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1 Um leiðbeiningarnar 

Leiðbeiningar þessar eru ætlaðar byggingarfulltrúum og/eða starfsfólki þeirra sem hafa 
hug á því að flytja inn byggingarleyfi, bæði ný og þegar hafin með Excel skrá. 

Inn á „Mínar síður“  á vef MVS er smellt á hnappinn Byggingarfulltrúar 

 Þaðan er smellt á Innflutningur.  

Allar ábendingar er varða leiðbeiningarskjal þetta skal beina 
til byggingargatt@mvs.is. 

 

 

 

 

2 Sniðmátar 

 
Hægt er að nálgast stuttar leiðbeiningar á innflutningi gagna með því að smella á 
Leiðbeiningar. 

Innflutningur á upplýsingum byggingarleyfis er gerður með Excel skrá sem jafnframt er 
hægt að hala niður af sömu síðu, sjá ofangreint.  

Upplýsingarnar / skrárnar, skiptast í tvennt, annarsvegar Byggingarleyfi og hinsvegar 
Tengdir aðilar. 

 Vert er að nefna eftirfarandi atriði: 

 Mögulegt er setja upplýsingar um fleiri en eitt (eða öll) byggingarleyfi inn í 

skjalið Byggingarleyfi. 

En mikilvægt er að hvert byggingarleyfi hafi sitt eigið byggingarleyfis nr. 

 Mögulegt er að setja upplýsingar um tengiliði á fleiri en eitt (eða öll) 

byggingarleyfi inn í skjalið Tengdir aðilar. 

En við þá skráningu þá er ekki ólíklegt að sami 

hönnuður/meistari/tengdur aðili komi fram oftar en einusinni, en þá er 

mikilvægt að rétt byggingarleyfisnúmer sé skráð framan við 

sveitarfélagsnúmer/kennitölu. 

Dæmi: Jón Jónsson múrarameistari er tengdur aðili á tveimur 
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byggingarleyfum. Kennitalan kemur því fram í sitthvorri línunni, en undir 

sitthvoru byggingarleyfisnúmerinu. 

 Jafnframt er mögulegt að flytja inn stök leyfi ásamt tengiliðum þess, hvert 

leyfi í sinni skrá. 

 Gagnagrunnurinn skráir inn samkvæmt byggingarleyfisnúmeri og því er 

engin áhætta fólgin í því að færa inn nýtt byggingarleyfi í sér skrá, á 

meðan þeirri kröfu er uppfyllt að viðkomandi byggingarleyfi hafi sér 

byggingarleyfisnúmer frábrugðið þeim sem fyrir eru. 

 Leiðréttingar á þegar innsettum upplýsingum byggingarleyfis er 

jafnframt mögulegt. 

Viðkomandi skráningaraðili, leiðréttir upplýsingarnar í Excel 

sniðmátanum sem þörf er á að laga og færir upplýsingarnar inn að nýju. 

Gagnagrunnurinn yfirskrifar einungis það byggingarleyfisnúmer sem 

kemur fram í innfluttu skjali ásamt leiðréttingum þess. 

Ekki er um eyðingu á þegar skráðu byggingarleyfi, heldur einungis 

uppfærsla á upplýsingum þess. 

 

3 Skýringarorð dálka Byggingarleyfis sniðmáts 

 

Heiti svæðis Skýring Villuprófun Skilyrt 

Númer Númer byggingarleyfis í tölvukerfi 
sveitarfélags (byggingarleyfisnúmer) 

Hvort autt eða ekki Já 

Heiti Staðsetning mannvirkis, dæmi 
„Hverfisgata 10“ 

Hvort autt eða ekki Já 

Kerfisstaða Staða máls í tölvukerfi sveitarfélags Engin  

Sveitarfélagsnúmer Fjögurra stafa númer sveitarfélags sem 
mannvirki tilheyrir 

Tékkað hvort að gildið 
sé 4 tölustafir og til í 
fasteignaskrá 

 

Póstnúmer Póstnúmer mannvirkis Tékkað hvort að gildið 
séu 3 tölustafir og til í 
póstnúmerskrá 

