskað er eftir. Aðgengi fyrir hjálastóla að bátnum en ekki 
fyrir hendi. Prammi er notaður til að fólk komist úr bátnum og í land og 
gæti hann hentað hjólastól.  
 

• Gisting að Dalbraut 2 – 4 þar eru íbúðir eru til leigu. Nokkuð erfitt er að 
komast hjálparlaust í íbúðirnar í hjólastól bæði vegna þess að brött 
brekka er að húsinu og einnig er undirlagið gras, gróf möl er á bílastæði. 
Ganga þarf inn um svalahurð og er komið fyrst að þrepi upp á pall fyrir 
framan hana, auðvelt að leysa það með búkka. Mjög hár þröskuldur inn í 
húsið sem auðveldlega væri hægt að laga með búkka inni og úti. Þegar 
inn er komið er ágætis aðgengi og rúmgott um alla íbúðina. Snyrtingin er 
ekki sérhönnuð fyrir hjólastólaaðgengi en það þarf ekki miklar breytingar 
til að lagfæra það. Það er hátt þrep í sturtuklefann en hægt er að útbúa 
aðstöðu fyrir framan hann og vantar þá sturtustól og einnig handfang 
og arm við salernið. 

 
 

• Eaglefjord er einnig með gistingu að Dalbraut 1, hana skoðuðum við ekki 
þar sem hjólastóll kemst ekki upp háar trétröppur inn í húsnæðið. 
 

• Gallerí Dynjandi er á vegum Eaglefjord  og er  það staðsett  á neðri hæð 
Dalbrautar 1, þar er einnig verslun fyrir ferðamenn og 
upplýsingamiðstöð. Þangað  er skábraut en þröskuldur við hurð en þegar 
komið er inn er ágætis aðgengi um sýningarsal, ekki er salerni þar með 
hjólastólaaðgengi. 
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Veitingastofan Vegamót Bíldudal 
 

 
Veitingastofan Vegamót á Bíldudal var heimsótt í janúar 2010 en þá var verið að 
byggja við húsnæðið og breyta því og var Vegamót heimsótt aftur í byrjun júní 
og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Þegar komið er inn í Vegamót er aðgengið ágætt og hjólastólaaðgengi um allt 
og komið salerni  með hjólastólaaðgengi. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis  Kantur af götu upp á 
gangbraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Hæð á þröskuldi Það er þröskuldur 
þegar gengið er inn í 
húsið. 

Miðað er við að þröskuldar séu 
ekki hærri en 2 cm og aflíðandi. 

Opnun dyra Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur.  

Mottur Gúmmímotta við 
inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið. 
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

 
 
 
 



Er Þingeyri fyrir alla?

Ljósm
ynd: Ágúst A

tlason, w
w

w
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Ka�i 5 úr skýrslunni Eru Vest�rðir fyrir alla? sem ge�n er út af 
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vest�örðum um aðgengismál.
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Söluskáli N1, Þingeyri 
 

            
 
Söluskáli N1 á Þingeyri var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing við inngang og vel merkt. Litamunur á brún gangbrautar.  Salerni 
með hjólastólaaðgengi, handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri 
hæð.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Mottur Motta með stórum 
möskvum fyrir utan 
dyr 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið. 
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Einn armur og eitt 
handfang við salern 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni. 

Skábraut Skábraut af plani. 
Ruslafata fyrir utan 
dyr skábrautar megin 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 
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Við Fjörðinn – Gisting og veitingar 
 

      
 
Við Fjörðinn – gisting og veitingarstaður á Þingeyri - var heimsóttur í maí 2010 
og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Sér íbúð er með aðgengi fyrir fatlaða.  
Gott aðgengi er með malbikuðu bílastæði fyrir framan íbúð. Salerni með 
hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við salerni, handklæði og sápa innan 
seilingar og spegill í réttri hæð. Góð sturta með stól. Góð aðstaða í íbúð. Vantar 
lýsingu við inngang á íbúð. Vantar aðgengi í matsal.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 

Skábraut Skábraut af plani.  Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 
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Grunnskólinn, Þingeyri 

 

   
 
Grunnskólinn á Þingeyri var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Malbik en laus möl yfir Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og annar 
inni 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.. 

Tröppur Ósléttar tröppur upp að 
inngangi. Vantar 
handrið.   

Yfirborð sem sléttast. Skábraut 
á að vera samhliða tröppum 
og handrið beggja vegna við. 
4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Ekkert með aðgengi fyrir 
hjólastóla. Hvergi armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin lyfta. Skóli á 
tveimur hæðum.  

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Leikskólinn Laufás, Þingeyri 

         
 
Leikskólinn Laufás á Þingeyri var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing og vel merkt.  Skábraut yfir þröskuld inn í skólann. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. Hægt að keyra 
upp að dyrum, er þó 
frekar þröngt. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Ekkert salerni með 
örmum. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Dvalarheimilið Tjörn, Þingeyri 
 

 
 
Dvalarheimilið Tjörn Þingeyri var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
 
Góð lýsing er við innganginn. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja 
vegna við salerni. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta 
milli hæða. Engir þröskuldar eru inni á Tjörn. Skábraut af plani og upp á 
gangbraut og af gangbraut og upp að inngangi.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang,  úr sal 
og út á pall og einnig út 
úr kapellu í kjallara. 
Vantar skábrautir. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þungar hurðir bæði við 
inngang og út á pall. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Skábrautir Brött skábraut upp að 
inngangi. Ekkert handrið. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 
Halli skábrauta á að vera mest 
1:20. 
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Heilsugæslustöð, Þingeyri 
 

          
 
Heilsugæslustöðin á Þingeyri var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing við innganginn. Armar beggja vegna við salerni. Handklæði og sápa 
innan seilingar og spegill í réttri hæð. Skábraut af plani og upp á gangbraut og 
af gangbraut og upp að inngangi.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang,  úr 
sal og út á pall og 
einnig út úr kapellu í 
kjallara. Vantar 
skábrautir. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þung hurð við 
inngang. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Skábrautir Brött skábraut upp að 
inngangi. Eitt handrið. 

4 cm kantur á að vera meðfram 
skábraut. 
Halli skábrauta 1:20. 
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Íþróttamiðstöðin, Þingeyri 
 

   
 
Íþróttamiðstöðin á Þingeyri var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing er við inngang.  Salerni er með hjólastólaaðgengi. Armar beggja 
vegna við salerni.  Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Gott 
handriði út í laug og í heita pottinn. Vantar sturtustól.  
Vantar bílastæði fyrir fatlaða nálægt inngangi og að steypa frá bílaplani að 
sundlaugarinngangi.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Malarstígur og síðan 
hellur af bílaplani að 
inngangi.   

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang  og 
einnig út að laug. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. Pumpur á öllum 
innihurðum.  
 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 
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Simbahöllin, Þingeyri 
 

 
 
Simbahöllin kaffihús á Þingeyri var ekki opið en var skoðað að utan í maí 2010 
og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Ekkert aðgengi er fyrir fatlaða.   
 
 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
einnig þröskuldar inni. 
Vantar skábrautir. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Bretti fyrir utan sem 
nýtast sem tröppur. 
Ekkert handrið og 
enginn kantur. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 
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Þingeyrarkirkja 
 

   
 

Þingeyrarkirkja var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing við inngang. Tröppur eru upp að inngangi. Lausar skábrautir sem 
hægt er að setja þannig að fólk komist inn og upp að altari. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Þröngt. Vantar arma. Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Hótel Sandafell – upplýsingamiðstöð/handverk 
 

          
Hótel Sandafell – upplýsingamiðstöð/handverk á Þingeyri var heimsótt í júní 
2010 og aðstaðan skoðuð. Eftirfarandi er úttekt í heimsókninni.   
Salerni á annarri hæð með hjólastólaaðgengi.  Armar beggja vegin við.  
Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af götu og upp á 
gangstétt. Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Lyfta Engin.  Gistiaðstaða og 
veitingastaður eru á efri 
hæð hússins. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Salerni Ekkert með aðgengi fyrir 
fatlaða á jarðhæð. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Stigar Langur stigi upp á aðra 
hæð. Enginn pallur.   

Stigar ættu að vera beinir.  
Mest 8 þrep og síðan 
hvíldarpallur. Handrið eiga að 
vera beggja vegna við. 
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Veitingahornið, Þingeyri 
 

 
Veitingahornið Þingeyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af götu upp á 
gangbraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Mottur Motta fyrir framan 
aðaldyr. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm. 
 

Salerni Þröngt.  Rúmgott. Miðað er við að það 
séu armar sitt hvoru megin við 
salerni, vaskur og spegill  í réttri 
hæð fyrir sitjandi. 
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Hótel Núpur 
 

 
 
Hótel Núpur var heimsótt í september 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. Góð lýsing við inngang. Handrið beggja vegna meðfram tröppum 
upp að inngangi. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl.  Kantur af bílaplani 
upp á gangstétt.  Vantar 
skábraut.  

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. Hæð á 
gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, max 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og víða 
inni.  

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á 
hæð. 

Tröppur Tröppur í veitingasal,  
Engin handrið. Engin 
skábraut. 

Skábraut samhliða tröppum.  
Handrið beggja vegna við. 4 
cm kantur meðfram 
skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk. Þröngar dyr inn 
í herbergi. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
á að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt og mjög lítið. Ekki 
aðgengi fyrir hjólastóla. 
Vantar arma. 

Rúmgott. Miðað er við að það 
séu armar sitt hvoru megin 
við salerni, vaskur og spegill  
í réttri hæð fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin. Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri 
en einni hæð. 



Er Flateyri fyrir alla?
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Sólborg, Flateyri 
 

 
 
Sólborg, íbúðir aldraðra á Flateyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Engir þröskuldar eru inni.  Gott aðgengi er að salerni. Handrið er meðfram 
gangstétt við hús. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílastæði 
að inngangi. Lítill pallur 
við inngagn. Lítið pláss 
til að snúa stól. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin lyfta. Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Stigar Snúinn stigi inni. Stigar ættu að vera beinir.  Mest 
8 þrep og síðan 
hvíldarpallur.Handrið á að vera 
beggja vegna við. 
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Heilsugæsla, Flateyri 
 

 
 
Heilsugæslan á Flateyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Annað 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af bílastæði að 
inngangi. Léleg skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og 
þröskuldar inni. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt. Vantar arma.  Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Sundlaug Flateyrar 
 

    
 
Sundlaug Flateyrar var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing er við inngang. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl.  Kantur af plani upp 
á gangstétt, 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og 
einnig inni. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Trappa upp að inngangi. Skábraut á að vera samhliða 
tröppum. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Ekkert með aðgengi fyrir 
hjólastóla nema með 
aðstoð. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin. Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Leikskólinn Grænigarður, Flateyri 
 

  
 
Leikskólinn Grænigarður á Flateyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Salerni með armar beggja vegin við. Handklæði og sápa innan seilingar og 
spegill í réttri hæð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Malbik en laus möl yfir. 
Kantur af plani upp á 
gangstétt. Vantar 
skábraut 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
þröskuldar um allt inni. 
Vantar skábrautir. 
 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm. 

Salerni Hár kantur upp að 
salerni. Ekki skábraut. 
 

Skábraut með handrið  beggja 
vegnavið og a.m.k. 4 cm kantur 
meðfram. 
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Grunnskóli Önundarfjarðar 
 

  
 

Grunnskóli Önundarfjarðar á Flateyri var heimsóttur í maí og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing er við inngang.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir  Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. Kantur af 
bílaplani upp á 
gangstétt. Gróf möl yfir 
stétt fyrir framan skóla. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og inn í 
kennslustofur. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Trappa við inngang Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 

Mottur Gúmmímotta við 
inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Ekkert sérstaklega ætlað 
fötluðum. Hvergi armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð.   
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Sparisjóður Vestfirðinga Flateyri 
 

                         
 
Sparisjóður Vestfirðinga Flateyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Vel merkt og góð lýsing við inngang. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af plani upp á 
gangstétt og annar upp 
að inngangi. Vantar 
skábraut 

Hæð á gangstéttarbrún 
miðað við götu má ekki 
fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert.   A.m.k. eitt bílastæði 3,80 
– 4 m á breidd, ætlað 
fötluðum. Fjarlægð helst 
undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á 
fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda 
en ef þeir eru, þá eiga 
þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn 
opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál 
dyra yfir 90 cm. 
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Félagsbær, félags- og menningarmiðstöð Flateyri 
 

   
 
Félagsbær, félags- og menningarmiðstöð var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Engir þröskuldar eru inni. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegin 
við.  Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Ágætt aðgengi ef 
gengið er inn á bak við hús. Gott aðgengi inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af plani upp á 
gangstétt og annar 
upp að inngangi. 
Vantar skábraut 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Tröppur Trappa/pallur fyrir 
framan inngang. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Söluskáli N1, Flateyri 
 

   
 
Söluskáli N1 á Flateyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing og vel merkt. Þröngt inni í verslun. Rúmgott salerni. Sápa og 
handþurrkur innan seilingar 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Mottur Gúmmímtta fyrir utan 
inngang.  

