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Yfirlit

1. Faggiltum skoðunarstofum falinn hluti 
eftirlits.

– Ákvörðun

– Ráðning skoðunarstofu

– Verkaskipting 

– Málsmeðferð byggingarleyfisumsókna

– Gjaldtaka byggingarfulltrúa

– Eftirlit með skoðunarstofum

2. Faggilding byggingarfulltrúa

3. Viðbrögð við brotum fagaðila



ÁKVÖRÐUN UM AÐ FELA 
FAGGILTUM 
SKOÐUNARSTOFUM EFTIRLIT



20. gr. Faggiltar skoðunarstofur.

• Sveitarstjórn og Mannvirkjastofnun er heimilt að ákveða 
að tiltekna þætti eftirlits þeirra með mannvirkjum annist 
skoðunarstofa sem hefur til þess starfsleyfi 
Mannvirkjastofnunar. Beiting réttar- og þvingunarúrræða 
samkvæmt lögum þessum skal þó ávallt vera í höndum 
leyfisveitanda. Sé hönnun mannvirkis sérstaklega 
vandasöm getur byggingarfulltrúi við meðferð 
byggingarleyfisumsóknar ákveðið að faggilt 
skoðunarstofa annist eftirlit með viðkomandi 
framkvæmd í heild eða að hluta.



Ákvörðunin

• Sveitarstjórn ákveður hvort þessi valkostur 
er til staðar

�Almenn ákvörðun (tekin fyrirfram og gildir fyrir 
allar sambærilegar framkvæmdir)

�Dæmi: Yfirferð aðaluppdátta, yfirferð 
lagnauppdrátta, framkvæmd úttekta, eða 
afmarkað við tiltekna gerð mannvirkja

�Sértæk ákvörðun (hönnun tiltekins mannvirkis 
sérstaklega vandasöm)

• Form ákvarðanatöku 
sveitarstjórnar/byggingarfulltrúa - ATH



Ákvörðunin

• Jafnræðisreglan – allir umsækjendur sitji við 
sama borð

• Auglýsa verður ákvörðun sveitarstjórnar

• Umsækjendur um byggingarleyfi þurfa að vita af 
þessu fyrirfram

• Kallar á samræmingu ferla 
byggingarfulltrúaembætta – a.m.k. upp að vissu 
marki. T.d. um aðkomu umsagnaraðila 
(Vinnueftirlit, heilbrigðiseftirlit, slökkvilið)



16. gr. MVL. 
Hlutverk útgefanda byggingarleyfis.

• Útgefandi byggingarleyfis hefur eftirlit með því að 
hönnun mannvirkis sé í samræmi við ákvæði laga þessara 
og reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim og að 
byggt sé í samræmi við samþykkt hönnunargögn, lög og 
reglugerðir sem um mannvirkjagerðina gilda.

• Útgefandi byggingarleyfis annast úttektir í samræmi við 
ákvæði skoðunarhandbóka og gefur út viðeigandi 
vottorð, sbr. 3. mgr., á grundvelli niðurstöðu 
skoðunarstofu eða eigin skoðunar. Hann hefur eftirlit 
með að úttektir sem skoðunarstofur annast fari fram og 
beitir þvingunarúrræðum í samræmi við ákvæði laga 
þessara ef fyrirmælum um úrbætur er ekki sinnt eða 
vanrækt er að láta lögbundna úttekt fara fram.



RÁÐNING SKOÐUNARSTOFU



Samningssambandið

• 2. mgr. 20. gr. laga um mannvirki:

• Ákveði sveitarstjórn, byggingarfulltrúi eða 
Mannvirkjastofnun að skoðunarstofa annist 
eftirlit, sbr. 1. mgr., skal eigandi mannvirkisins 
ráða slíka skoðunarstofu til verksins og greiða 
kostnað við eftirlitið 

• Sveitarfélagið á ekki skv. þessu að ráða 
skoðunarstofuna – heldur eigandinn.

• Ætlunin að breyta fyrirkomulagi eldri laga.

• Til að tryggja heilbrigða samkeppni.



VERKASKIPTING 
SKOÐUNARSTOFU OG 
BYGGINGARFULLTRÚA



Yfirferð
aðaluppdrátta

Samþykkt Samþykkt 
byggingar 

áforma

Yfirferð 
séruppdrátta

Byggingar 
leyfi

Áfangaúttektir

Öryggisúttekt

Lokaúttekt

Umsókn um 

byggingarleyfi

Vottorð

Vottorð

= BYGGINGAREFTIRLIT

Beiting Beiting 
þvingunar 

úrræða



Yfirferð
aðaluppdrátta

Yfirferð 
séruppdrátta

Áfangaúttektir

Öryggisúttekt

Lokaúttekt

Umsókn um 

byggingarleyfi

Skoðunarstofur

• Sá hluti byggingareftirlits 
sem heimilt er að fela 
skoðunarstofum. 

