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Smá skilaboð 

áður en við byrjum...

• Staðfesting Mannvirkjastofnunar um að 
rafvirkjameistari hafi tilkynnt til hennar að 
raforkuvirki mannvirkisins sé tilbúið til 
úttektar.

• Helgunarsvæði flutningslína







Almennt um byggingareftirlit, 
hlutverk Mannvirkjastofnunar og 

úrræði byggingarfulltrúa
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Umsókn um byggingarleyfi

Samþykkt byggingaráforma

Byggingarleyfi

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Framkvæmdir hefjast

Öryggisúttekt

Lokaúttekt

Séruppdrættir yfirfarnir og samþykktir

Aðaluppdrættir yfirfarnir og samþykktir

• Lög um mannvirki
• Byggingarreglugerð
• Leiðbeiningar MVS
• Skoðunarhandbækur
• Gagnasafn MVS









Hlutverk byggingarfulltrúa

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

• 4. gr. mvl. Sveitarstjórn ber ábyrgð á að 
stjórnsýsla byggingarfulltrúa sé í samræmi við 
ákvæði laganna. Byggingarfulltrúi annast eftirlit 
með mannvirkjagerð sem fellur undir 1. og 2. 
mgr. 9. gr.

• 7. gr. mvl. Sveitarstjórn er heimilt með sérstakri 
samþykkt að kveða á um að í sveitarfélaginu 
starfi byggingarnefnd sem fjalli um 
byggingarleyfisumsókn áður en byggingarfulltrúi 
gefur út byggingarleyfi...



Samþykktir sveitarfélaga um 

byggingarnefndir



Hlutverk byggingarfulltrúa

• Fyrst og fremst skilgreint í lögum um mannvirki 
og byggingarreglugerð

• Útgáfa byggingarleyfa, byggingareftirlit, þ.m.t. 
beiting þvingunarúrræða

• Eftirlit með byggðu umhverfi 3.10.1 brgl.

• Aukin ábyrgð byggingarfulltrúa í 
mannvirkjalögum, sérstaklega ef heimild 7. gr. 
um stofnun byggingarnefndar er ekki nýtt

• Tæknilegi hluti byggingarleyfis

• Gerð krafa um faglega hæfni



3.10.1. gr.

Hlutverk byggingarfulltrúa.

Byggingarfulltrúi skal hafa eftirlit með því að sótt sé um byggingarleyfi 

fyrir byggingarleyfisskyldum framkvæmdum og breyttri notkun 

mannvirkja í umdæmi hans, sbr. 2.3. kafla, og að öðru leyti sé fylgt

ákvæðum reglugerðar þessarar í umdæmi hans. Jafnframt skal 

byggingarfulltrúi eftir föngum hafa eftirlit með því að viðhald húsa og 

mannvirkja í umdæmi hans sé viðhlítandi.

Verði byggingarfulltrúi þess var að byggingarleyfisskyld framkvæmd 

sé hafin án þess að leyfi sé fengið fyrir henni, ekki er sótt um leyfi fyrir 

breyttri notkun mannvirkis, það byggt á annan hátt en leyfi stendur til, 

mannvirkið eða notkun þess brýtur í bága við skipulagsskilmála, 

mannvirki er tekið í notkun án þess að öryggisúttekt hafi farið fram 

eða ef mannvirki er tekið til annarra nota en heimilt er samkvæmt 

útgefnu byggingarleyfi skal hann grípa til viðeigandi aðgerða og 

úrræða í samræmi við ákvæði reglugerðar þessarar og X. kafla laga 

um mannvirki. Sama gildir ef ásigkomulagi, frágangi, umhverfi eða 

viðhaldi húss, annars mannvirkis eða lóðar er ábótavant, af því stafar 

hætta eða það telst skaðlegt heilsu að mati byggingarfulltrúa eða ekki 

er gengið frá því samkvæmt samþykktum uppdráttum, lögum, 

reglugerðum og byggingarlýsingu.



