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Stjórnsýsla mannvirkjamála

▪ Umhverfis- og 
auðlindaráðuneytið
▪ Mannvirkjastofnun
▪ Skipulagsstofnun

▪ Sveitarfélög
▪ Byggingarfulltrúar 

(byggingarnefnd)
▪ Skipulagsfulltrúar 

(skipulagsnefnd)

▪ Úrskurðarnefnd 
umhverfis- og 
auðlindamála

➢ Fer með yfirstjórn mannvirkjamála
➢ Eftirlit, ráðgjöf, umsagnir, ákvarðanir um túlkun

➢ Eftirlit, leiðbeiningar, umsagnir, landsskipulagsstefna

➢ Bera ábyrgð á að stjórnsýsla og eftirlit bygginga- og 
skipulagsfulltrúa séu í samræmi við lög
➢ Framkvæma eftirlit og veita byggingarleyfi

➢ Framkvæma eftirlit, hafa umsjón með skipulagsgerð

➢ Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
➢ Úrskurðir vegna ákvarðana byggingarfulltrúa og 

skipulagsfulltrúa/sveitarfélaga vegna skipulags

➢ Lög um mannvirki, skipulagslög, byggingarreglugerð, lög 
um umhverfismat, lög um mat á umhverfisáhrifum, 



Umhverfisráðherra

Leiðbeiningar

Sveitarfélag

Byggingarfulltrúi

Stjórnvaldsákvörðun

Úrskurðarnefnd umhverfis-
og auðlindamála 

(UUA)

Mannvirkjastofnun

Vafi á bygg.leyfisskyldu



Almennt um leiðbeinandi 
hlutverk Mannvirkjastofnunar



➢ Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laga um mannvirki skal Mannvirkjastofnun
• hafa eftirlit með framkvæmd laga um mannvirki, brunavarnir og öryggi

raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga
• tryggja samræmingu á byggingareftirliti og eldvarnaeftirliti

➢ Gerð leiðbeininga, verklagsreglna og skoðunarhandbóka á fagsviði
stofnunarinnar

➢ Vera öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar um mannvirkjamál og veita
umsögn um álitamál á því sviði.

➢ Taka til athugunar að eigin frumkvæði eða skv. ábendingu hvort
afgreiðsla byggingarfulltrúa hafi farið í bága við lög.

Hvað felst eiginlega í þessu?

Hlutverk Mannvirkjastofnunar



• Leiðbeiningar á vef Mannvirkjastofnunar

• Skoðunarhandbækur: Bindandi álit á
tæknilegum ákvæðum skv. 2. mgr. 17. gr.

• Leiðbeiningar um túlkun á ákvæðum laga
um mannvirki og reglugerða byggða á þeim

Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar til 

byggingarfulltrúa



Íhlutunarréttur MVS 

skv. 18. gr. mvl. 

Mannvirkjastofnun getur tekið til 
athugunar að eigin frumkvæði eða 
samkvæmt ábendingu hvort afgreiðsla 
byggingarfulltrúa hafi farið í bága við 
lög. 

– Mannvirkjastofnun kallar eftir skýringum frá 
BF og sveitarfélagi og getur gert ráðstafanir til 
úrbóta telji hún að ekki hafi verið farið eftir 
mvl. eða reglugerðum á grundvelli þeirra



Íhlutunarréttur frh.

• Hér er EKKI um almenna kæruleið fyrir borgara 
að ræða! 

– Kæra á ákvarðanir byggingarfulltrúa til UUA skv. 59. gr. 
mvl.

– Kvarta á til sveitarfélags undan vinnubrögðum 
byggingarfulltrúa

• Um er að ræða úrræði sem MVS getur beitt í 
undantekningartilvikum verði hún vör við að 
framkvæmd eftirlits með mannvirkjagerð sé ekki 
í samræmi við lög

– Ef aðili kemur ábendingu á framfæri við MVS ræður 
stofnunin hvort hún bregst við og kannar málið.

– Almennt á að beina fólki til kærunefndar. 



Stjórnsýslulegt hlutverk byggingarfulltrúa f.h. sveitarfélaga

HLUTVERK

BYGGINGARFULLTRÚA



Hlutverk byggingarfulltrúa

• 8. gr. mvl. Í hverju sveitarfélagi skal starfa 
byggingarfulltrúi sem sveitarstjórn ræður.

• Byggingarfulltrúi hefur eftirlit með 
mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2. mgr. 9. 
gr. mvl.

• 4. gr. mvl. Sveitarstjórn ber ábyrgð á að 
stjórnsýsla byggingarfulltrúa sé í samræmi við 
ákvæði laganna. 
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Almennt um stjórnsýslulög, nr. 37/1993

• Gilda um alla opinbera stjórnsýslu

• Ríki og sveitarfélög

• Þegar teknar eru ákvarðanir um rétt eða 
skyldu manna (stjórnvaldsákvarðanir)

• Byggingarfulltrúar taka slíkar ákvarðanir, t.d. 
við veitingu/synjun byggingarleyfis og verða 
því að fara eftir ákvæðum stjórnsýslulaga við 
ákvarðanatöku og í málsmeðferð
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Stjórnsýslulög nr. 37/1993

• Lögin mæla fyrir um ákveðnar reglur sem
stjórnvöld verða að fara eftir í samskiptum
sínum við borgarana.

• Tilgangur reglnanna er að koma á ákveðnu
jafnvægi milli stjórnvalda og borgaranna.

• Til að tryggja sanngjarna málsmeðferð.



