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Hvers vegna ?
Lög um mannvirki nr.160/2010, des 2010

• 61. gr. Gagnasafn Mannvirkjastofnunar. 

• Mannvirkjastofnun skal starfrækja rafrænt gagnasafn fyrir 
upplýsingar um mannvirki og mannvirkjagerð um land allt 
í samræmi við ákvæði laga þessara. Gagnasafnið skal vera 
innan gagna- og upplýsingakerfis fasteignaskrár Þjóðskrár 
Íslands eða samtengjanlegt því. Byggingarfulltrúar og 
slökkvilið skulu hafa endurgjaldslausan aðgang að þeim 
hluta gagnasafns Mannvirkjastofnunar sem varðar 
mannvirki og mannvirkjagerð í umdæmi þeirra. 



• 1. fundur samráðshóps 2011

• Fundartími:

• Mánudagur 4. apríl kl. 13-14 hjá Mannvirkjastofnun.

• Mættir:

• Sigurjón Friðjónsson, Þjóðskrá Íslands, Haukur 
Ingibergsson, Þjóðskrá Íslandis, Guðmundur Kjærnested, 
framkvæmdastjóri rekstrarfélags stjórnarráðsbygginga, 
Guðjón Bragason, Samband íslenskra sveitarfélaga, Stefán 
Ómar Jónsson, Mosfellsbæ, Magnús Sædal Svavarsson, 
Reykjavíkurborg, Hafsteinn Pálsson, umhverfisráðuneyti, 
Benedikt Jónsson, Mannvirkjastofnun,  Björn Karlsson, 
Mannvirkjastofnun



• 2. fundur samráðshóps 2011

• Fundartími: Miðvikudagur 25. maí kl. 13-14 hjá 
Mannvirkjastofnun.

• Mættir: Guðmundur Kjærnested, framkvæmdastjóri 
rekstrarfélags stjórnarráðsbygginga, Stefán Ómar Jónsson, 
Mosfellsbæ, Einar Júlíusson, Reykjanesbæ (og FB), 
Hafsteinn Pálsson, umhverfisráðuneyti,  Björn Karlsson, 
Mannvirkjastofnun, Guðmundur Gunnarsson, 
Mannvirkjastofnun, Kristján Vilhelmsson, 
Mannvirkjastofnun.  Forföll boðuðu: Sigurjón Friðjónsson, 
Þjóðskrá Íslands, Guðjón Steinsson, Þjóðskrá Íslandis, 
Magnús Sædal Svavarsson, Reykjavíkurborg (og FB), 
Hafsteinn Pálsson, umhverfisráðuneyti



• 8. fundur samráðshóps 2011 

• Fundartími: Mánudagur 19. desember 2011 kl. hjá 
Mannvirkjastofnun.

• Mættir: Guðmundur Kjærnested, framkvæmdastjóri 
rekstrarfélags stjórnarráðsbygginga, Björn Karlsson, 
Mannvirkjastofnun, Sigurjón Friðjónsson, Þjóðskrá Íslands, 
Guðjón Steinsson, Þjóðskrá Íslandis, Magnús Sædal 
Svavarsson, Reykjavíkurborg (og FB), Bjargey 
Guðmundsdóttir, Mannvirkjastofnun

• Forföll boðuðu: Guðmundur Gunnarsson, 
Mannvirkjastofnun, Hafsteinn Pálsson, 
umhverfisráðuneyti, Einar Júlíusson, Reykjanesbæ (og FB), 
Stefán Ómar Jónsson, Mosfellsbæ



Helstu niðurstöður
• Fundarefni: BK setti fundinn og bauð fundarmenn 

velkomna. Rætt var um fundargerð síðasta fundar og það 
sem fram kom þar. Útgáfa 0.8 af þarfagreiningarskýrslunni 
var send út fyrir fundinn og var aðal málefni fundarins.

• Beðið var um athugasemdir við skýrsluna. Fundarmenn 
töldu skýrsluna lýsa vel skilningi manna á ferli 
byggingarumsókna og virðist vera almenn sátt um þá 
lýsingu. Magnús Sædal lagði fram nokkrar athugasemdir 
og voru lagfæringar gerðar samkvæmt þeim ábendingum. 
Rætt var um yfirlitsmynd, eða kerfismynd nr. 4.1.1 og voru 
fundarmenn sammála um að sú mynd lýsi vel því kerfi sem 
stefnt er að.



• Þar sem sjálf ferillýsingin virðist vera orðin nægilega 
ítarleg og nákvæm, þá er hægt að bæta kerfislýsinguna og 
kröfulýsinguna og verður það næsta verkefni 
skýrsluhöfundar, en sú vinna auðveldast ef góð sátt er um 
ferillýsinguna.