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang.. Lítið 
pláss til að snúa stól við 
inngang. 
 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm. 

Salerni Vantar arma. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Flateyrarkirkja 
 

            
 
Flateyrarkirkja var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og inn á 
salerni. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt. Vantar arma. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
 

Skábrautir Skábraut af götu upp á 
gangstétt.  Skábraut við 
tröppur að inngangi. 
Vantar handrið og kant. 

Skábrautir ekki þvert á 
inngang. Skábraut á að vera 
samhliða tröppum og handrið 
beggja vegna við. 4 cm kantur 
á að vera meðfram skábraut. 
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Vagninn, Flateyri 
 

 
 
Vagninn veitingastaður Flateyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
annar út á sólpall 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt. Engir armar.  Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Bræðurnir Eyjólfsson, Flateyri 
 

 
 
Bræðurnir Eyjólfsson á Flateyri var lokað og því aðeins skoðað að utan í júní 
2010.  
Vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur frá götu upp á 
gangstétt. Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi. Vantar 
handrið. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Pósturinn, Flateyri 
 

                           
 
Pósturinn Flateyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða. 
Vel merkt og góð lýsing við inngang. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af plani upp á 
gangstétt og annar 
upp að inngangi. 
Vantar skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert.   A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við 
inngang.Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

 



Er Suðureyri fyrir alla?

Ka�i 7 úr skýrslunni Eru Vest�rðir fyrir alla? sem ge�n er út af 
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vest�örðum um aðgengismál.

Ljósm
ynd: Ágúst A

tlason, w
w

w
.gusti.is
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Heilsugæslan Suðureyri 
 

                
 
Heilsugæslan á Suðureyri var lokuð og því bara skoðuð að utan. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 
 

Atriði Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl.  Kantur af 
bílaplani upp á 
gangbraut. Vantar 
skábraut. 

Yfirborð á að vera sem 
sléttast, bundið slitlag 
æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún 
miðað við götu má ekki fara 
yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Aðkoma Gúmmímotta við 
inngang. Vantar 
handrið meðfram 
skábraut. 

Efra borð mottu þarf að vera 
á sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara 
yfir 1 cm. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á 
hæð.  

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Skábraut Skábraut af gangbraut 
upp að inngangi. 
Vantar handrið.  

Handrið beggja vegna 
skábrauta. 
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Sunnuhlíð Suðureyri 
 

  
 
Sunnuhlíð Suðureyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Bjart og rúmgott húsnæði. Lágir þröskuldar inni. Góð handrið beggja megin við 
stiga inni. Tröppur merktar.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Kantur af bílaplani 
upp á gangbraut. Vantar 
skábraut. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur lægri en 2 cm 
við inngang og inni. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir 
og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Mottur Gúmmímotta við inngang.  Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  Hvorki 
á að skapast fallhætta né 
mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu.  
Létt. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Lyfta Engin. Starfsemin er á efri 
hæðinni. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Stigi Brattur, snúinn stigi milli 
hæða. Enginn 
hvíldarpallur. 

Stigar ættu að vera beinir.  Mest 
8 þrep og síðan hvíldarpallur. 
Handrið beggja vegna við. 

Skábraut Skábraut af gangbraut 
upp að inngangi. Vantar 
handrið. 

Handrið ættu að vera beggja 
vegna skábrauta. 
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Sundlaug Suðureyrar 
 

      
 
Sundlaugin á  Suðureyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang.  Góð handrið út í laug og út í heita potta.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Malbik en laus möl yfir. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur hærri en 2 cm 
úr búningsklefum út í 
laug. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu.   Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Þröngt, ekki aðgengi fyrir 
hjólastól.  Vantar arma. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni. 

Skábraut Skábraut af bílaplani að 
inngangi. Vantar handrið. 

Handrið beggja vegna 
skábrauta. 

Baðaðstaða Enginn sturtustóll. Ekki 
aðgengi fyrir hjólastóla.  

Baðstóll nauðsynlegur, helst á 
hjólum. 
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Grunnskóli Suðureyrar 
 

    
 
Grunnskólinn á Suðureyri var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang.  Stigar milli hæða. Tröppur í stiga vel merktar og 
hvíldarpallar á milli. Handrið meðfram stiga. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Malbik en laus möl yfir. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Tröppur Tröppur af plani að 
inngangi. Vantar handrið 
og skábraut. 

Skábraut ætti að vera 
samhliða tröppum.  

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Lyfta Engin lyfta. Skólinn er á 
tveimur hæðum. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri 
en einni hæð. 

Salerni Ekkert sérstaklega ætlað 
fötluðum.  Hvergi armar.  

Miðað er við að það séu 
armar sitt hvoru megin við 
salerni, vaskur og spegill  í 
réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Leikskólinn Tjarnarbær, Suðureyri 
 

    
 
Leikskólinn Tjarnarbær á Suðureyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang. Lágir þröskuldar inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Malbik en laus möl yfir. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur hærri en 2 cm 
við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á 
hæð. 

Mottur Gúmmímottur við 
inngang.  

Efra borð mottu þarf að vera 
á sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara 
yfir 1 cm. Hvorki á að 
myndast fallhætta né 
mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 
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Fischerman Hótel og Veitingastaðurinn Talisman Suðureyri 
 

    
 
Fischerman Hótel á Suðureyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt merkt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m.  
 

Mottur Motta við inngang á 
hótel og íbúðir. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast fallhætta 
né mótstaða. 
 

Aðkoma að 
herbergjum við enda 
húss 

Lítil, þröng skábraut 
þvert á inngang inn í 
herbergi. Ekkert 
snúningspláss.  Dyr 
þröngar. 

Skábrautir ekki þvert á inngang, 
handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm hár kantur meðfram. 
Umferðarmál dyra ætti að vera yfir 
90 cm. 
 

Þröskuldar Þröskuldur hærri en 2 
cm við innganga. 
Veitingastaður á palli.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk, án pumpu.  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur.  

Lyfta Engin. Hótel á tveimur 
hæðum. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Salerni Þröngt og ekki fært 
hjólastólum inni í 
móttöku né við 
herbergi í enda hótels. 
Hvergi eru armar. 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Íslandspóstur Suðureyri 
 

 
 
Íslandspóstur á Suðureyri var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Lágir þröskuldar inni.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af götu upp á 
gangbraut. Vantar 
skábraut. 
 

Hæð á gangstéttarbrún 
miðað við götu má ekki fara 
yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 
 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 
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Söluskálinn, Suðureyri 
 

  
 
Söluskálinn á Suðureyri var heimsótur í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Kantur af bílaplani upp 
á gangstétt. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 
 

Mottur Gúmmímottur með 
grófum möskvum fyrir 
innan og utan inngang.  

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 
1 cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm. 
 

Salerni Herrasalerni er með 
aðgengi fyrir hjólastól 
og með einum armi. 
Ekkert aðgengi er að  
kvennasalerni. 

Ef salerni eru kynjaskipt gildir 
það sama um salerni fyrir 
fatlaða. Miðað er við að það 
séu armar sitt hvoru megin 
við salerni, vaskur og spegill  í 
réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Milli Fjalla – handverkshús, Suðureyri 
 

            
 
Milli Fjalla – handverkshús, Suðureyri var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Kantur af götu upp á 
gangstétt. Vantar 
skábraut. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. Hæð á 
gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hætti en 2 
cm við inngang 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk. Dyr þröngar.  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti ekki að vera minna en 90 
cm. 
 

Annað Þröngt í anddyri, lítið 
snúningspláss. 
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Kirkjan, Suðureyri 
 

                     
 
Kirkjan á Suðureyri var skoðuð og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir 
fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt.  

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Hurðaopnun Handvirk.  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti ekki að vera minna en 90 
cm. 
 

Skábraut Brött skábraut upp að 
inngangi. Handrið öðru 
megin. 

Skábrautir eiga ekki að vera 
þvert á inngang, handrið eiga 
að vera beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram 
skábrautum. Halli skábrautar á 
að vera 1:20. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
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Skrifstofa Sigurvonar 
 
 

                 
 
Skrifstofa krabbameinsfélagsins Sigurvonar var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt.  Innihurðir nægilega breiðar  og opnast 
nægilega. Engir þröskuldar inni.  Salerni með hjólastólaaðgengi.  Vaskur, spegill, 
sápa og þurrkur í réttri hæð. 

 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílastæði 
upp á gangstétt. Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún 
miðað við götu má ekki fara 
yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m 
frá inngangi, mest 30 m. 
Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang, aflíðandi. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að 
vera ávalir og ekki yfir 2 cm 
á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn 
opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Vantar arma við salerni. Miðað er við að það séu 
armar sitt hvoru megin við 
salerni. 

Skábrautir Skábraut af gangstétt upp 
að inngangi, ekkert 
handrið. Enginn kantur. 

Handrið beggja vegna við. 
4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 

 
 
 



Er Ísaf jörður fyrir alla?

Ka�i 8 úr skýrslunni Eru Vest�rðir fyrir alla? sem ge�n er út af 
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vest�örðum um aðgengismál.

Ljósm
ynd: Ágúst A

tlason, w
w

w
.gusti.is
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Lyfja Ísafirði 
 

 
 
Lyfja á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílastæði 
upp á gangstétt. Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert stæði A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
opnast inn og 
skábrautin er enn í 
halla upp við dyr.  

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Skábraut Skábraut af gangstétt 
og upp að inngangi. 
Handrið meðfram öðru 
megin. Vantar kant. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut 
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Hárkompaný hárgreiðslustofa Ísafirði  
 

 
 
Hárkompaný hárgreiðslustofa á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt en vantar lýsingu við inngang.  Hurðir opnast vel.     
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
annar inn á salerni. 
Engin skábraut.    

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi. Neðsta 
trappan er brotin og er 
bara hálf.  Handrið sem 
nær niður að næst 
neðstu tröppu en vel 
upp fyrir efstu.    

Yfirborð sem sléttast. Handrið 
þarf að vera beggja vegna og 
ná upp fyrir efstu tröppu og 
niður fyrir neðstu. Skábraut 
meðfram tröppum. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Lítið og þröngt. Hurð 
inn á salerni þröng. 
Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla. 

Rúmgott. Miðað er við að það 
séu armar sitt hvoru megin við 
salerni, vaskur og spegill  í réttri 
hæð fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Heitt á prjónunum Ísafirði 
 

 
 
Heitt á prjónunum á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt.  Hurðir opnast vel.  Engir þröskuldar 
inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Heitt á prjónunum Annað 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Tröppur Tröppur við inngang. 
Ekki skábraut né handrið. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 

Mottur Motta með grófum 
möskvum við inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 
1 cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung.   

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verslun JOV Ísafirði  
 

 
 
Verslun JOV á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt en vantar lýsingu við inngang.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Verslun 
á tveimur pöllum. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Brattar tröppur upp að 
inngangi. Handrið 
meðfram öðru megin.  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. 
Þröngar dyr.   

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

 
 
 
 
 
 
 



 92 

Langi Mangi kaffihús Ísafirði 
 

 
 
Langi Mangi kaffihús á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt.   Handrið beggja vegna meðfram tröppum. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk. Þröngar dyr. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt og mjög lítið. Ekki 
aðgengi fyrir hjólastóla. 
Vantar arma. 

Rúmgott. Miðað er við að það 
séu armar sitt hvoru megin við 
salerni, vaskur og spegill  í réttri 
hæð fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Gamla Bakaríið Ísafirði 
 

     
 
Gamla Bakaríið á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, mest 
30 m. Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við útgang. 
Vantar skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
mjög þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á að 
vera yfir 90 cm. 
 

Salerni Mjög þröng hurð og 
lítið pláss. Ekki 
aðgengi fyrir 
hjólastóla. Vantar 
arma. 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
 

Skábraut Skábraut kemur þvert 
á inngang. Skábraut 
inn en ekki út, hár 
þröskuldur við 
inngang. Vantar 
handrið og kant. 

