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MANNVIRKI – ÖRYGGI, HEILSA, UMHVERFI

Mörg verkefni Mannvirkjastofnunar fara ekki hátt í fjölmiðlum eða almennri umræðu. 
Markaðseftirlit með rafföngum og byggingarvörum og ýmiss konar forvarnastarf eru 
ágæt dæmi um slík verkefni. Þau eru oftast unnin í kyrrþey en eru engu að síður ákaflega 
mikilvæg í þeirri viðleitni að tryggja rafmagnsöryggi og eldvarnir bæði í íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði, öllum almenningi til heilla. Önnur viðfangsefni eru oftar í sviðsljósinu 
og nú á síðustu misserum hefur athygli í vaxandi mæli beinst að málum sem annars  
vegar snúa að heilnæmi húsnæðis og hins vegar að mannvirkjagerð sem samrýmist 
kröfum um sjálfbærni. 

Vandamál vegna raka og myglu í híbýlum hafa fylgt mannkyninu 
frá örófi alda. Við Íslendingar höfum ekki farið varhluta af 
þessum vanda og urðu forfeður okkar og formæður öldum 
saman yfirleitt að lúta í lægra haldi í baráttu við óvægið 
veðurfarið hér á hjara veraldar. Kynslóð eftir kynslóð Íslendinga 
bjó í húsnæði sem var beinlínis heilsuspillandi vegna kulda, 
raka og myglu. Framfarir í mannvirkjagerð voru snar þáttur í 
þeirri lífsgæðabyltingu sem íslenskur almenningur upplifði á 
20. öldinni. Bygging nýs íbúðarhúsnæðis með nútímaaðferðum 
gerði mörgum blessunarlega kleift að yfirgefa saggafulla  
kjallara og flytja inn í mun vandaðra húsnæði.

En þrátt fyrir margvíslegar rannsóknir og hið flókna og 
umfangsmikla regluverk mannvirkjagerðar nútímans hefur 
ekki tekist að vinna bug á þeirri meinsemd sem raki og mygla 
eru á heimilum og vinnustöðum fólks. Dæmi eru jafnvel um 
að fjölskyldur og fyrirtæki þurfi að yfirgefa húsnæði sem er 
beinlínis heilsuspillandi vegna raka og myglu. Við svo búið má 
auðvitað ekki standa. Mannvirkjastofnun hefur því í samvinnu 
við ýmsa aðila gripið til ráðstafana og efnt til umræðu um leiðir 
til að bregðast við. Tíminn á eftir að leiða í ljós hvort þessar 
aðgerðir miði okkur í rétta átt.

Þekking og fagmennska eru lykilatriði í því að koma í veg fyrir 
að mannvirki spillist vegna raka og myglu. Það er því ákaflega 
mikilvægt að auka fræðslu til fagfólks um frágang, efnisval og 
annað sem lýtur að því að draga úr líkum á að raki komi fram og 
valdi myglu. Raki kemur oftast fram annars vegar vegna frágangs 
lagna og votrýma og hins vegar í útveggjum og þaki. Þekktar eru 
leiðir til þess að draga úr líkum á því að þetta gerist og þeirri slóð 
verðum við að fylgja.

Mannvirkjastofnun stóð í samvinnu við aðra að málþingi um 
annað viðfangsefni sem vafalaust á eftir að njóta vaxandi 
athygli á næstu misserum; loftslagsmál og kröfur um sjálfbærni 
í byggingariðnaði. Mannvirki sem byggð eru nú um stundir munu 
vonandi flest standa í tugi eða hundruð ára. Því gefur augaleið 

Dr. Björn Karlsson
forstjóri 

Mannvirkjastofnunar

Þekking og fagmennska eru lykilatriði í því að koma í 
veg fyrir að mannvirki spillist vegna raka og myglu. Það 
er því ákaflega mikilvægt að auka fræðslu til fagfólks 
um frágang, efnisval og annað sem lýtur að því að draga 
úr líkum á að raki komi fram og valdi myglu.  
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að hönnun mannvirkja þarf að vera framsýn með umhverfismál 
í forgrunni. Huga þarf að efnisvali, tækni og nýtingu auðlinda 
en helsta áskorunin er að lágmarka umhverfisfótspor af rekstri 
mannvirkja um ókomin ár. Einnig þarf að huga að landnotkun, 
orkunotkun, úrgangi og samgöngum. 

Hér er full ástæða til bjartsýni því margt er hægt að gera og 
hefur þegar verið gert til að ná áþreifanlegum árangri. Ríkið 
beitir hugmyndafræði vistvænna innkaupa markvisst í útboðum 
sínum vegna byggingaframkvæmda og reksturs mannvirkja í 
ríkiseigu. Hér standa nú þegar umhverfisvottaðar byggingar og 
má nefna nýtt sjúkrahótel, Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur og 
gestastofur þjóðgarða sem dæmi. Með þessu hefur verið sýnt 
afar dýrmætt frumkvæði sem er öðrum til eftirbreytni. Reynslan 
sýnir að vistvænar áherslur á byggingartíma skila sér í betra 
skipulagi, minni kostnaði og auknu öryggi á byggingarstað. Enda 
er merkjanlegt að verktakar eru í auknum mæli reiðubúnir að 
takast á við vistvænar kröfur í byggingum. Það lofar góðu fyrir 
framhaldið.

Viðfangsefnin sem reifuð eru hér að framan fela í sér hvert 
um sig talsverða áskorun fyrir yfirvöld og byggingariðnaðinn í 
landinu. Engin ástæða er til að ætla annað en að með samstilltu 
átaki yfirvalda, fyrirtækja, fagfólks og fræðimanna muni í báðum 
tilvikum nást árangur sem stuðlar að vandaðri, heilnæmari og 
vistvænni mannvirkjagerð á Íslandi. Mannvirkjastofnun mun ekki 
láta sitt eftir liggja á þeirri vegferð.

Reynslan sýnir að vistvænar áherslur á byggingartíma 
skila sér í betra skipulagi, minni kostnaði og auknu 
öryggi á byggingarstað.
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Mannvirkjastofnun tók til starfa 1. janúar 2011 samkvæmt lögum um mannvirki nr. 160/2010 
sem tóku gildi þann sama dag. Nýja stofnunin tók við því hlutverki á sviði brunavarna 
og rafmagnsöryggismála sem Brunamálastofnun hafði áður, en fékk jafnframt það  
verkefni að hafa yfirumsjón með stjórnsýslu mannvirkjamála.

Mannvirkjastofnun er umhverfis- og auðlindaráðherra 
til aðstoðar hvað varðar brunamál, rafmagnsöryggismál 
og byggingarmál. Stofnunin er stjórnsýslustofnun sem 
stuðlar að samræmdu byggingareftirliti um allt land, meðal 
annars með gerð leiðbeininga, skoðunarhandbóka og með 
beinum íhlutunarrétti ef byggingareftirlit sveitarfélaganna 
er ekki í samræmi við ákvæði laganna. Enn fremur annast 
stofnunin löggildingu hönnuða og iðnmeistara og gefur út 
starfsleyfi fyrir byggingarstjóra og faggiltar skoðunarstofur 
á byggingarsviði. Stofnunin skal einnig sinna markaðseftirliti 
með byggingarvörum og taka þátt í gerð íslenskra og 
evrópskra staðla á sviði byggingarmála. Mannvirkjastofnun 
hefur jafnframt eftirlit með því að slökkvilið séu skipulögð, 
vel tækjum búin og skipuð mannskap sem hafi nægjanlega 
menntun og þjálfun til að sinna hlutverki sínu.

Meginþungi byggingareftirlits í landinu er í höndum sveitar-
félaganna sem ráða byggingarfulltrúa til að sinna útgáfu 
byggingarleyfa og framkvæmd byggingareftirlits. Gert er 
ráð fyrir að árið 2018 verði allt byggingareftirlit framkvæmt 
af faggiltum aðila í samræmi við ákvæði skoðunarhandbóka 
Mannvirkjastofnunar. Þetta þýðir að annað hvort er 
byggingareftirlit, og þá aðallega yfirferð hönnunargagna og 
framkvæmd úttekta, framkvæmt af faggiltum skoðunar-
stofum eða af byggingarfulltrúum sem hafa fengið faggildingu 
til að annast slíkt eftirlit. 

Helstu verkefni
Meðal helstu verkefna Mannvirkjastofnunar eru að: 
• Annast gerð leiðbeininga, verklagsreglna og skoðunar-

handbóka á fagsviði stofnunarinnar í samráði við Samband 
íslenskra sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila.

• Bera ábyrgð á markaðseftirliti með byggingarvörum og 
rafföngum. 

• Annast aðgengismál.
• Hafa eftirlit með vörnum gegn hættu og tjóni af raforku-

virkjum, neysluveitum og rafföngum og truflunum af þeirra 
völdum.

• Annast skoðanir á raforkuvirkjum og neysluveitum, 
háspenntum og lágspenntum. 

• Annast skoðanir á öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og 
rafverktaka. 

• Löggilda rafverktaka með tilliti til krafna vegna 
rafmagnsöryggis. 

• Gefa út starfsleyfi til handa skoðunarstofum á 
rafmagnssviði og hafa eftirlit með starfsemi þeirra. 

• Annast skráningu og rannsóknir á slysum og tjóni af völdum 
rafmagns. 

• Starfrækja rafrænt gagnasafn um mannvirki og 
mannvirkjagerð um land allt. 

• Annast kynningu og fræðslu fyrir almenning og 
hagsmunaaðila. 

• Gefa út byggingarleyfi og annast eftirlit með mannvirkjum 
á hafi utan sveitarfélagamarka og mannvirkjum á varnar- og 
öryggissvæðum.

• Standa fyrir námskeiðum til réttinda fyrir hönnuði og 
byggingarstjóra og veita hönnuðum, iðnmeisturum og 
slökkviliðsmönnum löggildingu. 

• Bera ábyrgð á starfrækslu Brunamálaskóla fyrir slökkviliðs-
menn, slökkviliðsstjóra og eldvarnaeftirlitsmenn.

• Gefa út starfsleyfi til handa byggingarstjórum og 
skoðunarstofum sem starfa samkvæmt lögunum og hafa 
eftirlit með starfsemi þeirra. 

• Gefa út starfsleyfi til handa þjónustu- og eftirlitsaðilum 
brunavarna og samþykkja brunavarnaáætlanir sveitarfélaga 
samkvæmt ákvæðum laga um brunavarnir. 

• Annast og stuðla að rannsóknum á sviði brunavarna, 
mannvirkjamála og manngerðs umhverfis í samvinnu við 
hagsmunaaðila og annast og stuðla að útgáfu upplýsinga um 
þau mál.

Gert er ráð fyrir að árið 2018 verði allt byggingareftirlit 
framkvæmt af faggiltum aðila í samræmi við ákvæði 
skoðunarhandbóka Mannvirkjastofnunar.