Hlutverk Mannvirkjastofnunar

• Samræming byggingareftirlits um land allt, 
leiðbeiningar, skoðunarhandbækur, miðlægur 
gagnagrunnur, íhlutunarréttur

• Öryggi mannvirkja, hollustuhættir og aðgengi 
• Eftirlit með tiltekinni mannvirkjagerð
• Markaðseftirlit með byggingarvörum
• Eftirlit með framkvæmd laga:

• um mannvirki
• um brunavarnir
• um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga



• Leiðbeiningablöð

• Skoðunarhandbækur – túlkun á tæknilegum 
ákvæðum

• Gagnasafn

• Almenn túlkun á ákvæðum byggingarreglugerðar

• „Andlegur stuðningur“

• Ekki úrskurðarvald í einstaka ágreiningsmálum, t.d. 
varðandi skil á gögnum, um hönnun eða um 
framkvæmd úttekta

Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar til 

byggingarfulltrúa



Umhverfisráðherra

Mannvirkjastofnun

Byggingareftirlit

Eigandi byggingar eða mannvirkis
Mannvirki

Sveitarfélag

Byggingafulltrúi

Hönnuðir

Byggingarstjóri
Iðnaðarmenn/ Verktakar

Byggingareftirlit

Staðlaráð

Slökkvilið

Eldvarnareftirlit
Lög um 

mannvirki

Lög um brunavarnir

Lög um mannvirki



Þvingunarúrræði og viðurlög

• Stöðvun framkvæmda eða notkunar

• Lokun mannvirkis

• Mannvirki fjarlægt, jarðrask afmáð eða starfsemi 
hætt

• Dagsektir

• Áminning eða missir starfsleyfis/löggildingar

• Sektir, fangelsi



Dæmi um brot

• Ekki sótt um byggingarleyfi

– Fyrir mannvirki eða breytingum á 
mannvirkjum

– Fyrir breyttri notkun, t.d. ef atvinnuhúsnæði 
er breytt í íbúðarhúsnæði

• Vanrækt að óska eftir áfangaúttektum

• Ekki byggt í samræmi við lög og reglur

• Mannvirki tekið í notkun án 
öryggisúttektar

• Lokaúttekt fer ekki fram



Dæmi 1
Ekki sótt um byggingarleyfi
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1. mgr. 3.10.1. gr.
...Byggingarfulltrúi skal hafa eftirlit með því að sótt 
sé um byggingarleyfi fyrir byggingarleyfisskyldum 
framkvæmdum og breyttri notkun mannvirkja í 
umdæmi hans, sbr. 2.3. kafla, og að öðru leyti sé 
fylgt ákvæðum reglugerðar þessarar í umdæmi 
hans...



Umsókn um byggingarleyfi

Samþykkt byggingaráforma

Byggingarleyfi

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Framkvæmdir hefjast

Öryggisúttekt

Lokaúttekt

Séruppdrættir yfirfarnir og samþykktir

Aðaluppdrættir yfirfarnir og samþykktir

DÆMI 1: 

Ekki sótt um byggingarleyfi

- nýtt mannvirki

- breyting á mannvirki

- breytt notkun



Hvernig koma slík mál til 

byggingarfulltrúa?

• Kvörtun frá þriðja aðila

• Að frumkvæði byggingarfulltrúa

• Sama málsmeðferð



3.10.1. gr.
...Verði byggingarfulltrúi þess var að 
byggingarleyfisskyld framkvæmd sé hafin án 
þess að leyfi sé fengið fyrir henni, ekki er sótt 
um leyfi fyrir breyttri notkun mannvirkis...
... skal hann grípa til viðeigandi aðgerða og 
úrræða í samræmi við ákvæði reglugerðar
þessarar og X. kafla laga um mannvirki...



Umsókn um byggingarleyfi

Samþykkt byggingaráforma

Byggingarleyfi

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Framkvæmdir hefjast

Öryggisúttekt

Lokaúttekt

Séruppdrættir yfirfarnir og samþykktir

Aðaluppdrættir yfirfarnir og samþykktir

DÆMI 1: 
Ekki sótt um byggingarleyfi

- nýtt mannvirki
- breyting á mannvirki
- breytt notkun

2.9.1. gr.
...getur leyfisveitandi stöðvað slíkar 
framkvæmdir eða notkun tafarlaust 
og fyrirskipað lokun mannvirkisins....