Skábrautir ekki þvert á inngang 
Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja vegna 
við sem nær upp fyrir efstu tröppu 
og niður fyrir neðstu. 4 cm kantur á 
að vera meðfram skábraut. 
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Karitas handverk á Ísafirði 
 

 
 
Karitas handverk á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang. Bílastæði merkt fyrir fatlaða handan bílaplans. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang. Vantar skábraut. 
 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk, pumpa og mjög 
þung 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Vínbúðin Ísafirði  
 

 
 
Vínbúðin á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt.  Bílastæði merkt fyrir fatlaða handan bílaplans. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang. Vantar 
skábraut. 
 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu.  
Þung. Hurð 85 cm. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á að 
vera yfir 90 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 

Netheimar Ísafirði  
 

   
 
Netheimar á Ísafirði voru heimsóttir í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Skábrautir Skábraut þvert á 
inngang,  90 cm hátt 
handrið og möguleiki 
að fara undir það á 
hjólastól. Vantar kant. 
Lítið snúningspláss. 

Skábrautir beint á inngang.  
Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

Gamla gistihúsið Ísafirði 
 

    
 
Gamla gistihúsið á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Smá þröskuldur við inngang en engir 
inni.  Hægt að nálgast allt á einni hæð. Gott aðgengi er á fyrstu hæðinni. Salerni 
með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin. Vaskur, spegill, sápa og þurrkur í 
réttri hæð. 
Sturta með skábrautum og sturtustóll. Engir þröskuldar eru inni og tvö herbergi 
sérstaklega ætluð einstaklingum í hjólastól.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílastæði 
upp á gangstétt. Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert.  A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Hurðaopnun Handvirk, ekki pumpa Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur.  

Skábrautir Skábraut frá garði og 
upp að inngangi. Ekkert 
handrið. Léleg skábraut 
frá bílaplani inn í garð. 
Vantar að auðvelda 
aðgengi inn um hlið á 
garði. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. Breidd 
skábrauta á að vera 90-120 cm.  
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Snerpa Ísafirði 
 

 
 
Snerpa tölvu- og netþjónusta á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang  og vel merkt.  
Hæðarmunur inni í versluninni en þar er litarmunur á gólfefnum.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílastæði 
upp á gangstétt. Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. Vantar skábraut 
af bílaplani upp á 
gangbraut 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
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Vesturafl Ísafirði  
 

 
 
Vesturafl á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílastæði 
upp á gangstétt. Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
þröskuldar víða inni. 
Vantar skábraut inn og 
til að komast á pall á 
bakvið hús. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk ekki pumpa. 
Innihurðir 70 cm en 80 
cm inn á bað. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Vantar arma og spegill 
er of hár. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Hótel Ísafjörður 
 

      
 
Hótel Ísafjörður var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt. Lyfta 135 X 110  
Baðherbergi í herbergi á fimmtu hæð er með aðgengi fyrir hjólastóla og til 
stendur  að setja arma við það.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 
 

Hurðaopnun Handvirk, pumpa. 
Innihurðir eru allar 80 
cm. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
 

Salerni Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla á jarðhæð. 
Mjög þröngt og engir 
armar 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Tryggingamiðstöðin Ísafirði 
 

 
 
TM á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis 
fyrir fatlaða.  
Vel merkt en vantar lýsingu við inngang. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Trappa af gangbraut að 
inngangi. Vantar handrið 
og skábraut 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 
 

Hurðaopnun Hurð 85 cm, handvirk, 
ekki pumpa 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verslunin Birkir Ísafirði 
 

 
 
Verslunin Birkir á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt en vantar lýsingu við inngang.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 
m á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á 
hæð. 
 

Hurðaopnun Hurð 85 cm, handvirk, 
ekki pumpa 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
á að vera yfir 90 cm. 
 

Annað Þröngt inni í versluninni 
fyrir hjólastóla,  Hátt upp 
á afgreiðsluborð. 
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Hárgreiðslustofan Ametyst Ísafirði  
 

 
 
Hárgreiðslustofan Ametyst á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
inn á salerni. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Trappa af gangbraut að 
inngangi. Vantar 
handrið og skábraut. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 4 cm 
kantur á að vera meðfram 
skábraut. 
 

Hurðaopnun Hurð 85 cm, handvirk, 
ekki pumpa 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á að 
vera yfir 90 cm. 
 

Salerni Mjög þröngt og ekki 
aðgengi fyrir hjólastóla. 
Engir armar. 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
 

Annað Þröngt fyrir hjólastóla 
inn að skolvaski. 
Vantar lýsingu við 
inngang og merkingu 
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Gullauga skartgripaverslun Ísafirði 
 

 
 
Verslunin Gullauga á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt en vantar lýsingu við inngang. Gott aðgengi inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Hurð 85 cm, handvirk, 
ekki pumpa. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Bókhlaðan/Penninn Ísafirði 
 

      
 
Bókhlaðan/Penninn á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt en vantar lýsingu við inngang. Til eru lausar skábrautir sem hægt er að 
setja yfir þröskuld við inngang ef á þarf að halda. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang.Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Hurð 87 cm, handvirk, 
ekki pumpa 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin. Verslun á tveimur 
hæðum.  

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Skábraut Hluti verslunar á palli. 
Vantar skábraut upp á 
pall. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. Breidd 
skábrauta 90-120 cm.  
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Sjóvá Ísafirði 
 

 
 
Sjóvá á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt.  Aðgengi fyrir hjólastóla á bakvið hús ef sett er skábraut.  Hefur verið 
notað fyrir rafmagnshjólastól. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Tröppur af gangbraut að 
inngangi. Vantar handrið 
og skábraut. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk, ekki pumpa 
fyrir framan. Handvirk 
með pumpu á bakvið. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Veitingastaðurinn Edinborgarhúsinu Ísafirði 
 

   
 
Veitingastaðurinn Edinborgarhúsinu á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt. Lyfta og góður stigi upp á efri hæð.  
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól 
að vaski. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábrautir. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

 Mottur Gróf motta fyrir utan 
báða innganga.   

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 
1 cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða 

  Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Skábrautir Inni frá sal að salernum. 
Vantar handriði 
meðfram skábraut og 
kant. 

Breidd skábrauta 90-120 cm. 
Handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram. 
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Vesturferðir, Upplýsingamiðstöð, Markaðsstofa Ísafirði 
 

 
 
Vesturferðir, Upplýsingamiðstöð og Markaðsstofa á Ísafirði var heimsótt í byrjun 
maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól 
að vaski. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Engir 
þröskuldar inni.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Skábraut Skábraut inni til að fara 
á salerni er frekar brött.  
Vantar kant og handrið. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut.Breidd 
skábrauta 90-120 cm.  
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Hafnarbúðin Ísafirði  
 

 
 
Hafnarbúðin á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt. Rúmgott inni í versluninni. Engir 
þröskuldar inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af bílastæði 
upp á gangstétt. Vantar 
skábraut 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Vantar arma. Hurð 
opnast ekki alveg. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Fjórðungssamband Vestfirðinga 
 

 
 
Fjórðungssamband Vestfirðinga á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
  
Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við 
inngang.   
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt er að koma 
hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri 
hæð. Lyfta milli hæða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og annar 
inni á jarðhæð. Einnig 
inn á skrifstofur. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð.. 

Hurðaopnun Handvirk með 
pumpu.Inngangur 
þröngur og ekki beinn. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Lítil, ekki hægt að snúa 
stól í lyftunni. Handvirk 
opnun út.  

Rúmgóð með sjálfvirkri opnun 

Skábrautir Skábraut af bílaplani en 
blómaker í meginum.  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut.Breidd 
skábrauta 90-120 cm.  
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Þristur -  Véla og varahlutaverslun Ísafirði 

 

   
 
Þristur, Véla og varahlutaverslun á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. Gott aðgengi inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verslunin Þristur – Ormson Ísafirði 
 

  
 
Verslunin Þristur – Ormson á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. Bílastæði er fyrir fatlaða við Neista handan götunnar. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir 
og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Verslun á tveimur 
hæðum/pöllum. Tröppur 
milli hæða/palla. Ekki 
skábraut á milli. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin. Verslun á tveimur 
hæðum/pöllum. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Skábraut Skábraut af gangstétt og 
þvert á inngang. Vantar 
handrið og kant.  Lítið 
pláss til að snúa stól. 

Skábraut beint á inngang. 
Handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram. 
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Landflutningar Samskip Ísafirði 
 

 
 
Afgreiðsla Landflutninga Samskipa á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af plani og 
upp á gangbraut. Vantar 
skábraut. 
 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Málningarbúðin Ísafirði 
 

 
 
Málningarbúðin á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. 
  
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af plani og 
upp á gangbraut. Vantar 
skábraut. 
 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Efnalaugin Albert Ísafirði 
 

 
 
Efnalaugin Albert á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af plani og 
upp á gangbraut. 
Vantar skábraut. 
 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116 

Orkusteinn verslun Ísafirði 
 

 
 
Orkusteinn verslun á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Bílastæði fyrir fatlaða við Neista handan götunnar. 
Engir þröskuldar eru inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Steintröppur. Vantar 
handrið og skábraut. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut.. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. 
Þröngar dyr. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Vegagerðin Ísafirði  
 

 
 
Vegagerðin á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang. Engir þröskuldar. Salerni með hjólastólaaðgengi en 
engir armar.  Sápa og handþurrka innan seilingar.    
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Vantar arma. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Skábraut Skábraut af bilaplani að 
inngangi. Ekki handrið 
meðfram henni. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut.. 

 
 



 118 

Flugstöð Ísafirði 
 

   
 
Flugstöðin á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing. Merkt stæði fyrir fatlaða og skilti með símanúmeri ef fólki vantar 
aðstoð. Engir þröskuldar. Sjalfvirk hurðaopnun með skynjara.  Salerni með 
hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt er að koma hjólastól að 
vaskinum. Handþurrkur, sápa og spegill frekar hátt.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Malbik en möl yfir. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Skilti við inngang. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Skábraut Skábraut upp að 
inngangi. Ekkert handrið. 
Ekki skábraut af bílaplani 
þar sem merkta stæðið er 
og upp á gangstétt.  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut.. 
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Póllinn verslun/verkstæði Ísafirði 
 

 
 
Póllinn verslun/verkstæði á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. Rúmgott inni og engir þröskuldar. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Mottur Gúmmímotta við 
inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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BB endurskoðun Ísafirði 
 

 
 
BB endurskoðun á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
  
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Mottur Gúmmímotta við 
inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skabraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin. Stigi á efri hæð. Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Orkubú Vestfjarða Ísafirði 
 

 
 
Orkubú Vestfjarða á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Engir þröskuldar.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin. Afgreiðslan er á 
annari hæð. 
 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Menntaskólinn Ísafirði 
 

   
 
Menntaskólinn á Ísafirði var heimsóttur í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Í skólanum eru tveir nemendur með 
fötlun, annar í hjólastól og var aðgengi lagað að þörfum þeirra þegar þeir komu 
í skólann.  Brött skábraut í mötuneyti en handriði beggja vegna. Handriði 
meðfram skábrautum inni  í skólanum. 
Tvö bilastæði fyrir fatlaða eru nálægt inngangi.  Skábraut frá bílastæði upp á 
gangstétt. Hurðaopnun sjálfvirk með takka um allt inni og við inngang inn í 
húsið. 
Litlir þröskuldar nema við einn inngang og þar vantar skábraut.   
Lyfta er á milli hæða. Salerni er fyrir fatlaða en það var reyndar læst og fannst 
ekki lykill en tveir fatlaðir nemendur sem eru í skólanum eru með lykil.  
Telst aðgengi að skólanum vera gott. 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

 
Verslunin Jón og Gunna Ísafirði  

 

 
 
Verslunin Jón og Gunna á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af götu upp á 
gangstétt.   

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Er 80 cm á breidd 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Tröppur Tröppur við inngang. 
Vantar skábraut. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 
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Rakarastofa Villa Valla Ísafirði 
 

 
 
Rakarastofa Villa Valla á Ísafirði var heimsótt í  júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af götu og upp 
á gangstétt.  Vantar 
skábraut 
 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
inn á salerni. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu.  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Vantar arma. Þröngt. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Tröppur  
 

Við inngang. Handrið á 
vegg hússins  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við sem nær upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 
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Tjaldsvæði Tungudal Ísafirði 
 

   
 
Tjaldsvæði Tungudal á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
 Salerni með armar beggja megin við.  Hægt að koma hjólastól að vaskinum.  
Handþurrkur, sápa og spegill innan seilingar. Verið er að byggja nýtt þjónustu 
hús á svæðinu sem væntanlega verður með góðu aðgengi fyrir fatlaða. 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Malbik, gróf möl.  Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Skábraut Kantur upp á skábraut 
við salerni. Malarstígar 
milli svæða.  