MANNVIRKJASTOFNUN – HLUTVERK OG SKIPULAG
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• Annast eldvarnaeftirlit vegna mannvirkja innan 
efnahagslögsögu og landgrunnsmarka sem eru fyrirhuguð 
eða tilkomin vegna rannsókna og vinnslu vetniskola. 

• Taka þátt í starfi Staðlaráðs Íslands um gerð íslenskra 
og evrópskra staðla á sviði mannvirkjamála og 
rafmagnsöryggis og tilnefna aðila til þátttöku í starfi 
Evrópusamtaka um tæknisamþykki (EOTA).

• Annast eftirlit með visthönnun vöru sem tengist orkunotkun 
samkvæmt lögum nr. 42/2009 og lögum nr. 72/1994 
um merkingar og upplýsingaskyldu um orkunotkun 
heimilistækja og fleira.

• Eiga samstarf við hliðstæðar stofnanir í nágrannalöndunum 
og á alþjóðavettvangi. 

• Vera umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og öðrum 
stjórnvöldum til ráðgjafar um mannvirkja- og rafmagns-
öryggismál og veita umsögn um álitamál á því sviði. 

Framtíðarsýn 
Framtíðarsýn er sú kjölfesta sem styður við verkefni stofnunar-
innar. Markmið, verkefni, einstakar aðgerðir og nýtt stjórn- 
skipulag eru þau tæki sem beitt verður við að raungera 
eftirfarandi framtíðarsýn:
• Mannvirkjastofnun er stjórnsýslustofnun sem sinnir á 

skilvirkan hátt eftirliti með framkvæmd laga um mannvirki 
og brunavarnir og framkvæmd laga um öryggi raforkuvirkja, 
neysluveitna og raffanga í því skyni að auka gæði mannvirkja 
og öryggi þeirra.

• Innan ramma þeirrar löggjafar sem stofnunin starfar eftir 
leitast hún við að vera aðgengileg og nútímaleg og búa yfir 
sterkri faglegri þekkingu á þeim sviðum sem hún starfar á.

• Gagnvart hagsmunaaðilum leggur Mannvirkjastofnun 
áherslu á markviss, heiðarleg og leiðbeinandi vinnubrögð. 
Starfsfólk stofnunarinnar er jákvætt og leiðbeinandi 
gagnvart öllum sem til hennar leita og stuðlar þannig að 
góðu samstarfi til framtíðar.

• Mannvirkjastofnun er eftirsóknarverður vinnustaður þar 
sem stöðugt er leitast við að efla starfsemina, einstaklingar 
starfa saman sem ein liðsheild og verkaskipting og úthlutun 
verkefna er skýr.

Skipulag
Forstjóri veitir Mannvirkjastofnun forstöðu og er hann 
skipaður af umhverfis- og auðlindaráðherra til fimm ára í 
senn. Skrifstofustjóri, gæðastjóri og lögfræðingur leiða 
þrjár stoðdeildir en fagstjórar eru leiðtogar á málefnasviðum 
eldvarna, bygginga og rafmagnsöryggis. 

Skipulag Mannvirkjastofnunar felur í sér áherslu á vald- 
dreifingu og áherslu á verkefnastjórnun þvert á starfsemina. 
Meginhlutverk fagstjóra málefnasviða er að veita faglega 
forystu og leiðsögn á sínu sviði, stýra stefnumörkun og 
framkvæmd á sínu sérsviði og leiða þannig starf sérfræðinga. 

Í lok árs 2016 voru starfsmenn Mannvirkjastofnunar 27 talsins. 
Stöðugildi voru alls 26,25 á árinu.

Breytingar á lagaumhverfi
Mannvirkjastofnun var falið nýtt verkefni á sviði markaðs-
eftirlits á árinu með lögum um timbur og timburvörur nr. 
95/2016, en þau voru samþykkt 1. september 2016. Lögin voru 
sett til innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 995/2010 um skyldur rekstraraðila sem setja timbur 
og timburvörur á markað og reglugerðum tengdum henni. Með 
lögunum var Mannvirkjastofnun falið eftirlit með framkvæmd 
laganna og þeim reglugerðum sem settar verða í kjölfarið auk 
þess sem stofnuninni var falið hlutverk lögbærs yfirvalds skv. 
timburreglugerð Evrópusambandsins. 

Meðal þeirra verkefna sem stofnuninni er falið með 5. gr. 
laganna er að annast eftirlit til að sannprófa að rekstraraðilar 
uppfylli kröfur samkvæmt lögunum, annast eftirlit með kerfi 
áreiðanleikakannana, þar með talið að framkvæma áhættumat 
og athugun á ráðstöfunum rekstraraðila sem gerðar eru til þess 
að draga úr hættu á að timbur úr ólöglegu skógarhöggi eða að 
vara úr slíku timbri sé sett á markað hér á landi. Þá er stofnuninni 
falið að fara í eftirlitsferðir og skoða gögn og skrár þar sem 
sýnt er fram á að kerfi áreiðanleikakannana og verklagsreglur 
virki á réttan hátt, hafa eftirlit með því að timburvara á markaði 
uppfylli ákvæði laganna og reglugerða, halda skrár yfir það 
eftirlit sem framkvæmt er og varðveita þær, annast eftirlit með 
vöktunarstofum, hafa samband við tollyfirvöld um framkvæmd 
eftirlits með innflutningi og markaðssetningu samkvæmt 
lögunum auk þess að veita almennar leiðbeiningar og fræðslu 
um framkvæmd laganna.
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Þá urðu lagabreytingar á sviði öryggis raforkuvirkja, neyslu-
veitna og raffanga með lögum nr. 66/2016, 2. júní 2016, og á sviði 
brunavarna með lögum nr. 65/2016 sama dag, til innleiðingar 
á þremur tilskipunum frá Evrópuþinginu og ráðinu. Annars 
vegar var lögum um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og 
raffanga breytt til til innleiðingar á tilskipun 2014/35/ESB 
um samræmingu laga aðildarríkjanna um markaðssetningu  
raffanga sem notuð eru innan ákveðinna spennumarka 
(endurgerð) og tilskipun 2014/30/ESB um samræmingu 
aðildarríkjanna um rafsegulsamhæfi (endurgerð). Þá var 
lögum um brunavarnir breytt til innleiðingar á tilskipun  
2014/34/ESB um búnað og verndarkerfi sem eru ætluð 
til notkunar í hugsanlega sprengifimu lofti (endurútgefin). 
Breytingin á lögum um brunavarnir útvíkkar hlutverk Mannvirkja- 
stofnunar þar sem eftirlit samkvæmt tilskipuninni með búnaði 
sem ekki eru rafföng er nú á hendi stofnunarinnar.

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 var breytt í tvígang á árinu. 
Annars vegar með (4.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 
360/2016 dags. 29. apríl 2016 sem gerð var með það að 
markmiði að lækka byggingarkostnað vegna íbúðarhúsnæðis. 
Breytingarnar lutu helst að aðkomu, umferðarleiðum og innri 
rýmum mannvirkja sem og stjórn mannvirkjamála hvað varðar 
minniháttar framkvæmdir sem undanþegnar eru byggingar- 
leyfi. Hins vegar með (5.) breytingu á byggingarreglugerð nr. 
666/2016 frá 6. júlí 2016 vegna laga um byggingarvörur nr. 

114/2014. Þá var sett ný reglugerð nr. 665/2016 þann 6. júlí 2016 um 
birtingu tilvísana til staðla um byggingarvörur þar sem Staðlaráði 
Íslands var falið að annast birtingu tilvísana til samhæfðra 
evrópskra staðla sem samþykktir eru á grundvelli reglugerðar um 
byggingarvörur og innleiddir hér á landi.

Á sviði eldvarna var sett reglugerð nr. 325/2016 um meðferð elds 
og varnir gegn gróðureldum þann 15. apríl 2016 á grundvelli laga 
nr. 40/2015 um meðferð elds og varnir gegn gróðureldum. Reglu- 
gerðin kveður á um reglur sem gilda um meðferð elds á víðavangi. 
Sérstaklega er fjallað um sinubrennu og einnig skilyrði til þess að fá 
leyfi fyrir bálköstum og brennum.

Þá voru tvær reglugerðir settar á árinu um breytingu á reglugerð 
nr. 630/2014, um takmarkanir á notkun tiltekinna hættulegra efna 
í raf- og rafeindabúnaði sem Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með, 
til innleiðingar á reglugerðum ESB. Að lokum voru átta reglugerðir 
settar til innleiðingar á reglugerðum ESB á sviði markaðseftirlits 
Mannvirkjastofnunar með visthönnun vöru sem tengist orkunotkun, 
og átta reglugerðir til innleiðingar á reglugerðum ESB á sviði 
markaðseftirlits með orkumerkingum.

Af ofangreindu má sjá að nokkuð umfangsmiklar breytingar hafa 
nýlega verið gerðar varðandi verkefni Mannvirkjastofnunar og  
falla þær vel að starfseminni. Nýjar verklagsreglur hafa verið unnar 
og verkefni komin vel af stað.
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Gæðastjórnunarkerfi
Helstu verkferlar stofnunarinnar hafa verið skjalfestir og þeim 
safnað saman í gæðahandbók Mannvirkjastofnunar. Í heildina 
eru þetta um 70 verklagsreglur og sýnir það hversu viðamikil og 
fjölbreytt verkefni stofnunarinnar eru. 

Ný útgáfa af ISO 9001 staðlinum um gæðastjórnun var gefin 
út á árinu 2015. Í nýju útgáfunni eru ýmsar breytingar og meiri 
áhersla á áhættumat og stefnumiðaða stjórnun með skýrri 
markmiðasetningu. Þetta hefur kallað á bæði breytt vinnubrögð 
hjá Mannvirkjastofnun og breytingu á verklagsreglum og ferlum 
gæðastjórnunarkerfisins. Vinna við þessar breytingar hófst 
haustið 2016.

Skjalasafn 
Mannvirkjastofnun fékk leyfi Þjóðskjalasafns Íslands til þess 
að skila á rafrænu formi til safnsins frá og með 1. janúar 2014 og 
hefur þetta létt mikið á þörf stofnunarinnar fyrir skjalageymslur 
og skápa. Auk þess er vonast til að þetta minnki pappírsnotkun 
stofnunarinnar til muna ásamt því að hafa jákvæð áhrif á skil- 
virkni í skráningu og meðferð mála hjá stofnuninni. 
Mannvirkjastofnun stefnir með þessu að vistvænni starfsemi 
í framtíðinni. Eins og myndin hér að neðan sýnir glöggt hefur  
dregið verulega úr úrgangi frá Mannvirkjastofnun á undan-
förnum árum, ekki síst vegna þess að verulega hefur dregið úr 
pappírsnotkun. 