Byggingarfulltrúi tekur stjórnvaldsákvarðanir, 
ákvarðanir um rétt og/eða skyldu borgara

• Hann er því bundinn af stjórnsýslulögum í 
störfum sínum og þarf m.a. að gæta að:
➢ Leiðbeiningarskyldu

➢ Rannsóknarreglu

➢ Málshraðareglu

➢ Hæfisreglum

 Þrátt fyrir að ekki sé um stjórnvaldsákvörðun að ræða er 
byggingarfulltrúi ávallt bundinn af hinum almennu óskráðu 
grundvallarreglum stjórnsýsluréttarins. 
➢ Réttmætisreglan (reglan um málefnalega stjórnsýslu)

➢ Jafnræðisreglan

➢ Meðalhófsreglan o.fl.



DÆMI 1

• Sótt er um stöðuleyfi vegna tímabundinna eða
lausra bygginga.

• Byggingarfulltrúi er óviss um túlkun
lagaákvæðis og veit ekki hvort hann eigi að
veita stöðuleyfi eða um byggingarleyfisskylda
framkvæmd er að ræða.

• Hvað á byggingarfulltrúinn að gera?



Svar við dæmi 1

1) Byggingarfulltrúa ber að taka ákvörðun. 

• Hann getur ekki komið sér undan því. 

2) Rannsóknarreglan skv. 10. gr. ssl. 

• BF ber að rannsaka málið eins og honum er 
framast unnt og afla sér upplýsinga sjálfur, t.d. 
hjá Mannvirkjastofnun um túlkun ákvæðisins.

3) Málshraði skv. 9. gr. ssl. 

• BF ber skylda til að ljúka málinu svo fljótt sem 
auðið er. 

• Óhæfilegar tafir á máli má kæra til UUA! 



Hvað á byggingarfulltrúi 

ekki að gera?

• Byggingarfulltrúi á ekki að vísa 
umsækjanda til MVS til að fá túlkun á 
lagaákvæði í stað þess að leita eftir því 
sjálfur við meðferð málsins. 

• Byggingarfulltrúi má ekki skilyrða ákvörðun 
sína við það að umsækjandi fái álit 
lögfræðings eða annars stjórnvalds

– Honum ber skylda til að taka ákvörðun!



DÆMI 2

• Byggingarfulltrúi synjar um byggingarleyfi og
umsækjandi er verulega ósáttur.

• Umsækjandi herjar á byggingarfulltrúa og
kvartar yfir málsmeðferð og niðurstöðu
málsins.

• Umsækjandi ræður sér lögfræðing og sendir
rökstuðning hans til byggingarfulltrúa.
Byggingarfulltrúi byrjar að efast um ákvörðun
sína.

• Hvað á byggingarfulltrúinn að gera?



Svar við dæmi 2: 

efnisleg ákvörðun
1) Leiðbeiningarskylda skv. 7. og 20. gr. ssl. 

• Byggingarfulltrúa ber að leiðbeina aðila m.a. um 
kæruheimild og kærufrest, hvert skuli beina kæru 
sem og kærugjöld. Oft staðlaður texti í ákvörðun.

2) Endurupptaka máls skv. 24. gr. ssl.  

• BF ber að taka afstöðu til beiðnar um endurupptöku

• Beiðni um endurupptöku máls slítur kærufrest

• BF getur verið skylt að endurupptaka mál
• Ófullnægjandi/rangar upplýsingar um málsatvik

• Málsatvik breyst verulega frá ákvörðun

• Afturköllun ákvörðunar skv. 25. gr. ssl



Svar við dæmi 2: 

málsmeðferð
Byggingarfulltrúa ber að leiðbeina aðila skv. 7. gr. 
ssl. um það hvert hann geti beint kvörtunum sínum 
yfir málsmeðferð byggingarfulltrúa

1) Ef ákvörðun er kærð fjallar UAA fjallar um 
efnislega niðurstöðu BF og einnig málsmeðferð 
ef ástæða þykir til

2) Ef ákvörðun er ekki kærð getur aðili kvartað til 
sveitarfélags vegna stjórnsýslu BF

3) Aðili getur komið ábendingu á framfæri til MVS 
en það jafngildir ekki kvörtun/kæru og MVS er 
ekki skylt að kanna málið



Dæmi 3

• Leitað er til byggingarfulltrúa vegna 
ágreinings eigenda tveggja húsa. 

• Annar telur að þök húsanna, sem eru 
samtengd, séu í sameign þeirra en hinn 
telur að þökin séu augljóslega sundurgreint 
og séu því í séreign hvors um sig. 

• Hvað á byggingarfulltrúi að gera?



Svar við dæmi 3

1) Byggingarfulltrúi getur orðið við beiðni 
um gögn, t.d. teikningar af húsum

2) BF tekur ekki afstöðu vegna ágreiningsins. 
Það er ekki á hans valdssviði - hann hefur 
ekki heimild til þess

3) Kærunefnd húsmála úrskurðar í slíkum 
málum – vísa þangað

4) Ekki vísa til MVS – hefur ekkert með slík 
mál að gera



Samantekt

• Mannvirkjastofnun veitir 
byggingarfulltrúum leiðbeiningar

• Byggingarfulltrúar veita aðilum máls 
leiðbeiningar

• Ekki á að vísa aðilum á Mannvirkjastofnun 
til leiðbeininga eða kvartana

• Mannvirkjastofnun tekur við ábendingum 
en er ekki skylt að bregðast við þeim


