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Leiðbeiningar um setningu smávirkjana 

Breytingasaga 
Útgáfa Breyting Ábyrgð Samþykkt Dagsetning 

2.0 Kafli 1, 6 mgr. Kafli 3, 4 mgr. bætist við.   18.03.2002 
3.0 Verklýsing yfirfarin – breytingar í öllum köflum.   31.03.2010 
4.0 Brunamálastofnun breytt í Mannvirkjastofnun.   01.03.2011 

1. Almennt um smávirkjanir 
Með heitinu smávirkjun er átt við raforkuvirki með rafala allt að 300 kVA, sem er notaður til að 

framleiða raforku. 

 

Smávirkjun getur verið samfasa (með eigin segulmögnun) eða ósamfasa (án eigin segulmögnunar). 

 

Samfasa: Samfasa-rafali er með eigin segulmögnun og getur því framleitt rafmagn óháð almenna 

raforkunetinu. 

Ósamfasa: Ósamfasa-rafali er háður segulmögnun frá raforkunetinu til að geta framleitt rafmagn. 

Það þýðir að ef raforkunetið verður spennulaust, þá hættir rafalinn að framleiða rafmagn. 

 

Ábyrgðarmaður smávirkjana skal uppfylla hæfniskröfur § 4.3 í reglugerð um raforkuvirki (rur). 

 

Ábyrgðarmanni smávirkjana sem falla undir § 5.2 í rur ber að koma sér upp öryggisstjórnunarkerfi, að 

öðru leyti fellur neysluveituhluti smávirkjana undir § 6 í rur. 

 

Allar nýlagnir og meiriháttar breytingar sem gerðar eru á raflögnum smávirkjanna ber löggiltum 

rafverktaka að tilkynna til Mannvirkjastofnunar á eyðublaði BST 3.105 eða BST 3.106, eftir því sem við 

á. 

 

Tenging smávirkjunar við hið almenna dreifikerfi er í öllum tilvikum háð samþykki ábyrgðarmanns 

viðkomandi rafveitu. 

 

Smávirkjun skal uppfylla ákvæði § 11, 12 og 13 í rur, eftir því sem við á, m.a. hvað varðar yfirstraums- 

og jarðhlaupsvarnir, snertispennu- og snertivarnir og um tengingu stöðvarinnar við dreifikerfið. Þetta 

á einnig við um stofntaugar frá smávirkjunum. Í neysluveitum þar sem snertispennuvörn fyrir 

stofntaugar (frá dreifikerfi rafveitu) er „notkun búnaðar af flokki II“, má verja stofntaugar 

smávirkjunar á sama hátt þó að varnarleiðari hennar (PE- leiðari) sé innan sömu kápu og fasaleiðarar. 

 

Snertispennuvörn skal ákvörðuð samkvæmt reglugerð um raforkuvirki í samráði við hlutaðeigandi 

rafveitu. Þar sem smávirkjun er rekin á einangruðu kerfi skal ábyrgðarmaður hennar taka ákvörðun 

um snertispennuvörn.  
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2. Samfasa smávirkjun sem er tengd almennu dreifikerfi rafveitna með 

skiptirofa eða á sambærilegan hátt: 
Verklýsing Mannvirkjastofnunar VL 3.004, „Leiðbeiningar um tengingu vararafstöðva”, gildir í þessu 

tilviki. 

3. Samfasa smávirkjun sem er tengd almennu dreifikerfi rafveitna: 
Smávirkjunin skal rekin á ábyrgð ábyrgðamanns sem uppfyllir hæfniskröfur samkvæmt ákvæðum í § 

4.3 í rur. 

Samfasa smávirkjun sem er nettengd þarf að uppfylla skilyrði í verklagsreglu Mannvirkjastofnunar 

VLR 3.031, „Öryggisstjórnun rafveitna, iðjuvera og einkarafstöðva“. Samfasa smávirkjanir sem 

tengjast dreifikerfi rafveitna skulu, auk ákvæða í kafla 551 í ÍST 200:2006, uppfylla sömu kröfur um 

öryggisþætti og gerðar eru um dreifikerfið í heild. Þetta á m.a. við um yfirstraums- og 

jarðhlaupsvarnir, snertispennu- og snertivarnir og um tengingu stöðvarinnar við dreifikerfið. 

Til að nýta samfasa rafala samtengdan dreifikerfinu skal vera til staðar samfösunarbúnaður, sbr. grein 

551.7 í ÍST 200:2006. 

 

Viðurkenning Mannvirkjastofnunar á öryggisstjórnunarkerfi smávirkjunarinnar skal liggja fyrir áður en 

ábyrgðarmaður viðkomandi rafveitu heimilar tengingu hennar. 

4. Ósamfasa smávirkjun sem er tengd almennu dreifikerfi rafveitna: 
Ósamfasa smávirkjanir sem tengjast dreifikerfi rafveitna skulu, auk ákvæða í kafla 551 í ÍST 200:2006, 

uppfylla sömu kröfur um öryggisþætti og gerðar eru um dreifikerfið í heild. Þetta á m.a. við um 

yfirstraums- og jarðhlaupsvarnir, snertispennu- og snertivarnir og um tengingu stöðvarinnar við 

dreifikerfið. 

 

 