 

Árið 2013 fékk stofnunin einnig leyfi Þjóðskjalasafns Íslands til 
að skila eldri gögnum frá Brunamálastofnun, Rafmagnseftirliti 
ríkisins og Neytendastofu. Þessi gögn eru öll eldri en frá 1. 
janúar 2011 þegar Mannvirkjastofnun tók til starfa. Fyrsti hluti 
þessa skjalasafns var sendur til Þjóðskjalasafns árið 2014 en 
unnið var áfram að pökkun skjalanna og skráningu í gagnagrunn 
Þjóðskjalasafns á árinu 2016. Gert er ráð fyrir að með réttri 
skráningu og vistun skjalanna verði aðgengi að þeim hjá 
Þjóðskjalasafni Íslands betra. 

Vefur Mannvirkjastofnunar
Vefur Mannvirkjastofnunar, mvs.is, er mikilvægt tæki fyrir 
stofnunina til þess að miðla upplýsingum áfram til viðskiptavina 
sinna, bæði fagaðila og almennings. Áfram verður unnið að 
því að gera efni vefjarins aðgengilegt svo að hann verði eins 
notendavænn og kostur er.

Á árinu 2016 bættust fleiri umsóknir við á Mínar síður á vef 
Mannvirkjastofnunar. Þetta var liður í því að auka rafræna 
þjónustu stofnunarinnar við viðskiptavini og gera afgreiðslu 
mála skilvirkari. Nú eru alls 51 umsókn aðgengileg á Mínum 
síðum og vonast er til að það auðveldi viðskiptavinum 
aðgengi að þjónustu Mannvirkjastofnunar. Meðal þeirra 
umsókna sem hægt er að nálgast á Mínum síðum eru umsóknir 
um löggildingu slökkviliðsmanna, rafverktaka, hönnuða 
og iðnmeistara, umsóknir um starfsleyfi fyrir þjónustu- 
aðila brunavarna og byggingarstjóra ásamt umsóknum um 
skráningu gæðastjórnunarkerfa. Þar að auki er að finna á Mínum 
síðum svör við algengum fyrirspurnum um fagleg málefni 
stofnunarinnar.

STYRKAR STOÐIR AUKA GÆÐI ÞJÓNUSTUNNAR

Nú þegar búið er að leiða í lög að þeir sem koma að mannvirkjagerð á Íslandi skuli koma 
sér upp gæðastjórnunarkerfi er mikilvægt að Mannvirkjastofnun sýni þar gott fordæmi 
með því að starfa samkvæmt virku stjórnkerfi sem tryggir gæði starfseminnar og hefur 
viðskiptavini stofnunarinnar ávallt í forgrunni. Stefnt er að því að stofnunin fái vottun á 
gæðastjórnunarkerfi sínu samkvæmt ISO 9001 gæðastaðlinum.

Helstu verkferlar stofnunarinnar hafa verið skjalfestir og 
þeim safnað saman í gæðahandbók Mannvirkjastofnunar. 
Í heildina eru þetta um 70 verklagsreglur og sýnir það 
hversu viðamikil og fjölbreytt verkefni stofnunarinnar eru.
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Rafrænar gáttir
Gerð gagnagrunna og innleiðing rafrænnar stjórnsýslu er eitt 
mikilvægasta verkefni Mannvirkjastofnunar og tengist þessi 
vinna öllum fagsviðum hennar. Vinna við byggingargátt byggir 
að vissu leyti á vinnu og útboðum er varða svokallaða rafmagns- 
öryggisgátt, sem var opnuð árið 2015 og er komin í víðtæka 
notkun meðal rafverktaka, dreifiveitna og skoðunarstofa um  
allt land. Um er að ræða heildstætt upplýsingakerfi með  
nokkrum sjálfstæðum kerfiseiningum sem tengja rafverktaka, 
rafveitur, skoðunarstofur og byggingarfulltrúa saman við 
upplýsingakerfi Mannvirkjastofnunar í ferlum sem varða 
rafmagnsöryggi. Rafmagnsöryggisgáttin var unnin í samstarfi 
við helstu hagsmunaaðila, svo sem Samorku og Samtök 
rafverktaka, og var smíði hennar boðin út á vegum Ríkiskaupa.

Samkvæmt lögum um mannvirki ber Mannvirkjastofnun að 
starfrækja rafræna byggingargátt fyrir upplýsingar um mann- 
virki og mannvirkjagerð um land allt. Unnið hefur verið að 
undirbúningi og forritun rafrænu byggingargáttarinnar 
undanfarin ár í samvinnu við Þjóðskrá Íslands, Samband 
íslenskra sveitarfélaga, Félag byggingarfulltrúa og norræn 
byggingaryfirvöld. Markmið vinnunnar er að gera stjórnsýslu 

byggingarmála skilvirkari og tryggja að gæða- og eftirlits- 
kerfið virki. Í gáttinni verða vistuð öll gögn vegna mannvirkja, 
allt frá umsókn um byggingarleyfi til lokaúttektar. Þar verða 
vistaðar umsóknir og útgefin byggingarleyfi, öll gögn sem leyfin 
byggjast á, hönnunargögn, teikningar og skoðunarskýrslur. 
Þar verður að finna lista yfir löggilta hönnuði og iðnmeistara 
og byggingarstjóra með starfsleyfi ásamt reglum um 
gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra, hönnuða og iðnmeistara. 
Þar verða enn fremur skoðunarhandbækur og verklagsreglur 
faggiltra skoðunarstofa.

Smíði byggingargáttarinnar er mjög umfangsmikið og fjárfrekt 
verkefni. Hönnun kerfisins er lokið og fyrir liggur mjög greinar-
góð þarfagreining og kröfulýsing fyrir allt kerfið. Lokið hefur 
verið við smíði margra kerfiseininga og gert er ráð fyrir að allt 
kerfið verði komið í notkun í lok árs 2017.

Samkvæmt lögum um mannvirki ber Mannvirkjastofnun 
að starfrækja rafræna byggingargátt fyrir upplýsingar 
um mannvirki og mannvirkjagerð um land allt.
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Mannvirkjastofnun er virk í forvörnum og fræðslu á sviði eld- og slysavarna, bæði á eigin 
vegum og í samstarfi við aðra. Stofnunin er einn helsti stuðningsaðili Eldvarnaátaksins 
sem Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna stendur fyrir í nóvember ár 
hvert. Þá heimsækja slökkviliðsmenn átta ára börn í grunnskólum landsins og fræða 
þau og fjölskyldur þeirra um eldvarnir heima fyrir. Meðal efnis sem börnin fá afhent er 
handbók Eldvarnabandalagsins um eldvarnir heimilisins. Einnig fá börnin að gjöf frá 
Mannvirkjastofnun segul með upplýsingum um eldvarnir í eldhúsinu.

Eldvarnabandalagið
Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur um auknar eld-
varnir á heimilum og vinnustöðum. Aðild að því eiga, auk 
Mannvirkjastofnunar, Eignarhaldsfélagið Brunabótafélag 
Íslands, Félag slökkviliðsstjóra, Landssamband slökkviliðs- 
og sjúkraflutningamanna, Sjóvá-Almennar tryggingar hf., 
Slysavarnafélagið Landsbjörg, Slökkvilið höfuðborgar-
svæðisins, Tryggingamiðstöðin hf., Vátryggingafélag Íslands hf. 
og Vörður tryggingar hf.

Efni sem Eldvarnabandalagið hefur gefið út er aðgengilegt á 
vefnum eldvarnabandalagid.is en þar er um að ræða fræðslu-
efni um eldvarnir á heimilum og fræðslu- og kynningarefni um 
eigið eldvarnaeftirlit fyrirtækja og stofnana. Bandalagið hefur 
einnig ítrekað stuðlað að umfjöllun um eldvarnir í fjölmiðlum, 
birt auglýsingar um eldvarnir, tekið þátt í rannsóknum og unnið 
að úrbótum, meðal annars vegna endurskoðunar húsaleigulaga. 

Eldvarnabandalagið vann meðal annars að þremur áherslu-
verkefnum árið 2016. Þau eru:
• Auknar eldvarnir í leiguhúsnæði. Auk fræðslu með    

margvíslegum hætti fyrir almenning var megináhersla 
lögð á fræðslu fyrir starfsfólk sveitarfélaga í tengslum við 
innleiðingu eigin eldvarnaeftirlits.

• Innleiðing eigin eldvarnaeftirlits hjá fyrirtækjum og  
stofnunum. Gerðir voru samningar við Húnaþing vestra, 
Akureyri og Fjarðabyggð um innleiðingu eigin eldvarna- 
eftirlits og fræðslu fyrir allt starfsfólk sveitar- 
félaganna um eldvarnir á heimili og vinnustað. Eldvarna-
bandalagið tók þátt í fræðslu fyrir starfsmenn og þjálfun 
eldvarnafulltrúa, auk þess að láta allt fræðsluefni í té án 
endurgjalds.

•   Auknar eldvarnir við svonefnda logavinnu eða heita vinnu 
þar sem unnið er með opinn eld, til dæmis við lagningu pappa 
á þök. Eldvarnabandalagið gaf í fyrra út verklagsreglur þar 
sem kveðið er á um nauðsynlegar varúðarráðstafanir vegna 
logavinnu. 

Verkefnastjóri vinnur að markmiðum Eldvarnabandalagsins 
í samráði við tíu manna stjórn sem kemur að jafnaði saman 
mánaðarlega. Ársfundur Eldvarnabandalagsins var haldinn 
17. mars 2016 og flutti Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og 
auðlindaráðherra, ávarp á fundinum.

Ráðstefnur og fundir
Mannvirkjastofnun heldur árlega, í samvinnu við slökkviliðin, 
ráðstefnu fyrir slökkviliðsstjóra um margvísleg efni sem lúta að 
rekstri slökkviliða. 

Daglega berast Mannvirkjastofnun margar fyrirspurnir um 
rafmagnsöryggismál, ýmist munnlega eða bréflega, og fer 
mikill tími starfsmanna í að sinna þeim. Vegna nýrra reglna 
á rafmagnsöryggissviði, sem teknar hafa verið í notkun á 
undanförnum árum, hafa fyrirspurnir aukist til mikilla muna.  
Þá hefur tilkynningum um þá sem starfa án þess að hafa 
löggildingu fjölgað töluvert.

Menntun og rannsóknir
Mannvirkjastofnun hefur á undanförnum árum lagt vaxandi 
áherslu á þátttöku í ýmsum rannsóknum á sviði umhverfis-  
og byggingarverkfræði og á sviði björgunarmála. 

FRÆÐSLA, FORVARNIR, MENNTUN OG RANNSÓKNIR

Stofnunin er einn helsti stuðningsaðili Eldvarnaátaksins 
sem Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutninga-
manna stendur fyrir í nóvember ár hvert.
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Mannvirkjastofnun tekur þátt í þverfræðilegu verkefni sem 
leitt er af Háskóla Íslands, en verkefnið hlaut 420 milljóna króna 
styrk frá NordForsk til að koma á fót norrænu öndvegissetri um 
rannsóknir á því hvernig auka megi öryggi samfélaga. Verkefnið, 
sem kallast NORDRESS, er víðtækt og mun fjöldi vísindamanna 
og stofnana á Norðurlöndum vinna að því á næstu fimm 
árum, en stærstur hluti verkefnisins verður unninn á Íslandi. 
Mannvirkjastofnun er einkum tengd þeim hluta verkefnisins sem 
lýtur að viðbragðshæfni vegna slysa á Norðurslóðum og tengist 
verkefninu sem nefnt er hér að ofan.