Yfirborð sem sléttast, helst 
malbik.Hæð á gangstéttarbrún 
miðað við götu má ekki fara 
yfir 2 cm. Skábraut á að vera 
samhliða tröppum og handrið 
beggja vegna við sem nær 
upp fyrir efstu tröppu og 
niður fyrir neðstu. 4 cm kantur 
á að vera meðfram skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu inn 
á salerni. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Þjónustuhús Þröngt við vask hjá 
þjónustuhúsi og hátt 
upp í vask. 
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Ísafjarðarbíó Ísafirði 
 

 
 
Ísafjarðarbíó á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Tröppur Tröppur.  Hæðarmunur 
inni. Vantar skábrautir. 

Mest 8 þrep og síðan 
hvíldarpallur.Handrið beggja 
vegna við sem nær vel upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk, þung. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Verslunin Bónus Ísafirði  
 

  
 
Verslunin Bónus á Ísafirði var heimsótt í  júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt.  Bílastæði fyrir fatlaða er við inngang.  
Engir þröskuldar. Hurðaopnun sjálfvirk með skynjara.  Ágætlega rúmt í verslun. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Salerni Vantar arma. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Verslunin Betra Bak Ísafirði  
 

  
 
Verslunin Betra Bak á Ísafirði var heimsótt í  júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Bílastæði fyrir fatlaða er við inngang. 
Engir þröskuldar. Hurðaopnun sjálfvirk með skynjara.  Ágætlega rúmt í verslun. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Stigar Stigi á efri hæð.  Mest 8 þrep og síðan 
hvíldarpallur. 

Lyfta Engin. Verslun á annari 
hæð 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Salerni Vantar arma. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Verslunin Núpur Ísafirði  
 

 
 
Verslunin Núpur á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt.  Bílastæði fyrir fatlaða við inngang.  Engir þröskuldar. 
Hurðaopnun sjálfvirk með skynjara.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Salerni Vantar arma. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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N1 þjónustustöð Ísafirði  
 

 
 
Þjónustustöð  N1 á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Bílastæði merkt fötluðum. Salerni með 
hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við. Handklæði og sápa innan seilingar. 
Spegill í réttri hæð. 
Til stendur að byggja við anddyrir og setja sjálfvirka hurðaopnun með skynjara 
og enga þröskulda.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verslun N1 Sindragötu Ísafirði 
 
Verslun N1 Sindragötu á Ísafirði var heimsótt í  júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. Engir þröskuldar inni. Rúmgott.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verslunin Hamraborg Ísafirði  
 

        
 
Verslunin Hamraborg á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Skábraut af götu upp á gangbraut.  
Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara 
Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við. Handklæði og sápa 
innan seilingar. Spegill í réttri hæð.   
 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert fyrir utan. Er við 
Samkaup handan 
götunnar 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 
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Leikskólinn Sólborg Ísafirði 
 

 
 
Leikskólinn Sólborg á Ísafirði var heimsóttur í  júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
  
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af gangbraut Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert fyrir utan 
leikskólann en á plani 
fyrir framan Hlíf. Hægt að 
komast upp á kant við 
leikskóla af 
hraðahindrun. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Annað Hátt upp í hurðaopnun. Þarf aðnást úr hjólastól. 
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Leikskólinn Eyrarskjól Ísafirði 
 

   
 
Leikskólinn Eyrarskjól á Ísafirði var heimsóttur í  júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Skábrautir á leikvelli sem auðvelda aðgengi í hjólastól. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af bílaplani upp 
á stétt. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Engir armar. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Grunnskólinn Ísafirði 
 

   
 
Grunnskólinn á Ísafirði var heimsóttur í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang. Bílastæði merkt fyrir fatlaða við sundhöll handan 
götunnar.  Skábraut upp að skólanum með handriði.  Skábrautir inni, vantar 
handrið. Lyfta milli hæða.  Salerni með hjólastólaaðgengi.  Armar beggja megin 
við.  Handklæði og sápa innan seilingar.  Spegill í réttri hæð. Hægt að komast um 
skólann eftir skábrautum eða lyftu. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Mottur Gúmmímotta við inngang. Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Tónlistarskóli Ísafjarðar 
 

   
 
Tónlistarskólinn á Ísafirði var heimsóttur í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Malbik en laus möl yfir. Yfirborð sem sléttast. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Tröppur Tröppur inni eða úti, 
sama hvar farið er inn. 
Engar skábrautir. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut samhliða tröppum. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verslunin Samkaup-Úrval Ísafirði 
 

    
 
Verslunin Samkaup-Úrval á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Engir þröskuldar. 
Rúmgott í verslun nema í rekka lengst til hægri séð frá kössum en þar er ekki 
fært fyrir hjólastóla. 
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Íslandspóstur Ísafirði 
 

   
 
 
Íslandspóstur á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun er með skynjara. Engir 
þröskuldar nema við dyr út að Hafnarstræti. Handvirk hurðaopnun þar með 
pumpu. 
Telst aðgengi vera gott. 
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Bókahornið verslun Ísafirði 
 

   
 
 
Bókahornið á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Engir þröskuldar. Frekar 
þröngt inni í versluninni. Hátt upp á afgreiðsluborð. 
Telst aðgengi vera gott. 
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Tai Koon veitingastaður Ísafirði 
 

 
 
Tai Koon veitingastaður á Ísafirði var heimsótt í  júní 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Engir þröskuldar. 
Telst aðgengi vera gott. 
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Verslunin Konur og menn Ísafirði 
 

   
 
Verslunin Konur og menn á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Merkt bílastæði. Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Engir þröskuldar. 
Telst aðgengi vera gott. 
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Safnahúsið Ísafirði 
 

   
 
Safnahúsið á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til  
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við innganginn. Merkt stæði fyrir fatlaða. Inngangur ætlaður 
fötluðum á bakvið. Þar þarf að hringja bjöllu og þá er opnað. Tröppur eru með 
handriðum að framan og skábraut með handriðum á bakvið. Lyfta milli hæða og 
stólalyfta frá inngangi upp að afgreiðslu. Handrið meðfram stiga. Salerni er með 
hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við. Hægt að koma hjólastól að 
vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang  að framan.  
Engar skábrautir. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu . Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verslunin Monro Ísafirði 
 

   
 
Verslunin Monro á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt.  Vantar skábraut af götu og upp á gangstétt. Vantar skábraut upp 
tröppur og yfir þröskuld inn í verslun. Engir þröskuldar inni 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Tröppur Tröppur. Vantar 
skábraut. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut samhliða tröppum. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Húsasmiðjan Ísafirði  
 

            
 
Húsasmiðjan á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Skábraut af götu upp á gangstétt.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Mottur Gúmmímotta við 
inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða 
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Fundarsalur Skrifstofuhótel Ísafirði 
 

 
 
Fundarsalur Skrifstofuhótel á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang.  Bílastæði fyrir fatlaða.  Sjálfvirk hurðaopnun með takka.  
Lyfta milli hæða. Salerni með góðu aðgengi  fyrir fatlaða,  armar beggja vegin 
við, handklæði og sápa innan seilingar, spegill í réttri hæð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm við 
inngang í húsið og inn uppi. 
Vantar skábraut 

Forðast ber þröskulda 
en ef þeir eru, þá eiga 
þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk inn í fundarsal Rafknúinn 
opnunarbúnaður 
æskilegur.  
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Héraðsdómur Vestfjarða 
 

 
 
Héraðsdómur Vestfjarða á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Bílastæði fyrir fatlaða. Sjálfvirk 
hurðaopnun með takka. Lyfta milli hæða. Salerni er með góðu aðgengi  fyrir 
fatlaða,  armar beggja megin við, handklæði og sápa innan seilingar, spegill í 
réttri hæð. 
 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk inn í afgreiðslu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 147 

 
Löggiltir Endurskoðendur Vestfjörðum 

 

 
 
Skrifstofa Löggiltra endurskoðenda Vestfjörðum á Ísafirðivar heimsótt í maí 2010 
og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar 
beggja megin við. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. 
 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk inn í afgreiðslu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur.  
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Lífeyrissjóður Vestfirðinga Ísafirði 
 

 
 
Lífeyrissjóður Vestfirðinga á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Salerni er með hjólastólaaðgengi.  Armar 
beggja megin við. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda 
en ef þeir eru, þá eiga 
þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk inn í afgreiðslu Rafknúinn 
opnunarbúnaður 
æskilegur.  
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Bakarinn Ísafirði 
 

 
 
Bakarinn, bakarí á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða. Vel merkt.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af götu, óslétt 
gangstétt. Vantar skábraut 
og handrið. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt fyrir utan Neista, 
handan götunnar. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Engin 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Íslandsbanki Ísafirði 
 

 
 
Íslandsbanki á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt og góð lýsing við inngang.  Merkt bílastæði sjávarmegin.  Sjálfvirk 
hurðaopnun með skynjara sjávarmegin.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd  
 

Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur upp á gangstétt 
Hafnarstrætismegin. Engin 
skábraut. Hraðbanki er þar. 

Hæð á gangstéttarbrún 
miðað við götu má ekki fara 
yfir 2 cm 
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Landsbankinn Ísafirði 
 

        
 
Landsbankinn á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt og góð lýsing.  Merkt bílastæði fyrir fatlaða handan götunnar. Ekki 
aðgengi fyrir hjólastóla inn í bankann. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af götu upp á 
gangstétt. 
 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi. Vantar 
skábraut.  

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut samhliða tröppum. 

Hurðaopnun Sjálfvirk með skynjara. 
Bara annar vængurinn 
opnast  þröngt. 

Umferðarmál dyra á að vera yfir 
90 cm. 

Lyfta Engin. Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 152 

Sparisjóður Vestfirðinga Ísafirði 
 

          
 
Sparisjóður Vestfirðinga á Ísafirði var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Skábraut af bílaplani að inngangi.  Góð lýsing við inngang. Engir þröskuldar. 
Sjálfvirk hurðaopnun með skynjara. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja 
megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan 
seilingar og spegill í réttri hæð. Mjög gott aðgengi fyrir fatlaða.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert beint fyrir utan.. Eitt 
stæði merkt fyrir fatlaða á 
plani milli Sparisjóðs og 
Neista. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 
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Sundhöll - Íþróttasalur Austurvegi Ísafirði 
 

 
 
Sundhöll - Íþróttasalur Austurvegi á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Fyrir utan er skábraut af götu og upp á gangstétt.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði merkt 
fötluðum 

Eitt stæði. Merki á vegg 
sundhallar. 

Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Tröppur upp að afgreiðslu 
hjá sundlaug og einnig í 
íþróttasal. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut samhliða tröppum. 

Mottur Motta við inngang.   Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né mótstaða 

Hurðaopnun Handvirk, þung með 
pumpu. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla. Þröngt og engir 
armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Lyfta Úr anddyrir upp í 
íþróttasal en ekki að 
sundlaug. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Baðaðstaða Þröngt aðgengi inn í klefa. 
Hár kantur úr sturtu út að 
sundlaug. Vantar 
sturtustól.  Slæmt aðgengi 
fyrir fatlaða í sundhöll.  

Í sturtum þarf að vera sturtustóll 
sem hægt er að fara í út í 
sundlaug. 
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Íþróttahús Torfnesi Ísafirði 
 

  
 
Íþróttahús Torfnesi á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Skábraut með handriðum af bílastæði upp að inngangi. Einnig tröppur með 
handriðum. Merkt bilastæði fyrir fatlaða. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar 
beggja megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru 
innan seilingar og spegill í réttri hæð. Stigar milli hæða. Gott handrið meðfram 
beggja megin við. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þröngar dyr. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin. Veitingasalur á efri 
hæð. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Heilbrigðisstofnun Vestfjarða Ísafirði  
 

 
 
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Tvö bílastæði eru merkt fötluðum. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja 
megin við. Hægt að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan 
seilingar og spegill í réttri hæð. Engir þröskuldar eru inni. Sjálfvirk hurðaopnun 
með skynjara.  Lyfta milli hæða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Hár kantur upp á 
gangbraut að húsi svo 
það þarf að fara eftir 
bílaplani til að komast 
að inngangi. 

Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Ekki eftir 
akbraut að inngangi. 

Mottur Motta fyrir innan og 
utan inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða 

Skábraut Skábraut af bílaplani að 
inngangi.   

Handrið á að vera beggja vegna 
við og a.m.k. 4 cm kantur 
meðfram. Halli á að vera mest 
1:20. 
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VÍS Ísafirði 
 

  
 

VÍS á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis 
fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Merki á vegg fyrir utan 
stjórnsýsluhúsið 
sjávarmegin. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Lögreglan Ísafirði 
 

  
 
Lögreglan á Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  Góð lýsing og vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af plani að 
inngangi. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert fyrir utan 
Lögreglustöðina. Merkt 
bílastæði hjá Neista og 
einnig við inngang að 
Stjórnsýsluhúsinu. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Mottur Gúmmímottur við 
inngang.  

