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Byggingarstjóraskipti

• 30. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki

• 4.7.8. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012 



30. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki

Hætti byggingarstjóri umsjón með framkvæmdum áður en lokaúttekt
fer fram skal hann tilkynna það á sannanlegan hátt til útgefanda
byggingarleyfis. Fellur ábyrgð byggingarstjóra á verkinu niður vegna
verkþátta sem ólokið er þegar leyfisveitandi tekur á móti slíkri tilkynningu. 
Eiganda er skylt að sjá til þess að framkvæmdir séu stöðvaðar þar til nýr
byggingarstjóri hefur undirritað ábyrgðaryfirlýsingu og útgefandi
byggingarleyfis hefur staðfest að hann uppfylli skilyrði 27., 28. og 29. gr. 
Leyfisveitandi skal án ástæðulauss dráttar frá móttöku tilkynningar
samkvæmt þessu ákvæði gera úttekt á stöðu framkvæmda og skulu bæði
fráfarandi byggingarstjóri, ef þess er kostur, og hinn nýi undirrita úttektina. 

Verði útgefandi byggingarleyfis þess var að byggingarframkvæmdum
er fram haldið án byggingarstjóra skal hann tafarlaust stöðva framkvæmdir
og loka vinnustvæði ef nauðsyn krefur. 



4.7.8. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012

Hætti byggingarstjóri umsjón með framkvæmdum áður en lokaúttekt fer fram skal hann
tilkynna það á sannanlegan hátt til leyfisveitanda. Fellur ábyrgð byggingarstjóra á verkinu niður vegna
verkþátta sem ólokið er þegar leyfisveitandi tekur á móti slíkri tilkynningu. 

Eiganda er skylt að sjá til þess að framkvæmdir séu stöðvaðar þar til nýr byggingarstjóri með
gilt starfsleyfi frá Mannvirkjastofnun hefur undirritað ábyrgðaryfirlýsingu, leyfisveitandi hefur staðfest
að hann uppfylli skilyrði 27. til 29. gr. laga um mannvirki og úttekt á stöðu framkvæmda hefur farið
fram. 

Leyfisveitandi skal án ástæðulauss dráttar frá móttöku tilkynningar samkvæmt 1. mgr. gera
úttekt á stöðu framkvæmda og skulu bæði fráfarandi byggingarstjóri, ef þess er kostur, og hinn nýi
undirrita úttektina ásamt leyfisveitanda og skal leyfisveitandi varðveita eitt eintak úttektarinnar. 
Leyfisveitandi skal gefa þeim, sem fráfarandi byggingarstjóri keypti ábyrgðartryggingu hjá, kost á 
að taka út stöðu verksins fyrir sitt leyti. 

Verði leyfisveitandi þess var að byggingarframkvæmdum er fram haldið án byggingarstjóra
skal hann tafarlaust stöðva framkvæmdir og loka vinnusvæði ef nauðsyn krefur. 



Nokkur álitaefni

• Hvað ef byggingarstjóri vill ekki fara frá verki? 

• Hver gerir úttekt eftir móttöku tilkynningar?

• Hvað þýðir ,,…skulu bæði fráfarandi byggingarstjóri, ef þess er
kostur, og hinn nýi undirrita úttektina ásamt leyfisveitanda…

• Annað?



Iðnmeistaraskipti

• 33. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki

• 4.10.3. gr. byggingarreglugerðar nr. 112/2012



33. gr. laga nr. 160/2010 um mannvirki

Hætti iðnmeistari umsjón með verkþætti áður en verki er lokið
skal byggingarstjóri sjá um að nýr iðnmeistari taki við störfum án
tafar og skrá það í gagnasafn Mannvirkjastofnunar. 

Byggingarstjóri skal sjá til þess að framkvæmdir við þá
verkþætti sem fráfarandi iðnmeistari bar ábyrgð á og hafði umsjón
með séu stöðvaðar þar til nýr iðnmeistari hefur undirritað
ábyrgðaryfirlýsingu. Skal byggingarstjóri gera úttekt á þeim
verkþáttum sem fráfarandi iðnmeistari hafði umsjón með og skulu
bæði fráfarandi iðnmeistari, ef þess er kostur, og hinn nýi undirrita
úttektina. Nýr iðnmeistari ber ábyrgð á þeim verkþáttum sem unnir
eru eftir að hann tók við starfi. 



4.10.3. gr. byggingarreglugerðar nr. 
112/2012. 

• Hætti iðnmeistari umsjón með verki áður en hans þætti við
mannvirki er lokið skal byggingarstjóri sjá um og bera ábyrgð á að nýr
iðnmeistari taki við störfum án tafar og tilkynna það leyfisveitanda. 

• Byggingarstjóri skal sjá til þess að framkvæmdir við þá verkþætti sem
fráfarandi iðnmeistari bar ábyrgð á og hafði umsjón með séu
stöðvaðar þar til nýr iðnmeistari hefur undirritað ábyrgðaryfirlýsingu
og hún staðfest af leyfisveitanda. 

• Byggingarstjóri skal gera stöðuúttekt á þeim verkþáttum sem
fráfarandi iðnmeistari hafði umsjón með og skulu bæði fráfarandi
iðnmeistari, ef þess er kostur, og hinn nýi undirrita úttektina ásamt
byggingarstjóra. Stöðuúttekt skal afhent leyfisveitanda til varðveislu
og skal byggingarstjóri einnig varðveita eitt eintak. Nýr iðnmeistari
ber ábyrgð á þeim verkþáttum sem unnir eru eftir að hann tekur við
starfinu. 



Nýtt

• Það athugast að með nýjustu breytingu á lögum um mannvirki 
nr. 160/2010 sem farið var yfir í gær kom það nýmæli að 
byggingarstjóri skal skrá í gagnasafn Mannvirkjastofnunar nýjan 
iðnmeistara, hætti iðnmeistari umsjón með verkþætti áður en
verki er lokið.



Takk fyrir