Mannvirkjastofnun annast auk þess kennslu og ráðgjöf við 
ýmsar stofnanir. Starfsmenn stofnunarinnar hafa sinnt kennslu 
á ýmsum sviðum við verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og 
umhverfis- og byggingarverkfræðideild Háskóla Íslands, ásamt 
því að taka þátt í og efla rannsóknir á sviði byggingarverkfræði í 
samvinnu við menntastofnanir. 

Starfsmenn stofnunarinnar halda fyrirlestra á námskeiðum 
hjá Rafiðnaðarskólanum og Iðunni vegna endurmenntunar 
iðnaðarmanna. Brunamálaskólinn annast menntun slökkviliðs-
manna, slökkviliðsstjóra og eldvarnaeftirlitsmanna í landinu. 

Aðgerðir vegna raka og myglu
Snemma árs 2015 fékk umhverfis- og auðlindaráðherra afhenta 
skýrslu starfshóps um endurskoðun á lögum og reglum með 
tilliti til myglusvepps og þess tjóns sem hann getur valdið. 
Óskaði umhverfis- og auðlindaráðuneytið eftir því við 
Mannvirkjastofnun að hún gripi til ýmissa ráðstafana til að 
fylgja skýrslunni eftir. Um er að ræða aðgerðir sem lúta meðal 
annars að fræðslu, rannsóknum, leiðbeiningum, gagnaöflun og 

samstarfi við önnur stjórnvöld sem málið varðar. Unnið var að 
þessum verkefnum á árinu 2016, meðal annars í samvinnu við 
Byggingarvettvanginn og samstarfshópinn „Betri byggingar“ 
en í honum eiga sæti fulltrúar Mannvirkjastofnunar og reyndir 
hönnuðir hjá stærstu verkfræðistofunum ásamt helstu sér-
fræðingum landsins á þessu sviði.

Meðal aðgerða sem gripið hefur verið til má nefna:
• Haldnar hafa verið ráðstefnur og málþing um þetta viðfangs-

efni á undanförnum misserum í samstarfi við ýmsa aðila og 
með þátttöku innlendra og erlendra sérfræðinga. 

• Í skoðunarhandbókum sem skilað hefur verið til umhverfis- 
og auðlindaráðuneytisins er sérstök áhersla lögð á að atriði 
varðandi rakabúskap og mygluhættu verði skoðuð og metin. 
Unnið er að ítarlegum leiðbeiningum um greinargerðir 
hönnuða vegna rakabúskaps í samvinnu við dr. Björn 
Marteinsson, dósent við Háskóla Íslands.

• Mannvirkjastofnun hefur í samvinnu við aðrar stofnanir 
og Samtök iðnaðarins skoðað leiðir til að auka fjármagn 
til byggingarrannsókna og er nú unnið að markáætlun í því 
sambandi.

• Mannvirkjastofnun hefur einnig verið í sambandi við Háskóla 
Íslands og Háskólann í Reykjavík um rannsóknir á sviði 
byggingareðlisfræði. Stofnunin mun styrkja lokaverkefni 
M.S. nema sem unnin verða á þessu sviði.

• Mannvirkjastofnun og Efla verkfræðistofa hafa ákveðið að 
vinna úr fyrirliggjandi gögnum um vanda vegna myglu.

Í skoðunarhandbókum sem skilað hefur verið til 
umhverfis- og auðlindaráðuneytisins er sérstök áhersla 
lögð á að atriði varðandi rakabúskap og mygluhættu 
verði skoðuð og metin. 
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Mannvirkjastofnun sinnir hlutverki sínu í samvinnu og samráði við fjölda hagsmuna- og 
samstarfsaðila innan lands og utan. Stofnunin er einnig beinn aðili að margvíslegum 
samtökum og samráðsvettvangi sem tengist verkefnum hennar. Í mörgum tilvikum skiptir 
samstarf af þessu tagi miklu um hvernig til tekst í verkefnum stofnunarinnar. Hér á eftir 
er fjallað stuttlega um nokkur samstarfsverkefni sem Mannvirkjastofnun tekur þátt í.

Innlendir samstarfsaðilar
Mannvirkjastofnun er aðili að Staðlaráði Íslands og tekur þátt í 
fundum og verkefnum á tveimur fagsviðum þess; Rafstaðlaráði, 
sem er vettvangur þeirra sem vilja efla stöðlun á rafmagnssviði, 
og Byggingarstaðlaráði, sem er vettvangur stöðlunar á sviði 
bygginga og mannvirkjagerðar. 

Mannvirkjastofnun er aðili að Samorku (Samtök raforku-, hita- 
og vatnsveitna) og tók á síðasta ári þátt í mörgum fundum 
sem haldnir voru á vegum samtakanna. Almennt var fjallað 
um rafmagnsöryggismál og samskipti Mannvirkjastofnunar 
og rafveitna. Á síðasta ári voru haldnir nokkrir fundir með 
fagnefnd Samtaka rafverktaka, SART, þar sem fjallað var um 
rafmagnsöryggismál og samskipti Mannvirkjastofnunar og 
SART.

Af innlendu samstarfi um eldvarnir má nefna að Mannvirkja-
stofnun er aðili að Eldvarnabandalaginu sem sinnir forvarna- og 
fræðslustarfi gagnvart heimilum, fyrirtækjum og stofnunum 
á þeim vettvangi (sjá umfjöllun um fræðslu og forvarnir). 
Þá taka starfsmenn Mannvirkjastofnunar þátt í starfsemi 
Brunatæknifélags Íslands og Ljóstæknifélags Íslands og eiga  
í samstarfi við Félag slökkviliðsstjóra á Íslandi. 

Af innlendu samstarfi á byggingarsviði má nefna samstarf 
við Félag byggingarfulltrúa og SATS, (Samband tæknimanna 
sveitarfélaga). Einnig er stofnunin í samstarfi við Samtök 
iðnaðarins, Arkitektafélag Íslands, vátryggingafélögin og 
félög tæknifræðinga, verkfræðinga og byggingarfræðinga 
um málþing og námskeið á sviði byggingarmála. Enn má nefna 
þátttöku í starfi Lagnafélags Íslands, Steinsteypufélags Íslands, 
Vistbyggðarráðs og BIM Ísland (Building Information Modelling 
Ísland).

Loks má nefna að Mannvirkjastofnun var einn af fjórum 
stofnaðilum Byggingavettvangsins (BVV), sem er samstarfs-
vettvangur fyrirtækja, stofnana, menntastofnana og annarra 

aðila sem starfa á sviðum sem tengjast byggingarstarfsemi 
með einum eða öðrum hætti. Tilgangur samstarfsins er að 
auka samkeppnishæfi byggingargeirans og auka framleiðni og 
nýsköpun. Frekari upplýsingar um BVV og starfsemi hans má 
finna á www.byggingavettvangur.is.

Erlendir samstarfsaðilar
Mannvirkjastofnun tekur þátt í Nordsyn, samstarfsverkefni 
stjórnvalda á Norðurlöndunum sem er styrkt af Norrænu 
ráðherranefndinni. Markmið Nordsyn er að vinna að orku-
sparnaði með því að stunda markvisst eftirlit með allri vöru á 
markaði sem nýtir orku.

Mannvirkjastofnun sinnir erlendu samstarfi um markaðseftirlit 
og öryggi raffanga af fremsta megni. Í þessu sambandi má 
nefna hina ýmsu samstarfshópa markaðseftirlitsstjórnvalda 
á Evrópska efnahagssvæðinu (EES), svokallaða „AdCo“ hópa. 
Aðilar að EES, það er Evrópusambandið (ESB) og EFTA, leggja 
gríðarlega áherslu á að þessu samstarfi sé sinnt, enda sé það 
ein af forsendum þess að innri markaðurinn virki sem skyldi. 
Stofnunin hefur mikla hagsmuni af samstarfinu, ekki síst vegna 
aðgengis að þekkingu og sérfræðingum sem það veitir. Auk þess 
er eitt af markmiðum slíks samstarfs að vera hvetjandi fyrir 
aðildarlönd sem stunda lítið eða ekkert markaðseftirlit. Færa 
má fyrir því rök að fátt auki rafmagnsöryggi á Íslandi eins mikið 
og að bæta markaðseftirlit í mörgum af stærri löndum Evrópu 
þar sem mikil framleiðsla raffanga fer fram.

INNLENT OG ERLENT SAMSTARF

Mannvirkjastofnun er aðili að Staðlaráði Íslands og 
tekur þátt í fundum og verkefnum á tveimur fagsviðum 
þess; Rafstaðlaráði, sem er vettvangur þeirra sem vilja 
efla stöðlun á rafmagnssviði, og Byggingarstaðlaráði, 
sem er vettvangur stöðlunar á sviði bygginga og 
mannvirkjagerðar. 
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Samtök rafmagnsöryggisstofnana á Norðurlöndum (NSS) 
halda tvo fundi á ári þar sem fjallað er um sameiginleg 
rafmagnsöryggismál svo sem reglugerða- og staðlamál, 
rafmagnseftirlit, löggildingu rafverktaka, markaðseftirlit 
raffanga og fleira. Þá starfa á vegum NSS nokkrir vinnuhópar  
um einstök málefni sem koma saman einu sinni til tvisvar á  
hverju ári. 

Þessir hópar eru: 
• Samstarfshópur um markaðseftirlit raffanga
• Samstarfshópur um samræmingu raflagnareglna
• Samstarfshópur um samræmda skráningu slysa og tjóna
• Samstarfshópur um upplýsingamiðlun

NSS rekur vefsíðu þar sem þátttakendur í samstarfinu setja 
inn upplýsingar um fundi, kynningar og fundargerðir ásamt 
öllum upplýsingum um stofnanir og starfsmenn sem taka þátt  
í samstarfinu. Upplýsingar um skráningu slysa og tjóns af völdum 
rafmagns eru einnig færðar inn á vefinn og er skráningin þar  
með komin í samræmdan miðlægan grunn. Á vefnum er einnig 
hægt að birta fréttir um það sem er efst á baugi í hverju landi og 
er áhugavert fyrir samstarfsaðilana.

Mannvirkjastofnun fylgist með nokkrum tækninefndum 
á vegum alþjóða raftæknisambandsins IEC og evrópska 
rafstaðlasambandsins CENELEC. Má þar helst nefna tvær 
tækninefndir sem fjalla um raflagnir í byggingum en fulltrúi 
Mannvirkjastofnunar situr fundi þessara nefnda.