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Ekkert fyrir almenning.  
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Eimskip Ísafirði 
 

  
 
Afgreiðsla Eimskipa á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Engir þröskuldar inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af bílaplani og 
upp á stétt. Vantar 
skábraut. 
 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Mottur Mottur við inngang.  Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verslunin Leggur og Skel 
 

 
 

Verslunin Leggur og Skel á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt. Gott aðgengi inni í versluninni.  
Afgreiðsluborð frekar hátt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða handan götunnar. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang inn í húsið.  

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Þung. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðamál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Skábraut Skábraut af gangstétt og upp 
að inngangi. Vantar kant og 
handrið. Lítið snúningspláss. 

Handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram. 
Halli á að vera mest 1:20. 
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Sýslumaðurinn - Tryggingaumboð Ísafjörð 
 

 
 
Sýslumaðurinn - Tryggingaumboð á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt.  Merkt bílastæði fyrir fatlaða.  Lyfta milli hæða.  Stigar 
með handriðum.  Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt. Merkt á vegg hússins. Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestfjörðum 
 

 
 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Vestfjörðum var heimsótt í maí 2010 aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt.  Merkt bílastæði fyrir fatlaða.  Lyfta milli hæða.  Stigar 
með handriðum.  Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið og 
einnig við inngang inn á skrifstofu.   
 
 
 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt. Merkt á vegg hússins. Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 
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Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar 
 

 
 
Bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar voru heimsóttar í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt.  Merkt bílastæði fyrir fatlaða.  Lyfta milli hæða.  Stigar 
með handriðum.  Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið . 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt. Merkt á vegg hússins. Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 
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Ríkisskattstjóri - Skattstofan Ísafirði  
 

 
 

Ríkisskattstjóri - Skattstofan á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt.  Merkt bílastæði fyrir fatlaða.  Lyfta milli hæða. Stigar 
með handriðum.  Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið og 
einnig við inngang inn á skrifstofu. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt. Merkt á vegg hússins. Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Siglingastofnun Íslands Ísafirði 
 

 
 
Siglingastofnun Íslands Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða. Stigar 
með handriðum. Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið . 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt. Merkt á vegg hússins. Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Tollgæslan Ísafirði 
 

 
 
Tollgæslan á Ísafirði var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða. Stigar 
með handriðum. Sjálfvirk hurðaopnun með takka við inngang inn í húsið . 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt. Merkt á vegg 
hússins. 

Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti 
stæðis. 
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Neðsti kaupstaður veitingasala Ísafirði 
 

 
 
Neðsti kaupstaður, veitingasala á Ísafirði var heimsóttur í júní 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt en vantar lýsingu. Til eru lausar skábrautir sem eru notaðar ef þarf að 
koma hjólastól inn á veitingastað. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl. Malarstígur frá 
bílastæði að 
veitingahúsi. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang inn 
á veitingastað og 
annar inn á salerni. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Tröppur Tröppur við inngang 
inn í húsið. Vantar 
skábraut. 

Skábraut samhliða tröppum. 
Handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram. 

Hurðaopnun Handvirk Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á að 
vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt, engir armar. Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Dvalarheimilið Hlíf Ísafirði 
 

      
 
Dvalarheimilið Hlíf Ísafirði var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt og góð lýsing.  Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Lyfta milli hæða. 
Hurðaopnun sjálfvirk með skynjara. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Skábraut Skábraut frá bílastæði að 
inngangi. Vantar handrið og 
kant. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 
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Ísafjarðarkirkja Ísafirði 
 

 
 
Ísafjarðarkirkja var heimsótt í júní 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk, þung. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt, engir armar. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Skábraut Skábraut frá gangbraut 
að inngangi. Vantar 
handrið og kant. 

Handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram. Halli 
1:20 
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Impra 
 

 
 
Impra á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
 Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við 
inngang.   
Salerni er með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma 
hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri 
hæð. Lyfta milli hæða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
annar inni á jarðhæð. 
Einnig inn á skrifstofur. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með 
pumpu.Inngangur 
þröngur og ekki beinn. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Lítil, ekki hægt að snúa 
stól í lyftunni. Handvirk 
opnun út.  

Rúmgóð með sjálfvirkri opnun 

Skábrautir Skábraut af bílaplani en 
blómaker í meginum.  

Breidd skábrauta 90-120 cm. 
Handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram. 
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Fjölmenningarsetur 
 

 
 
Fjölmenningarsetur á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
  
Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við 
inngang.   
Salerni er með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt er að koma 
hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri 
hæð. Lyfta milli hæða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og annar 
inni á jarðhæð. Einnig 
inn á skrifstofur. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með 
pumpu.Inngangur 
þröngur og ekki beinn. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Lítil, ekki hægt að snúa 
stól í lyftunni. Handvirk 
opnun út.  

Rúmgóð með sjálfvirkri opnun 

Skábrautir Skábraut af bílaplani en 
blómaker í meginum.  

Breidd skábrauta á að vera 90-
120 cm. Handrið beggja vegna 
við og a.m.k. 4 cm kantur 
meðfram. 
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Snjóflóðasetur 
 

 
 
Snjóflóðasetur á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
  
Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing við inngang.   
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við.  Hægt að koma hjólastól 
að vaskinum.  Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta 
milli hæða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og annar 
inni á jarðhæð. Einnig 
inn á skrifstofur. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með 
pumpu.Inngangur 
þröngur og ekki beinn. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Lítil, ekki hægt að snúa 
stól í lyftunni. Handvirk 
opnun út.  

Rúmgóð með sjálfvirkri opnun 

Skábrautir Skábraut af bílaplani en 
blómaker í meginum.  

Breidd skábrauta á að vera 90-
120 cm. Handrið beggja vegna 
við og a.m.k. 4 cm kantur 
meðfram. 
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Vinnumálastofnun 
 

 
 
Vinnumálastofnun á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
  
Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við 
inngang.   
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól 
að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta 
milli hæða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
annar inni á jarðhæð. 
Einnig inn á 
skrifstofur. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með 
pumpu.Inngangur 
þröngur og ekki 
beinn. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á að 
vera yfir 90 cm. 

Lyfta Lítil, ekki hægt að 
snúa stól í lyftunni. 
Handvirk opnun út.  

Rúmgóð með sjálfvirkri opnun 

Skábrautir Skábraut af bílaplani 
en blómaker í 
meginum.  

Breidd skábrauta 90-120 cm. 
Handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram. 

 
 
 
 



 173 

Matís 
 

 
 
Matís á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
  
Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við 
inngang.   
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól 
að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta 
er á milli hæða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
annar inni á jarðhæð. 
Einnig inn á skrifstofur. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með 
pumpu.Inngangur 
þröngur og ekki beinn. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Lítil, ekki hægt að snúa 
stól í lyftunni. Handvirk 
opnun út.  

Rúmgóð með sjálfvirkri opnun 

Skábrautir Skábraut af bílaplani en 
blómaker í meginum.  

Breidd skábrauta 90-120 cm. 
Handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram. 
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Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða 
 

 
 
Atvinnuþróunarf Vestfirðinga á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
  
Inni eru tröppur með góðu handriði og litir á tröppum. Góð lýsing er við 
inngang.   
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja megin við. Hægt að koma hjólastól 
að vaskinum. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri hæð. Lyfta 
milli hæða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
annar inni á jarðhæð. 
Einnig inn á skrifstofur. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með 
pumpu.Inngangur 
þröngur og ekki beinn. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Lítil, ekki hægt að snúa 
stól í lyftunni. Handvirk 
opnun út.  

Rúmgóð með sjálfvirkri opnun 

Skábrautir Skábraut af bílaplani en 
blómaker í meginum.  

Breidd skábrauta á að vera 90-
120 cm. Handrið beggja vegna 
við og a.m.k. 4 cm kantur 
meðfram. 
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Háskólasetur 
 

       
 

     
 
 
Háskólasetur Vestfjarða var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða. Aðgengi er bæði frá Suðurgötu og einnig frá Árnagötu. 
Merkt stæði fyrir fatlaða Suðurgötu megin.  Salerni með aðgengi fyrir fatlaða á 
efri hæð hússins. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang. Vantar skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Þung. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á að 
vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin Suðurgötu megin. 
Lyfta ef gengið er inn frá 
Árnagötu en aðgengi þar er 
ekki gott. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Fræðslumiðstöð Vestfjarða 
 

 
 
Fræðslumiðstöð Vestfjarða var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Merkt bílastæði. Gott aðgengi inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
við inngang. Vantar skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
 

Salerni Salerni þröngt og engir armar. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Rauði krossi Íslands Ísafirði 
 

 
 
Húnsnæði RKÍ á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang. Engir þröskuldar inni.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
 

Salerni Þröngt, ekki fyrir 
hjólastóla. Vantar arma.  

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Teiknistofan Eik 
 

 
 
Teiknistofan Eik var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Engir þröskuldar inni.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við 
inngang.Vantar 
skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt, ekki fyrir 
hjólastóla. Vantar arma.  

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Skipaafgreiðsla Gunnars Jónssonar 
 

 
 
Skipaafgreiðsla Gunnars Jónssonar á Ísafirði var heimsótt í  maí 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Engir þröskuldar eru inni.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt, ekki fyrir 
hjólastóla. Vantar arma.  

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Ísfang 
 

 
 
Ísfang var heimsótt í  maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir 
fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Engir þröskuldar eru inni.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt, ekki fyrir 
hjólastóla. Vantar arma.  

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Heilsugæslan, Bolungarvík 
 

                
 
Heilsugæslan í Bolungarvík (tannlæknir, apótek) var heimsótt í maí 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Malbikað bílaplan, sjálvirk hurðaopnun með takka, opnast út. Góð lýsing við 
inngang.   
Salerni með hjólastólaaðgengi. Armur reyndar bara öðru megin við salerni en 
miðað er við að það séu armar sitt hvoru megin. Hægt að koma hjólastól að 
vaskinum.  Handklæði og sápa innan seilingar. Spegill í réttri hæð fyrir sitjandi.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af bílaplani og 
upp á gangbraut.  

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og annar 
fyrir innan inngang.  

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Grindur Járngrind við inngang. Efra borð grindar þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Ristastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki má myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Skábraut Á hlið hússins er 
skábraut sem er brotin. 
Er notað af sjúkrabílum. 
Aðgengi þar er slæmt 
fyrir fatlaða. Engin 
skábraut og ekki kantur. 
Þröngar dyr. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 
Umferðarmál dyra á að vera yfir 
90 cm. 
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Bæjarskrifstofur, Bolungarvíkur 
 

   
 
Bæjarskrifstofur Bolungarvíkur voru heimsóttar í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt.  Skábraut með handriði upp að húsi að 
ofan. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Malbikað en möl yfir. 
Mjög óslétt af bílastæði 
að framan. Hár kantur af 
götu upp á gangbraut 
fyrir framan hús. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt mjórra en 3,8 m. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m.  

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang.  

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Tröppur Bæði tröppur og brött 
skábraut upp að húsi að 
framan.  Handrið öðru 
megin meðfram 
tröppum og skábraut 
fyrir ofan hús.   

Handrið beggja vegna við 
tröppur og skábrautir og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram 
skábrautum. Halli skábrautar 
1:20 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung hurð.   

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Þröngt. Ekkert með 
aðgengi fyrir hjólastóla. 
Vantar arma. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin lyfta Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Sparisjóður – Pósthús, Bolungarvík 
 

   
 
Sparisjóður – Pósthús í Bolungarvík voru heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Hurð er sjálfvirk með takka.  Góð lýsing er við inngang.  
 

Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Malbikað en möl yfir. 
Mjög óslétt af bílastæði 
að skábraut (brotnar 
hellur). Hár kantur af 
götu upp á gangbraut. 
 

Yfirborð sem sléttast. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt mjórra en 3,8 m. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m.  

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og annar 
inni. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur/skábrautir Bæði tröppur og brött 
skábraut upp að húsi.  
Tvær tröppur upp til 
sparisjóðsstjóra. Ekki fært 
á hjólastól.  Hvorki 
skábraut né handrið. 
 

