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Yfirlit

1. Fundarmenn kynna sig

2. Kynning á dagskrá

3. Helstu verkefni Mannvirkjastofnunar

4. Rauði þráðurinn

5. Lokaorð



Fimmtudagur 27. okt

13:00 - 13:15 Setning. Björn Karlsson
13:15 - 14:15 Notkun faggiltra skoðunarstofa. Ingibjörg Halldórsdóttir 
14:15 - 14:30 Kaffi. 

14:30 - 15:30 Viðbrögð við brotum fagaðila. Ingibjörg Halldórsdóttir
15:30 - 16:30 Rakaskemmdir í mannvirkjum. Björn Marteinsson
16:30 – 16:40 Kaffi.

16:40 – 17:15 Greinargerðir hönnuða. Jón Guðmundsson og Björn Marteinsson
17:15 Dagskrárhlé

09:00 – 09:30 Byggingarvettvangur. Hannes Frímann Sigurðsson 
09:30 – 10:30 Byggingarvörur. Benedikt Jónsson 
10:30 – 10:45 Kaffi. 

10:45 – 12:00 Smáforrit MVS, rafrænir skoðunarlistar  (app). Skúli   Lýðsson,   
Ólafur Kr. Ragnarsson og Guðmundur Kjærnested

12:00 Hádegisverður í boði Mannvirkjastofnunar

Föstudagur 28. okt

Dagskrá



Helstu verkefni MVS

– Helstu lög sem Mannvirkjastofnun skal fylgja:
• Lög nr. 160/2010 um mannvirki 
• Lög nr. 75/2000 um brunavarnir 
• Lög nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og 

raffanga
• Markaðseftirlit á ýmsum sviðum

– Helstu verkefni á sviði byggingarmála
• Löggildingar hönnuða, iðnmeistara, starfsleyfi byggingarstjóra
• Samþykkja gæðakerfi hönnuða, meistara, byggingarstjóra
• Skoðunarhandbækur, verklagsreglur, leiðbeiningablöð
• Gerð miðlægs gagnagrunns
• Eftirlit með byggingarvörum
• Osfrv, osfrv….



Rauði þráðurinn

• Lög => Reglugerðir => leiðbeiningar => skoðunarhandbækur 
=> rafrænar gáttir => gagnagrunnar => úrvinnsla, tölfræði

• Virkni regluverksins verður gegnsæ, skilvirk, aðilar máls vel 
upplýstir sem eykur möguleika þeirra á eflingu gæða eigin 
vinnu

• Mikilvægt að þessi rauði þráður sé unnin í samráði við 
hagsmunaaðila, tryggir virkni, fræðslu

• Fræðslustarf fyrir fagmenn og almenning er mikilvægt, 
þróun verkfæra fyrir fagmenn, gáttir, grunnar

• Markmiðið: Tryggja öryggi og gæði, samtímis sem hagræði 
er gætt

• Rétt og skilvirk virkni regluverksins er þjóðhagslega mjög 
mikilvægt verkefni



Lokaorð

• MVS með mörg ný verkefni, marga nýja starfsmenn, 
takmörkuð fjárráð

• Vel skilgreind verkefni og skýrt fram sett í lögum

• Eitt mikilvægasta verkefnið er að vinna og þróa regluverk 
byggingariðnaðarins undir handleiðslu ráðuneytisins og í 
samvinnu við hagsmunaaðila

• Mjög mikilvægur þáttur nýrra verkefna er að útfæra 
verkferla sem mest inn í þjónustugáttir á netinu 

• Mannvirkjastofnun vill hafa sem mest og best samráð við 
Félag byggingarfulltrúa á Íslandi, Samband íslenskra 
sveitarfélaga, faggiltar skoðunarstofur og fleiri




