
Mannvirkjagátt





Staðan í október

• Mannvirkjagátt er tilbúin í prufunotkun

• Samstarfsamningar um prufunotkun hjá Kópavogsbæ og Hveragerðisbæ frágengnir

• Allt ferlið er tilbúið til prufunotkunar
• Grunnumsókn um byggingarleyfi
• Afgreiðsla leyfisveitanda um grunnumsókn
• Innsending séruppdrátta
• Afgreiðsla og útgáfa byggingarleyfis
• Úttektir á hönnunargögnum, áfangaúttektir, öryggis- og lokaúttektir

• Rafræn umsókn er tilbúin

• Móttaka á byggingarleyfisumsóknum er tilbúin

• Allar tengingar (vefþjónustur) tilbúnar, handbækur um tengingarvinnu til staðar

• Tenging við Granna til staðar að mestu leiti

• Tenging við Onesystem í smíðum



Til hvers prufunotkun ?

• Til að fínpússa kerfin

• Til að fá endurgjöf frá sveitarfélögum

• Til að fá endurgjöf frá umsækjendum

• Til að undirbúa fyrir fulla og almenna notkun



Hvað verður gert í prufunotkuninni ?

• Byggingarleyfi sveitarfélaganna tveggja verða lesinn inn í 
Byggingargátt

• Úttektir verða framkvæmdar með Úttektaappi sem er rafrænir
skoðunarlistar MVS

• Opnað verður á afmarkaða notkun rafræns byggingarleyfis

• Sveitarfélögin munu afgreiða umsóknir í sínum kerfum og senda inn í 
byggingargátt

• Reiknað er með að prufunotkunin standi yfir okt - mars



Eigandi Veitir hönnunarstjóra
aðgang

Hönnunarstjóri Sendir grunnumsókn
Sendir séruppdrætti
Veitir byggingarstjóra
aðgang
Skráir iðnmeistara og
hönnuði

Skoðunarmaður Sendir inn úttektir með
úttektaappi

Leyfisveitandi Afgreiðir umsóknir

Sýning byggingargáttar - Þátttakendur



Demo



Byggingargátt er að verða tilbúin

• Niðurstöður prufunotkunar verða notaðar til að fullklára
Byggingargátt

• Eftir fyrsta ársfjórðung næsta árs er MVS tilbúin að mæta lagalegum
skyldum sínum gagnvart gagnasafni um mannvirkjagerð

• Sveitarfélög fara með stjórnsýslu byggingarmála og þau eiga, 
samkvæmt Lögum um mannvirki, að koma upplýsingum, sem varða 
byggingarleyfið, inn í byggingargátt. 

• Kerfi sveitarfélaganna eru að verða tilbúin, Granni og Onesystem

• Stöndum saman að breyttu og rafvæddu ferli



Ávinningur sveitarfélaganna er markþættur

• Skráning í kerfi verður sjálfvirk

• Gæði gagna batnar og verða samræmd milli sveitarfélaga

• Pappírsnotkun minnkar

• Gæði úttekta aukast og samræming verður á úttektum sveitarfélaga

• Bætt þjónusta við eigendur mannvirkja og aðila á byggingarmarkaði


