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•Hvers vegna?

•Hvenær?

•Fyrir hverja?



Lög um mannvirki nr.  160/2010

24. gr. Gæðastjórnunarkerfi hönnuða og hönnunarstjóra.

31. gr. Gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra.

32. gr. Gæðastjórnunarkerfi iðnmeistara.

Lög um mannvirki nr.  160/2010 – Ákvæði til bráðabyrgða
7. Þrátt fyrir ákvæði 5. tölul. 1. mgr. 13. gr. hafa hönnuðir, hönnunarstjórar, 

byggingarstjórar og iðnmeistarar frest til 1. janúar 2015 til að uppfylla ákvæði 
24. gr., 31. gr. og 6. mgr. 32. gr. um gæðastjórnunarkerfi.

Krafa um gæðastjórnunarkerfi byggir á  ákvæðum 24. gr., 31. gr. og 32. gr. laga 
um mannvirki en samkvæmt 7. tölulið ákvæða til bráðabirgða í lögunum er 
veittur frestur til 1. janúar 2015 til að uppfylla ákvæðin.

Allir sem skrá sig á byggingarleyfisskyld verk sem hönnuðir, hönnunarstjórar, 
iðnmeistarar eða byggingarstjórar eftir 1. janúar 2015 skulu vera með 
gæðastjórnunarkerfi sem samþykkt er af Mannvirkjastofnun.

Mannvirkjastofnun mun fela faggiltum skoðunarstofum að annast skoðanir á 
gæðastjórnunarkerfum en ákvörðunin um samþykki verður í höndum 
stofnunarinnar. 

Þeir aðilar sem hafa fengið gæðakerfi sitt vottað af faggiltri vottunarstofu 
samkvæmt til dæmis ISO 9001 gæðastaðlinum þurfa ekki að fá skoðun á sínu
gæðastjórnunarkerfi. Mannvirkjastofnun mun þá skrá vottunina beint í 
gagnasafn sitt.



Lög um mannvirki nr.  160/2010
24. gr. Gæðastjórnunarkerfi hönnuða og hönnunarstjóra.

Hönnuðir og hönnunarstjórar skulu hafa gæðastjórnunarkerfi í samræmi 
við nánari fyrirmæli í reglugerð. Hönnuður skal í upphafi hvers 
byggingarleyfisskylds verks skilgreina það innan síns gæðastjórnunarkerfis. 
Gæðastjórnunarkerfi hönnuðar skal a.m.k. fela í sér staðfestingu á hæfni 
hönnuðar og á endurmenntun hans, skráningu á ákvörðunum hans við 
einstakar framkvæmdir, gátlista um samræmi hönnunargagna við reglur og 
staðla, skrá um samþykkt hönnunargögn, þ.m.t. allar breytingar á 
hönnunargögnum sem gerðar eru á framkvæmdatíma og byggingaryfirvöld 
hafa samþykkt, skrá um samskipti og leiðbeiningar byggingaryfirvalda og 
eftirlitsaðila og skrá um athugasemdir byggingarstjóra, hönnunarstjóra, 
eftirlitsaðila og byggingaryfirvalda vegna hönnunargagna. 
Gæðastjórnunarkerfi hönnunarstjóra skal að auki innihalda skrá um innra 
eftirlit hönnunarstjóra á hönnunarstigi og lýsingu á því.

Lög um mannvirki nr.  160/2010 – Ákvæði til bráðabyrgða
7. Þrátt fyrir ákvæði 5. tölul. 1. mgr. 13. gr. hafa hönnuðir, hönnunarstjórar, 

byggingarstjórar og iðnmeistarar frest til 1. janúar 2015 til að uppfylla ákvæði 
24. gr., 31. gr. og 6. mgr. 32. gr. um gæðastjórnunarkerfi.



Byggingarreglurgerð nr. 112/2012

4.6. KAFLI.

Gæðastjórnunarkerfi hönnuða og hönnunarstjóra.

4.6.1. gr.

Kröfur.

Hönnuðir og hönnunarstjórar skulu hafa gæðastjórnunarkerfi. Hönnuður skal í upphafi hvers

byggingarleyfisskylds verks skilgreina það innan síns gæðastjórnunarkerfis.

