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Helstu ástæður reglusetningar
• Neytendavernd

– Ævisparnaður fólks
– Fækka göllum
– Öryggi og hollusta (þ.m.t. hljóðvist)

• Samræmd og skilvirk stjórnsýsla
• Sjálfbærni
• Þjóðarhagur



Lög um mannvirki
• Gildistaka 1. janúar 2011
• Skipun nefndar um gerð byggingarreglugerðar
• Erindisbréf
• Vinnuhópar
• Kynningar- og umsagnarferli
• Úrvinnsla athugasemda



Hluti 1 Almenn ákvæði
• Breytt markmið og gildissvið vegna nýrra laga, m.a. 

varðandi  öryggi og heilnæmi, endingu og hagkvæmni, 
sjálfbæra þróun, tæknilegar framfarir, aðgengi fyrir alla 
og orkunýtingu.  Kröfurnar ná til allra mannvirkja nema 
skilgreindra undantekningartilvika. 

• 1.1 Markmið og gildissvið  
– Efnislega samhljóða lagatexta (sbr. einnig upphafsglæra).

• 1.2 Skilgreiningar, staðlar og viðmið
– Skilgreiningar eru auknar frá lagatexta í samræmi við þarfir 

vegna ítarlegri texta.
– Fjallar um tilvísanir til staðla og kveðið á um að hvaða stöðlum 

beri að fylgja og hvernig.



Hluti 2 Stjórn mannvirkjamála
• 2.1 Almennt um stjórn mannvirkjamála

– Efnislega samhljóða lagatexta.

• 2.2 Gagnasafn og rannsóknir
– Efnislega samhljóða lagatexta.
– Gerir samræmt eftirlit mögulegt.

• 2.3 Byggingarleyfisskyldar framkvæmdir
– Efnislega samhljóða lagatexta en jafnframt er skilgreint nánar 

hvaða verk eru undanþegin byggingarleyfi og hverjar skyldur 
eiganda eru í þeim tilvikum.

• 2.4 Byggingarleyfið
– Efnislega samhljóða lagatexta auk nánari útfærslu á 

framkvæmd.



Hluti 2 Stjórn mannvirkjamála
• 2.5 Skilti

– Almennar kröfur og öryggiskröfur til skilta.  Tilvísun til 
skipulagsákvæða, umferðarlaga og laga um náttúruvernd.

• 2.6 Stöðuleyfi
– Skilmálar vegna hjólhýsa, gáma, báta, torgsölu- og 

frístundahúsa og samkomutjalda.

• 2.7 Ábyrgð eiganda mannvirkis
– Lýst er ábyrgð eiganda.

• 2.8 Leyfisveitandi
– Hlutverk leyfisveitanda.

• 2.9 Þvingunarúrræði og viðurlög
– Skýrari ákvæði og því auðveldara að fylgja kröfum yfirvalda eftir.



Hluti 3 Fagilding, eftirlit og úttektir
• 3.1 Aðgangur að mannvirki, gögn á 

byggingarstað og umsagnir
– Réttur leyfisveitanda til aðgangs að mannvirki, krafa um 

uppdrætti á byggingarstað og heimild til að leita umsagna.

• 3.2 Faggilding leyfisveitanda
– Fjallar um faggildingu leyfisveitanda.

• 3.3 Faggiltar skoðunarstofur
– Faggilding, hlutverk, starfsleyfi og samskipti við leyfisveitanda.

• 3.4 Skoðunarmenn
– Kröfur til menntunar og starfsreynslu og heimild til starfa.

• 3.5 Skoðunarhandbækur o.fl.
– Notkun skoðunarhandbóka og eftirlit MVS.



Hluti 3 Fagilding, eftirlit og úttektir
• 3.6 Yfirferð hönnunargagna o.fl.

– Yfirferð hönnunargagna, samþykkt þeirra, greinargerðir og 
viðbrögð vegna ófullnægjandi eða rangra hönnunargagna.

• 3.7 Úttektir á mannvirkjum
– Framkvæmd áfangaúttekta og heimild byggingarstjóra til 

eiginúttekta.

• 3.8 Öryggisúttekt
– Framkvæmd öryggisúttektar. Mikilvæg til að auka öryggi fólks.

• 3.9 Lokaúttekt
– Framkvæmd lokaúttektar.