Fulltrúi af eldvarnasviði Mannvirkjastofnunar sinnir samstarfi 
við systurstofnanir á Norðurlöndum um eldvarnir. Þar má nefna:
• Nordex, samstarf vegna eldfimra vökva og sprenginga.
• Nordstat, samstarf vegna tölfræði eldvarna í byggingum og 

útkallsgrunna.
• Samstarf vegna stjórnsýslu og fleira varðandi eldvarnir í 

byggingum, byggingarreglugerðir og fleira.

Brunamálaskólinn er í samstarfi um menntamál við alla 
brunamálaskóla á Norðurlöndunum í gegnum samstarf sem 
kennt er við HAGA–yfirlýsinguna. Í gegnum þetta samstarf 
geta þeir sem vinna að almannavörnum á einhvern hátt, til 
dæmis leiðbeinendur innan slökkviliða, sótt um og fengið að 
sitja nám í öðru Norðurlandi sem áheyrnarfulltrúar án greiðslu 
námskeiðsgjalda. Markmiðið með þessu samstarfi er að 
Norðurlöndin geti lært af þekkingu og reynslu hvers annars.  
Með því að fá að sitja sem áheyrnarfulltrúi er hægt að fylgjast 
með náminu í viðkomandi landi. Með eigin reynslu sem bakgrunn 
er síðan hægt að nýta þekkinguna til að hvetja til þróunar í  
þágu almannavarna í sínu heimalandi. 

Brunamálaskólinn varð aðili að EFSCA (European Fire 
Service Colleges’ Association) árið 2011, en hafði áður setið 
fundi samtakanna sem gestur. Markmið samtakanna er að 
skapa vettvang fyrir samstarf milli brunamálaskóla, að vera 
upplýsingaveita innan Evrópusambandsins til þess að tryggja 
að ákvarðanir um menntun og þjálfun slökkviliðsmanna taki mið 
af þörfum þeirra sem starfa að eldvörnum og að efla rannsóknir 
á fagsviðinu. Árlega er haldinn fundur þar sem forsvarsmenn 
skólanna, sem eru frá 31 landi, hittast. Á þeim fundi eru helstu 
nýjungar í skólastarfi og rannsóknir á fagsviðinu kynntar, auk 
þess sem mikil áhersla er lögð á samstarf og samvinnu. 

Byggingarsvið annast samstarf við samsvarandi stofnanir 
á Norðurlöndum og sækir árlegan samráðsfund norrænna 
byggingarstofnana. Sviðið sækir einnig fundi Consortium 
of European Building Control (CEBC) í samstarfi við Félag 
byggingarfulltrúa og byggingarfulltrúann í Reykjavík. 

Einnig tekur Mannvirkjastofnun þátt í evrópsku og norrænu 
samstarfi vegna eftirlits með byggingarvörum á markaði. 
Jafnframt tekur stofnunin þátt í samstarfi Norðurlanda um 
samræmingu ákvæða um aðgengismál í byggingarreglugerð.

Markmiðið með þessu samstarfi er að Norðurlöndin 
geti lært af þekkingu og reynslu hvers annars. Með því 
að fá að sitja sem áheyrnarfulltrúi er hægt að fylgjast 
með náminu í viðkomandi landi. 
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Starfsemi á byggingarsviði snýst um að vera í fararbroddi á sviði gæðamála í 
mannvirkjagerð, meðal annars með þátttöku í undirbúningi reglugerða og staðla og 
gerð leiðbeininga á sviði byggingarmála. Starfsemi sviðsins miðast við þær grunnkröfur  
sem fram koma í lögum um mannvirki um hönnun og byggingu mannvirkja, það er 
sjálfbæra þróun, burðarþol, markaðseftirlit byggingarvara, stöðugleika, hollustu,  
heilsu og umhverfi, orkusparnað, hitaeinangrun, aðgengi og öryggi í byggingum. 

Meginþungi byggingareftirlits í landinu er á höndum 
sveitarfélaganna sem ráða byggingarfulltrúa til að sinna 
útgáfu byggingarleyfa og framkvæmd byggingareftirlits. 
Mannvirkjastofnun hefur hins vegar eftirlit með framkvæmd laga 
um mannvirki og ber að tryggja samræmingu byggingareftirlits 
um allt land. Þetta gerir stofnunin meðal annars með útgáfu 
skoðunarhandbóka og leiðbeininga, starfrækslu gagnasafns 
og með almennri ráðgjöf og fræðslu. Stofnunin gefur út 
ýmis starfsleyfi og löggildingar, meðal annars til handa 
byggingarstjórum, iðnmeisturum, hönnuðum og skoðunar-
stofum. Þá ber sviðið ábyrgð á námskeiðum fyrir hönnuði 
og byggingarstjóra sem eru skilyrði fyrir útgáfu löggildinga/
starfsleyfa þeirra. 

Meðal helstu verkefna byggingarsviðs á síðasta ári voru 
endurskoðun byggingarreglugerðar, gerð leiðbeininga og 
skoðunarhandbóka, löggilding iðnmeistara og mannvirkja-
hönnuða og útgáfa starfsleyfa byggingarstjóra ásamt innleiðingu 
og eftirliti með gæðastjórnunarkerfum hönnuða, iðnmeistara, 
byggingarstjóra og byggingarfulltrúa. Mikil vinna var við 
undirbúning  á rafrænni stjórnsýslu á byggingarsviði.

Gæðastjórnunarkerfi
Áskilið er í lögum um mannvirki að allir hönnuðir, hönnunar- 
stjórar, byggingarstjórar, iðnmeistarar og byggingarfulltrúar 
skuli hafa gæðastjórnunarkerfi sem samþykkt er af Mannvirkja- 
stofnun og skráð í gagnasafn hennar. Ákveðið var að 
semja við faggiltar skoðunarstofur um að annast skoðun 
gæðastjórnunarkerfa sem ekki eru með vottun.

Í apríl 2017 var staða skráningar gæðastjórnunarkerfa  
sem hér segir:

Hlutfall hönnuða, byggingarstjóra og iðnmeistara með skráð 
gæðastjórnunarkerfi hefur hækkað milli ára.

Skoðunarhandbækur
Eitt af meginverkefnum byggingarsviðs á árinu var að ljúka 
gerð skoðunarhandbóka en áskilið er í lögum um mannvirki að 
eftirliti með mannvirkjum skuli hagað í samræmi við ákvæði 
skoðunarhandbóka. Notkun skoðunarhandbóka mun breyta 
öllu opinberu eftirliti með mannvirkjagerð í landinu og er 
meginforsenda fyrir því að samræming þess takist. Mikil vinna 
er framundan við innleiðingu slíkra skoðunarhandbóka ásamt 
skoðunarlistum og stoðritum, en vonast er til að sú vinna skili sér 
við framkvæmd eftirlitsins. 

Einn meginkostur slíkra handbóka er að eftirlitið verður 
fyrirsjáanlegt og einsleitt. Opinbert eftirlit með mannvirkjagerð 
felst bæði í yfirferð hönnunargagna og úttektum á 
framkvæmdatíma. Skoðunarhandbækur lýsa því hvernig tiltekin  
atriði sem varða hönnun mannvirkja eru skoðuð og metin og 
hvernig áfangaúttektir á byggingarstað fara fram.

BYGGINGARSVIÐ

Heildarfjöldi 
á skrá MVS     

Hönnuðir  2016
Hönnuðir  2017

Byggingarstjórar  2016
Byggingarstjórar  2017

Iðnmeistarar  2016
Iðnmeistarar  2017

Byggingarfulltrúar  2016
Byggingarfulltrúar  2017 

1.646
1.702

1.559
1.654

3.160
3.286

76
76 

800
880

917
1.109

1.375
1.626

76
76 

49%
52%

59%
67%

44%
49%

100%
100% 

Með skráð gæða-
stjórnunarkerfi Hlutfall
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Leiðbeiningar við byggingarreglugerð
Í byggingarreglugerð eru settar fram kröfur af ýmsu tagi um 
hönnun mannvirkja og byggingarframkvæmdir. Megintilgangur 
leiðbeininga er að útskýra nánar þær kröfur sem settar eru fram 
í einstökum greinum byggingarreglugerðar. Miklar breytingar 
hafa verið gerðar á byggingarreglugerð á undanförnum misserum  
og í kjölfarið hefur þurft að breyta leiðbeiningum í samræmi  
við þær. 

Löggilding mannvirkjahönnuða
Alls fengu 56 hönnuðir löggildingu á síðasta ári. Tæknifræðingar 
voru fjölmennastir í þeim hópi eða 17 talsins. 
 
Mannvirkjastofnun heldur löggildingarnámskeið fyrir hönnuði 
í samvinnu við Iðuna fræðslusetur. Á síðasta ári voru haldin tvö 
fjölsótt námskeið fyrir hönnuði. Á námskeiðunum er farið yfir 
helstu lög og reglugerðir, svo sem mannvirkjalög og byggingar-
reglugerð, skipulagslög og skipulagsreglugerð, fjöleignarhúsa-
lög og reglugerðir sem varða hollustuhætti og öryggi. Einnig 
er farið yfir helstu staðla sem tengjast mannvirkjagerð og ferli 
byggingarleyfisumsókna. Menningarstefna við mannvirkjagerð 
er kynnt ásamt helstu sjónarmiðum og reglum um húsaverndun. 
Námskeiðinu lýkur með prófi.

Starfsleyfi byggingarstjóra
Alls fengu 103 byggingarstjórar starfsleyfi á síðasta ári. Þar 
af voru 30 endurútgefin leyfi. Haldin voru sex námskeið fyrir 
byggingarstjóra á árinu; fjögur í Reykjavík, eitt á Reyðarfirði og  
eitt á Akureyri. Þátttakendur voru samtals 89.

Markmið námskeiðanna er að upplýsa verðandi byggingarstjóra 
um ábyrgð þeirra og skyldur. Fjallað er um byggingarleyfi og 
önnur samskipti sem byggingarstjóri þarf að eiga við byggingar- 
yfirvöld. Farið er yfir hlutverk byggingarstjóra við verk-
framkvæmdir og meðhöndlun uppdrátta, lög, reglugerðir, 
ábyrgðartryggingar og vátryggingaslit. Fjallað er um gildi 
og framkvæmd úttekta, svo sem áfanga-, fokheldis-, stöðu- 
og lokaúttekta. Í mannvirkjalögum er gert ráð fyrir því að 
byggingarstjórar hafi komið sér upp gæðastjórnunarkerfi.

Löggilding iðnmeistara
Alls fengu 77 iðnmeistarar löggildingu Mannvirkjastofnunar á 
síðasta ári. Samtals fengu 549 iðnmeistarar löggildingu á árunum 
2011-2016 og er skipting þeirra eftir iðngreinum sem hér segir:
 
                                                      

Markaðseftirlit
Ný tegund eftirlits var falin byggingarsviði á árinu, en það 
er eftirlit með uppruna timburafurða. Undirbúningsvinna er 
hafin með fræðslu og þjálfun starfsmanna sem sinna munu 
eftirlitinu. Lokið var við gerð fræðsluvefjar um byggingarvörur,  
www.byggingavorur.is.

