
Byggingarvörur



Byggingarvörur, 

markaðssetning og notkun.

- Lög um byggingarvörur nr. 114/2014. 

- Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 

frá 9. mars 2011 um samræmd skilyrði fyrir 

markaðssetningu byggingarvara (ákvæði um CE 

merkingu).

- Sérstök innlend ákvæði sem gilda aðeins um vörur sem 

falla ekki undir kröfu ESB reglna um CE merkingu.



Byggingarvara

Er samkv. lögunum:

„..“allar vörur eða samstæður sem eru framleiddar 
og settar á markað til varanlegrar ísetningar í 
mannvirki eða hluta þeirra og sem nothæfi þeirra 
hefur áhrif á nothæfi mannvirkjanna að því er varðar 
grunnkröfur um mannvirkið.“



Grunnkröfur

Burðarþol og stöðugleiki 

Varnir gegn eldsvoða

Hollustuhættir, heilbrigði og umhverfi

Öryggi við notkun og aðgengi

Hávaðavarnir

Orkusparnaður og hitaeinangrun

Sjálfbær nýting náttúruauðlinda



Samhæfð tækniforskrift.

Byggingarvara er CE merkt á grundvell: 

- Samhæfðs staðals eða

- tæknimats (Technical assessment).

Samhæfður staðall  er gefinn út af staðlastofnun 

Evrópu.

Leiðbeining um gerð tæknimats er unnin undir 

yfirstjórn EOTA - European Organisation for 

Technical assessment.  



Samhæfð tækniforskrift.

CE merkingar er krafist þegar vara fellur undir 

samhæfðan staðal

CE merking byggingarvöru er heimil á grundvelli 

tæknimats.



CE merkingin er tvíþætt

Merkið sjálft sem skal vera áfest á vöruna, sé 
varan þannig að því verði viðkomið

OG

Yfirlýsingin um nothæfi, sem lýsir eignileikum 
vörunnar (nothæfi hennar).

Það er framleiðandi vöru sem vinnur 
yfirlýsinguna um nothæfi og undirritar hana. 



Vara er CE merkt til 

fyrirhugaðra nota

Notandinn kannar hvort yfirlýsingin um nothæfi sýni 
að varan hafi þá eiginleika (nothæfi) sem krafist er í 
hönnunargögnum viðkomandi mannvirkis.

Fylgi ekki yfirlýsing um nothæfi CE merktri vöru, er 
markaðssetning hennar óheimil.



Falli vara ekki undir kröfuna um CE 

merkingu, skal staðfesta eftirfarandi 

eiginleika/þættir ef á þá reynir við 
notkun vörunnar í mannvirki:

- Viðbragð við bruna/ brunaþéttleiki 

- Burðarþol og styrkur, einangrunargildi, hljóðeinangrun. 

- Loftþéttleiki, slagregnsþéttleiki

- Hitaþol, frostþol, efnaþol. gufuþéttleiki.

- Að varan spilli ekki gæðum neysluvatns.

- Uppgufun/losun mengandi efna.

- Innihald efna sem falla undir 57. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 

(REACH).



Staðfesting fyrrgreinda 

eiginleika má vera:

1. Staðfesting viðurkennds erlends aðila á 

nothæfi vöru, sem þýdd er á íslensku.

2. Staðfesting Mannvirkjastofnunar á þáttum er 

varða brunamál

3. Staðfesting Nýsköpunarmiðstöðvar á öllum 

öðrum þáttum en þeim er varða brunamál.



CE merkingin.

Markaðssetning CE merktrar vöru er frjáls á 
öllu EES – svæðinu

CE merktar vörur geta flætt óhindrað milli 
landa

Því verður neytandinn að skoða yfirlýsinguna 
um nothæfi, til að tryggja að rétt vara sé valin.



EN CE er ekki alltaf sama og CE

Samhæfður staðall tilgreinir þá eiginleika sem 

hægt er að taka afstöðu til vegna yfirlýsingar um 

nothæfi.

En framleiðandi þarf ekki að taka afstöðu til 

allra þeirra eiginleika sem tilgreindir eru í 

staðlinum

Því verður að skoða yfirlýsinguna um nothæfi, 

til að tryggja að rétt vara sé valin.



Framsetning efniskröfu 

Það er hönnuðar að setja fram kröfu til eiginleika 

byggingarvöru í hönnunargögnum.

CE merkingunni er ætlað að staðfesta að merkt 

vara hafi tiltekið, lýst nothæfi (eiginleika).

Það er eigandi verks sem ber ábyrgð á réttu vali 

vöru – þ.e.a.s. fagmenn sem starfa í umboði 

hans.



CE merkt byggingarvara

CE merkingin tengist því að staðfesta nothæfi tiltekinnar 

byggingarvöru sem slíkrar.

Við getum þó rekist á vörur, t.d. stálvirki, sem er þannig 

CE merkt að yfirlýsing um nothæfi tekur hugsanlega 

bæði til hönnunar og staðfestingar efnisgæða (t.d. EN 

1090).

