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Umsókn um löggildingu hönnuða

Á eftirfarandi sviðum samkvæmt
25. gr. laga um mannvirki, nr. 160/2010

Nafn:

_________________________________________________

Kennitala:

_________________________________________________

Heimilisfang:

_________________________________________________

Póstnúmer:

______________

Símar:

_______________/ GSM ______________

Netfang:

________________________________________________@___________________

a
b
c
d

e

Arkitektar og byggingarfræðingar
Verkfræðingar og tæknifræðingar
Byggingarverkfræðingar og
byggingartæknifræðingar
Innanhússarkitektar og
landslagsarkitektar
Rafiðnfræðingar

Loftræsikerfi

Vatns-, hita- og
fráveitukerfi

Lýsingarkerfi

Rafkerfi og raflagnir

Boðveitur

Burðarvirkjum

Séruppdrættir á viðkomandi
sviði.

Menntun hönnuðar

Aðaluppdrættir, uppdrættir að skipulagi lóða
og tilheyrandi deiliuppdrættir.

Tilvísun til 25. gr.
mannvirkjalaga

Merkið við í viðkomandi óskyggða reit(i)

1)

2)

Athugasemd 1) Vottorð um fimm ára starfsreynslu hjá löggiltum fagmanni skal fylgja umsókn. 2) sjá
ákvæði um stærðartakmörkun viðkomandi veitna í reglugerð.

_____________ ______________________________________________________________
Dags.

Nafn

Mannvirkjastofnun
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Umsókn um löggildingu hönnuða

Tilvísun til 25. gr.
mannvirkjalaga

Yfirlit yfir kröfur um starfsreynslu eftir útskriftarári, sbr. ákvæði til bráðabirgða:

d

e

Útskrift og
hafið störf
eftir 1. janúar
1998 en fyrir
1. janúar 2011

Útskrift og
hafið störf
eftir 1. janúar
1978 en fyrir
1. janúar 1998

Útskrift og hafið
störf fyrir 1.
janúar 1978 sbr.
12 gr. laga nr.
54/1978 með
síðari
breytingum

3 ár
3 ár
3 ár
5 ár

Engin krafa
20 mánuðir
3 ár
5 ár

2 ár
2 ár
2 ár
2 ár

2 ár
2 ár
2 ár
2 ár

3 ár

3 ár

3 ár

3 ár

3 ár

Hönnuður

Arkitektar
byggingarfræðingar
Verkf- og tæknifræðingar
Byggingarverkfræðingar og
byggingartæknifræðingar
v/aðaluppdrátta
Innanhússarkitektar og
landslagsarkitektar
Rafiðnfræðingar

a
a
b
c

Útskrift og
hafið störf
eftir 1.
janúar 2011

Fylgiskjöl sem þurfa að berast með umsókn:








Staðfest ljósrit af prófskírteinum.
Staðfesting atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins til starfsheitisins samkvæmt lögum um
löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, nr. 8/1996.
Staðfesting að umsækjandi hafi staðist próf sem Mannvirkjastofnun stendur fyrir að undangengnu
námskeiði um gildandi lög og reglur á sviði mannvirkjagerðar.
Staðfesting að umsækjandi hafi sérhæft sig á viðkomandi löggildingarsviði og öðlast starfsreynslu
hjá löggiltum fagmanni á sviðinu. Starfsreynslutíminn skal ekki vera skemmri en þrjú eftir að námi
í viðkomandi sérfræðigrein lýkur, þar af minnst eitt ár við mannvirkjagerð á Íslandi. Í vottorði um
starfsreynslu skal gerð grein fyrir þeim verkefnum sem umsækjandi hefur unnið að á
starfsreynslutímanum.
Í vottorði um starfsreynslu skal koma fram ef aðili hefur lokið hluta starfsreynslunnar fyrir 1.
Janúar 2011. Samkvæmt 5.tl ákvæðis til bráðabirgða í lögum um mannvirki nr. 160/2010 er þó
heimilt að ljúka starfsreynslutíma samkv. eldri reglum.
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