• 3.10 Eftirlit með byggðu umhverfi
– Eftirlit byggingarfulltrúa með byggðu umhverfi.



Hluti 4 Hönnuðir, byggingarstjórar og iðnmeistarar
• 4.1 Hönnuðir

– Hönnuðir og hönnunarstjóri og greinargerð um ábyrgðarsvið.

• 4.2 Hönnunargögn
– Almennar kröfur til hönnunargagna.

• 4.3 Aðaluppdrættir og byggingarlýsing
– Aðaluppdrættir og innihald byggingarlýsingar.

• 4.4 Aðrir uppdrættir
– Séruppdrættir vegna burðarvirkis, lagna o.fl.

• 4.5 Aðrir þættir hönnunargagna
– Greinargerðir s.s. vegna aðgengis, einangrunar, hljóðvistar o.fl.

• 4.6 Gæðastjórnunarkerfi hönnuða og 
hönnunarstjóra



Hluti 4 Hönnuðir, byggingarstjórar og iðnmeistarar

• 4.7 Byggingarstjórar
– Hlutverk, starfsleyfi og ábyrgð. Fyrirtæki sem byggingarstjóri.  

Byggingarstjóraskipti.

• 4.8 Gæðastjórnunarkerfi byggingarstjóra
– Gæðastjórnunarkerfi.

• 4.9 Samningur byggingarstjóra og eiganda
– Krafa um gerð samnings.

• 4.10 Iðmeistarar
– Gæðastjórnunarkerfi, ábyrgð og verksvið.

• 4.11 Byggingarvinnustaðurinn
– Umgengni, öryggismál og aðstaða.



Hluti 5 Byggingarvörur

• Ákvæði um byggingarvörur og eftirlit með þeim gerð 
skýrari.  Skýrari ákvæði eru um umsagnir og vottanir 
byggingarvöru og ábyrgð eiganda gerð skýrari.  
Reglugerð um viðskipti með byggingarvörur, þar með 
talið er markaðseftirlit, verður sérstök reglugerð.

• 5.1 Sannprófun eiginleika byggingarvöru
– Kröfur til byggingarvöru og einstakra byggingarhluta á markaði, 

þ.e. CE merkingar og umsögn eða vottun byggingarvöru.  



Hluti 6 Aðkoma, umferðarleiðir og innri rými mannvirkja

• 6.1 Markmið og algild hönnun
– Almenn markmið og kröfur um að algildri hönnun skuli beitt við 

mannvirkjagerð. 
– Skilgreindir og taldir upp þeir hópar fatlaðra einstaklinga sem 

taka ber tillit til vegna algildrar hönnunar. 
– Taldar eru upp byggingar sem ávallt ber að hanna á grundvelli 

algildrar hönnunar. 

• 6.2 Aðkoma og staðsetning
– Staðsetning, aðkomuleiðir og algild hönnun.  Gönguleiðir og 

umferðarsvæði innan lóða.
– Auknar kröfur frá því sem áður var um aðgengi og það gildi 

gagnvart þeim hópum eftir eðli máls sem taldir eru upp í 6.1.  
Fjöldi bílastæða fyrir hreyfihamlaða er aukinn og gerð krafa um 
betra aðgengi að þeim.



Hluti 6 Aðkoma, umferðarleiðir og innri rými mannvirkja

• 6.3 Ytra form og hjúpur mannvirkja
• 6.4 Umferðarleiðir innan bygginga

– Kröfur til inngangs, dyra, ganga, anddyra, stiga, trappa, 
skábrauta og lyfta.

– Gerðar auknar kröfur um aðgengi, s.s. breidd umferðaleiða og 
um lyftur í þriggja hæða byggingum og ávallt þar sem krafa er 
um algilda hönnun.  Öryggi aukið sérstaklega með hliðsjón af 
kröfum um öryggi barna, s.s. um op í opnum stigum.

• 6.5 Handrið og handlistar
– Kröfur um hæð þeirra og bil milli rimla o.þ.h.
– Auknar kröfur og skýrari ákvæði um öryggi barna og vegna 

aðgengis.  Op við stiga og bil milli rimla minnkað til að auka 
öryggi barna í samræmi við staðlakröfur og nýrri norrænar kröfur.