Slíkir hönnunarþættir gilda ekki hérlendis, nema því 

aðeins að hönnuður sé með íslenska löggildingu og 

hann áriti uppdrætti og lýsi þannig ábyrgð á viðkomandi 

hönnun.



Grundvallaratriði

Ábyrgð á hönnun byggingarleyfisskylds mannvirkis ber 

hönnuður með íslenska löggildingu.

Það verður að vera byggingarstjóri með innlend réttindi.

Það verða að vera iðnmeistarar með innlenda 

löggildingu.

Til að erlendir aðili fái starfsréttindi hér á landi verða þeir 

að afla sér innlendrar löggildingar / starfsréttinda.



Grundvallaratriði

Lýsing eiginleika/ efnisgæða 

byggingarvöru er á ábyrgð hönnuða sbr. 

4.5.2. grein Byggingarreglugerðar

„Hönnuður skal í gögnum sínum, þ.e. viðeigandi 

séruppdráttum eða fylgiskjölum, setja fram kröfur er 

varða eiginleika og efnisgæði byggingarvöru, svo og 

allar aðrar nauðsynlegar upplýsingar um vöruna til að 

tryggja rétt innkaup og notkun hennar…..“



Dæmi 1: 

Það er allt að fyllast af byggingarefni frá X-landi, allt CE 

merkt, en ekki búið að afhenda hönnunargögn, en samt  

er byrjað að byggja nokkur hús. 

Hvað á ég að gera?

1. Stöðva framkvæmdir og gera kröfu um að staðið sé að verki í 

samræmi við lög um mannvirki og byggingarreglugerð.  

2. Fá afhent fullkomin hönnunargögn, viðeigandi staðfestingar og 

annað sem þarf vegna útgáfu byggingarleyfis, sbr. nánar ákvæði 

byggingarreglugerðar.

3. Yfirfara gögn skv. ákvæðum byggingarreglugerðar og veita 

byggingarleyfi þegar gögn hafa verið yfirfarin og samþykkt og aðrar 

kröfur reglugerðar vegna byggingarleyfa uppfylltar.  



Dæmi 2 Stálvirki, CE merkt.

Það á að fara að reisa stálgrindahús. Allt efni er keypt 

frá Póllandi – einnig fylgja pakkanum allar teikningar.

Allt efni komið á svæðið, s.s. bitar og súlur klæðningar 

festingar o.s.frv. 

Pakkinn er CE merktur og vísað er til EN 1090.

Yfirlýsing um nothæfi fylgir, en á ensku

Texti allra teikninga sem fylgja er á ensku

Hvað á ég að gera?



Íslenskar reglur gera kröfu um:

1. Að hönnunargögn séu á íslensku nema leyfisveitandi 

samþykki annað (sbr. 4.2.1. gr. byggingarreglugerðar)

2. Að hönnunarstjóri sé fyrir hendi svo og allir viðeigandi 

hönnuðir og þeir með íslenska löggildingu.

3. Að verk sé full hannað og hönnuðir skilgreini kröfur til 

efnisgæða, afhendi viðeigandi greinargerðir sbr. 4.5.3. 

gr., alla uppdrætti og önnur gögn sbr. nánari ákvæði 

byggingarreglugerðar. 

4. Að yfirferð hönnunargagna fari fram samkv. 

byggingarreglugerð áður en teikningar eru samþykktar 

og byggingarleyfi veitt.



Og að sjálfsögðu þarf líka:

1. Byggingarstjóra með íslensk réttindi

2. Stálvirkjameistara með íslensk réttindi.

3. Svo og aðra viðeigandi löggilta iðnmeistara 

með íslensk réttindi, í samræmi við eðli og 

umfang verksins. 

4. Að framkvæmdar séu úttektir og annað eftirlit 

skv. reglugerð.



Dæmi 3: Stöðuhús.

Það er komin umsókn um leyfi fyrir því sem 

eigandinn vill kalla stöðuhús, það er flutt inn frá 

Ameríku eða Bretlandi.

Húsið er á hjólum.

Eigandinn sækir um að fá það samþykkt og 

staðsett á lóð. 

Hvað á ég að gera?



Mannvirki

Gildissvið laga um mannvirki nr. 160/2010 nær til 
allra mannvirkja sem reist eru á landi, ofan jarðar 
eða neðan, allra þátta mannvirkja sem og gróðurs, 
frágangs og útlits lóða og gáma auk annarra atriða 
skv. 1. mgr. 2. gr. laganna. 

Mannvirki er skilgreint skv. 12. tölul. 3. gr. laganna 
sem m.a. hvers konar jarðföst, manngerð smíð, 
svo sem hús og aðrar byggingar eða skýli sem og 
tímabundnar og lausar byggingar sem ætlaðar eru 
til svefns og dvalar manna í fjóra mánuði eða 
lengur á sama stað, svo sem starfsmannabúðir og 
húsvagnar



Hvað er „stöðuhýsi“?

 Það er ekkert til samkvæmt lögum eða 
byggingarreglugerð sem heitir „stöðuhýsi“!

