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Á efti rfarandi sviðum samkvæmt 
28. gr. laga um mannvirki, nr. 160/2010 

Nafn:  ______________________________________________________ 

Kennitala: ___________________Menntun:___________________________ 

Heimilisfang: ______________________________________________________ 

Póstnúmer: ____________  Símar:______________/ GSM ________________ 

Netfang:  ______________________________________________________ 

Veljið eitt af: 

a) Umsækjandi starfaði sem byggingarstjóri fyrir 1. janúar 2011   

b) Endurnýjun á áður útgefnu starfsleyfi byggingarstjóra   

c) Ef umsækjandi hefur ekki starfað sem byggingarstjóri                                                                                         

fyrir 1. janúar 2011 skal fylla inn í töfluna með x í viðeigandi reit: 

Sótt 
um: 

Menntun umsækjanda 
 

Krafa um starfsreynslu Krafa um 
löggildingu 

Aðrar 
kröfur 

Réttindi sem 
starfsleyfi veitir* 
(sjá næstu síðu) 

 Arki tekt 
Byggingarfræðingur 

Tæknifræðingur 
Verkfræðingur 

Starfs reynsla í 5 ár frá  
útskrift við 

byggingarframkvæmdir, 
hönnun bygginga, 
byggingareftirlit eða 

verkstjórn við 
byggingarframkvæmdir 

Nei  Námskeið 
um ábyrgð 

byggstj. 
Skráð gæða-
stjórnunar 

kerfi . 

BYGGINGARSTJÓRI 
I OG III 

 Tækni fræðingur 
Verkfræðingur 

Reyns la í 10 ár frá  útskrift 
a f verkstjórn við 
mannvirkjagerð, 

byggingareftirlit eða 
hönnun, þar af 3 ára 

s tarfsreynsla af s tjórnun 
eða eftirlit við 
mannvirkjagerð 

Löggi lding hönnuða  
Mannvirkja-
s tofnunar eða 

Umhverfis- og 
auðl indaráðuneytis 

Námskeið 
um ábyrgð 
byggstj. 

Skráð gæða-
stjórnunar 

kerfi . 

BYGGINGARSTJÓRI 
I, II OG III 

 Byggingariðnfræðingur 
Húsasmíðameistari 

Múrarameistari 
Pípulagningameistari 
Rafvi rkjameistari 

Bl ikksmíðameistari 

Starfs reynsla í 2 ár sem 
byggingariðnfræðingur 

eða löggiltur iðnmeistari 

Löggi lding 
iðnmeistara 

Mannvirkja-
s tofnunar eða 
Umhverfis- og 

auðl indaráðuneytis 

Námskeið 
um ábyrgð 

byggstj. 
Skráð gæða-
stjórnunar 

kerfi . 

BYGGINGARSTJÓRI 
I 

 Byggingariðnfræðingur 

Húsasmíðameistari 
Múrarameistari 
Pípulagningameistari 

Rafvi rkjameistari 
Bl ikksmíðameistari 

Starfs reynsla í 3 ár sem 

byggingarstjóri I. Skráð 
gæðastjórnunarkerfi í 
gagnagrunn 

Mannvirkjastofnunar.  

Löggi lding 

Mannvirkja-
s tofnunar eða 
Umhverfis- og 

auðl indaráðuneytis 

Námskeið 

um ábyrgð 
byggstj. 
Skráð gæða-

stjórnunar 
kerfi . 

BYGGINGARSTJÓRI 

I OG III 

 
 
__________________ _____________________________________________________________________ 
Dagsetning  Nafn 

Athugasemdir Mannvirkjastofnunar  
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Fylgiskjöl sem þurfa að berast með umsókn: 

a) Umsækjendur sem hafa starfað sem byggingarstjórar fyrir 1. janúar 2011 í gildistíð eldri laga: 

 Staðfesting byggingarfulltrúa um að umsækjandi hafi starfað sem byggingarstjóri fyrir 1. 

janúar 2011 (sbr. 6. tölul. ákvæða til bráðabirgða í lögum nr. 160/2010). 

 Það athugist að byggingarstjórar hafa frest til 1. janúar 2015 til þess að uppfylla ákvæði laga 

nr. 160/2010 um gæðastjórnunarkerfi. 

 ATH. að starfsleyfi veitir byggingarstjóra einungis heimildtil að annast byggingarstjórn 

mannvirkja sem falla undir 1. og 3. tölul. 4. mgr. 27. gr. laga nr. 160/2010. 

b) Endurnýjun á áður útgefnu starfsleyfi : 

 Öll gögn umsækjanda vegna áður útgefins starfsleyfis eiga að vera til í gagnasafni MVS. 

 Það athugist að byggingarstjórar hafa frest til 1. janúar 2015 til þess að uppfylla ákvæði laga 

nr. 160/2010 um gæðastjórnunarkerfi. 

c) Umsækjendur sem ekki hafa starfaði sem byggingarstjórari í gildistíð eldri laga : 

 Staðfesting á menntun. 

 Staðfesting á starfsreynslu. 

 Vottorð um að sótt hafi verið sérstakt námskeið sem Mannvirkjastofnun stendur fyrir.  

 Það athugist að byggingarstjórar hafa frest til 1. janúar 2015 til þess að uppfylla ákvæði laga 

nr. 160/2010 um gæðastjórnunarkerfi. 

 

 
 
*Skýringar:  
 

4. mgr. 27. gr. laga nr. 160/2010 
Byggingarstjórar. 

Heimildir byggingarstjóra takmarkast af gerð mannvirkis og umfangi framkvæmda svo sem hér segir:  

1. Nýbygging einfalds atvinnuhúsnæðis, íbúðarhúsa, frístundahúsa og minni háttar mannvirkja 

auk breytinga, endurbyggingar eða niðurrifs á slíkum mannvirkjum. 

2. Vatnsaflsvirkjanir, jarðvarmavirkjanir og önnur orkuver, olíuhreinsunarstöðvar og vatnsstíflur 

sem falla undir 1. viðauka við lög nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum. 

3. Önnur mannvirki en falla undir 1. og 2. tölul. 
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