Notkun skoðunarhandbóka mun breyta öllu opinberu 
eftirliti með mannvirkjagerð í landinu.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Blikksmíðameistarar 0 0 1 1 5 2

Húsasmíðameistarar 56 76 50 59 71 48

Málarameistarar 4 9 2 9 10 9

Múrarameistarar 10 5 6 6 8 4

Pípulagningameistarar 11 10 12 7 19 8

Rafvirkjameistarar 2 0 4 4 5 4

Stálvirkjameistarar 0 0 2 0 3 2

Veggfóðrarameistarar 2 0 1 0 0 0

Alls 85 102 78 86 121 77
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Starfsemi sviðsins snýst um að tryggja rafmagnsöryggi í landinu. Verkefni eru meðal 
annars skoðanir á raforkuvirkjum, neysluveitum, öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og 
rafverktaka og markaðseftirliti raffanga. Auk þess löggildir sviðið rafverktaka, veitir 
faggiltum skoðunarstofum á rafmagnssviði starfsleyfi og hefur eftirlit með þeim, 
annast gerð og túlkun reglna um rafmagnsöryggi, annast skráningu og rannsóknir á 
slysum og tjóni af völdum rafmagns og annast útgáfu á kynningar- og fræðsluefni um 
rafmagnsöryggi. Hlutverk sviðsins er að hafa eftirlit með vörnum gegn hættu og tjóni af 
raforkuvirkjum, neysluveitum og rafföngum og truflunum af völdum starfrækslu þeirra. 

Innra öryggisstjórnunarkerfi
Innleiðing innri öryggisstjórnunarkerfa starfandi rafveitna, iðju-
vera og smávirkjana hófst 1997 og hafa nú um 88 fyrirtæki virk 
öryggisstjórnunarkerfi. Rekstur kerfanna er á ábyrgð tilnefndra 
ábyrgðarmanna og ber að skoða í heild sinni á þriggja ára tímabili  
af faggiltri skoðunarstofu.

Rafveitur, iðjuver, smávirkjanir og einkarafstöðvar
Rafmagnsöryggissvið fylgist með árlegum viðhaldsskoðunum 
öryggisstjórnunarkerfa rafveitna, ásamt skoðunum á raforku-
virkjum. Því er fylgt eftir að fullnægjandi úrbætur séu gerðar 
á frávikum sem fram koma við skoðun. Þá er farið yfir umfang 
úrtaksskoðana rafveitna með ástandi virkja og því fylgt eftir 
að fullnægjandi úrbætur séu gerðar. Enn fremur er rafmagns- 
öryggissvið fyrirtækjunum innan handar varðandi túlkun og 
útskýringar á reglum og stöðlum, ásamt því að skera úr um vafaatriði. 
Starfandi rafveitur með viðurkennt innra öryggisstjórnunarkerfi 
eru 25 talsins. Á sama hátt er fylgst með öryggisstjórnunar-
kerfum iðjuvera. Í árslok 2016 störfuðu 63 iðjuver með viðurkennt 
öryggisstjórnunarkerfi.

Eftirlit með öryggisstjórnunarkerfum og  
raforkuvirkjum
Í upphafi hvers árs ber ábyrgðarmanni rafveitna og iðjuvera 
að senda yfirlit og áætlun um skoðanir raforkuvirkja sinna til 
Mannvirkjastofnunar. Árið 2016 voru 212 skoðanir gerðar á 
öryggisstjórnunarkerfum, veitum í rekstri og nýframkvæmdum.

Eftirlit með nýjum neysluveitum 
Fjöldi tilkynntra neysluveitna frá löggiltum rafverktökum 
hefur verið að aukast síðustu árin. Árið 2016 voru alls 4.874 
neysluveitur tilkynntar, sem er töluverð aukning frá árinu áður.  
Af þessum neysluveitum voru 756 þeirra skoðaðar, sem er töluverð  
fækkun frá árinu áður þar sem meiri áhersla var lögð á að skoða 
stórar og umfangsmiklar neysluveitur.

Eftirlit með neysluveitum í rekstri
Í upphafi hvers árs velur stofnunin neysluveitur í rekstri til skoðunar. 
Árið 2016 voru 332 slíkar veitur skoðaðar og er það svipaður 
fjöldi og árið áður. Á síðasta ári var megináhersla lögð á að skoða  
raflagnir hótela, veitingastaða og iðnaðarhúsnæðis.

RAFMAGNSÖRYGGISSVIÐ
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Mynd 2. Skoðanir rafveitna, iðjuvera og smávirkjana 2007–2016.
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Mynd 3. Fjöldi skoðana á nýjum neysluveitum 2007–2016.
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Öryggisstjórnun rafverktaka
Um áramótin 2015/2016 voru í gildi 673 löggildingar Mannvirkja- 
stofnunar til rafvirkjunarstarfa, og árið 2016 voru 20 nýir raf- 
verktakar löggiltir til rafvirkjunarstarfa. Löggildingar skiptast í fjóra 
flokka:
•  A-löggilding er til rafvirkjunarstarfa á háspennusviði.
•  B-löggilding er til rafvirkjunarstarfa á lágspennusviði. 
•  A- og CB-löggildingar eru til takmarkaðra rafvirkjunarstarfa á há-  
    og lágspennusviðum.

Slys og tjón af völdum rafmagns
Árið 2016 skráði Mannvirkjastofnun 32 tilvik um eld þar sem grunur 
lék á að orsökin væri rafmagn. Athygli er vakin á því að einvörðungu 
eru skráðir eldsvoðar sem stofnuninni berast upplýsingar um, en  
það er einungis lítill hluti allra eldsvoða sem verða af völdum 
rafmagns. Þá skráði Mannvirkjastofnun fjögur slys af völdum 
rafmagns árið 2016, þar af eitt banaslys.

Markaðseftirlit raffanga
Mannvirkjastofnun annast markaðseftirlit raffanga, fylgist með 
rafföngum á markaði, aflar á skipulegan hátt upplýsinga um þau og 
tekur við ábendingum frá neytendum og öðrum aðilum. Faggiltar 
skoðunarstofur annast í umboði Mannvirkjastofnunar framkvæmd 
skoðana í samræmi við gildandi samning hverju sinni, verklags- 
reglur og skoðunarhandbók stofnunarinnar. Á árinu 2016 sinnti BSI  
á Íslandi ehf. þessu verkefni. 

Fyrirkomulag skoðana hefur frá árinu 2007 verið að mestu 
óbreytt. Áfram var haft að markmiði að ná árangri, það er finna 
rafföng sem ekki uppfylltu skilyrði, og stuðla að fræðslu til sölu- 
aðila í heimsóknum. A-skoðun stendur því fyrir heimsókn á sölustað 
og „skimun“ þeirra raffanga sem þar eru til sölu ásamt fræðslu  
til söluaðila um þær kröfur sem gerðar eru vegna markaðs- 
setningar raffanga. 

Á árinu 2016 voru heimsóknir til söluaðila raffanga alls 227 víðs 
vegar um landið. Þeir voru ýmist valdir af handahófi, sem hluti 
af sérstökum átaksverkefnum eða samkvæmt ábendingum. Af  
þessum heimsóknum voru 140 til raffangaheildsala, 85 til smásala  
og tvær til framleiðenda raffanga.

Í þessum 227 heimsóknum voru 14.347 rafföng „skimuð“ og 
23 skoðuð nánar (B-skoðun) vegna gruns um að þau uppfylltu 
ekki kröfur. Fimm mismunandi rafföng voru send til prófunar 
hjá prófunarstofu sem er tilkynntur aðili á Evrópska efnahags- 
svæðinu. Öll voru þau prófuð bæði með tilliti til öryggis og 
rafsegulsamhæfis. Rafmagnsöryggissvið stefnir að því að fjölga 
prófunum á rafföngum enda ýmislegt sem einungis er hægt 
að leiða í ljós með prófunum. Rafmagnsöryggissvið sinnti 14 
innlendum ábendingum frá almenningi og fagfólki og er þá átt 
við vel skilgreindar ábendingar, það er ábendingar sem beinast 
að ákveðnum rafföngum eða flokki raffanga og/eða ákveðnum 
söluaðilum. Auk þess barst sviðinu mikill fjöldi erlendra tilkynninga 
um rafföng, en þessar tilkynningar berast frá öðrum aðildarríkjum 
Evrópska efnahagssvæðisins eftir ákveðnu kerfi sem nánar er 
kveðið á um í reglum sem í gildi eru á svæðinu. 
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Mynd 4. Fjöldi skoðana á neysluveitum í rekstri 2007-2016.
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Mynd 5. Markaðseftirlit raffanga 2016, fjöldi heimsókna eftir 
eðli starfsemi.
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ábendingum og tegund skoðunar.
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Þá sinnti rafmagnsöryggissvið fjölda formlegra og óformlegra 
fyrirspurna varðandi skilyrði til markaðssetningar raffanga og annað 
er rafföngum tengist frá almenningi og fagfólki. 

Athugasemdum sem gerðar eru við öryggi raffanga er skipt í  
þrjá flokka:
•   Í flokki 1 eru minniháttar athugasemdir.
•   Í flokki 2 eru athugasemdir sem talið er að gætu valdið hættu.
•   Í flokki 3 eru athugasemdir sem talið er að valdi beinni hættu. 

Einnig eru gerðar athugasemdir við formkröfur þegar það á við, 
það er að segja þegar CE-merkingu vantar og/eða þegar gögn til 
stuðnings samræmi berast ekki. 

Rafmagnsöryggissvið setur sölubann á rafföng sem alvarlegar 
athugasemdir eru gerðar við. Fjögur slík voru sett á árinu 2016 
og sjö skrifleg tilmæli send til söluaðila um úrbætur á rafföngum  
sem minni háttar athugasemdir voru gerðar við. Að auki aðstoðaði 
sviðið ábyrgðaraðila varðandi úrbætur.

Öryggi raffanga í rekstri (eldri raffanga)
Á hverju ári annast rafmagnsöryggissvið skoðun og rannsóknir 
á rafföngum í rekstri, til dæmis vegna eldsvoða sem orðið hafa 
af þeirra völdum. Rafmagnsöryggissvið aðstoðar ábyrgðaraðila 
reglulega við innköllun eftir að í ljós hafa komið gallar í rafföngum 
í rekstri. Öryggi raffanga í rekstri hefur oft verið vanmetinn þáttur 
í starfsemi rafmagnsöryggissviðs en ljóst er að um er að ræða 
ákaflega mikilvægan þátt rafmagnsöryggis.

Ný verkefni á sviði markaðseftirlits
Á árinu var hafinn undirbúningur að nýjum verkefnum 
rafmagnsöryggissviðs sem lúta að markaðseftirliti. Um er 
að ræða verkefni sem varða búnað og verndarkerfi til nota á 
sprengihættustöðum (ATEX) og takmarkanir á notkun tiltekinna 
hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði (RoHS). 