• Krafist faggildingar
• Hægt að fá faggildingu fyrir 

hluta, t.d. bara úttektir eða 
bara yfirferð 
lagnauppdrátta – eða 
tiltekna gerð mannvirkja

= BYGGINGAREFTIRLIT



Samþykkt Samþykkt 
byggingar 

áforma

Byggingar 
leyfi

Umsókn um 

byggingarleyfi

Vottorð

Vottorð

• Stjórnvaldsákvarðanir
• Teknar af byggingarfulltrúa
• Ekki krafist faggildingar ef 

byggingarfulltrúar annast 
bara þennan hluta 
byggingareftirlits

= BYGGINGAREFTIRLIT

Beiting Beiting 
þvingunar 

úrræða



• Útgefandi byggingarleyfis gefur út vottorð um eftirfarandi 
úttektir, eftir atvikum á grundvelli skoðunarskýrslu 
skoðunarstofu eða eigin skoðunar: 

• 1. Öryggisúttekt.

• 2. Lokaúttekt.

• 3. Úttekt við lok niðurrifs mannvirkis.

• Útgefandi byggingarleyfis skal sjá um að hönnunargögn, 
eftirlitsskýrslur, gátlistar, úttektarvottorð og önnur gögn 
sem ákvarðanir hans eru byggðar á séu færð í gagnasafn 
Mannvirkjastofnunar eftir því sem nánar er kveðið á um í 
reglugerð.

16. gr. MVL. 
Hlutverk útgefanda byggingarleyfis.



Valkostir sveitarfélaga – Dæmi
Fleiri útfærslur heimilar

Stjórnvalds-
ákvarðanir

Yfirferð 
aðaluppdrátta

Yfirferð 
séruppdrátta

Áfanga-
úttektir

Öryggis-
úttekt

Loka-
úttekt

Byggingarfulltrúi x x x X* x x

Skoðunarstofa

Stjórnvalds-
ákvarðanir

Yfirferð 
aðaluppdrátta

Yfirferð 
séruppdrátta

Áfanga-
úttektir

Öryggis-
úttekt

Loka-
úttekt

Byggingarfulltrúi x x* x x

Skoðunarstofa x x

Stjórnvalds-
ákvarðanir

Yfirferð 
aðaluppdrátta

Yfirferð 
séruppdrátta

Áfanga-
úttektir

Öryggis-
úttekt

Loka-
úttekt

Byggingarfulltrúi x

Skoðunarstofa x x x x x

*eigin úttektir byggingarstjóra einnig mögulegar



Valkostir sveitarfélaga - Dæmi

Stjórnvalds-
ákvarðanir

Yfirferð 
aðaluppdrátta

Yfirferð 
séruppdrátta

Áfanga-
úttektir

Öryggis-
úttekt

Loka-
úttekt

Byggingarfulltrúi x x x X* x x

Skoðunarstofa

Stjórnvalds-
ákvarðanir

Yfirferð 
aðaluppdrátta

Yfirferð 
séruppdrátta

Áfanga-
úttektir

Öryggis-
úttekt

Loka-
úttekt

Byggingarfulltrúi x x* x x

Skoðunarstofa x x

Stjórnvalds-
ákvarðanir

Yfirferð 
aðaluppdrátta

Yfirferð 
séruppdrátta

Áfanga-
úttektir

Öryggis-
úttekt

Loka-
úttekt

Byggingarfulltrúi x

Skoðunarstofa x x x x x

FAGGILDING



Verkaskipting skoðunarstofa og 
byggingarfulltrúa

• Hafi skoðunarstofa farið yfir hönnunargögn eða annast 
úttekt takmarkast yfirferð útgefanda byggingarleyfis við 
framlagða skoðunarskýrslu. Sama gildir ef skoðunarstofa 
annast aðra þætti byggingareftirlits. Útgefandi 
byggingarleyfis, sem og Mannvirkjastofnun, getur þó 
tekið til athugunar að eigin frumkvæði eða samkvæmt 
ábendingu hvort eftirlit skoðunarstofu samræmist lögum 
og skilyrðum í starfsleyfi hennar. Taki byggingarfulltrúi 
slíkt mál til athugunar skal hann tilkynna það 
Mannvirkjastofnun án tafar



Verkaskipting skoðunarstofa og 
byggingarfulltrúa

• Byggingarfulltrúi byggir við sína 
ákvarðanatöku á niðurstöðum 
skoðunarskýrslu.

