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Staða verkefnisins

 Þarfagreining fyrir rafrænt byggingarleyfi lauk 2013 og hófst smíði kerfisins sama ár

 Eftir byrjunarörðugleika er kominn góður gangur í verkið.

 Fimm verkhlutar hafa verið gangsettir og er staða þeirra þessi:

 Áfangi 1:  Uppsetning á umhverfi.  Staða:  Lokið

 Áfangi 2:  Löggildingar, starfsleyfi og fleira.  Staða:  Verklok áætluð nóv 2014

 Áfangi 3:  Byggingarleyfi, form og vefþjónusta.  Staða: Verklok áætluð nóv 2014

 Áfangi 4:  Byggingarleyfi, Byggingarfulltrúar

 Áfangi 5:  Tengingar við tölvukerfi tryggingarfélaga

 Að loknum þessum áföngum er kominn grunnur fyrir kerfi rafræns byggingarleyfis

 Vinnu við greiningu úttektapps er langt kominn.



Kerfishönnun
Kerfislýsing, kerfishönnun, frumgerð og virkniskröfur



Kerfiseiningar
 Um þrjár megin kerfiseiningar er að ræða, vefgátt 

fyrir umsækjendur, kerfislausnir fyrir 
byggingarfulltrúa og safn kerfa hjá Þjóðskrá og  
Mannvirkjastofnun

 Vefgátt umsækjenda samanstendur af umsóknum 
fyrir eigendur mannvirkja, hönnunastjóram, 
byggingarstjóra og skoðunarstofur.

 Tölvukerfi byggingarfulltrúa tengjast kerfum 
Mannvirkjastofnunar og Þjóðskrár með 
vefþjónustum.  Fyrir smærri embætti verður  útbúin 
afgreiðsluvefur sem mun innihalda alla grunnþætti 
sem þarf til að geta afgreitt rafræna umsókn um 
byggingarleyfi.

 Kerfi Mannvirkjastofnunar og Þjóðskrá mun mynda 
saman rafrænt þjónustulag.  Megin upplýsingakerfi 
Mannvirkjastofnun munu verða Mannvirkjaskrá og 
Aðilaskrá.  Mannvirkjaskrá mun innihalda 
upplýsingar um öll mannvirki og byggingarleyfi er 
þeim tengjast.  Aðilaskrá mun innhalda 
grunnupplýsingar um alla aðila er starfa við 
byggingarframkvæmdir og sem gerðar eru kröfur til 
um löggildingu/starfsleyfi. 

 Kerfislýsingar og virkniskröfur hafa verið skilgreindar 
fyrir flestar af þessum kerfiseiningum.  Frumgerðir 
(e. protoype)  hafa verið unnar fyrir vefgátt 
umsækjanda sem og fyrir vefkerfi byggingarfulltrúa.
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Frumgerð fyrir vefgátt umsækjenda
 Gátt þar sem auðvelt og einfalt á að vera að sækja um 

rafrænt byggingarleyfi.  Notendur geta vistað umsóknir 
og skjöl og sent að lokum fullunna umsókn þegar hún 
liggur fyrir.

 Gáttin verður tengd við Ísland.is og auðkenni Ísland.is 
notað (Rafrænt skilríki og/eða Íslandslykill)

 Eigandi getur aðgangsstýrt umsókn og þannig geta 
margir notendur unnið saman að einni umsókn.  

 Umsóknin breytist eftir því hvar í ferlinu hún er og eftir því 
hvaða kröfur eru gerðar á hverju stigi.  Umsóknin fer í 
gegnum heildarferlið, þ.e. frá upphaflegri umsókn til 
lokaúttektar mannvirkis.

 Umsækjandi eru krafðir um að útfylla gátlista með aðal-
og séruppdráttum.  

 Úttektir byggingarfulltrúa  eru aðgengilegar í kerfinu.  
Byggingarstjórar geta einnig skráð eigin úttektarskýrslur.  

 Við úttektir verður stuðst við staðlaðar athugasemdir sem 
byggingarstjóri getur svarað rafrænt.  Við lokaúttekt er 
hægt að skoða hvort viðeigandi svör liggi fyrir öllum 
athugasemdum gerðar við framkvæmdina.

 Ef sveitarfélag eða byggingarstjóri þess óskar er hægt að 
senda rafræna beiðni á skoðunarstofu um úttekt.  
Skoðunarstofan skilar skoðunarskýrslunni rafrænt og er 
hún aðgengileg í gáttinni. 

