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Bakgrunnur

 Verðmæti allra fasteigna í landinu 2010 ca. 5400 
milljarðar kr.

 Almenningur, ríki og sveitarfélög geyma um 70% af 
fjármunaeign sinni í byggingum

 Þjóðhagslega hagkvæmt að huga að gæðum og 
góðri stjórnsýslu

 Byggingarferlið er flókið, mikið flæði af mismunandi 
vörum, tækni og mannskap

 Krefst menntunar, reynslu og færni á mörgum 
sviðum

 Vanda verður til stjórnsýslulegs skipulags 
málaflokksins



Endurskoðun skipulags- og byggingarlaga

 Nefndir skipaðar 2002

 Sérstakur ráðgjafarhópur – drög 2004

 Víðtækt og endurtekið umsagnarferli

 Frumvarp á Alþingi 2007, 2008 og 2010

 Ný lög um mannvirki #160/2010 voru 
samþykkt í desember og tóku gildi um síðustu 
áramót



Lög um mannvirki  – kaflaskipting
 Almenn ákvæði

 Stjórnvöld mannvirkjamála

 Byggingarleyfi

 Ábyrgð eiganda mannvirkis og framkvæmd byggingareftirlits

 Hönnun mannvirkja

 Byggingarstjórar og iðnmeistarar

 Eftirlit með mannvirkjagerð

 Viðskipti með byggingarvörur

 Gjaldtaka og leyfisgjöld

 Þvingunarúrræði og viðurlög

 Ýmis ákvæði

 Ákvæði til bráðabirgða



Lög um mannvirki  - Helstu nýmæli

 Nýtt heiti – Lög um mannvirki

 Ný stofnun – Mannvirkjastofnun 

 Aðgreining skipulags- og byggingarhluta

 Breytingar innan stjórnsýslu sveitarfélaga

 Faggiltar skoðunarstofur – faggilding 
byggingarfulltrúa

 Byggingarleyfisskyld mannvirki

 Ábyrgð aðila skýrð

 Rannsóknir á tjónum á mannvirkjum



Stjórnsýsla mannvirkjamála – fyrri staða
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Mannvirkjastofnun

Tengsl við stjórnsýslu byggingarfulltrúa

 Leiðbeiningar, verklagsreglur og skoðunarhandbækur

 Bindandi álit um tæknileg mál

 Rafrænt gagnasafn um mannvirki og mannvirkjagerð

 skoðunarhandbók

 hönnunargögn, eftirlitsskýrslur, gátlistar, úttektarvottorð ofl.

 listi yfir hönnuði, byggingarstjóra og iðnmeistara

 Beinn íhlutunarréttur ef stjórnsýsla byggingarfulltrúa er 
ekki í samræmi við lög



Lög um mannvirki

 Meginþungi byggingareftirlits er áfram í 
höndum sveitarfélaga (byggingarfulltrúa)

 Einstaka mannvirki verða háð leyfi 
Mannvirkjastofnunar

 Heimilt með reglugerð að kveða á um að 
minniháttar mannvirki séu undanþegin 
byggingarleyfi



Byggingarleyfisskyld mannvirki

 Mannvirki sem háð verða byggingarleyfi í 
stað framkvæmdaleyfis áður:
 Virkjanir

 Háð leyfi Mannvirkjastofnunar:
 Mannvirki á hafi utan sveitarfélagamarka
 Mannvirki á varnar- og öryggissvæðum



Breytingar á stjórnsýslu sveitarfélaga

 Byggingarnefndir valkvæðar

 Tilvist byggingarnefndanna er háð 
sérstakri samþykkt sem og samþykki 
hennar eða sveitarstjórnar fyrir útgáfu 
byggingarleyfa

 Eftirlit eins og áður í höndum 
byggingarfulltrúa

 Einstaka mannvirki verða háð leyfi og 
eftirliti Mannvirkjastofnunar

 Eftirlit Mannvirkjastofnunar



Eftirlit með störfum byggingarfulltrúa

 Mannvirkjastofnun getur, að eigin 
frumkvæði eða samkvæmt ábendingu, 
tekið til athugunar hvort afgreiðsla 
byggingarfulltrúa hafi farið í bága við lög

 Mannvirkjastofnun kallar eftir skýringum 
frá byggingarfulltrúa og viðkomandi 
sveitarstjórn 