Handrið beggja vegna við 
tröppur og skábrautir og a.m.k. 
4 cm kantur meðfram 
skábrautum. Halli skábrautar 
1:20 
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Sjóvá og Endurskoðun Vestfjarða, Bolungarvík 
 

       
 
Sjóvá og Endurskoðun Vestfjarda í Bolungarvík voru heimsótt í maí 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og annar 
inni. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Skábraut Léleg skábraut af götu 
upp á gangstétt.  Brött 
skábraut upp að 
inngangi. Engin handrið. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 
Halli skábrautar á að vera a.m.k. 
1:20 

Annað Hátt upp á 
afgreiðsluborð. 
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Íþróttamiðstöðin, Bolungarvík 
 

     
 
Íþróttamiðstöðin í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Hurðaopnun sjálfvirk með takka. Góð lýsing við inngang og vel merkt. Salerni 
með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við. Hægt að koma hjólastól að 
vaski. Handklæði og sápa innan seilingar. Spegill í réttri hæð. 
Sturtustóll á hjólum sem hægt er að lyfta út í sundlaug. Sér aðstaða fyrir fatlaða 
en vantar að loka betur t.d. með tjöldum.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang.  
Einnig þröskuldur inni í 
íþróttarhúsið.  
 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Baðaðstaða Engin bjalla er í 
búningsklefa. 

Í einstaklingsklefa þarf að vera 
bjalla svo hægt sé að kalla eftir 
aðstoð. 
 

Annað Vantar aðgengi út í 
sundlaugargarð. 
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Tónlistarskólinn, Bolungarvík 
 

 
 
Tónlistarskólinn í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Skólinn var lokaður og því aðeins skoðaður að utan.  Góð lýsing er við inngang 
og vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði Bílastæði eru handan 
götunnar. Hár kantur af 
götu og upp á gangstétt. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin. Starfsemin er á 
tveimur hæðum. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Stigar Stigi upp á efri hæðina. 
Vantar handrið.   

Handrið beggja vegna við 
stiga.  Þarf að ná vel upp fyrir 
efstu tröppu og niður fyrir þá 
neðstu. 
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Einarshús, Bolungarvík 
 

 
 
Einarshús í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Hús hefur nýlega verið gert upp í upprunalegt horf. Engir þröskuldar eru inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Malbik en möl yfir. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi. Ekki skábraut.    

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 

Salerni Ekkert með örmum. Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin. Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Leikskólinn Glaðheimar, Bolungarvík 

 

 
 
Leikskólinn Glaðheimar í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Engir þröskuldar inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Ekkert með aðgengi fyrir 
hjólastóla. Hvergi armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
 

Annað Hátt upp í hliðopnun – 
næst ekki úr hjólastól. 
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Leikskólinn Lambhagi, Bolungarvík 
 

   
 
Leikskólinn Lambhagi í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Skábrautir yfir þröskulda eru inni.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang.  

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Ekkert með aðgengi fyrir 
hjólastóla. Hvergi armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Annað Hátt upp í hliðopnun og 
næst ekki úr hjólastól. 
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Grunnskóli Bolungarvíkur 
 

       
 
Grunnskólinn í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Lágir þröskuldar eru við innganginn. Lítil lyfta er á 
milli hæða.  Salerni með hjólastólaaðgengi. Armar beggja vegna við. Hægt er að 
koma hjólastól að vaski. Handklæði og sápa eru innan seilingar og spegill í réttri 
hæð.   
Gott aðgengi fyrir hjólastóla.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, mest 
30 m. Skilti upp við bílastæði og 
merking á fleti stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Tröppur Brotnar og illa farnar 
tröppur upp að 
inngangi að framan.  
 

Yfirborð á að vera sem sléttast. 
Handrið beggja vegna við tröppur. 
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Samkaup-Úrval, Bolungarvík 
 

         
 
Samkaup-Úrval í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang  og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af bílaplani 
upp á gangstétt.   

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt sem er mjórra en 
3,8  á breidd 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Tröppur inni ef 
gengið er inn frá 
aðalgötu.  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. Útidyrahurð er 
86 cm. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Hurðir 60 cm. Engir 
armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Annað Þröngt inn í kæli – 
ekki fært hjólastólum. 
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Snyrtistofan Mánagull, Bolungarvík 
 

 
 
Snyrtistofan Mánagull í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Engir 
þröskuldar inni.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

 
Yfirborð bílastæðis Kantur af bílaplani 

upp á gangstétt.  
Vantar skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt mjórra en 3,8  á 
breidd. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Tröppur Tröppur inni frá 
aðalgötu. Vantar 
skábraut til að komast 
inn. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut á aðvera samhliða 
tröppum. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Útidyrahurð er 86 cm. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Hurðir 60 cm. Engir 
armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Hárstofan, Bolungarvík 
 

 
 
Hárstofan  Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang og vel merkt. Merkt bílastæði fyrir fatlaða. Engir 
þröskuldar inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

 
Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

 
Yfirborð bílastæðis Kantur af bílaplani upp 

á gangstétt.  Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt mjórra en 3,8  á 
breidd. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Tröppur Tröppur inni frá 
aðalgötu. Vantar 
skábraut til að komast 
inn. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut á að vera samhliða 
tröppum. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Útidyrahurð er 86 cm. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Hurðir 60 cm. Engir 
armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Náttúrugripasafn og fræðasetur, Bolungarvík 
 

       
Náttúrugripasafn og fræðasetur Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Vel merkt og góð lýsing er við inngang.  Salerni með hjólastólaaðgengi.  Armar 
beggja vegin við. Hægt er að koma hjólastól að vaski. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir 
fatlaða 

Ekkert við Vitastíg. Eitt við 
Aðalstræti. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Tveir þröskuldar hærri en 2 
cm við inngang og 
þröskuldar um allt inni.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Tröppur við 
aðalinnganginn. Hvorki 
skábrautir né handrið. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut á að vera samhliða 
tröppum. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Innihurðir 70-75 cm 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Handþurrkur og sápa frekar 
hátt. Fótstigin ruslafata. 
Salernispappír ekki innan 
seilingar. 

Miða á við að einstaklingar í 
hjólastól geti athafnað sig einir. 

Lyfta Milli hæða. Stærð 108 cm x 
93 cm. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Skábraut Brött skábraut inni á 
safninu. Handriði öðru 
megin. 

Handrið á að vera beggja vegna 
við skábraut og a.m.k. 4 cm 
kantur meðfram. Halli þarf að 
vera 1:20. 
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Upplýsingamiðstöð, Bolungarvík 
 

 
 
Upplýsingamiðstöðin í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af götu upp á 
gangstétt.  Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert við Vitastíg. Eitt 
við Aðalstræti. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi. Vantar 
skábraut og handrið. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut á að vera samhliða 
tröppum. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Drymla handverk, Bolungarvík 
 

 
 
Drymla handverk Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Engin lýsing er og vantar betri merkingu. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af götu upp á 
gangstétt.  Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert við Vitastíg. Eitt 
við Aðalstræti. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi. Vantar 
skábraut og handrið. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut á að vera samhliða 
tröppum. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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VeitingastaðurinnVaxon, Bolungarvík 

 

   
 
VeitingastaðurinnVaxon Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur frá bílaplani og 
upp á gangstétt. Vantar 
skábraut 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang og annar 
inn á salerni. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. Innihurðir eru 80 cm 
en 60 cm inn á salerni. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Mjóar dyr og lítið pláss. 
Ekkert aðgengi fyrir 
hjólastóla. Engir armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Annað Dansgólf á palli en engin 
skábraut þangað. 
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Vélvirkinn, Bolungarvík 
 

   
 
Vélvirkinn Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af bílastæði upp á 
gangbraut. Vantar 
skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Annað Þröngt er inni í 
versluninni. 
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Olís þjónustustöð, Bolungarvík 
 

   
 
Olís þjónustustöð í Bolungarvík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt.  Engir þröskuldar. Kaffihorn er inni í 
verslun.  Rúmgott er inni. Salerni er með hjólastólaaðgengi og hægt er að koma 
hjólastól að vaski. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Salerni Vantar arma beggja 
vegna við en þeir eru 
væntanlegir.  
Handþurrkur og vaskur 
frekar hátt á vegg. 
 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Skeljungur, Bolungarvík 
 

     
 
Skeljungur í Bolungarvík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Salerni er með góðu hjólastólaaðgengi, 
armar beggja vegna. Vaskur, sápa og þurrkur innan seilingar.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af plani og upp 
á gangstétt fyrir framan 
verslunina. Vantar 
skábraut 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Mottur Gúmmímotta er fyrir 
innan dyrnar. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
mjög þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Hólskirkja, Bolungarvík 
 

   
 

Hólskirkja í Bolungarvík var skoðuð að utan í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. Eitt stæði við 
hliðið merkt sóknarpresti. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi. Vantar handrið 
og skábraut. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu. 
Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Verkalýðs og sjómannafélag, Bolungarvík 
 

 
 
Verkalýðs og sjómannafélag í Bolungarvík var skoðað að utan í maí 2010 og  
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Olíuborin möl. Laus 
möl yfir. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert.  A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Stigar Stigi inni upp á aðra 
hæð. Ekkert handriði 
og engin lyfta. 

Handrið þarf að vera beggja 
vegna og ná upp fyrir efstu 
tröppu og niður fyrir neðstu.  
Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 
 

Lyfta Engin. Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Árborg, Bolungarvík 
 

 
 
Árborg íbúðir eldri borgara í Bolungarvík voru heimsóttar í maí 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Hægt að leggja við tengibyggingu milli íbúða og Skýlis. Skábraut er þar inn. 
Lyfta er á milli hæða. Merkt bílastæði eru fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Eitt minna en 3,8  á 
breidd 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Aðkoma frá aðalgötu Kantur frá bílastæði 
upp á gangbraut. 
Vantar skábraut 
Tröppur, tvennar dyr. 
Ytri dyr með 
hurðaopnara, innri dyr 
handvirkar með 
pumpu. 
 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 
Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Aðkoma frá 
tengibyggingu 

Sjálfvirk opnun á milli 
Skýlis og íbúða með 
takka öðru megin og 
talnalás hinu megin.  
Hátt er upp í talnalás.   
 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Tarf að vera hægt að 
opna úr hjólastól. 
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Leikskóli Súðavíkur 
 

     
 
Leikskóli Súðavíkur var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing við inngang. Salerni rúmgott og handþurrkur og sápa innan 
seilingar. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Kantur af bílastæði upp á 
gangbraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, max 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur hærri en 2 cm 
við inngang. Vantar 
skábraut 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Mottur Gúmmímottur með 
grófum möskvum fyrir 
innan og utan inngang.  

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. Innihurðir ekki 
allar nægilega breiðar. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 

Salerni Ekkert salerni með 
örmum. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Grunnskóli – íþróttahús, Súðavík 
 

     
 
Grunnskóli – íþróttahús í Súðavík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing.  Gott aðgengi í nýja hluta skólans. Salerni rúmgott og handþurrkur 
og sápa innan seilingar. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, max 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á 
fleti stæðis. 

Mottur Gúmmímotta við inngang. Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 
1 cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða 

Þröskuldar Þröskuldur hærri en 2 cm 
við inngang og í eldri 
hluta skólans. M.a. 
þröskuldur inn í föndur 
eldri borgara. Hvergi 
skábrautir yfir þröskulda. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm. 

Skábrautir Niður í sal. Vantar handrið 
og kant. Er frekar brött. 

Handrið beggja vegna við og 
a.m.k. 4 cm kantur meðfram. 
Halli á að vera mest 1:20. 

Salerni Ekkert salerni með örmum Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Víkurbúðin Súðavík 
 

   
 
Víkurbúðin  í Súðavík var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti til 
aðgengis fyrir fatlaða. 
 
Engir þröskuldar inni.  Hurðaopnun sjálvirk með skynjara. Þröngt inni í verslun 
og erfitt að fara um á hjólastól.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af plani og 
upp á gangstétt fyrir 
framan húsið.  Skábraut 
við endann á 
gangbrautinni.   

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Mottur Gúmmímottur með 
grófum möskvum við 
báða innganga inn í 
húsið.  

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 
1 cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða. 

Salerni Vantar arma. Sápa, 
þurrkur og spegill of 
hátt. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Sparisjóður Vestfirðinga í Súðavík 

 

   
 
Sparisjóður Vestfirðinga í Súðavík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
  
Góð lýsing og vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af plani og 
upp á gangstétt fyrir 
framan húsið.  Skábraut 
við endann á 
gangbrautinni.   

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 
cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Mottur Gúmmímottur með 
grófum möskvum við 
báða innganga inn í 
húsið. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 
1 cm. Hvorki má myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Salerni Vantar arma. Sápa, 
þurrkur og spegill of 
hátt. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Hreppsskrifstofa Súðavík 
 

   
 
Hreppsskrifstofa Súðavíkur var heimsótt í maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. Lyfta er á milli hæða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af plani og 
upp á gangstétt fyrir 
framan húsið.  Skábraut 
við endann á 
gangbrautinni.   