Visthönnun og orkumerkingar
Meðal verkefna Mannvirkjastofnunar eru visthönnun orkutengdra 
vara og orkumerkingar. Kröfur um visthönnun orkutengdra vara 
og orkumerkingar byggjast á samræmdri löggjöf á Evrópska 
efnahagssvæðinu sem innleidd var hér á landi með lögum nr. 
42/2009 um visthönnun vöru sem tengist orkunotkun og lögum 
nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur 
sem tengjast orkunotkun. Lögin og Evróputilskipanirnar sem þau  
innleiða eru rammi um kröfur sem gerðar eru til einstakra 
vörutegunda, svo sem ýmissa gerða heimilistækja, og settar  
eru fram í sérstökum reglugerðum fyrir hvern vöruflokk.

Markmiðið er að stuðla að framleiðslu á vistvænni vörum og  
tryggja að neytendur hafi greiðan aðgang að samræmdum 
upplýsingum um orkunotkun þeirra, verði þannig betur upp- 
lýstir og velji því frekar vörur sem hafa góða orkunýtni. Þannig 
sé stuðlað að því að orka sé notuð með skynsamlegum og  
hagkvæmum hætti, náð sé fram orkusparnaði og dregið 
úr umhverfisáhrifum. Áætlað er að helmingur markmiðs 
Evrópusambandsins um að auka orkunýtni um 20 prósent fyrir árið 
2020 náist fram vegna áhrifa þessarar löggjafar.
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Mynd 8. Viðbrögð Mannvirkjastofnunar, fjöldi sölubanna og 
tilmæla vegna raffanga 2016.
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Mynd 9. Orkumerkingar hjólbarða, allir söluaðilar.
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Á árinu 2016 lét rafmagnsöryggissvið Mannvirkjastofununar 
framkvæma skoðanir á ástandi orkumerkinga og voru skoðanirnar 
framkvæmdar af BSI á Íslandi ehf. sem er faggilt skoðunarstofa á 
sviði markaðseftirlits.

Í apríl var framkvæmd skoðun á ástandi orkumerkinga hjólbarða þar 
sem verkefnið var að kanna hvort og þá hvernig seljendur fullnægðu 
kröfum reglugerðar um orkumerkingar hjólbarða í flokkum C1, C2  
og C3. Skoðun hjá 15 mismunandi söluaðilum leiddi í ljós að 68 
prósent hjólbarða báru réttar og viðeigandi orkumerkingar, 
eða 319 talsins. Hins vegar voru 32 prósent hjólbarða ómerktir,  
eða 18 talsins.

Í nóvember og desember voru framkvæmdar skoðanir annars 
vegar á „hvítavöru“ til heimilisnota og hins vegar sjónvörpum. 
Skoðað var hjá tíu mismunandi söluaðilum „hvítavöru“, það 
er kælitækjum, uppþvottavélum, þvottavélum og þurrkurum.  
Skoðað var og skráð ástand orkumerkinga 770 mismunandi gerða 
„hvítavöru“ af fyrrgreindum gerðum. 93 prósent tækjanna reyndust 
hafa fullnægjandi orkumerkingar, í tveimur prósentum tilvika  
þóttu merkingarnar ekki fullnægjandi og einungis fimm prósent 
tækjanna reyndust ekki hafa orkumerkingar. 

Einnig var skoðað hjá sex mismunandi söluaðilum sjónvarpa.  
Skoðað var og skráð ástand orkumerkinga 260 mismunandi gerða 
sjónvarpa. Kom í ljós að 43 prósent sjónvarpa, eða 113 talsins,  
reyndust hafa fullnægjandi orkumerkingar. Í þremur prósentum 
tilfella þóttu merkingarnar ekki fullnægjandi, eða á sjö sjónvörpum, 
og í 54 prósentum tilfella, eða á 140 sjónvörpum, vantaði 
orkumerkingar.

 

Vantar Í lagi Ófullnægjandi

Mynd 12. Orkumerkingar sjónvarpa, allir söluaðilar.
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Mynd 11. Orkumerkingar „hvítavöru“, allir söluaðilar, 
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Útgáfa leyfa til þjónustuaðila brunavarna og skoðunarstofa og 
eftirlit með starfsemi þeirra fer fram á þessu sviði, auk þess sem 
stofnunin veitir umsagnir um brunaeiginleika byggingarvara. 
Innan sviðsins starfa sérfræðingar á sviði eldvarna og sinna  
þeir meðal annars gerð leiðbeininga og undirbúningi reglugerða. 
Sviðið sinnir stefnumörkun í eldvörnum en jafnframt þróunar-
málum og forvarnastarfi, meðal annars með gerð kynningarefnis 
um eldvarnir heimilanna. Málefnasviðið sinnir einnig rannsókn-
um á eldsvoðum og orsökum þeirra. 

Mannvirkjastofnun hefur yfirumsjón með slökkvistarfi 
sveitarfélaga í þeim tilgangi að tryggja virkt slökkvistarf á 
landinu öllu. Á eldvarnasviði fer fram undirbúningur reglugerða 
sem varða málefni slökkviliða. Stofnunin sér um eftirlit með því 
að slökkvilið séu þannig skipulögð, tækjum búin og mönnuð að 
þau ráði við þau verkefni sem þeim eru falin. Að slíkum verkefnum 
er unnið á eldvarnasviði meðal annars með úttektum á slökkvi-
liðum, vatnsveitum og búnaði slökkviliða. Auk þess samþykkir 
Mannvirkjastofnun brunavarnaáætlanir sveitarfélaga. Sviðið fer 
jafnframt með málefni Brunamálaskólans og sinnir löggildingu 
slökkviliðsmanna. Um þessar mundir er unnið að stefnumótun 
vegna starfsemi Brunamálaskólans og standa nokkrar breytingar 
á starfseminni fyrir dyrum.

Mann- og eignatjón í eldsvoðum 2016
Mannvirkjastofnun hefur tekið saman yfirlit yfir eignatjón vegna 
eldsvoða árið 2016 upp úr gögnum frá tryggingafélögunum. 
Bætt brunatjón ársins var 2.917 milljónir. Það er talsvert yfir 
meðaltali undanfarinna áratuga, sem er 2.324 milljónir, og liðlega 
tvöföldun á tjónum ársins 2015. Munaði þar mest um eldsvoðann 
á Grettisgötu í Reykjavík og í fiskvinnslu á Snæfellsnesi sem var 
dýrasti eldsvoði ársins. Eignatjón vegna eldsvoða á Íslandi sem 
hlutfall af matsverði fasteigna hefur farið lækkandi á undanförnum 
árum, en síðastliðin ár hefur orðið nokkuð bakslag í þeirri þróun.

Á árinu létust tveir í eldsvoðum hér á landi; annar í fjölbýlishúsi en 
hinn í ferðavagni. Sé horft til liðinna áratuga farast að meðaltali 
1,7 einstaklingar í eldsvoðum hér á landi í byggingum, en alls 
hafa 64 misst lífið vegna elds í þeim frá árinu 1979. Séu þeir einnig 
taldir með sem farist hafa í eldsvoðum utan bygginga eru þeir alls 
77. Sjá má að 85 prósent banaslysa á þessu tímabili verða á einka- 
heimilum en nær átta prósent á sjúkrastofnunum og þess háttar.

Karlar eru 78 af hundraði þeirra sem farast í eldsvoðum, en 
konur eru um 22 prósent og er meðalaldur þeirra 57 ár á móti 
40 ára meðalaldri karla. Alls hafa 1.753 farist í öllum slysum á 
Íslandi frá árinu 1979 og eru þeir sem fórust í eldsvoðum um 3,7 
prósent þeirra. Fjöldi banaslysa á þessu tímabili hefur lækkað 
úr 38,1 niður í 8,7 á hverja 100 þúsund íbúa og svarar það til þess 
að um 100 fleiri hefðu farist í slysum í fyrra en raun varð á, væri 
slysatíðnin sú sama og á árunum um 1980. Hér munar mestu um 
fækkun sjóslysa, en annars er það yfirleitt umferðin sem kostar 
flest mannslíf ár hvert.

ELDVARNASVIÐ

Starfsemi á málefnasviði eldvarna snýst um að skipuleggja og samræma eftirlit með 
öryggisþáttum bygginga á því sviði og móta stefnu í brunahönnun bygginga, meðal 
annars með þátttöku í undirbúningi reglugerða og gerð leiðbeininga á sviði eldvarna. 
Hlutverk sviðsins er fyrst og fremst að hafa eftirlit með framkvæmd þess hluta laga um 
mannvirki og laga um brunavarnir sem varðar varnir gegn eldsvoða og samræma eftirlit 
byggingarfulltrúa með brunavörnum mannvirkja og eldvarnaeftirlit slökkviliða. 

Verðlag 1.7.2014 Verðlag ársins
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Mynd 13: Bætt brunatjón tryggingafélaganna 1981-2016. 
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Samkvæmt skráningum slökkviliðanna í útkallsgrunn voru 
útköll þeirra á liðnu ári alls 1.991 og eru það mun fleiri útköll en 
undanfarin ár. Þau voru 1.345 árið 2015. Af útköllunum voru alls 
237 (158 árið 2015) vegna elds í byggingum og elds utan bygginga 
(gróðureldar, bifreiðar, gámar og fleira) alls 391 (324 árið 2015). 
Af öðrum lögbundnum verkefnum slökkviliðanna voru útköll 
vegna umferðarslysa alls 233 (88 árið 2015) og 78 (88 árið 2015) 
vegna leka á hættulegum efnum. Hafa ber í huga að ekki öll 
slökkvilið skrá útköll sín í grunninn svo ætla má að útköllin séu 
fleiri, en skráningin hefur farið batnandi.

Mannvirkjastofnun hefur yfirumsjón með slökkvistarfi 
sveitarfélaga í þeim tilgangi að tryggja virkt slökkvi- 
starf á landinu öllu. Á eldvarnasviði fer fram undir-
búningur reglugerða sem varða málefni slökkviliða. 

Fjöldi í húsum Annars staðar
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Mynd 14: Manntjón í eldsvoðum 1979-2016.
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The authority serves professionals in the fields of construction, 
fire safety and electrical safety. The Iceland Construction 
Authority runs the Fire Service Technical College, the purpose of 
which is to train and educate fire fighters in Iceland. 

The Minister for the Environment and Natural Resources is 
responsible for issues relating to construction, fire safety and 
electrical safety in Iceland. The Minister has appointed Dr. Björn 
Karlsson as Director of the Iceland Construction Authority. The 
work at the Iceland Construction Authority is divided into a 
number of sectors. The main sectors are: 

•  Construction 
•  Fire safety
•  Electrical safety 

The office manager, quality manager and attorney lead three 
support units, while sector managers are leaders in the fields of 
fire safety, construction and electrical safety. The organisational 
chart of the Iceland Construction Authority focuses on a flat 
management structure and project management across the 
operation. 