Gæðastjórnunarkerfi hönnuðar skal a.m.k. fela í sér:

a. Staðfestingu á hæfni hönnuðar,

b. skráningu á endurmenntun hönnuðar,

c. skráningu á ákvörðunum hönnuðar vegna einstakra framkvæmda,

d. lýsingu á innra eftirliti og skráningar í það,

e. gátlista vegna innra eftirlits hönnuðar um samræmi hönnunargagna við reglur og staðla,

f. skrá um útgefin hönnunargögn og uppdrætti sem lagðir hafa verið fram til samþykktar hjá

leyfisveitanda og breytingar á þeim,

g. skrá um allar breytingar á hönnunargögnum sem gerðar eru á framkvæmdatíma og leyfisveitandi

hefur samþykkt,

h. skrá um samskipti við byggingarstjóra og eftirlitsaðila, þ.m.t. skrifleg fyrirmæli,

i. skrá um athugasemdir hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara vegna hönnunargagna,

j. skrá um leiðbeiningar og athugasemdir skoðunarstofu og leyfisveitanda vegna hönnunargagna og

k. skrá um önnur samskipti og eigin athugasemdir hönnuðar vegna framkvæmdar.

Gæðastjórnunarkerfi hönnunarstjóra skal innihalda sérstaka skrá um innra eftirlit hans sem

hönnunarstjóra og lýsingu á því.

Hönnuðir og hönnunarstjórar skulu tilkynna Mannvirkjastofnun um gæðastjórnunarkerfi sitt til

samþykktar og skráningar í gagnasafn stofnunarinnar. Sé gæðastjórnunarkefi hönnuðar ekki vottað af

faggiltri vottunarstofu skal Mannvirkjastofnun gera úttekt á gerð þess og virkni. Að öðrum kosti er

leyfisveitanda óheimilt að taka til afgreiðslu gögn sem hönnuðir leggja fram til samþykktar.



Byggingarreglurgerð nr. 112/2012

4.8. KAFLI

Gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra.

4.8.1. gr.

Kröfur.

Byggingarstjóri skal hafa gæðastjórnunarkerfi. Byggingarstjóri skal í upphafi hvers byggingarleyfisskylds

verks skilgreina það innan síns gæðastjórnunarkerfis. Gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra

skal a.m.k. fela í sér:

a. Staðfestingu á hæfni og endurmenntun byggingarstjóra,

b. skrá um innra eftirlit byggingarstjóra vegna einstakra framkvæmda og lýsingu á því,

c. skrá yfir móttekin hönnunargögn,

d. skrá yfir leiðbeiningar og samskipti við byggingaryfirvöld og aðra eftirlitsaðila,

e. skrá yfir iðnmeistara og athugasemdir við störf þeirra,

f. skrá yfir áfangaúttektir og niðurstöður ásamt öryggisúttekt,

g. skrá yfir hönnunarstjóra, hönnuði og athugasemdir til þeirra vegna hönnunargagna,

h. skráningu á öðrum ákvörðunum og athugasemdum byggingarstjóra og

i. lýsingu á lokaúttekt og undirbúningi hennar þar sem m.a. er gengið frá skýrslu yfir allar úttektir,

frágangi handbókar, þ.m.t. er lýsing á verki og skrá um samþykkt hönnunargögn.

Byggingarstjóri skal tilkynna Mannvirkjastofnun um gæðastjórnunarkerfi sitt til skráningar í gagnasafn

stofnunarinnar. Sé gæðastjórnunarkefi byggingarstjóra ekki vottað af faggiltri vottunarstofu skal

Mannvirkjastofnun gera úttekt á gerð þess og virkni.

Lög um mannvirki nr.  160/2010
31. gr. Gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra.

Byggingarstjóri skal í upphafi hvers byggingarleyfisskylds verks skilgreina það innan síns gæðastjórnunarkerfis, 
sbr. 28. gr. Gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra skal a.m.k. fela í sér staðfestingu á hæfni byggingarstjóra og á 
endurmenntun hans, skráningu á ákvörðunum hans við einstakar framkvæmdir, skrá yfir úttektir og niðurstöður 
þeirra, skrá yfir samskipti og leiðbeiningar byggingaryfirvalda og eftirlitsaðila, skrá yfir athugasemdir við störf 
iðnmeistara, skrá yfir athugasemdir til hönnuða vegna hönnunargagna, skrá um innra eftirlit byggingarstjóra 
með framkvæmdinni og lýsingu á því, lýsingu á lokaúttekt og undirbúningi hennar þar sem m.a. er gengið frá 
skýrslu yfir allar úttektir, þ.m.t. öryggisúttekt, lýsingu á verki og samþykkt hönnunargögn.



Byggingarreglurgerð nr. 112/2012

4.10.2. gr.

Gæðastjórnunarkerfi iðnmeistara.