Hluti 6 Aðkoma, umferðarleiðir og innri rými mannvirkja

• 6.6 Skilti, leiðbeiningar, handföng o.fl. vegna algildrar 
hönnunar
– Vegna algildrar hönnunar er mikilvægt að skilti, leiðbeiningar, handföng 

o.þ.h. henti öllum sem leið eiga um.  Því eru gerðar auknar kröfur.

• 6.7 Íbúðir og íbúðarhús
– Kröfur til íbúða, s.s. um algilda hönnun og rýmisstærðir.
– Kröfur um aðgengi eru auknar þannig að lágmarksstærð anddyris er 

aukin þar sem gerð er krafa um algilda hönnun.  
– Jafnframt er sett krafa um stærð fyrsta svefnherbergis í íbúðum með 

nettó stærð yfir 55 m² sem tekur mið af eðlilegri rýmisþörf 
svefnherbergja fyrir tvo (hjónaherbergja) og þörfum vegna aðgengis.  

– Vegna algildrar hönnunar er krafan um stærð baðherbergis aukin 
lítillega, eða um 0,20 m².  

– Þetta leiðir þó almennt ekki til aukinnar stærðar íbúða þar sem kröfum 
varðandi geymslur og fyrirkomulag eldhúss er breytt.  



Hluti 6 Aðkoma, umferðarleiðir og innri rými mannvirkja

• 6.8 Byggingar til annarra nota en íbúðar
– Almennar kröfur, lofthæð, birtuskilyrði, algild hönnun.
– Aukin ákvæði um algilda hönnun snyrtinga og baðherbergja.  
– Teknar eru upp norrænar kröfur um fjölda snyrtinga.

• 6.9 Samkomuhús, verslunarhúsnæði, 
iðnaðarhúsnæði, skólar o.fl.
– Auknar kröfur vegna algildrar hönnunar. 
– Rýmiskröfur í skólum taka mið af norrænum kröfum. 

• 6.10 Hótel, gististaðir, heimavistir, 
stúdentagarðar, hjúkrunarheimili o.þ.h.
– Auknar kröfur um algilda hönnun og skilgreindar nýjar kröfur til 

stúdentagarða.



Hluti 6 Aðkoma, umferðarleiðir og innri rými mannvirkja

• 6.11 Aðrar byggingar
– Auknar kröfur vegna algildrar hönnunar í frístundahúsum til 

útleigu.  
– Einnig eru auknar kröfur til sæluhúsa og fjallaskála þar sem seld 

er gisting.  Sett er krafa um algilda hönnun fyrir þjónustukjarna á 
ferðamannastöðum.

• 6.12 Tæknirými
– Inntaksrými, ræstiklefar, sorpgeymslur o.fl.

• 6.13 Bréfakassar og dyrasímar



Hluti 7 Útisvæði við mannvirki

• 7.1 Almennar kröfur
– Talin eru upp útisvæði þar sem gerð er krafa um algilda hönnun, 

auknar kröfur um aðgengi á umferðarleiðum.  Settar fram kröfur 
til að koma í veg fyrir fallhættu og varðandi skipulag og frágang 
lóðar vegna yfirborðsvatns.  Settar fram kröfur um frágang 
útisvæða vegna algildrar hönnunar.

• 7.2 Lóðir og opin svæði
– Skilmálar um gróður, girðingar og frágang á lóðum og opnum 

svæðum við mannvirki. 



Hluti 8 Burðarþol og stöðugleiki
• 8.1 Markmið og almennar kröfur

– Markmið. Skilgreint hvernig og hvenær hönnuðum ber að 
staðfesta fullnægjandi burðarþol eldri bygginga þegar gerðar eru 
breytingar á þeim eða starfsemi innan þeirra breytist.

• 8.2 Burðarvirki
– Ítarlegri kröfur til festinga.

• 8.3 Sement og steinsteypa
– Efniskröfur, prófanir, eftirlit og heimild til framleiðslu á 

steinsteypu til mannvirkjagerðar.

• 8.4 Stál og ál
• 8.5 Timbur og gler

– Nýjar kröfur vegna glers.



Hluti 9 Varnir gegn eldsvoða

• Gjörbreytt framsetning á kröfum þó svo að kröfur séu 
sambærilegar.  Markmið gerð skýrari og krafa til 
brunahönnunar skilgreind betur. Kröfur sem uppfylla þarf 
vegna aðkomu björgunarliðs eru skilgreindar betur.