 Hjólhýsi eru í eðli sínu frístundahýbýli á 
hjólum. Mannvirkjastofnun telur því 
ferðavagna, af hvaða stærð, gerð og 
tegund sem er, almennt vera skilgreind sem 
lausafjármunir. Breytir engu að þau hjólhýsi 
sem vísað er til sem „stöðuhýsa“ séu stærri 
og umfangsmeiri en almennt hefur tíðkast. 

 Ef tilgangur hjólhýsis breytist, t.d. með því að 
veita því varanlega staðsetningu, getur það 
þó talist frístundahús og fallið undir 
skilgreiningu laganna á hugtakinu mannvirki



Hjólhýsi sem mannvirki

➢ Ef hjólhýsi eru skilgreind sem mannvirki 

(frístundahús) falla þau undir lög um 

mannvirki og þurfa þar með að 

uppfylla kröfur byggingarreglugerðar 

varðandi öryggi, hollustu og aðgengi 

sem og kröfur vegna brunavarna. 



Hvenær teljast hjólhýsi 

mannvirki?

 Ef þau eru ætluð til svefns eða daglegrar 
dvalar manna í fjóra mánuði eða lengur 
á sama stað, svo sem starfsmannabúðir 
og húsvagnar sbr. 12. tölul. 3. gr. laga um 
mannvirki. 

 Undir þetta falla einnig hjólhýsi eru sett 
upp í þeim tilgangi að vera frístundahús 
og standa á tilteknum stað sem slíkt, án 
þess að vera færð á milli staða í fjóra 
mánuði eða lengur. 



Hvernig leyfi á eigandinn að 

óska eftir?

• Standa lengur en tvo mánuði 
utan svæða þar sem geymsla 
hjólhýsa samræmist skipulagi

• Tilgangur þess er að vera 
færanlegt frístundahýbýli á 
hjólum 

Stöðuleyfi 

1. október til 1. 
maí

• Hjólhýsi ætlað til daglegrar 
dvalar og svefns á sama 
stað í fjóra mánuði eða 
meira

• Breyttur tilgangur, nýting á 
varanlegum stað. Telst þá 
frístundahús.

Byggingarleyfi



Hvað getur byggingarfulltrúi 

gert ef ekki er sótt um leyfi?

Hafi ekki verið sótt um stöðuleyfi fyrir 
stöðuleyfisskyldum lausafjármunum:

 2.6.1. gr. Heimild byggingarfulltrúa til að 
fjarlægja lausafjármuni. 

Skal byggingarfulltrúi krefja eiganda um 
að fjarlægja þá innan eðlilegs frests, mest 
eins mánaðar, að öðrum kosti verði það 
gert á kostnað eiganda. 

2.6.2. gr. Ef skilyrði stöðuleyfis ekki uppfyllt 
að öðru leyti skal krefja um úrbætur

Drög að leiðbeiningum komnar á vef

http://www.mannvirkjastofnun.is/byggingar/leidbeiningar-vid-byggingarreglugerd-112-2012/drog-ad-leidbeiningum-til-umsagnar/


Hafi ekki verið sótt um byggingarleyfi 

vegna uppsetningar hjólhýsis sem 

telst mannvirki:

2.9.1. gr. Byggingarfulltrúi getur 

stöðvað notkun tafarlaust og 

fyrirskipað lokun mannvirkis

 Sama gildir ef ekki er að öðru leyti fylgt 

ákvæðum laga um mannvirki eða reglugerða 

sem settar eru samkvæmt þeim við 

framkvæmdina. 

 Vísað er til leiðbeininga með 

byggingarreglugerð nr. 2.9.1 sem finna má 
hér á vef Mannvirkjastofnunar. 

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Leidbeiningarblod/Leidbeingingarblod---112_2012---i-gildi/2.9.1 St%C3%B6%C3%B0vun framkv%C3%A6mda, lokun mannvirkja o.fl. -1.0.pdf


Dæmi 4: Gámahús.

Ef gámar eru ætlaðir til dvalar falla 
þeir ekki undir ákvæði 2.6.1. gr. 
byggingarreglugerð um stöðuleyfi 

Nema frístundahús í smíðum sem á að 
flytja

Svokölluð „gámahús“ og aðrar lausar 
byggingar geta aftur á móti talist 
mannvirki, fallið undir lögin og þ.a.l. 
verið byggingarleyfisskyld. 



Gámahús sem mannvirki

 Ef þau eru ætluð til svefns eða daglegrar 
dvalar manna í fjóra mánuði eða lengur 
á sama stað, svo sem starfsmannabúðir 
og húsvagnar sbr. 12. tölul. 3. gr. laga um 
mannvirki. 

 Undir þetta falla einnig gámar sem settir 
eru upp í þeim tilgangi að vera 
frístundahús og standa á tilteknum stað 
sem slíkt, án þess að vera færðir á milli 
staða í fjóra mánuði eða lengur. 

 Sjá umfjöllun um hjólhýsi varðandi úrræði 
byggingarfulltrúa ef ekki er sótt um leyfi



Takk fyrir