Iðnmeistarar skulu hafa gæðastjórnunarkerfi sem felur a.m.k. í sér:

a. Staðfestingu á hæfni iðnmeistara,

b. Eftirfarandi skrár yfir eigið innra eftirlit vegna einstakra verkþátta:

1. lýsingu á því hvernig innra eftirliti með einstökum verkþáttum er sinnt,

2. skrá yfir hönnunargögn, verklýsingar og önnur skrifleg fyrirmæli,

3. skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra,

4. skrá yfir athugasemdir og samskipti við byggingarstjóra vegna framkvæmdar,

5. skráning á niðurstöðu innra eftirlits.

Iðnmeistari skal tilkynna Mannvirkjastofnun um gæðastjórnunarkerfi sitt til skráningar í gagnasafn

stofnunarinnar. Sé gæðastjórnunarkefi iðnmeistara ekki vottað af faggiltri vottunarstofu skal

Mannvirkjastofnun gera úttekt á gerð þess og virkni.

Lög um mannvirki nr.  160/2010
32. gr. Gæðastjórnunarkerfi iðnmeistara.
Iðnmeistarar skulu hafa gæðastjórnunarkerfi sem feli a.m.k. í sér staðfestingu á hæfni iðnmeistara, 

skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra og skrá yfir athugasemdir byggingarstjóra, auk skrár um innra 
eftirlit iðnmeistarans og lýsingu á því í samræmi við nánari ákvæði í reglugerð.

Iðnmeistari skal tilkynna Mannvirkjastofnun um gæðastjórnunarkerfi sitt til skráningar í gagnasafn 
stofnunarinnar.

Lög um mannvirki nr.  160/2010 – Ákvæði til bráðabyrgða
7. Þrátt fyrir ákvæði 5. tölul. 1. mgr. 13. gr. hafa hönnuðir, hönnunarstjórar, byggingarstjórar og 

iðnmeistarar frest til 1. janúar 2015 til að uppfylla ákvæði 24. gr., 31. gr. og 6. mgr. 32. gr. um 
gæðastjórnunarkerfi.



Gæðastjórnunarkerfi sem Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með 

Unnið hefur verið að útgáfu skoðunarhandbóka, eyðublaða og leiðbeininga um gæðastjórnunarkerfi 
sem kveðið er á um í lögum um mannvirki. Þar er kveðið á um að þeir aðilar sem koma að 
mannvirkjagerð á Íslandi skuli hafa gæðastjórnunarkerfi sem er samþykkt af Mannvirkjastofnun. 
Þetta er liður í því að efla innra eftirlit í byggingarstarfsemi og auka þar með gæði mannvirkja á 
Íslandi. Þeir aðilar sem samkvæmt mannvirkjalögum þurfa að koma sér upp gæðastjórnunarkerfi eru 
hönnuðir, hönnunarstjórar, byggingarstjórar og iðnmeistarar. 

Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar þurfa einnig að koma sér upp gæðastjórnunarkerfi og 
faggildingu að auki ef þeir ætla ekki að nota skoðunarstofur til þess að yfirfara hönnunargögn og gera 
áfangaúttektir á byggingarstað. 

Gögnin eru nú aðgengileg á heimasíðu Mannvirkjastofnunar og þar er hægt að nálgast allar 
upplýsingar um kröfur til gæðastjórnunarkerfanna auk skoðunarhandbóka og verklagsreglna um 
framkvæmd skoðana. Samþykkt gæðastjórnunarkerfi verða skráð í gagnasafn stofnunarinnar. 

Þar geta byggingarfulltrúar nálgast þessar upplýsingar en einungis aðilar með samþykkt 
gæðastjórnunarkerfi geta skráð sig á verk eða lagt teikningar fyrir byggingaryfirvöld eftir 

31. desember 2014. 



„Heimatilbúið“ gæðakerfi byggingafræðings

• Gæðakerfi hönnuðar, hönnunarstjóra og byggingarstjóra.

• Gerð kerfis:  Útbjó kerfið sjálfur eftir leiðbeininingum Mannvirkjastofnunar og

byggingarstjóramöppu frá byggingarfulltrúanum í Reykjavík.

• Vinna við kerfi hönnuðar u.þ.b 25 tímar

• Viðbótarvinna við kerfi byggingarstjóra u.þ.b. 20 tímar.  

• Samtals 45 tímar með skoðunarferli 

• Útekt fór fram 27.05. 2014 og kerfið tekið í notkun frá þeim degi.

• Kostir: Auðveldar allt utanumhald, sparar tíma þar sem öll gögn eru aðgengileg, 

tryggir rekjanleika,  greining á frávikum og viðbrögð við þeim miklu auðveldari.

Nýtist vel í öðrum verkþáttum t.d ráðgjafastörfum og eftirliti. Ögun í vinnubrögðum.

• Gallar: Tekur tíma að útbúa kerfi





Árni Jón Sigfússon

Takk fyrir!