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
max 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Mottur Gúmmímottur með 
grófum möskvum við 
báða innganga inn í 
húsið. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki fallhætta né 
mótstaða. 

Salerni Vantar arma. Sápa, 
þurrkur og spegill of 
hátt. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Veitingastaður Jón Indíafari 
 

 
 
 
Veitingastaðurinn Jón Indíafari í Súðavík var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða. 
Góð lýsing er við inngang og vel merkt. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Hár kantur af plani og 
upp á gangstétt fyrir 
framan húsið.  Skábraut 
við endann á 
gangbrautinni.   

Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Hurðaopnun Handvirk. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Vantar arma. Sápa, 
þurrkur og spegill of 
hátt. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Heydalur í Ísafjarðardjúpi 

    
Heydalur var heimsóttur í maí 2010 og aðstaðan skoðuð með tilliti til aðgengis 
fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Vel merkt. Hægt að keyra upp að íbúð og leggja á 
hellulögðu plani. Salerni með hjólastólaaðgengi bæði í sal og í íbúðum. Armar 
beggja vegna við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa 
innan seilingar og spegill í réttri hæð. Íbúð með góðri sturtu, nota garðstól í 
sturtuna.  Stigi með handriði upp í sal á annari hæð. Verið að setja inngang í 
þann sal frá plani fyrir ofan hús.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð 
bílastæðis 

Gróf möl við afgreiðslu en 
hellur við íbúðir. 

Yfirborð á að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir 
fatlaða 

Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Mottur Motta við inngang. Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið. 
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki ma myndast fallhætta 
né mótstaða. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm 
inn í afgreiðslu/sal og inn í 
íbúðir. Engar skábrautir. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þung.  Útidyrahurð er 85 cm. 
Innihurðir 82-84 cm. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin. Einn salur á efri hæð. Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
 

Annað Ekki aðgengi fyrir hjólastóla 
að heitum potti.   
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Ferðaþjónustan Reykjanesi við Djúp 

      
 

Ferðaþjónustan Reykjanesi var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Töppur upp að inngangi.  Lausar skábrautir sem hægt er að nota ef koma þarf 
hjólastól inn. Stigar milli hæða, merki á þrepum. Handrið meðfram stigum 
beggja vegna.  Hellur á gangstíg frá búningsklefa að sundlaug. Handrið út í 
laug. Til stendur að byggja þjónustuhús og er áætlað að þar verði aðgengi fyrir 
fatlaða. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð 
bílastæðis 

Möl. Kantur af bílaplani 
upp á gangbraut. Vantar 
skábraut. Kantur er hærri 
en 2 cm af gangstíg og 
inn í sundlaugargarð. 

Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag 
æskilegt. Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir 
fatlaða 

Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á breidd, 
ætlað fötluðum. Fjarlægð helst undir 10 
m frá inngangi, mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við innganginn og 
víða inni. Einnig inn í 
búningsklefa.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, þá 
eiga þeir að vera ávalir og ekki yfir 2 cm 
á hæð. 
 

Mottur Gúmmímotta fyrir innan 
dyrnar. 

Möskvastærð má ekki fara yfir 1 cm. 
Hvorki má myndast fallhætta né 
mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk.  Rafknúinn opnunarbúnaður æskilegur. 
Umferðarmál dyra á að vera yfir 90 cm. 

Salerni Salerni þröng og lítil, dyr 
mjóar. Hvergi armar. 

Miðað er við að það séu armar sitt hvoru 
megin við salerni, vaskur og spegill  í 
réttri hæð fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin lyfta í húsinu. Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en einni 
hæð. 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi.   

Handrið þarf að vera beggja vegna og 
ná upp fyrir efstu tröppu og niður fyrir 
neðstu.  

 



Er Hólmavík fyrir alla?

Ljósm
ynd: Ágúst A

tlason, w
w

w
.gusti.is

Ka�i 11 úr skýrslunni Eru Vest�rðir fyrir alla? sem ge�n er út af 
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vest�örðum um aðgengismál.



 212 

Galdrasafnið, Hólmavík 
 

    
 
Galdrasafnið á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Engin lýsing er við safnið en það er einungis opið yfir sumarmánuðina.  Rúmgott 
salerni er inni á safninu. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Gróf möl. Malarstígur frá 
bílaplani að inngangi í 
safnið. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. Hæð á 
gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut. Einnig er 
hæðarmunur á gólfum 
inni sem ekki er 
sérstaklega merktur.  

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk.  Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
yfir 90 cm 

Lyfta Engin. Hluti sýningar er á 
efri hæð. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
 

Salerni Vantar arma beggja 
vegna.  Spegill, sápa og 
handklæði of hátt. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Cafe Riis, Hólmavík 
 

      
 
Cafe Riis á Hólmavík var heimsótt í byrjun maí 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Vel merkt. Á bakvið hús er sólpallur og lausir búkkar upp á hann en mjög gróf 
möl á plani fyrir framan sólpall. Mjög lélegt aðgengi fyrir hreyfihamlaða og 
ekkert fyrir hjólastóla.  
 
 Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Malbik, laus möl yfir. 
Kantur af bílastæði upp 
á gangbraut. Vantar 
skábraut. 

Yfirborð á að vera sem sléttast. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Handrið meðfram 
tröppum 

Handriði byrjar við aðra 
tröppu en nær vel upp 
fyrir efstu.  
 

Þarf að vera beggja vegna og ná 
upp fyrir efstu tröppu og niður 
fyrir neðstu. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
inni. Vantar skábrautir.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Upp að inngangi. Annar 
stigi er niður á salerni.  

Handrið á að vera beggja vegna 
við tröppur. Skábraut á að vera 
samhliða tröppum og 4 cm kantur 
á að vera meðfram henni. 

Hurðaopnun Handvirk. Innihurðir eru 
mjórri en 80 cm. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á að 
vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt – ekki fært 
hjólastólum. Engir 
armar.  

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Sundlaugin, Hólmavík 
 

  
 
Sundlaugin á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang. Engir þröskuldar. Gott aðgengi að salerni. Armar beggja 
vegin við og sápa, vaskur, handþurrkur og spegill í réttri hæð.   
Gróf motta við inngang. Góð handrið að laug.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Gróf möl. Yfirborð á að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. Hæð á 
gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Mottur Motta með grófum 
möskvum við inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm frá laug í 
búningsklefa. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur.  

Baðaðstaða Enginn sturtustóll. Sturtustóll nauðsynlegur, helst 
á hjólum. 
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Kaupfélag Strandamanna, Hólmavík 
 

 
 
Kaupfélag Strandamann á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Skábraut frá bílastæði upp á gangbraut. Góð lýsing við inngang 
Engir þröskuldar inni. Til stendur að stækka verslunina og verður þá tekið tillit til 
hreyfihamlaðra m.a. með sjálfvirkri dyraopnun o.fl. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Olíuborið en gróf laus möl 
yfir. 
 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Mottur Gróf gúmmímotta fyrir 
innan dyr. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Hurðaopnun Þung, handvirk með 
pumpu og opnast út. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 
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Félagsheimilið, Hólmavík 
 

   
 
Félagsheimilið á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Hurðir opnast vel. Innihurðir nægilega breiðar og opnast nægilega. Góð lýsing er 
við inngang. Verið er að laga nýtt salerni en ekki er gert ráð fyrir aðgengi 
hjólastóla.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Kantur af bílastæði 
og upp á pall við 
inngang. Vantar 
skábraut. 

Yfirborð ætti að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. Hæð á 
gangstéttarbrún miðað við götu 
má ekki fara yfir 2 cm. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Merking á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þung. Breidd er minni 
en 90 cm. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti 
að vera yfir 90 cm. 

Mottur Motta við inngang Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast fallhætta 
né mótstaða. 

Salerni Þröngt og lítið. Ekki 
aðgengi fyrir hjólastóla. 
Engir armar. 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 

Skábrautir Skábraut á bak við hús 
Vantar handrið og kant. 

Skábrautir eiga ekki að vera þvert 
á inngang, handrið á að vera 
beggja vegna við og a.m.k. 4 cm 
kantur meðfram. 
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Hreppsskrifstofan, Hólmavík 
 

 
 
Hreppsskrifstofan í Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang.  Hægt að fara tröppur við Sparisjóð og þar er handriði 
en þó ekki samfellt og nær ekki niður fyrir neðstu tröppu.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bilastæði Malbik en möl yfir. Yfirborð ætti að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 
  

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut. 

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Tröppur Steyptar tröppur eru 
upp að inngangi. 
Vantar handrið. 
Tröppur eru ekki 
merktar fyrir sjónskerta. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum.  Handrið beggja vegna 
við og 4 cm kantur meðfram 
skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk án pumpu.  
Breidd á hurðum 84 cm.  

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt. Engir armar. 
Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla. 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
 

Lyfta Engin lyfta. Afgreiðsla 
er  á annarri hæð. 
Hringstigi upp.  

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
 

Annað Engin skil né merking á 
stétt fyrir framan húsið 
og niður á bílastæði og 
því augljós fallhætta. 
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Sparisjóðurinn Strandamanna, Hólmavík 
 

 
 
Sparisjóður Strandamann á Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt. Útihurð opnast vel og er nægilega breið. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Malbik en laus möl yfir, 
óslétt. 

Yfirborð ætti að vera sem 
sléttast, bundið slitlag æskilegt. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang.  

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Steyptar tröppur eru upp 
að inngangi.  Handrið 
nær ekki niður fyrir 
neðstu tröppu og er ekki 
samfellt.  
 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum.  Handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur 
meðfram skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. 
Þröngar dyr inni. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 
 

Salerni Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla. Engir armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Sýslumaðurinn, Hólmavík 
 

 
 
Sýslumaðurinn í Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bilastæði Malbik en möl yfir. 
Kantur af bílastæði upp 
á gangbraut. 

Yfirborð ætti að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún má ekki 
fara yfir 2 cm. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldar hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábrautir. 

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Tröppur Steyptar tröppur eru 
upp að inngangi. 
Tröppur eru ekki 
merktar fyrir sjónskerta. 
Tröppur inni. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum.  Handrið beggja vegna 
við og 4 cm kantur meðfram 
skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk.   Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti 
að vera yfir 90 cm. 

Lyfta Engin. Skrifstofur á efri 
hæð hússins. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
 

Salerni Þröngt. Engir armar. 
Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla. 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Arion banki, Hólmavík 
 

 
 
Arion banki í Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bilastæði Malbik en möl yfir. 
Kantur af bílastæði upp 
á gangbraut. 

Yfirborð ætti að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún má ekki 
fara yfir 2 cm. 
  

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldar hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábrautir. 

Ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
Forðast ber þröskulda. 

Tröppur Steyptar tröppur eru 
upp að inngangi. 
Einnig tröppur inni. 
Tröppur eru ekki 
merktar fyrir sjónskerta. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum.  Handrið beggja vegna 
við og 4 cm kantur meðfram 
skábraut. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu.   Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Þröngt. Engir armar. 
Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla. 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Grunnskólinn, Hólmavík 
 

 
 
Grunnskólinn í Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaðae.  
Góð lýsing er við inngang. Gerðar voru úrbætur fyrir hreyfihamlaðan fyrir 
nokkru en þó vantar lyftu milli hæða.  Lausir búkkar eru við tröpur að inngangi. 
Hurðir opnast nægilega og eru nægilega breiðar. Salerni er rúmgott og gott 
aðgengi að vaski, spegli, sápu og handklæði.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Kantur af  bílastæði og 
upp á gangbraut. 
Vantar skábraut. 

Hæð á gangstéttarbrún miðað við 
götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Merking á fleti stæðis. 

Tröppur Ekkert handrið 
meðfram tröppum úti.  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum.  Handrið beggja vegna 
við. 4 cm kantur meðfram 
skábraut. Halli skábrautar á að 
vera 1:20 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
víða inni. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur.  

Salerni Vantar arma. 
 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur 
og spegill  í réttri hæð fyrir 
sitjandi. 
 

Lyfta Engin.  Mötuneyti er í 
kjallara. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð.   
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Söluskáli N1, Hólmavík 
 

          
Söluskáli N1 Hólmavík var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Salerni er rúmgott og aðgengi fyrir hjólastól. 
Stækkun er í býgerð og þá verður aðgengi betra, sjálfvirk opnun, slétt plan, 
bílastæði merkt o.fl. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Gróf olíuborin möl. Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við innganginn 
inn í húsið. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Mottur Motta með grófum 
möskvum við 
inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast fallhætta 
né mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk, pumpa og 
opnast inn.  Hurð 80 
cm. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Handþurrkur og 
spegill eru frekar hátt.  
Bara einn armur. 

Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
 

Skábrautir Skábraut sem er mjög 
mjó upp að inngangi.  
Enginn kantur né 
handrið og ekkert 
snúningspláss.  