 Mannvirkjastofnun hlutast ekki til um mál 
sem eru hjá úrskurðarnefnd

 Stjórnvaldsákvarðanir áfram kæranlegar 
til úrskurðarnefndar



Faggilding byggingarfulltrúa/skoðunarstofa

 Eftirlit (yfirferð hönnunargagna og 
áfangaúttektir) framkvæmt samkvæmt 
skoðunarhandbókum – frá 1. jan. 2015

 Heimild til að nota faggiltar skoðunarstofur 
við eftirlit

 Faggilding byggingarfulltrúa
 fyrir 1. jan. 2018  
gæðastjórnunarkerfi fyrir 1. jan. 2015

 Hæfniskröfur vegna faggildingar –
mismunandi eftir umfangi 
mannvirkjagerðar



Breytingar á ákvæðum um úttektir

 Áfangaúttektir – litlar breytingar, nánar útfært í 
byggingarreglugerð

 Ný úttekt: Öryggisúttekt þegar mannvirki er tekið í 
notkun

 Öryggis- og hollustuháttakröfur uppfylltar

 Óheimilt að flytja inn í eða taka mannvirki í notkun 
nema öryggisúttekt hafi farið fram

 Skerpt á ákvæðum um lokaúttekt

 Lokaúttekt skal fara fram innan þriggja ára frá 
öryggisúttekt. 

 Heimilt að gefa út lokaúttektarvottorð með 
athugasemdum

 Byggingarstjóri, útgefandi byggingarleyfis og eigandi 
geta boðað til lokaúttektar



Þvingunarúrræði  - Breytingar

 Stöðvun framkvæmda – lokun mannvirkis

 Ákvæði um öryggis- og lokaúttektir eiga að 
auðvelda eftirlitsaðilum að framfylgja lögunum

 Skýr ákvæði um heimildir Mannvirkjastofnunar 
til aðgerða vegna brota hönnuða, iðnmeistara 
og byggingarstjóra

 Áminnig eða svipting löggildingar hönnuða og 
iðnmeistara  – Mannvirkjastofnun

 Heimilt að svipta byggingarstjóra starfsleyfi ef 
hann vanrækir hlutverk sitt 



Ábyrgð aðila skýrð

 Endanlega ábyrgðin er alltaf eigandans

 Eigandi skal hafa virkt innra eftirlit:
 Á hönnunarstigi: hönnunarstjóri
 Á framkvæmdastigi: byggingarstjóri

 Með því að ráða til sín fagaðila sem uppfylla kröfur laganna 
hefur eigandi uppfyllt skyldur sínar
 Byggingarstjóri – starfsleyfi
 Hönnuður – löggilding
 Iðnmeistarar - löggilding

 Allir aðilar beiti gæðastjórnunarkerfum við undirbúning og 
stjórnun framkvæmda



Byggingarstjórar – breytingar

 Mun ítarlegri ákvæði en áður um hlutverk og 
skyldur

 Faglegur fulltrúi eiganda

 Framkvæmir innra eftirlit eiganda eftir útgáfu 
byggingarleyfis

 Byggingarstjóri má ekki vera jafnframt 
hönnuður eða iðnmeistari viðkomandi 
mannvirkis (nema mannvirkið sé til eigin 
nota)

 Starfsleyfi – þrír flokkar byggingarstjóra, eftir 
gerð mannvirkis

 Gæðastjórnunarkerfi fyrir 1. jan. 2015



Hönnuðir - iðnmeistarar
Breytingar á ákvæðum um hönnuði

 Í aðalatriðum byggt á gildandi fyrirkomulagi

 Hönnunarstjóri – þarf ekki að vera hönnuður 
aðaluppdrátta

 Leggur fram yfirlit um innra eftirlit við framkv. hönnunar

 Gæðastjórnunarkerfi frá 1. jan. 2015

 Hönnunarstjóri framkvæmir innra eftirlit eiganda á 
hönnunarstigi

 Ákvæði um iðnmeistara að mestu óbreytt

 Gæðastjórnunarkerfi frá 1. jan. 2015

 Tekið fram að málarameistarar og veggfóðrarameistarar 
þurfa ekki að skrifa upp á íbúðarhús, frístundahús oþh til 
eigin nota eiganda

Iðnmeistarar



Endurskoðun byggingarreglugerðar

 Þriggja manna nefnd var skipuð í mars 2010 

 Víðtækt samráð

 Fyrstu drög áætluð í byrjun apríl

 Samráðsferli

 Gildistaka ???



Takk fyrir