Já 

Fastanúmer 7 stafa fastanúmer skv fasteignaskrá 
Þjóðskrár, dæmi „2332613“ 

Tékkað hvort að gildið 
sé 7 tölustafir og til í 
fasteignaskrá 

Já 

Landnúmer 6 stafa landnúmer skv fasteignaskrá 
Þjóðskrár, dæmi „121563“ 

Tékkað hvort að gildið 
sé 6 stafir og til í 
fasteignskrá 

Já 

Byggingarnúmer Byggingarnúmer skv nýju 
auðkenningaraðferð Þjóðskrár (Ekki 

Engin Nei 
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notað, skila hér auðu þar til ný 
auðkenning hefur tekið gildi) 

Hlutanúmer Hlutanúmer skv nýju 
auðkenningaraðferð Þjóðskrár (Ekki 
notað, skila hér auðu þar til ný 
auðkenning hefur tekið gildi) 

Engin Nei 

Tegund Notkunartegund mannvirkis, dæmi 
„Íbúðar og gistihús“ 

Hvort gildi passi við 
skilgreindan lista 

Já 

Undirtegund Undirflokkun notkunar mannvirkis, dæmi 
„Sérbýlishús“ 

Hvort gildi passi við 
skilgreindan lista og 
hvort gildið sé leyfð 
undirtegund við gildið 
sem er í „Tegund“. 

Já 

Byggingarefni Megin byggingarefni mannvirkis, dæmi 
„Steinsteypa“ 

Hvort gildi passi við 
skilgreindan lista 

Já 

Tegund 
framkvæmda 

Tegund framkvæmda sem 
byggingarleyfið er veitt vegna, dæmi „Ný 
framkvæmd“ 

Hvort gildi passi við 
skilgreindan lista 

Já 

Byggingarstaða Byggingarstaða skv. nýrri flokkun 
Mannvirkjastofnunar, dæmi 
„Byggingarleyfisumsókn – 
Byggingarleyfisumsókn“ 

Hvort gildi passi við 
skilgreindan lista 

Já 

Athugasemdir Athugasemdir sveitarfélagsins vegna 
byggingarleyfisins, um opin textareit er 
að ræða. 

Hvort gildi passi við 
skilgreindan lista 

Nei 

 

4 Skýringarorð dálka sniðmáts tengda aðila 

 

Heiti svæðis Skýring Villuprófun Skilyrt 

Númer Númer byggingarleyfis í tölvukerfi 
sveitarfélags (byggingarleyfisnúmer) 

Hvort autt eða ekki Já 

Sveitarfélagsnúmer Fjögurra stafa númer sveitarfélags sem 
mannvirki tilheyrir 

Tékkað hvort að gildið 
sé 4 tölustafir og til í 
fasteignaskrá 

 

Kennitala Kennitala viðkomandi tengiliðs  Já 

Hlutverk Val um hlutverk tengiliðs  Já 

Athugasemdir Athugasemdir sveitarfélagsins vegna 
byggingarleyfisins, um opin textareit er 
að ræða. 

Hvort gildi passi við 
skilgreindan lista 

Nei 
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5 Að flytja inn gögn/byggingarleyfi 

 
Athugið að hlaða þarf skránum upp í réttri röð þannig að upplýsingum um 
byggingarleyfið er hlaðið upp fyrst og síðan skránni með aðilum sem tengjast 
byggingarleyfunum hlaðið upp. Gagnagrunnurinn tekur sér nokkrar mínútur til yfirlestrar 
á innsendri skrá, því getur verið þörf á að hinkra á milli innflutning skjala. Þegar skjal 
hefur verið halað upp og yfirfarið, birtist það undir Áður hlaðið upp. 

 

Ef innflutningur gagna skráist yfirfarin og laus við villur er hægt að skoða skráningu 
byggingarleyfis undir Byggingarleyfi í vinnslu eða undir Fletta upp 
byggingarleyfum. 

 
Jafnframt getur nú byggingarstjóri / skoðunarmaður tengt byggingarleyfið við 
áfangaúttekt sína í MVS Byggingar Úttekt (appi) og skilað inn niðurstöðum þeirra 
áfangaúttekta. 

 

 

 


