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Gildissvið, markmið og tilgangur
Gildissvið
Ákvæði skoðunarlista gilda um framkvæmd stöðuskoðunar leyfisveitanda.

Markmið
Markmið með útgáfu skoðunarlista er að tryggja að framkvæmd stöðuskoðunar sé unnin á samræmdan hátt, þannig að ávallt sé kannað á
grundvelli sömu aðferðarfræði og sömu vinnubragða hvort verkstaða sé í samræmi við áætlanir og samþykkt gögn.

Tilgangur stöðuskoðunar
Tilgangur stöðuskoðunar er annars vegar að framkvæma áfangaúttekt sem lendir í úrtaki í kjölfar tilkynningar byggingarstjóra um lok
úttektarskylds verkþáttar og fer sú úttekt fram samkvæmt skoðunarlistum áfangaúttekta. Hins vegar að kanna framkvæmd áfangaúttekta
byggingarstjóra og verkstöðu með hliðsjón af skráningum í gagnasafni Mannvirkjastofnunar.
Stöðuskoðun er sjónskoðun.

Skoðunarlistar
1 Stöðuskoðun:
Skoðunarlistar vegna stöðuskoðunar eru þessir:
 Stöðuskoðun
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Nr.

Þáttur til úttektar

Aðferð

Viðmiðunargögn

1

Eftirfarandi er kannað með samanburði við
viðmiðunargögn hvort:

Áfangaúttektir
byggingarstjóra

S

Gagnasafn MVS

‐ staða áfangaúttekta sé í samræmi við verkstöðu
‐ áfangaúttektir hafi verið gerðar samkvæmt
skoðunarlistum

2

Skráning
iðnmeistara

S

Gagnasafn MVS

‐ iðnmeistarar séu skráðir á viðkomandi verkþætti
‐ fyrir liggi undirritaðar/rafrænar yfirlýsingar þeirra
iðnmeistara sem starfa við verkið

3

Uppdrættir

S

Gagnasafn MVS

‐ fyrir liggi samþykktir uppdrættir í samræmi við
verkstöðu

4

Tilkynningar

S og Ú

Gagnasafn MVS

‐ tilkynnt hafi verið um áfangaúttektir innan
tímamarka
‐tilkynning um áfangaúttektir hafi borist

5

Staða
byggingarstjóra

S

Gagnasafn MVS

‐ byggingarstjóri sem skráður er á verkið hafi
umsjón með því
‐liggi fyrir umboð byggingarstjóra fyrir annan aðila
með starfsleyfi byggingarstjóra

Verki lokið með athugasemd.
Stöðluð skýring mats

Flokkur

Stöðuskoðun

1
2
3
4

3
3
2
3

90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
90
1
2
90
1
2
3
90

Áfangaúttektir eru ekki í samræmi við verkstöðu, verk lengra komið en úttektir sýna
Áfangaúttektir eru ekki í samræmi við verkstöðu, verk skemur komið en úttektir sýna
Áfangaúttektir eru ekki í samræmi við skoðunarlista (skoðunarmaður lýsir fráviki)
Áfangaúttektir eru í verulegu ósamræmi við skoðunarlista (skoðunarmaður lýsir
fráviki)
Frekari skýringar skoðunarmanns
Húsasmíðameistari er ekki skráður
Múrarameistari er ekki skráður
Pípulagningameistari er ekki skráður
Rafvirkjameistari er ekki skráður
Blikksmíðameistari er ekki skráður
Stálvirkjameistari er ekki skráður
Málarameistari er ekki skráður
Veggfóðrarameistari er ekki skráður
Yfirlýsingar þeirra iðnmeistara sem vinna við verkið liggja ekki fyrir
Frekari skýringar skoðunarmanns
Samþykktir uppdrættir eru ekki í samræmi við verkstöðu
Unnið er eftir breyttum uppdráttum sem ekki hafa verið samþykktir
Frekari skýringar skoðunarmanns
Ekki tilkynnt um áfangaúttekt innan tímamarka
Ekki tilkynnt um áfangaúttekt sem hefur farið fram
Frekari skýringar skoðunarmanns
Enginn byggingarstjóri starfandi við verkið
Nýr byggingarstjóri en ekki hefur verið tilkynnt um byggingarstjóraskipti
Umboð liggur ekki fyrir
Frekari skýringar skoðunarmanns

1
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
1
1
2
1
3
3
2
1
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