Breidd skábrauta á að vera 90-120 
cm. Handrið á að vera beggja 
vegna við og a.m.k. 4 cm kantur 
meðfram brautinni. 
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Heilsugæslan, Hólmavík 
 

      
 
Heilsugæslan Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Hæðarmunur er frá bílastæði að inngangi en það er skábraut við 
sjúkrabílainngang.  Yfirborð á bílastæði er malbikað. Góð lýsing er við inngang. 
Engir þröskuldar eru inni. Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegin 
við. Hægt er að koma hjólastól að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar 
og spegill í réttri hæð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskudar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Grindur Járngrind er við 
inngang.  

Efra borð grindar þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Ristastærð má ekki fara yfir 1 cm. 
Hvorki á að myndast fallhætta né 
mótstaða. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu.  
Innihurðir eru mjórri en 
80 cm nema inn á 
aðgerðastofu og 
salerni. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra á 
að vera yfir 90 cm. 
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Sjúkrahúsið, Hólmavík 
 

                                  
 
Sjúkrahúsið í Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Yfirborð á bílastæði malbikað. Skábraut sem er 90 cm og ekki hægt að komast 
upp á hana frá götu vegna hæðarmunar. 
Hurðir opnast vel, handvirk pumpa, góð lyfta í húsinu  
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við. Hægt að koma hjólastól 
að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Tröppur og skábraut 
með einu handriði á 
milli öðru megin við 
húsið. Skábraut brött 
og vantar kant.  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. Halli 
skábrautar á að vera 1:20. 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Skábraut Skábraut við annan 
enda hússins. Ekki 
aðgengi upp á skábraut 
af götu vegna 
hæðarmunar. 

Breidd skábrauta þarf að vera 90-
120 cm. Handrið beggja vegna 
við og a.m.k. 4 cm kantur 
meðfram. 
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. Gistiheimilið Borgarbraut á Hólmavík 
 

           
 

Gistiheimilið Borgarbraut á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlað.  
Vantar lýsingu við inngang.  Salerni með hjólastólaaðgengi, spegill, vaskur, sápa 
og þurrkur í réttri hæð. Bað gamalt en hægt að komast að því á hjólastól. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd 
 

Opinber viðmið 

Yfirborð 
bílastæðis 

Malbik og möl yfir.  Yfirborð sem sléttast, bundið slitlag 
æskilegt. 
 

Bílastæði fyrir 
fatlaða 

Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi. Skilti 
upp við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 cm við 
innganginn, inn í sólstofu og 
víða inni.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir eru, 
þá eiga þeir að vera ávalir og ekki 
yfir 2 cm á hæð. 
 

Tröppur Brattar tröppur að inngangi. 
Ekkert handrið. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum.   

Hurðaopnun Handvirk, engin pumpa. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti að 
vera yfir 90 cm. 

Salerni Vantar arma. Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin. Gistiheimilið er á tveimur 
hæðum. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en einni 
hæð. 

Skábraut Mjög brött skábraut er niður að 
húsinu, ekkert handrið. Lítið 
pláss fyrir neðan. Möl á plani 
fyrir ofan ramp og holur við efri 
brún hans.  

Handrið á að vera beggja vegna við 
skábraut og 4 cm kantur meðfram 
henni. Halli skábrautar þarf að vera 
1:20. 
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Kirkjan á Hólmavík 

               
Kirkjan á Hólmavík var skoðuð í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
 
Kirkjan var læst svo hún var ekki skoðuð að innan.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m 
á breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti 
upp við bílastæði og merking 
á fleti stæðis. 

Tröppur Tröppur á leiðinni frá 
bílastæði að inngangi.  
Vantar skábraut og 
handrið.  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum.  Handrið beggja 
vegna við og 4 cm kantur 
meðfram skábrautinni. 
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Steinhús, Hólmavík 
 

 
 
Steinhús á Hólmavík var skoðað í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Hér var lokað svo aðgengi var bara skoðað utan frá. 
Vel merkt.  Bílaplan malbikað. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Tröppur Brattar tröppur eru upp 
að inngangi.  
Steinhandrið meðfram.  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum.  Handrið beggja 
vegna við og 4 cm kantur 
meðfram skábraut. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Mottur Motta með grófum 
möskvum við inngang. 

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 
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Þróunarsetur, Hólmavík 
 

                          
 
Þróunarsetur á Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt.  Bílastæði handan götunnar. Skábraut af plani út á 
götu. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Lyfta Engin lyfta. Starfsemi á 
tveimur hæðum. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 

Mottur Gúmmímotta með 
grófum möskvum fyrir 
innan dyr.   

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 
 

Hurðaopnun Handvirk, frekar þung. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 
 

Stigar Þröngir, brattir stigar 
milli hæða.  

Stigar ættu að vera beinir.  Mest 
8 þrep og síðan hvíldarpallur. 
Handrið á að vera beggja vegna 
við. 
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Lögreglan, Hólmavík 
 

    
 
Lögreglan í Hólmavík var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing og vel merkt.  Rúmgott salerni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Kantur af plani og 
upp á gangbraut. Vantar 
skábraut. 

Yfirborð á að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 

Bílastæði fyrir fatlaða Til staðar en er við 
malarplan og háan kant 
upp á gangbraut. Vantar 
skábraut. 

A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við inngang. Vantar 
skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk, þung með 
pumpu. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Vantar arma. Spegill hátt 
uppi. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
 

 
 



Er Drangsnes fyrir alla?

Ka�i 12 úr skýrslunni Eru Vest�rðir fyrir alla? sem ge�n er út af 
Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra Vest�örðum um aðgengismál.

Ljósm
ynd: Ágúst A

tlason, w
w

w
.gusti.is
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Sundlaugin, Drangsnesi 
 

    
 
Sundlaugin Drangsnesi var heimsótt í apríl 2010 og aðstaðan tekin út með tilliti 
til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing. Góð handrið út í laug. Hellulagt bílastæði. 
Salerni með hjólastólaaðgengi, armar beggja vegna við. Hægt að koma hjólastól 
að vaskinum. Handklæði og sápa innan seilingar og spegill í réttri hæð.  
Inni á salerni fyrir fatlaða er góð sturta og hjólastóll sem hægt er að nota í 
sturtuna.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Engin skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Mottur Gúmmímotta með 
grófum möskvum við 
inngang.   

Efra borð mottu þarf að vera á 
sama fleti og yfirborðið.  
Möskvastærð má ekki fara yfir 1 
cm. Hvorki á að myndast 
fallhætta né mótstaða. 

Hurðaopnun Handvirk pumpa. 
Opnast vel. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 
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Kaupfélag – pósthús, Drangsnesi 
 

 
 
Kaupfélag – pósthús Drangsnesi var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing við inngang. Ágætlega merkt. Ekki gott að komast um verslun vegna 
halla á gólfi og þrengsla. Ekkert salerni er ætlað almenningi. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Malbik en möl yfir. Yfirborð á að vera sem sléttast. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Einnig hæðarmunur á 
gólfi í verslun. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung.  Er 80 cm.  

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti 
að vera meira en 90 cm. 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi.   

Handrið á að vera beggja vegna 
við tröppur. 

Skábraut Brött skábraut upp að 
inngangi. Enginn 
kantur né merki til að 
varna að fólk stígi ekki 
fram af. Lítið 
snúningspláss.  
 

Skábrautir eiga ekki að vera 
þvert á inngang, handrið á að 
vera beggja vegna við og a.m.k. 4 
cm kantur meðfram. Halli 
skábrautar þarf að vera 1:20. 
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Malarkaffi, Drangsnesi 
 

 
 
Malarkaffi Drangsnesi var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Hurðir opnast vel og eru nægilega breiðar. 15 tröppur 
eru frá bílaplani og upp í sal. Hvíldarpallur á milli. Gott handrið meðfram. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Gróf möl Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang og 
þröskuldar inni. Vantar 
skábrautir. 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti 
að vera yfir 90 cm. 

Salerni Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla vegna 
þrengsla. Engir armar. 
 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin lyfta.  Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Malarhorn, Drangsnesi 
 

                             
 
Malarhorn Drangsnesi var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út með 
tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Gróf möl. Hár kantur af 
plani og upp á pall fyrir 
framan íbúðir. Vantar 
skábraut. 

Yfirborð sem sléttast, bundið 
slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut.  

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 

Salerni Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla. Þröngt og 
engir armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Gistiþjónusta Sunnu, Drangsnesi 
 

 
 
Gistiþjónusta Sunnu á Drangsnesi var heimsótt í byrjun apríl 2010 og aðstaðan 
tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang. Hurðir opnast vel og eru nægilega breiðar.  
Frekar þröngt inni. 
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemdir Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Yfirborð á að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við bílastæði 
og merking á fleti stæðis. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut. 
 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk, ekki pumpa. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra ætti 
að vera yfir 90 cm. 
 

Salerni Þröngt, engir armar. Miðað er við að það séu armar sitt 
hvoru megin við salerni, vaskur og 
spegill  í réttri hæð fyrir sitjandi. 
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Grunnskólinn, Drangsnesi 
 

    
 
Grunnskólinn á Drangsnesi var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin 
út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. Fjarlægð 
helst undir 10 m frá inngangi, 
mest 30 m. Skilti upp við 
bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Tröppur Tröppur frá bílastæði að 
inngangi. Ekkert 
handriði né skábraut.  

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að vera 
meðfram skábraut. 
 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við innganginn 

Forðast ber þröskulda en ef þeir 
eru, þá eiga þeir að vera ávalir og 
ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk með pumpu, 
þung. 

Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. 
 

Salerni Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla vegna 
þrengsla. Hvergi eru 
armar. Þar sem salerni 
fyrir fatlaða var ætlað 
að vera, er geymsla.  
         

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 

Lyfta Engin. Húsnæðið er á 
pöllum og tveimur 
hæðum. 

Lyfta er forsenda aðgengis í 
byggingum sem eru á fleiri en 
einni hæð. 
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Leikskólinn, Drangsnesi 
 

 
 
Leikskólinn á Drangsnesi var heimsóttur í byrjun apríl 2010 og aðstaðan tekin út 
með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Góð lýsing er við inngang.   
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 

Yfirborð bílastæðis Möl. Kantur af bílastæði 
upp á gangstétt. Vantar 
skábraut. 

Yfirborð á að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 
Hæð á gangstéttarbrún miðað 
við götu má ekki fara yfir 2 cm. 
 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi að framan.  
Handriði nær vel upp 
fyrir en ekki nema niður 
að neðstu tröppu. 

Skábraut samhliða tröppum.  
Handrið beggja vegna við. 4 cm 
kantur meðfram skábraut. 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 
2 cm við inngang. 
Vantar skábraut. 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Hurðaopnun Handvirk. Dyr þröngar. Rafknúinn opnunarbúnaður 
æskilegur. Umferðarmál dyra 
ætti að vera yfir 90 cm. 

Salerni Ekki aðgengi fyrir 
hjólastóla. Ekki armar. 

Miðað er við að það séu armar 
sitt hvoru megin við salerni, 
vaskur og spegill  í réttri hæð 
fyrir sitjandi. 
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Hótel Laugarhóll 
 

   
 
Hótel Laugarhóll var lokað en aðstaðan skoðuð utan frá í byrjun apríl og 
aðstaðan tekin út með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða.  
Handrið er meðfram tröppum niður að sundlaug. Handrið út í laug.  
 
Atriði sem þarf að laga með tilliti til aðgengis fyrir fatlaða: 

Atriði  Athugasemd Opinber viðmið 
 

Yfirborð bílastæðis Möl. Yfirborð ætti að vera sem 
sléttast, bundið slitlag æskilegt. 

Bílastæði fyrir fatlaða Ekkert. A.m.k. eitt bílastæði 3,80 – 4 m á 
breidd, ætlað fötluðum. 
Fjarlægð helst undir 10 m frá 
inngangi, mest 30 m. Skilti upp 
við bílastæði og merking á fleti 
stæðis. 
 

Tröppur Tröppur upp að 
inngangi. Vantar 
skábraut og handrið. 

Skábraut á að vera samhliða 
tröppum og handrið beggja 
vegna við. 4 cm kantur á að 
vera meðfram skábraut 

Þröskuldar Þröskuldur er hærri en 2 
cm við innganginn á 
hótel og inn í 
búningsklefa við 
sundlaug 

Forðast ber þröskulda en ef 
þeir eru, þá eiga þeir að vera 
ávalir og ekki yfir 2 cm á hæð. 
 

Annað Malarstígur að sundlaug. Yfirborð á að vera sem sléttast, 
bundið slitlag æskilegt. 

 
 
 
 
 
 
 




