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Upplýsingaflæði milli rafveitu, skoðunarstofu og 

Mannvirkjastofnun 

1. Tilgangur 
Tilgangur verklýsingarinnar er að tryggja skilvirka og fullnægjandi upplýsingagjöf milli rafveitu, 

skoðunarstofu og Mannvirkjastofnunar um atriði sem varða öryggisstjórnunarkerfi rafveitna. Með 

rafveitum er átt við rafveitur, iðjuver og einkarafstöðvar. Með skoðunarstofu er átt við faggilta 

skoðunarstofu. 

2. Framkvæmd 

2.1. Staða öryggisstjórnunarkerfis 

1. Að lokinni staðfestingu öryggistjórnunarkerfis ber rafveitu að semja við skoðunarstofu um 

viðhaldskoðun öryggistjórnunarkerfis. Skal rafveita upplýsa Mannvirkjastofnun um alla slíka 

samninga. 

 

2. Rafveita eða skoðunarstofa fyrir hönd veitu skal gera 3 ára áætlun um viðhaldsskoðun, sem taki til 

allra þátta öryggistjórnunarkerfisins, og senda Mannvirkjastofnun allar slíkar áætlanir. 

 

3. Mannvirkjastofnun mun senda rafveitu staðfestingu á því að 3 ára áætlun um viðhaldsskoðun sé 

fullnægjandi, eða skila athugasemdum.  

2.2. Skoðunarskýrslur, athugasemdir og úrbætur 

1. Allar skoðunarskýrslur, þar með taldar skýrslur fyrir skoðanir á skjalfestu öryggistjórnunarkerfi, 

virkniskoðun öryggistjórnunarkerfis og virkjaskoðanir háspennukerfa, skal skoðunarstofa senda til 

Mannvirkjastofnunar. 

 

2. Athugasemdir rafveitu við útgefna skoðunarskýrslu, (þ.s. óskað er breytinga á skýrslu 

skoðunarstofu), skal rafveita senda til skoðunarstofu. Skoðunarstofa skal senda afrit af öllum 

slíkum athugasemdum til Mannvirkjastofnunar. Ef við á, skal fylgja með ósk um álit 

Mannvirkjastofnunar. Skoðunarstofu ber að leiðrétta mistök við framkvæmd skoðunarinnar 

sjálfrar, en um vafaatriði og túlkun fyrirmæla skal Mannvirkjastofnun gefa álit. Álit 

Mannvirkjastofnunar skal vera skriflegt og sent til bæði rafveitu og skoðunarstofu. Leiðrétta 

skýrslu ber skoðunarstofu að senda til Mannvirkjastofnunar. Telji rafveita athugasemdir sínar þess 

eðlis að Mannvirkjastofnun beri að gefa álit er rafveitu heimilt að senda þær beint til 

Mannvirkjastofnunar til úrskurðar. Mannvirkjastofnun mun þá vísa þeim til skoðunarstofu ef við á, 

og upplýsa rafveituna um það, en afgreiða þær annars eins og segir hér að ofan. 

 

3. Upplýsingar um úrbætur rafveitu á athugasemdum sem fram koma í skoðunarskýrslu skal rafveita 

senda til Mannvirkjastofnunar. Mat á úrbótum er hlutverk Mannvirkjastofnunar. Á það við um 

athugasemdir sem fram koma við skoðun á skjalfestu öryggisstjórnunarkerfi og virkniskoðun 
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öryggistjórnunarkerfis. Úrbætur rafveitu á athugasemdum úr skoðun virkja skal hún tilkynna til 

Mannvirkjastofnunar eftir því sem við á. 

 

4. Mannvirkjastofnun mun senda rafveitu staðfestingu á að úrbætur athugasemda séu fullnægjandi 

eða óska frekari úrbóta. 

2.3. Skilafrestur upplýsingagjafar 

Upplýsingar sem skoðunarstofu ber að senda til Mannvirkjastofnunar, skv framantöldu, skulu að öllu 

jöfnu sendar sem fyrst, og ekki seinna en innan tveggja vikna frá því þær liggja fyrir. Frestur rafveitu 

til úrbóta skal vera eins og kveðið er á um í VLR 3.034, en að öðru leyti skal rafveita skila upplýsingum 

og athugasemdum til Mannvirkjastofnunar sem fyrst. 