• Má ekki endurtaka skoðunina.

• Ef hann verður var við ágalla á hann að 
tilkynna það Mannvirkjastofnun



Umsagnaraðilar

• Byggingarfulltrúi getur ávallt ákveðið að leitað 
skuli umsagnar annarra eftirlitsaðila, svo sem 
slökkviliðs eða heilbrigðiseftirlits, við yfirferð 
uppdráttar, óháð því hvort byggingarfulltrúi eða 
skoðunarstofa annast eftirlitið.

• Á hvaða tímapunkti er leitað umsagna?



MÁLSMEÐFERÐ 
BYGGINGARLEYFISUMSÓKNA



Niðurstöður skoðana

• Í drögum að skoðunarhandbókum 
Mannvirkjastofnunar er skilgreint hver 
viðbrögð byggingarfulltrúa eigi að vera 
eftir niðurstöðu skoðunar.

• Mismunandi eftir því hvar í ferlinu málið er 
statt:
– samþykkt byggingaráforma

– útgáfa byggingarleyfis

– breytingar á hönnunargögnum á framkvæmdatíma

– áfangaúttektir

– öryggis- og lokaúttekt



Yfirferð aðaluppdrátta

• Athugasemd í fl. 1: Þarf ekki að endurtaka 
skoðun, má samþykkja byggingaráform, 
hönnuður þarf að laga áður en byggingarleyfi er 
gefið út.

• Athugasemd í fl. 2: Óheimilt að samþykkja 
byggingaráform, endurtaka þarf skoðun.

• Athugasemd í fl. 3: Óheimilt að samþykkja 
byggingaráform, endurtaka þarf skoðun.



Yfirferð byggingaruppdrátta, 
burðarþols- og lagnauppdrátta

• Athugasemd í fl. 1: Þarf ekki að endurtaka 
skoðun, má gefa út byggingarleyfi ef yfirlýsing 
hönnuðar um lagfæringar liggur fyrir. 
Athugasemd í fl. 2: Óheimilt að gefa út 
byggingarleyfi, endurtaka þarf skoðun.

• Athugasemd í fl. 3: Óheimilt að gefa út 
byggingarleyfi, endurtaka þarf skoðun.



Yfirferð hönnunargagna



Skoðunarskýrsla

• Skoðunarstofu er skylt að senda 
byggingarfulltrúa og viðkomandi 
hönnuði/byggingarstjóra/iðnmeistara 
skoðunarskýrslu. 

• Ef athugasemdir í fl. 2 og 3 eru gerðar þá 
bíður byggingarfulltrúi þar til ný 
skoðunarskýrsla hefur borist.

– Tímamörk?

– Aðkoma Mannvirkjastofnunar?



GJALDTAKA 
BYGGINGARFULLTRÚA



Gjaldtaka byggingarfulltrúa

• Á að byggja á raunkostnaði

• Flest sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu 
reyna að sundurliða gjaldskrár sínar eftir 
verkefnum. 

• Það þýðir að ef verkefni fer til 
skoðunarstofu þá ætti sá hluti 
gjaldtökunnar að falla niður

• Kallar örugglega á endurskoðun gjaldskráa.

• Samræming á framsetningu nauðsynleg.



Kostnaður húsbyggjanda af 
byggingareftirliti - dæmi



Dæmi um hugsanlega skiptingu 
byggingarfulltrúa og skoðunarstofu

• Ekki víst að skiptingin sé svona hrein.

• Töluverð stjórnsýsla áfram hjá byggingarfulltrúa 
(leyfisveiting, öflun umsagna, umfjöllun osfrv.)

• Hér gert ráð fyrir að yfirferð aðaluppdrátta sé 50% 
vinnunar sem stendur undir byggingarleyfisgjaldinu. Hin 
50% eru stjórnsýslan



EFTIRLIT MEÐ FAGGILTUM 
SKOÐUNARSTOFUM



Skoðunarstofur

• Krafist faggildingar og starfsleyfis 
Mannvirkjastofnunar.

• Eftirlit með skoðunarstofum í höndum 
Mannvirkjastofnunar og Einkaleyfastofu

• Tilkynningaskylda byggingarfulltrúa ef 
vinnubrögðum er áfátt.

• Samkeppnismarkaður



Skoðunarstofur

• Einkaaðilar sem taka að sér verkefni fyrir 
hið opinbera

• Skoðanir þurfa að byggja á skýrum 
ítarlegum fyrirmælum hins opinbera.

