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3.5.1. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012 
17. gr. laga um mannvirki, nr. 160/2010 

Skoðunarhandbækur og skoðunarskýrslur 

Í grein 3.5.1 í byggingarreglugerð segir: 

„Leyfisveitandi og skoðunarstofur skulu starfa í samræmi við ákvæði skoðunarhandbókar við yfirferð 

hönnunargagna og skal niðurstaða hverrar einstakrar skoðunar skráð í skoðunarskýrslu. Leyfisveitandi 

og skoðunarstofa annast einnig úttektir á grundvelli skoðunarhandbókar og skal niðurstaða hverrar 

einstakrar úttektar skráð í skoðunarskýrslu.  

Mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar greinar“ 

 

Leiðbeiningar 
 

1  Markmiðið með gerð og notkun skoðunarhandbóka er að tryggja samræmda meðferð mála meðal  

allra leyfisveitenda og skoðunarstofa ásamt því að gefa þeim aðilum sem til skoðunar eru kost á því 

að sjá fyrirfram hvernig eftirliti er háttað.   

Mannvirkjastofnun gefur út skoðunarhandbækur um yfirferð hönnunargagna og um úttektir 

leyfisveitanda og skoðunarstofa á byggingarframkvæmdum. Niðurstöður skoðana skulu skráðar í 

skoðunarskýrslur sem Mannvirkjastofnun gefur einnig út. Að auki gefur Mannvirkjastofnun út 

gátlista/eyðublöð sem innihalda þau atriði sem skoðuð eru.  

Skoðunarhandbækur, gátlistar og eyðublöð fyrir skoðunarskýrslur verða vistaðar og aðgengilegar 

öllum á heimasíðu Mannvirkjastofnunar, mvs.is. Útfylltir gátlistar og skoðunarskýrslur mynda hluta 

af gagnasafni Mannvirkjastofnunar.  

Eftirtaldar skoðunarhandbækur verða gefnar út: 

 Skoðunarhandbók vegna gæðakerfa hönnuða, hönnunarstjóra, byggingarstjóra og 

iðnmeistara. 

 Skoðunarhandbók um yfirferð hönnunargagna 

 Skðunarhandbók um öryggisúttekt 

 Skðunarhandbók um lokaúttekt 

 Skoðunarhandbók um áfangaúttektir 
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2  Hönnuðir, hönnunarstjórar, byggingarstjórar og iðnmeistarar skulu vista útfyllta gátlista og 

skoðunarskýrslur frá skoðunarstofu eða leyfisveitanda í sínu gæðastjórnunarkerfi og sýna með 

notkun þeirra fram á að yfirferð eigin vinnu hafi farið fram í hverju því verki sem þeir taka að sér. 

Þannig mynda þessi skjöl hluta af verkbókhaldi í gæðastjórnunarkerfi þeirra. 

Staðlaðar athugasemdir verða gefnar út af Mannvirkjastofnun í samráði við þá aðila sem 

framkvæma skoðanir. Skoðunarstofum og leyfisveitendum ber að nota þessar athugasemdir en 

markmiðið er að gæta jafnræðis milli þeirra aðila sem eru til skoðunar ásamt því að auðvelda bæði 

tölfræði og yfirlit yfir frammistöðu. Athugasemdir hafa mismikið vægi og eru flokkaðar í þrjá flokka. 

Athugasemd í flokki 1 er lítilvæg, í flokki 2 miðlungs en athugasemd í flokki 3 er talin alvarleg 

athugasemd.  

Mannvirkjastofnun mun nota niðurstöður skoðana og úttekta sem fram koma í skoðunarskýrslum til 

þess að uppfylla eftirlitsskyldu sína með starfsemi hönnuða, hönnunarstjóra, byggingarstjóra og 

iðnmeistara.  

Tilvísanir  
www.mvs.is 

 

 

 

www.mvs.is