Ferillýsing



Rafrænt byggingarleyfi
Þarfalýsing unnin fyrir Mannvirkjastofnun



2012-2013

• Rafrænt byggingarleyfi þróðað í samstarfi við félag
byggingarfulltrúa, Gísli Norðdal og Einar Júlíusson voru
fulltrúar byggingarfulltrúi í þessari vinnu



Ferillýsing Kynning 17.10. 2013

Rúgbrauðsgerð



Kerfislýsing



Frumgerð



Frumgerð úttektaapps kynning 31.10 

2014, Akureyri



Staðan sem kynnt var í Reykholti 

sept 2015



Fundir með One system
Des 2014 Onesystem. 

• Farið var yfir þarfagreininguna og kerfismyndin 
útskýrð. Rétt að benda þar sérstaklega á að á 
kerfismyndin er kassi fyrir Onesystem og fyrir neðan hann 
er annar kassi sem stendur „Tengill“. Á fundinum var farið 
yfir hver virkni þessa tengils yrði. Þá voru frumgerð fyrir 
vefgátt umsækjanda sýnt sem og frumgerð fyrir vefkerfi 
byggingarfulltrúa. Einnig var frumgerð úttektapps
sýnt. Ítrekað var á fundinum sú afstaða MVS að markmið 
væri fyrst og fremst að safna gögnum í gagnagrunn en 
EKKI að búa til framendakerfi.



• Fundur 26.01.2015. Þetta var fundur um færslulýsingu 
byggingarleyfis og kerfismyndina. Þetta var 
upprifjunarfundur fyrir Onesystem – ýttt á eftir kerfisgerð 
Onesystem.

• Onesystem sendir okkur tölvupóst 17 mars 2015, eftir 
ýtrekanir um viðbrögð frá þeim. Í póstinum eru 
athugasemdir þeirra við færslulýsinguna.

• Við samþykkjum þeirra tillögur.
• http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Skodunarhandbaekur/4.028%2

0Handbók%20fyrir%20sveitarfélög%20vegna%20tenginga%20við%20byggingargátt%20útgáfa
%201.2.pdf

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Skodunarhandbaekur/4.028%20Handbók%20fyrir%20sveitarfélög%20vegna%20tenginga%20við%20byggingargátt%20útgáfa%201.2.pdf


Fundur með félagi FB okt 2015

Verkfræðingahús



Skoðunarhandbækur-

nálgun
2012-2013 Farið í gegn um þekktur skoðunarbækur s.s frá

Bifreiðaeftirliti, skipaskoðun og rafmagnsöryggi.

• Allar þessar skoðanir höfðu það sameiginlegt að þetta voru

skoðanir á vöru sem var fullbúin og búið að taka í notkun.  

• Einungis öryggisþættir skoðaðir

Skoðunarbækur sem eru gerðar á grundvelli laga um mannvirki nr. 

112/2012, eru skoðanir á eftirfarandi þáttum:

• Hönnun vöru.

• Framleiðslu vöru.

• Lokaskoðun áður en vera er tekin í notkun.

• Ekki eru skoðanir eftir að vara er tekin að fullu í notkun.



Skoðunarhandbækur-

nálgun

Haust 2013 Fundur í Rúgbrauðsgerðinni með byggingarfulltrúum.  

• Aðaláhersla á fundinu var gerð skoðunarhandbóka.

• Byggingarfulltrúum skipt í hópa eftir málaflokkum s.s. Útektir-

hönnun.

Starfsmenn byggingarsviðs héldu dags vinnufund þar sem farið var 

yfir ábendingar frá byggingarfulltrúum.



Vetur-vor 2014 Mótuð grunnhugmynd af skoðunarbókum og hún kynnt

innanhúss.

• Starfsmenn byggingarsviðs fóru um landið og hittu flesta byggingarfulltrúa. 

• Fundað var á Egilstöðum-Akureyri-Blönduósi-Borgarnesi-Selfossi-Hellu-

Reykjarnesi-Kraganum og í Reykjavík 

• Niðurstaða þessara funda var hvatning til okkar að halda áfram á þessari

braut.

Á þessum fundum fengum við ábendingu um að búa til úttektarforrit (App) 

sem væri samsvarandi því sem Eldvarnareftirlit Höfuðborgarsvæðisins hefur

búið til í samráði við MVS og notað er um allt land.

Starfsmenn byggingarsviðs skoðuð forritið hjá Slökkviliðinu. 