• Fyrirmælin er að finna í 
skoðunarhandbókum og verklagsreglum 
Mannvirkjastofnunar

• Kröfur um faglega hæfni skoðunarmanna

• Strangar kröfur í faggildingarstaðlinum



FAGGILDING 
MANNVIRKJASTOFNUNAR 
OG BYGGINGARFULLTRÚA



19. gr. Faggilding Mannvirkjastofnunar og 
byggingarfulltrúa sveitarfélaganna

Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar skulu hafa 
faggildingu til að fara yfir hönnunargögn og annast 
úttektir nema sá þáttur eftirlitsins hafi verið falinn 
skoðunarstofu, sbr. 20. gr. Um faggildingu fer samkvæmt 
lögum nr. 24/2006, um faggildingu o.fl.



Ákvæði til bráðabirgða

• Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar hafa frest til 1. 
janúar 2018 til að afla sér faggildingar í samræmi við 
ákvæði 19. gr., sbr. 21. gr. Fyrir 1. janúar 2015 skulu 
Mannvirkjastofnun og byggingarfulltrúar hafa komið sér 
upp gæðastjórnunarkerfi. Hafi gæðastjórnunarkerfi 
byggingarfulltrúa ekki hlotið vottun faggiltrar 
vottunarstofu skal Mannvirkjastofnun til 1. janúar 2018 
gera úttekt á gerð og virkni gæðastjórnunarkerfanna. 
Byggingarfulltrúar og starfsmenn þeirra sem eru starfandi 
við gildistöku laga þessara skulu teljast uppfylla skilyrði a–
c-liðar 1. mgr. 21. gr.



Faggilding byggingarfulltrúa

• Byggingarfulltrúar þurfa ekki faggildingu ef 
öll yfirferð uppdrátta og allar úttektir eru 
framkvæmdar af skoðunarstofum.

• Hægt að fara blandaða leið.

• Þá þarf byggingarfulltrúi faggildingu fyrir 
þann hluta yfirferðar hönnunargagna og 
úttekta sem hann annast



Byggingarfulltrúar

• Svipaðar kröfur og fyrir skoðunarstofurnar 
(faggilding, skoðunarhandbækur, hæfni) 
varðandi yfirferð uppdrátta og úttektir

• Önnur lögmál gilda varðandi 
stjórnsýsluhlutverkið (stjórnsýslulög, lög 
um mannvirki osfrv.)

• En kannski ekki svo mikill munur í raun?



Hvað þýðir krafa um 
faggildingu?

• Staðall 17020:2012

• Skoðunarstofa A, B eða C

• Kröfur um gæðakerfi

• Kröfur um sjálfstæði og hlutleysi

• Kröfur um hæfni

• Kröfur um vinnubrögð

• Einkaleyfastofa annast faggildingu



Hvað þýðir krafa um 
faggildingu?

• Margar kröfur í faggildingarstaðlinum eru 
svipaðar og kröfur sem gerðar eru til 
stjórnvalda skv. stjórnsýslulögum og öðrum 
lögum.

• Meiri formfesta og eftirfylgni.



Hvað kostar krafa um 
faggildingu?

• Nákvæm kostnaðargreining liggur ekki 
fyrir.

– Stofnkostnaður við umsókn um faggildingu.

– Kostnaður embættisins sjálfs vegna 
undirbúnings og innleiðingar.

– Árlegur eftirlitskostnaður vegna faggildingar.

– Árlegur kostnaður embættisins sjálfs við 
framkvæmd innra eftirlits og annan rekstur 
ofl.



VIÐBRÖGÐ VIÐ BROTUM 
FAGAÐILA



57. gr. Áminning og missir 
löggildingar eða starfsleyfis

• Ef hönnuður, byggingarstjóri eða iðnmeistari brýtur ákvæði laga, 
reglugerða eða samþykkta um skipulags- og byggingarmálefni, 
vanrækir hlutverk sitt og skyldur eða sýnir af sér ítrekaða eða 
alvarlega óvarkárni í starfi getur Mannvirkjastofnun veitt honum 
áminningu. Séu brot alvarleg eða ítrekuð getur Mannvirkjastofnun 
svipt hönnuð eða iðnmeistara löggildingu.

• Mannvirkjastofnun getur svipt byggingarstjóra starfsleyfi ef hann 
uppfyllir ekki lengur skilyrði fyrir leyfisveitingu. Sama á við ef 
byggingarstjóri brýtur ákvæði laga, reglugerða eða samþykkta um 
skipulags- og byggingarmálefni, vanrækir hlutverk sitt og skyldur eða 
sýnir af sér ítrekaða eða alvarlega óvarkárni í starfi.