Úr leiðbeiningum 
Mannvirkjastofnunar: 



...Ef byggingarframkvæmd er hafin án þess að 
leyfi sé fengið fyrir henni eða hún brýtur í bága 
við skipulag getur leyfisveitandi krafist þess að 
hið ólöglega mannvirki eða byggingarhluti sé 
fjarlægt, jarðrask afmáð eða starfsemi hætt. 
Sinni eigandi ekki þeirri kröfu er heimilt að 
vinna slík verk á hans kostnað...



Úr leiðbeiningum 
Mannvirkjastofnunar: 



Dæmi 2
Ekki óskað eftir áfangaúttektum
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Umsókn um byggingarleyfi

Samþykkt byggingaráforma

Byggingarleyfi

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Framkvæmdir hefjast

Öryggisúttekt

Lokaúttekt

Séruppdrættir yfirfarnir og samþykktir

Aðaluppdrættir yfirfarnir og samþykktir

DÆMI 2: 

Ekki óskað eftir áfangaúttektum



3. mgr. 15. gr. laga um mannvirki:

Eigandi ber ábyrgð á að fram fari 
lögboðið eftirlit með byggingu 
mannvirkisins í samræmi við 
ákvæði laga þessara.



2. mgr. 29. gr. laga um mannvirki
Byggingarstjóri skal í umboði eiganda annast samskipti 
við leyfisveitendur, eftirlitsaðila mannvirkis, hönnuði 
og iðnmeistara, auk annarra sem að verkinu koma. Skal 
hann sjá um að aflað sé nauðsynlegra heimilda vegna 
framkvæmdarinnar, eftir því sem lög og reglugerðir 
mæla fyrir.

6. mgr. 29. gr. laga um mannvirki
Byggingarstjóri skal gera eftirlitsaðila viðvart um lok 
úttektarskyldra verkþátta og vera viðstaddur úttektir. 
Hann skal jafnframt tilkynna viðeigandi iðnmeisturum 
og hönnuðum með sannanlegum hætti um úttektir 
nema samningur þeirra á milli kveði á um annað.



1. mgr. 34. gr. Áfangaúttektir.
Mannvirki skulu byggð þannig að þau uppfylli 
ákvæði laga þessara og reglugerða sem settar 
hafa verið samkvæmt þeim. Gerðar skulu 
áfangaúttektir á einstökum verkþáttum 
mannvirkjagerðar þar sem eftirlitsaðili kannar 
hvort viðkomandi þáttur sé í samræmi við 
samþykkt hönnunargögn, lög þessi og reglugerðir 
sem settar hafa verið samkvæmt þeim.

Lög um mannvirki



2. mgr. 34. gr. Áfangaúttektir.
Byggingarstjóri mannvirkis skal fyrir hönd eiganda 
þess sjá til þess að áfangaúttektir fari fram og 
tilkynnir eftirlitsaðila um þær. Byggingarstjóra er 
skylt að vera viðstaddur áfangaúttektir. Enn 
fremur skal iðnmeistari eða sá sem hann tilnefnir í 
sinn stað vera viðstaddur úttekt á þeim 
verkþáttum sem eru á hans ábyrgðarsviði nema 
um annað sé samið í samningi milli iðnmeistara 
og eiganda.



3. og 4. mgr. 34. gr. Áfangaúttektir.

Geri eftirlitsaðili alvarlegar athugasemdir við 
úttekt verkþáttar skal byggingarstjóri sjá til þess 
að bætt sé úr og áfangaúttekt endurtekin.

Leggi eigandi mannvirkis fram skriflega 
greinargerð um innra eftirlit byggingarstjóra getur 
útgefandi byggingarleyfis heimilað 
byggingarstjóra að gera sjálfur einstakar 
áfangaúttektir.



Byggingarreglugerð

3.7.4. gr. byggingarreglugerðar.

Eigin úttektir byggingarstjóra.

Leggi eigandi mannvirkis fram skriflega greinargerð um 
innra eftirlit byggingarstjóra getur leyfisveitandi 
heimilað byggingarstjóra að gera sjálfur einstakar 
áfangaúttektir. Skilyrði er að byggingarstjórinn hafi 
gæðakerfi sem uppfyllir kröfur reglugerðar þessarar.



