
 Skoðunarfyrirmæli 
VLR 4.024 

Útgáfa 1.1 
Dags. 21.10.2014 

  
 

 

Mannvirkjastofnun  Bls. 1 af 2 

 

Skoðunarfyrirmæli vegna samþykkis Mannvirkjastofnunar á 

gæðastjórnunarkerfum byggingarfulltrúa. 

 

Umfang 

Samkvæmt lögum um mannvirki er byggingarfulltrúum heimilt að fresta faggildingu til ársins 2018 en 

frá 1. janúar 2015 skulu þeir koma sér upp gæðastjórnunarkerfi sem Mannvirkjastofnun viðurkennir. 

Gert er ráð fyrir að gæðastjórnunarkerfi vegna faggildingar skv. 19. gr. laga um mannvirki, varði í 

meginatriðum staðalinn ÍST EN ISO/IEC 17020:2012, „Samræmismat – Almenn viðmið um rekstur 

ýmiss konar stofnana sem annast skoðanir. Staðallinn sem faggildingin byggir á verður notaður sem 

grundvöllur í viðurkenningu Mannvirkjastofnunar á gæðastjórnunarkerfum byggingarfulltrúa.   

Skoðunarfyrirmæli þessi eru ætluð faggiltri vottunarstofu sem skoðar virkni og gerð 

gæðastjórnunarkerfa byggingarfulltrúa. Mannvirkjastofnun mun byggja viðurkenningu sína á 

niðurstöðum skoðunar sem uppfyllir þau skilyrði sem hér eru sett fram. 

 

Fyrirmæli 

Ferill skoðunar 

Samþykki Mannvirkjastofnunar á gæðastjórnunarkerfunum byggir á því að byggingarfulltrúar leiti til 

faggiltrar vottunarstofu um skoðun á gæðastjórnunarkerfi sínu og semji beint við hana um 

tímasetningar og gjaldtöku.  

Faggilt vottunarstofa skal annast skoðunina í samráði við viðkomandi byggingarfulltrúa og gefa 

Mannvirkjastofnun skýrslu um niðurstöður skoðunarinnar.  

Mannvirkjastofnun byggir viðurkenningu sína á niðurstöðu skoðunarskýrslu  og skráir í gagnasafn 

stofnunarinnar. 

Eftirlit með gæðastjórnunarkerfinu fer fram árlega og er sami ferill notaður við  skoðuninni og 

viðurkenningu Mannvirkjastofnunar eins og lýst er í þessu skjali. 

Kröfur 

Þar sem kröfur um gæðastjórnunarkerfi eru sambærilegar í þeim stöðlum sem notaðir verða til 

grundvallar faggildingar tilnefnds aðila, mun ÍST EN ISO/IEC 17020:2012 staðallinn um Samræmismat- 

Almenn viðmið um rekstur ýmiss konar stofnana sem annast skoðanir, verða notaður af 

vottunarstofu við skoðun á gæðastjórnunarkerfinu.  
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Hér fyrir neðan eru taldir upp þeir kaflar í staðlinum sem kröfurnar byggja á:  

ÍST EN ISO/IEC 17020:2012  

Kafli 8 Management system requirements  

Samkvæmt staðlinum er möguleiki á því að fyrirtæki fái vottun samkvæmt ISO 9001, leið B (Option B)   

eða fari leið A (Option A) þar sem kröfum er lýst í kafla átta. 

Ef byggingarfulltrúi getur ekki sýnt fram á vottun samkvæmt ISO 9001 mun Mannvirkjastofnun fara 

fram á að byggingarfulltrúi uppfylli allar þær kröfur sem fram koma í kafla 8.1.2 leið A: 

8.2 Management system documentation 

8.3 Control of documents 

8.4 Control of records 

8.5 Management review 

8.6 Internal audit 

8.7 Corrective action 

8.8 Preventive action 

7.5 Complaints and appeals 

7.6 Complaints and appeals process 

 

Tilvísanir 

Lög um mannvirki nr. 160/2010  

Byggingarreglugerð nr. 112/2011 

ÍST EN ISO/IEC 17020:2012  

 