• Byggingarfulltrúi sem verður áskynja um brot hönnuðar, 
byggingarstjóra eða iðnmeistara samkvæmt þessari grein skal 
tilkynna um það til Mannvirkjastofnunar.



Verklagsregla um viðbrögð 
við brotum

• Í smíðum – sjá einnig drög að 
skoðunarhandbókum MVS

• Verið að setja upp kerfi þar sem niðurstaða úr 
skoðunum (framistaða) hefur fyrirfram 
skilgreindar afleiðingar.

• Einnig feril ef menn verða við aðrar aðstæður 
uppvísir að alvarlegum brotum.

• Fyrirmynd í eftirlitskerfi rafmagnsöryggis – en 
með öðrum áherslum.

• Flóknara vegna þess að eftirlit með mannvirkjum 
og eftirlit með fagaðilum er ekki á sömu hendi.



Skoðunarhandbækur

• Flokkun athugasemda eftir alvarleika (1,2,3) 
skapar grundvöll til að finna þá sem ekki eru að 
standa sig.

• Skráning niðurstöðu eftirlits í Gagnasafn MVS 
lykilatriði

• Í drögum að skoðunarhandbókum MVS kemur 
fram að ef gerð eru ítrekað alvarlegar 
athugasemdir í flokki 3 þá getur MVS látið gera 
úttekt á stöðu og virkni gæðastjórnunarkerfis 
hlutaðeigandi hönnuðar, byggingarstjóra eða 
iðnmeistara.



Yfirferð hönnunargagna



Verklagsregla um viðbrögð 
við brotum

• Niðurstöður skoðana (framistaða):

– Þeir sem fá ítrekað athugasemdir í flokki 3 fara 
í ákveðinn feril. 

– Skilgreindur fjöldi tilvika.

– Byrjað á að skoða gæðastjórnunarkerfið: Af 
hverju er aðilinn að gera þessi mistök? Vantar 
upp á rýni eigin verka? 

– MVS skilgreinir í sínum verklagsreglum hvaða 
þættir eru skoðaðir í gæðastjórnunarkerfum 
fagaðila.



Verklagsregla um viðbrögð 
við brotum

• Alvarlegar athugasemdir við 
gæðastjórnunarkerfi (aths. í fl. 3):

– Afskráning gæðastjórnunarkerfis.

– Áminning/svipting.

• Ef gæðastjórnunarkerfi hefur verið skoðað 
án athugasemda og enn er fagaðilinn að fá 
athugasemdir í fl. 3 í eftirlitsferli 
byggingarfulltrúa þá hefst áminningar og 
sviptingarferill.



Verklagsregla um viðbrögð 
við brotum

• Löng leið og mörg tækifæri til að bæta sig. 
Endar með sviptingu í verstu tilvikunum.



Verklagsregla um viðbrögð 
við brotum

• Sjálfstæður ferill einnig ef viðkomandi 
brýtur alvarlega af sér með öðrum hætti. 

• Á grundvelli kvörtunar:

– Frá byggingarfulltrúa

– Frá almenningi

– Að frumkvæði Mannvirkjastofnunar (t.d. í 
kjölfar rannsóknar á tjóni)

– ofl.



Dæmi um brot

• Byggingarstjóri:

– Hefur framkvæmd áður en heimild er veitt.

– Sinnir ekki eftirliti með verki (mætir ekki í 
úttektir, framkvæmir ekki úttektir, kemur 
aldrei á staðinn osfrv.).

– Gefur vísvitandi rangar upplýsingar til 
byggingaryfirvalda.

– Heimilar alvarleg frávik frá hönnunargögnum.



Dæmi um brot

• Byggingarstjóri

• Hönnuður

– Gefur vísvitandi rangar upplýsingar til 
byggingaryfirvalda.

– ofl.

• Iðnmeistari

– Gefur vísvitandi rangar upplýsingar til 
byggingaryfirvalda.

– ofl

• Í mótun



• Skaðabótaskylda vegna tjóns

• Áminning og missir löggildingar eða 
starfsleyfis. 

• Refsiábyrgð. 

Afleiðingar brota fagaðila



Næstu skref

• Ábyrgðarreglur skýrar í lögum um mannvirki

• Auka þarf ábyrgðartilfinningu fagaðila

• Aukin áhersla á innra eftirlit gæti aukið þá 
ábyrgðartilfinningu

• Ávinningur þarf að vera af því að standa sig vel

• Beina eftirlitinu að „svörtu sauðunum“ og láta 
hina vera

• Slíkt hefur gefist vel á sviði rafmagnseftirlits

• Beita sviptingu löggildinga og starfsleyfa í allra 
verstu tilvikunum