Megin virkni



Frumgerð fyrir vefgátt umsækjenda

 Flókin umsókn gerð einfaldari með 
skrefauppbyggingu

 Staðsetning valin úr fasteignaskrá Þjóðskrár

 Notandinn þaf að flokka umsóknina og skila inn 
almennri lýsingu á framkvæmdinni.  

 Hönnunarstjóri, byggingarstjóri og iðnmeistarar 
eru valdir úr Aðilaskrá MVS sem tryggir að um sé 
að ræða aðila sem hafa sínar heimildir í lagi, hvað 
varðar löggilding/starfsleyfi og tryggingar. 

 Gátlistar eru notaðir til að stuðla að betri gæðum 
hönnunarskjala sem og að öll fylgiskjöl fylgi með 
innsendum umsóknum.  

 Hönnunarskjöl er sett inn sem viðhengi með 
umsókn.  Tilgreina þarf tegund viðhengis og 
almenna lýsingu á hlutverki þess.  Útgáfustjórnun 
verður notuð á fylgiskjölum umsóknar.

 Gáttin verður tengd við kröfupott banka og 
sparisjóða vegna innheimtu á afgreiðslugjöldum 
umsókna.

 Aðeins villuprófaðar umsóknir með greiddu 
afgreiðslugjaldi verða senda sveitarfélagi til 
afgreiðslu.

Kröfur um virkni



Frumgerð fyrir vefkerfi byggingarfulltrúa

 Vefur ætlaður smærri 
embættum.  Kerfinu er  EKKI 
ætlað að koma í stað núverandi 
kerfa. Vefþjónustutengingar við 
þau kerfi verða til staðar.

 Hægt að skoða umsóknir um 
byggingarleyfi ásamt 
fylgiskjölum.  Hægt að skoða 
gátlista og gera athugasemdir 
við hann sem síðan eru 
aðgengileg umsækjanda 

 Hægt að vista skjöl 
byggingarfulltrúa tengd 
umsókninni.

 Hægt að senda 
tilkynningar/rafræn bréf til 
umsækjenda.

 Mannvirkja- og aðilaskrá 
aðgengilegar

Megin virkni



 Upplýsingar um mannvirkið sem 
byggja á

 Upplýsingar um aðila tengda 
umsókninni (löggilding og 
tryggingar)

 Upplýsingar um greiðslu 
afgreiðslugjalda

 Hægt að rýna hönnunarskjöl og 
hafna/samþykkja.  Hægt að “rafrænt 
stimpla” hönnunarskjöl

 Hægt að rýna gátlista og gera við þá 
athugasemdir sem síðan eru 
sýnilegir umsækjanda.

 Hægt að nota stöðluð svarbréf og 
staðlaða texta í samskiptum við 
umsækjanedur. 

 Virkni umsóknarinnar breytist eftir 
því sem hún fer í gegnum ferlið.

Kröfur um virkni
Frumgerð fyrir vefkerfi byggingarfulltrúa



Tengingar við tölvukerfi tryggingarfélaga
 Frá byggingargátt sé hægt að sækja 

um starfsábyrgðartryggingar

 Aðeins verði hægt að setja aðila 
(hönnunarstjóri/byggingarstjóri) á 
byggingarleyfisumsókn sem hafa 
tryggingar í lagi

 Í vefkerfi byggingarfulltrúa sé hægt 
að skoða stöðu trygginga

 Viðvaranir um niðurfellingu 
trygginga sýnileg bæði 
byggingarfulltrúum og umsækjanda 
byggingarleyfis

 Ekki verður hægt að senda inn 
úttektir ef aðilar byggingarleyfis 
hafa ógildar tryggingar.

 Í tölvukerfum tryggingarfélaga verði 
hægt að skoða hvort löggilding 
umsækjanda sé í lagi eður ei.

Kröfur um virkni



Kerfissmíði
Kynning Hugvits





Úttektakerfi



Hönnunarforsendur

 Nái utan um skráningu niðurstaða 
úttekta hönnunargagna og 
áfangaúttekta

 Kerfið verði til fyrir vef og 
spjaldtölvur/snjallsíma.

 Vefútgáfa verði hluti af vefkerfi 
byggingarfulltrúa

 Spjaldtölvuútgáfur verði til IOS 
(Apple Ipad) og Android stýrikerfi.

 Í spjaldtölvuútgáfu verði svokölluð 
„offline“ virkni, þ.e. hægt sé að nota 
kerfið þó netssamband sé ekki 
tilgengilegt.

 Hægt verði að „ýta“ gögnum og 
kerfisuppfærslum í spjaldtölvur.



Sýning frumgerðar úttektakerfi fyrir spjaldtölvu