3.7.4. gr. byggingarreglugerðar. FRH

Áður en leyfi skv. 1. mgr. er veitt skal liggja fyrir 
verkáætlun af hálfu byggingarstjóra og skriflegt 
samkomulag milli byggingarstjóra og leyfisveitanda um 
framkvæmd úttektanna. Í samkomulaginu skal koma fram 
hvenær, hve oft og hvernig byggingarstjóra ber að 
tilkynna leyfisveitanda um að tilskilin úttekt hafi farið 
fram. Jafnframt skal þar vera ákvæði um að leyfisveitanda 
sé tilkynnt um verklok þess verkþáttar sem heimildin 
tekur til svo og að byggingarstjóra beri að tilkynna um 
tafir á framkvæmd eða ef vinnu við framkvæmdina er 
hætt tímabundið.



3.7.4. gr. byggingarreglugerðar. FRH

Gögn um eigin úttektir byggingarstjóra skulu varðveitt á 
byggingarstað þannig að leyfisveitandi geti haft eftirlit 
með því að allar úttektir hafi farið fram.

Starfi byggingarstjóri ekki í samræmi við samkomulag 
hans við leyfisveitanda um eigin úttektir er leyfisveitanda 
heimilt að rifta því án frekari viðvarana.





Eigin úttektir byggingarstjóra

• Mjög margar úttektir í byggingarreglugerð.

• Æskilegt að byggingarstjóri geri sjálfur sem flestar 
úttektir. 

• Þó ekki hægt að skylda hann til þess.

• Gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra.

• Byggingarstjóri styðst við skoðunarhandbók við 
framkvæmd úttektanna. 

• Sem segir honum nákvæmlega hvaða þætti hann 
á að taka út.



• Nauðsynlegt að fylgjast reglulega með því hvort 
og hvernig byggingarstjóri skráir úttektir.

• Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með 
gæðastjórnunarkerfum byggingarstjóra.

• Hægt að láta Mannvirkjastofnun vita ef 
byggingarfulltrúi verður var við vanrækslu 
byggingarstjóra á að láta fara fram áfangaúttektir. 

• Mannvirkjastofnun tekur út 
gæðastjórnunarkerfið.

• Verklagsreglur stofnunarinnar um þetta þó ekki 
tilbúnar.

Eigin úttektir byggingarstjóra



Eftirlit byggingarfulltrúa

• Meginþungi eftirlits með því að 
áfangaúttektir fari fram er í höndum 
byggingarfulltrúa.



• Nauðsynlegt er að fylgjast með framgangi 
verka eftir að byggingarleyfi hefur verið 
gefið út.

• Byggingareftirlit á að vera skilvirkt og 
sanngjarnt.

• Meðalhófsreglan.

• Ef gripið er snemma inn í málin er líklegra 
að vægari aðgerðir/tiltal dugi.

• Ef brot á lögum eru látin afskiptalaus lengi 
getur verið erfitt og ótrúverðugt að beita 
ströngum úrræðum.



• Mjög slæmt ef t.d. kemur í ljós að 
framkvæmdum er lokið eða þær langt 
komnar og engar úttektir hafa farið fram.

• Alvarlegt brot á reglum.

• Eðlilegt að tekið sé á slíku af festu og 
þvingunarúrræðum beitt en betra ef gripið 
er inn í fyrr.



14. gr. Gildistími byggingarleyfis.

Byggingarleyfi fellur úr gildi hafi byggingarframkvæmdir ekki 

hafist innan 12 mánaða frá útgáfu þess. Í reglugerð skal kveða 

nánar á um hvenær talið er að byggingarframkvæmdir séu 

hafnar.

Nú stöðvast byggingarframkvæmdir í eitt ár eða lengur og getur 

leyfisveitandi þá að undangenginni aðvörun fellt byggingarleyfið 

úr gildi.

Hafi byggingarframkvæmdir stöðvast í tvö ár hið skemmsta 

getur leyfisveitandi tekið ófullgert mannvirki, byggingarefni og 

lóð eignarnámi samkvæmt lögum um framkvæmd eignarnáms.