Við þá skoðun kom í ljós að úttektarkerfin þeirra og okkar voru sláandi lík, 

Skoðunarhandbækur-

nálgun



Sumar-haust 2014

• Þarfagreining úttektarforrits (App) unnin. 

• Unnið úr ábendingum bæði frá byggingarfulltrúum og innanhúss.

• Fundur með byggingarfulltrúum á Akureyri þar sem kynntar voru

skoðunarhandbækur.

• Aðaláhersla á fundinu var gerð skoðunarhandbóka.

• Byggingarfulltrúum skipt í hópa eftir málaflokkum hóparnir voru 8 það

voru 4 hópar sem tóku fyrir hönnun og 4 hópar sem tóku fyrir útektir.

Niðurstaða vinnuhópa voru allar mjög jákvæðar gagnvart okkar vinnu. 

Skoðunarhandbækur-nálgun



2014 - 2015

Kynningar og samráð með Hagsmunaaðilum:

• Skoðunarstofur

• Lagnafélagið

• Byggingarfræðingar.

• Arkitektafélagi

• Samband íslenskra sveitarfélaga

• Burðarþolshönnuður

• Samtök Iðnaðarins.

• Viðbrögð aðila voru á jákvæðum nótum

Skoðunarhandbækur-nálgun



Skoðunarbækurnar – staðan 2015

Skoðunarbókunum er skipt upp í 3 

gerðir skjala:

• Skoðunarhandbók

• Staðlaðar skýringar

• Verkleiðbeiningar



Föstudagur 30.10.15

9:00 Skoðunarhandbækur - Stutt kynning og 

fyrirkomulag vinnustofu kynnt. Skúli Lýðsson sérfræðingur 

MVS

9:30 Skoðunarhandbækur - Vinnustofur - Kaffi

Hópur 1. Aðaluppdrættir, Aldís

Hópur 2. Séruppdrættir, Árni, Valdimar

Hópur 3. Áfangaúttektir, Skúli

Hópur 4. Öryggis-og lokaúttektir. Benedikt

12:30 Hádegisverður

14:00 Niðurstöður vinnustofu 1 og 2

15:00 Niðurstöður vinnustofu 3 og 4

16:00 Almennar umræður

17:00 Fundi slitið

Engjateigur –2015

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Radstefnur-og-fundir/Sko%C3%B0unarhandb%20-%20Copy%20(1).pdf


Aðrar kynningar fyrir

byggingarfulltrúum
• Selfoss október 2016. Aftur var staða kerfisgerðar kynnt 

út frá kerfismynd, núna voru allir kassar merktir með 
gulum lit. Myndir frá Mínar síður MVS sýndar og svo fór 
Ólafur frá SHS yfir appið. Nefnt var að þróunarhópur væri 
að störfum og að stefna ætti að í fyrsta áfanga að klára 
gerð vefþjónusta fyrir sveitarfélög og tryggingarfélög og 
einnig gerð úttektakerfis og úttektaapps. Í annari útgáfu 
kæmi svo fyrsta útgáfa rafrænnar umsóknar um 
byggingarleyfi sem og fyrsta útgáfa byggingarfulltrúavef.



• Hafnarfjörður júní 2017(byggingarfulltrúar á suðurlandi, 
reykjanes og stórhöfuðborgarsvæðið). Farið yfir stöðu 
kerfisgerðar, nefnt var að við værum tilbúnir með grunn 
Byggingargáttar, hægt væri að senda inn rafræna umsókn, 
sveitarfélag gæti afgreitt umsókn á byggingarfulltrúavef og 
virkni gagnvart skoðunarhandbókum væri kominn. Nefnt 
var að við leitum eftir samstarfi við sveitarfélög um 
prufuverkefni.

Aðrar kynningar fyrir

byggingarfulltrúum



• Föstudagurinn 27.10.17 (Rúgbrauðsgerð)
09:00 – 10:30 Byggingargátt, Guðmundur Kjærnested frá 
Rekstrarfélagi stjórnarráðsins,
Arnar Hannesson frá Hugviti, Ólafur K Ragnarsson frá SHS 
og Skúli Lýðsson frá MVS.

• Samstarfsamningur haust 2017 við Kópavog.

• Reykjanesbær innleiðir rafrænar úttektir Vetur 2018

Aðrar kynningar fyrir

byggingarfulltrúum

http://www.mannvirkjastofnun.is/library/Skrar/Byggingarsvid/Radstefnur-og-fundir/Kynning%20%C3%A1%20okt%202017%20fundi%20me%C3%B0%20byggingarfulltr%C3%BAum-rek.pdf