Main activities
The Iceland Construction Authority is responsible for the 
administration and preparation of laws, regulations and guidelines 
regarding construction. The authority also oversees matters 
pertaining to access for the disabled, certification of designers 
and master craftsmen, publication of working permits for 
foremen at building sites and building inspectors. The authority 
shall also oversee control of building materials and participate in 
the making of Icelandic and European standards on construction 
issues.

The Electrical Safety Department oversees electrical safety 
issues in Iceland, market surveillance of electrical equipment 
and inspection of electrical installations; covering all aspects 
including generation, distribution and buildings, as well as the 
internal safety control systems of electrical utilities and electrical 
contractors. Furthermore, the department issues authorization 
to electrical contractors, handles the recording and investigation 
of accidents and damage from electrical causes, and publishes 
information and training material on electrical safety issues.

The authority oversees the activities of fire brigades to ensure 
that they are working according to the required standards 
and controls, and that they are organised, equipped, manned, 
educated and trained so as to fulfil their role as required by law. 
The authority also approves municipal fire safety plans and runs 
The Fire Service Technical College.

In recent years quality control systems and digital services 
have played an increasing role in Iceland Construction Authority 
activities. The development of an online portal for handling 
building permits, building inspections and monitoring the 
construction process is an extensive and costly long-term 
project, to be completed in 2018. Recently a number of other 
digital services have been launched and are now fully functional, 
amongst them the electrical safety portal, the fire inspections 
portal and the sprinkler maintenance portal. Introducing quality 
control systems is an integral part of increasing the quality of 
construction in Iceland. 

Loss of life and property
Property damage in 2016 due to fire was above average. Property 
damage amounted to ISK 2,917 million. Two persons were killed in 
a fire last year but on average 1.7 people die in fires each year in 
Iceland. Loss or damage due to fire in Iceland, whether measured 
in human lives or property, is among the lowest on record when 
compared to neighbouring countries.

 

ICELAND CONSTRUCTION AUTHORITY

The Iceland Construction Authority is responsible for the administration of laws and 
regulations regarding construction, fire safety and electrical safety issues. 

In recent years quality control systems and digital 
services have played an increasing role in Iceland 
Construction Authority activities. 



Á R S S KÝ R S L A  2 0 1 630



31M A N N V I R K J ASTO F N U N



Á R S S KÝ R S L A  2 0 1 632

SKÝRSLA STJÓRNANDA OG STAÐFESTING ÁRSREIKNINGS 
     

Mannvirkjastofnun er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Mannvirkjastofnun tók til starfa 
þann 1. janúar 2011. Hún starfar skv. lögum um mannvirki nr. 160/2010, lögum um brunavarnir nr. 75/2000 og lögum um öryggi 
raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga nr. 146/1996. Stofnunin skal tryggja samræmingu á byggingar- og eldvarnaeftirliti og 
starfsemi slökkviliða í samráði við viðkomandi stjórnvöld og hafa yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum. Mannvirkjastofnun 
fer með yfirumsjón byggingarmála á Íslandi. Stofnunin fer því m.a. með undirbúning reglugerða og gerð leiðbeininga á sviði 
byggingarmála, aðgengismála, löggildingu hönnuða og iðnmeistara, útgáfu starfsleyfa fyrir byggingarstjóra og faggiltar 
skoðunarstofur á byggingarsviði. Stofnunin skal einnig sinna markaðseftirliti með byggingarvörum og taka þátt í gerð íslenskra 
og evrópskra staðla á sviði byggingarmála. Hvað varðar brunavarnir þá hefur stofnunin yfirumsjón með eldvarnaeftirliti 
og slökkvistarfi sveitarfélaganna í þeim tilgangi að tryggja samræmt eftirlit og virkt slökkvistarf á landinu öllu. Hlutverk 
stofnunarinnar er einnig að vinna að samræmingu brunavarna í landinu og stuðla að samvinnu þeirra sem starfa að brunavörnum. 
Stofnunin rekur einnig Brunamálaskólann sem skal veita eldvarnaeftirlits- og slökkviliðsmönnum þá menntun og starfsþjálfun 
sem krafist er að þeir hafi samkvæmt reglugerð. Mannvirkjastofnun hefur yfirumsjón með rafmagnsöryggismálum á Íslandi, 
markaðseftirliti raffanga og skoðunum á raforkuvirkjum, neysluveitum og öryggisstjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka. Auk 
þess löggildir stofnunin rafverktaka, annast skráningu og rannsóknir á slysum og tjóni af völdum rafmagns og gefur út kynningar- 
og fræðsluefni er varðar rafmagnsöryggi.

Auk nýrra laga um mannvirki hafa litið dagsins ljós nokkrar nýjar reglugerðir sem Mannvirkjastofnun starfar eftir, svo sem 
byggingarreglugerð nr. 112/2012 en unnið var að gerð þeirrar reglugerðar allt árið 2011. Reglugerð um þjónustuaðila brunavarna nr. 
1067/2011, reglugerð um slökkvitæki nr. 1068/2011 og reglugerð nr. 1068/2010 sem tók gildi 1. janúar 2011. Gjaldskrá, nr. 310/2011, 
fyrir verkefni og þjónustu Mannvirkjastofnunar var gefin út á árinu 2011.

Breyting hefur verið gerð á uppsetningu ársreiknings 2016. Notaður er nú reikningur sem Fjársýsla ríkisins hefur útbúið en áður var 
notaður reikningur sem Ríkisendurskoðun setti upp.

Á árinu 2016 varð 310,5 m.kr. tekjuafgangur af rekstri stofnunarinnar. Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir stofnunarinnar 
2.836,9 m.kr., skuldir 36,6 m.kr. og eigið fé 2.726,7 m.kr. í árslok 2016.

Forstjóri staðfestir hér með ársreikning Mannvirkjastofnunar fyrir árið 2016 með undirritun sinni.

    

                Reykjavík, júlí 2017  
  
  
  
  

Björn Karlsson,
      forstjóri  
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REKSTRARREIKNINGUR ÁRIÐ 2016      
 

    2016  2015 

Tekjur
 Sértekjur  .................................................................................................................................................   3.382.508 14.753.067 
 Markaðar tekjur  ..................................................................................................................................   890.708.710   812.916.462 
 Rekstartekjur  .......................................................................................................................................   4.403.660   6.920.698 
    898.494.878   834.590.227 

Gjöld
 Almennur rekstur ................................................................................................................................   588.011.554   582.742.529  
 101 Mannvirkjastofnun  .....................................................................................................................  588.011.554   582.742.529  
   588.011.554   582.742.529

Tekjur umfram gjöld   310.483.324   251.847.698  
 Framlag úr ríkissjóði   ........................................................................................................................   0 0

Hagnaður/tap ársins   310.483.324  251.847.698  



Á R S S KÝ R S L A  2 0 1 634

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2016    
  

    2016 2015 

Eignir
 
Fastafjármunir 
 Áhættufjármunir  ................................................................................................................................   0  0
 Langtímakröfur  ...................................................................................................................................   0 0
                                                                                                                                  Fastafjármunir samtals   0 0
Veltufjármunir 
 Vörubirgðir  .............................................................................................................................................   0  0
 Inneign hjá ríkissjóði ..........................................................................................................................   2.726.667.616  2.432.786.736 
 Skammtímalán......................................................................................................................................   0 0
 Skammtímakröfur aðrar .................................................................................................................   94.340.578 90.814.804
 Handbært fé ..........................................................................................................................................   15.855.764 8.046.203
                                                                                                                                   Veltufjármunir samtals   2.836.863.958 2.531.647.743 
 
Eignir samtals ...............................................................................................................................................   2.836.863.958   2.531.647.743 
 
Skuldir og eigið fé
 
Eigið fé 
 Höfuðstóll:
 Staða í ársbyrjun  .................................................................................................................................   325.623.756  365.065.030 
 Breyting v/lokafjárlaga  ...................................................................................................................   0  0  
 Hagnaður/tap ársins  .........................................................................................................................   31.975.351  -39.441.274
 Höfuðstóll í árslok  .............................................................................................................................   357.599.107   325.623.756 
 
Annað eigið fé
 Bundið eigið fé     2.442.674.515   2.164.166.542
 Framlag til eignamyndunar ............................................................................................................   0 0  
                                                                                                                                   Annað eigið fé samtals    2.442.674.515  2.164.166.542

Eigið fé í árslok .................................................................................................................   2.800.273.622  2.489.790.298
 
 Langtímaskuldir 
 Tekin löng lán  ........................................................................................................................................   0  0
                                                                                                                               Langtímaskuldir samtals   0 0
 Skammtímaskuldir
 Yfirdráttur á bankareikningum ....................................................................................................   0  0
 Skuld við ríkissjóð  ..............................................................................................................................   0 0
 Skammtímalántökur  .........................................................................................................................   0  0
 Aðrar skammtímaskuldir ................................................................................................................   36.590.336  41.857.445  
                                                                                                                         Skammtímaskuldir samtals   36.590.336 41.857.445

Skuldir samtals.................................................................................................................   36.590.336  41.857.445 
Skuldir og eigið fé samtals ............................................. ..............................................   2.836.863.958  2.531.647.743
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SJÓÐSTREYMI ÁRIÐ 2016 

    2016  2015 

Hagnaður/tap ársins .......................................................................................................   310.483.324   251.847.698   
 
Breyting rekstrartengdra eigna og skulda 
 Breyting skammtímakrafna og birgða .....................................................................................   -3.525.774  -13.118.520 
 Breyting skammtímaskulda  ..........................................................................................................   -5.267.109 -14.544.277
 Handbært fé frá rekstri ..................................................................................................................   301.690.441 224.184.901
 
Fjárfestingahreyfingar 
 Veitt lán  ...................................................................................................................................................   0 0
 Afborganir veittra lána .....................................................................................................................   0  0 
 Endurmat veittra lána  ......................................................................................................................   0 0
 Breyting á áhættufjármunum  ......................................................................................................   0 0
                                                                                                                 Fjárfestingahreyfingar samtals  0 0

Fjármögnunarhreyfingar 
 Framlag ríkissjóðs...............................................................................................................................   0  0
 Tekjur innheimtar af ríkissjóði ......................................................................................................   -87.084.425 -75.935.384 
 Greitt úr ríkissjóði  ..............................................................................................................................   -206.796.455 -158.584.207
 Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs  .........................................................................   0 0
 Tekin lán  ...................................................................................................................................................   0 0
 Afborganir tekinna lána ...................................................................................................................   0 0
 Endurmat tekinna lána ......................................................................................................................   0 0 
                                                                                                                  Fjármögnunarhreyfingar samtals                       -293.880.880 -234.519.591

Breyting á handbæru fé .................................................................................................   7.809.561  -10.334.690

Handbært fé í ársbyrjun .................................................................................................   8.046.203  18.380.893 
Handbært fé, hreyfingar ................................................................................................   7.809.561   -10.334.690
Handbært fé í árslok  ......................................................................................................   15.855.764  8.046.203
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