Leyfisveitandi getur að undangenginni aðvörun fellt 

byggingarleyfi úr gildi ef eigandi mannvirkisins eða aðrir þeir 

sem bera ábyrgð á byggingarframkvæmdum samkvæmt lögum 

þessum sinna ekki fyrirmælum eftirlitsaðila við byggingareftirlit 

eða gerast sekir um alvarleg eða ítrekuð brot gegn lögunum 

eða reglugerðum settum samkvæmt þeim.

Ítarlegri ákvæði um byggingarhraða sem sett eru af sveitarfélagi 

á grundvelli skipulagslaga gilda framar ákvæðum 1. og 2. mgr.



2.4.7. gr. byggingarreglugerðar

Gildistími byggingarleyfis og stöðvun framkvæmda.

Byggingarleyfi fellur úr gildi hafi byggingarframkvæmdir 
ekki hafist innan 12 mánaða frá útgáfu þess.

Framkvæmd telst vera hafin við fyrstu áfangaúttekt. 
Byggingarleyfishafi getur leitað eftir staðfestingu

leyfisveitanda á að framkvæmdir séu hafnar á fyrri 
stigum framkvæmdar.



Hvernig getur byggingarfulltrúi 

fylgst með?

• Málaskrá – reglulega farið yfir stöðu ólokinna 
verka. Yfirlit.

• Gagnasafn Mannvirkjastofnunar.

• Reglubundið eftirlit – hvernig er hægt að haga 
því?

• Er hægt að samþætta slíkt eftirlit öðrum 
verkefnum byggingarfulltrúa?
– Úttektir á leiguhúsnæði

– Umsagnir um gisti- og veitingastaði

– Úttektir annarra verka

– fokheldisúttektir, skráning byggingarstiga



1. mgr. 2.9.2. gr.
...Sé ásigkomulagi, frágangi, umhverfi eða viðhaldi húss, 
annars mannvirkis eða lóðar ábótavant, af því stafar hætta 
eða það telst skaðlegt heilsu að mati byggingarfulltrúa eða 
Mannvirkjastofnunar, eða ekki er gengið frá því samkvæmt 
samþykktum uppdráttum, lögum, reglugerðum og 
byggingarlýsingu, skal gera eiganda eða umráðamanni þess 
aðvart og leggja fyrir hann að bæta úr því sem áfátt er. Sama 
gildir ef vanrækt er að láta fara fram úttektir samkvæmt 
lögum um mannvirki eða reglugerðum sem settar eru 
samkvæmt þeim, ef notkun mannvirkis er breytt án 
samþykkis byggingarfulltrúa eða ef notkun mannvirkis
brýtur í bága við skipulag...



2. mgr. 2.9.2. gr.
...Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúa er 
heimilt að beita dagsektum allt að 500.000 kr. 
til að knýja menn til þeirra verka sem þau skulu 
hlutast til um samkvæmt lögum um mannvirki 
eða reglugerðum sem settar eru samkvæmt 
þeim, eða láta af ólögmætu atferli. Dagsektir 
sem byggingarfulltrúi leggur á renna í
sveitarsjóð...





Úr leiðbeiningum 
Mannvirkjastofnunar: 



Hvað með aðrar leiðir?

• Hvað er hægt að gera ef framkvæmdum er 
lokið eða þær langt komnar og engin 
áfangaúttekt hefur farið fram?

• Eigandi og byggingarstjóri láti fara fram 
skoðun á mannvirkinu og skili skýrslu til 
byggingarfulltrúa? Á eigin kostnað.

• Heimild í 12. gr. laga um mannvirki?

• Hönnuður skili greinargerð og staðfesti að 
framkvæmt hafi verið skv. 
hönnunargögnum?



12. gr. Sérstakar kröfur.

Útgefanda byggingarleyfis er heimilt að krefjast prófunar, vottunar 

eða skoðunar á mannvirki, hlutum þess eða tæknibúnaði á kostnað 

umsækjanda ef rökstuddur grunur er um að það uppfylli ekki kröfur 

laga þessara og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim eða ef 

viðkomandi hlutur eða tæknibúnaður hefur ekki verið notaður áður við 

sambærilegar aðstæður eða á sambærilegan hátt. Standist mannvirkið 

ekki prófun, vottun eða skoðun skal útgefandi byggingarleyfis gefa 

byggjanda ákveðinn frest til að gera nauðsynlegar úrbætur. Að öðrum 

kosti getur hann gripið til viðeigandi þvingunarúrræða eða látið bæta úr 

því sem áfátt er á kostnað eiganda.

Þegar sérstaklega stendur á getur leyfisveitandi við útgáfu 

byggingarleyfis sett skilyrði um að prófun, vottun eða skoðun skuli fara 

fram á kostnað umsækjanda eftir að mannvirki er tekið í notkun til að 

tryggja að uppfyllt séu ákvæði laga þessara og reglugerða sem settar eru 

samkvæmt þeim og að gerðar séu viðeigandi aðgerðir til úrbóta.

Prófun, skoðun og vottun skv. 1. og 2. mgr. skulu fara fram í samræmi við 

viðeigandi staðla og skulu þeir sem þetta annast hafa til þess 

viðurkenningu frá Mannvirkjastofnun. Heimilt er útgefanda byggingarleyfis 

að krefjast þess að faggiltur aðili annist þetta, sbr. lög um faggildingu o.fl., 

nr. 24/2006. Séu ekki til staðlaðar prófunarlýsingar skal prófandi leggja 

fram skriflega lýsingu um prófunina ásamt rökstuðningi fyrir réttmæti 

prófunaraðferðar.
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Umsókn um byggingarleyfi

Samþykkt byggingaráforma

Byggingarleyfi

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Áfangaúttektir

Framkvæmdir hefjast

Öryggisúttekt

Lokaúttekt

Séruppdrættir yfirfarnir og samþykktir

Aðaluppdrættir yfirfarnir og samþykktir

DÆMI 3: 

Mannvirki tekið í notkun án þess 

að öryggisúttekt hafi farið fram



Öryggisúttekt

35. gr. Öryggisúttekt.
Þegar mannvirki er tekið í notkun skal gerð úttekt á öryggi þess og 
hollustuháttum. Óheimilt er að flytja inn í mannvirki eða taka það í 
notkun nema það uppfylli öryggis- og hollustukröfur laga þessara og 
reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim, og útgefandi byggingarleyfis 
hafi gefið út vottorð um öryggisúttekt.

Byggingarstjóri skal fyrir hönd eiganda mannvirkis óska eftir 
öryggisúttekt áður en það er tekið í notkun. Viðstaddir slíka úttekt skulu 
auk eftirlitsaðila og byggingarstjóra vera fulltrúi slökkviliðs og þeir 
iðnmeistarar og hönnuðir sem þess óska eða byggingarstjóri hefur 
boðað. Hafi byggingarstjóri vanrækt að óska eftir öryggisúttekt áður en 
mannvirki er tekið í notkun skal útgefandi byggingarleyfis boða til slíkrar 
úttektar og skal hann tilkynna það Mannvirkjastofnun. Einnig getur 
eigandi mannvirkis ávallt óskað eftir öryggisúttekt.



Öryggisúttekt

• Afar mikilvægt að því sé fylgt eftir að 
öryggisúttekt fari fram.

• Eins og áður er mikilvægt að grípa sem 
fyrst inn í.

• Mjög íþyngjandi að stöðva notkun og loka 
mannvirki. Meðalhófsreglan

• En á móti kemur að öryggi er afar 
mikilvægur þáttur.

• Getur verið mjög alvarlegt ef ekkert er 
gert.



Öryggisúttekt

• Hvað varðar brunaþáttinn þá er það 
byggingarfulltrúinn sem hefur úrræði á 
þessu stigi. 

• Ekki hægt að treysta því að 
eldvarnareftirlitið geti gripið til aðgerða 
síðar.

• Mikilvægt að slökkvilið og byggingarfulltrúi 
vinni saman og byggingarfulltrúi noti þau 
úrræði sem hann hefur á 
framkvæmdatímanum.



Möguleg úrræði

• Byggingarfulltrúi boðar sjálfur til 
öryggisúttektar.

• Úrbóta krafist.

• Álagning dagsekta.

• Stöðvun framkvæmda og/eða notkunar.

• Lokun mannvirkis.