• 9.1 Markmið og notkunarflokkar
– Meginmarkmið og skilgreining notkunarflokka.

• 9.2 Hönnun brunavarna
– Ákvæði um ákvörðun brunavarna. Ákvæði um brunavarnir vegna 

breytinga á þegar byggðu mannvirki.

• 9.3 Almennar kröfur vegna brunavarna
– Ýmsar skilgreiningar og kröfur.



Hluti 9 Varnir gegn eldsvoða

• 9.4 Öryggisbúnaður vegna brunavarna í 
byggingum
– Kröfur um öryggisbúnað vegna brunavarna.

• 9.5 Rýming við eldsvoða
– Kröfur til flóttaleiða og um örugg svæði.

• 9.6 Varnir gegn útbreiðslu elds og reyks 
– Kröfur um frágang, brunahólfun, efnisval o.fl. til að 

útbreiðsla elds sé takmörkuð. Kröfur til starfsemi sem 
sérstök eldhætta stafar af.



Hluti 9 Varnir gegn eldsvoða

• 9.7 Varnir gegn útbreiðslu elds milli bygginga
– Efnisval þaka, útveggja og eldvarnarveggja og bil á 

milli bygginga.
• 9.8 Sérstakar kröfur vegna notkunarflokka
• 9.9 Aðstaða og búnaður vegna aðkomu 

slökkviliðs
• 9.10 Burðarvirki við bruna

– Brunamótstaða burðarvirkja.



Hluti 10 Hollusta, heilsa og umhverfi

• Framsetningu á kröfum breytt og kröfustig samræmt við 
norrænar kröfur, áhersla er m.a. lögð á að skapa örugg 
skilyrði fyrir börn.  Markmið sett um þægindi innilofts,  
auknar kröfur til hollustu, þ.m.t. er krafa til loftræsingar 
innri rýma.

• 10.1 Almennar hollustukröfur til mannvirkja
– Ný ákvæði sem taka til almennra hollustuhátta og að notuð séu 

endurvinnanleg eða endurunnin byggingarefni eins og kostur er.

• 10.2 Loftgæði og loftræsing
– Markmið, almennar kröfur til loftræsingar, loftræsing íbúða, skóla 

og sambærilegra bygginga, atvinnuhúsnæðis og mesta leyfilegt 
magn CO2 í innilofti.

– Almennt um auknar og mun ítarlegri kröfur að ræða. 



Hluti 10 Hollusta, heilsa og umhverfi

• 10.3 Þægindi innilofts
– Auknar kröfur til þæginda innilofts, vísað til staðals.

• 10.4 Birta og lýsing
– Skýrari kröfur um lýsingu.  Ákvæði um að glýjumyndun og 

ljósmengun verði haldið í lágmarki.

• 10.5 Raki
– Ítarlegri kröfur um varnir gegn raka og óþæginda af hans völdum, 

s.s. myglu.  Nýjar og ítarlegar kröfur um votrými.

• 10.6 Mengun vegna byggingarefna
– Markmið og auknar kröfur.

• 10.7 Þrif mannvirkja og meindýr
– Markmið, nýjar kröfur.



Hluti 11 Hljóðvist

• Kröfustig aukið og kröfur gerðar skýrari með því að taka 
upp viðmið við staðal (ÍST 45).  Þar með eru kröfur til 
hljóðvistar í húsum á Íslandi orðnar sambærilegar þeim 
kröfum sem almennt gilda á Norðurlöndum. 

• 11.1 Varnir gegn hávaða
– Markmið, kröfur og staðfesting á fullnægjandi 

hljóðvist vegna breytinga á þegar byggðum 
mannvirkjum.



Hluti 12 Öryggi við notkun

• Auknar kröfur, framsetning skýrari og kröfustig skv. 
norrænum kröfum. Sérstakur kafli um öryggi mannvirkja 
og lóðar og áhersla á öryggi barna. 

• 12.1 Almennt um öryggi
– Markmið.

• 12.2 Vörn gegn falli
– Lýsing umferðarleiða, hætta á hrasi og falli, öryggi stiga o.þ.h.  

Op, gryfjur og þök.

• 12.3 Innréttingar, búnaður, útstandandi og 
hreyfanlegir hlutir o.fl.
– Almennar kröfur og varnir gegn slysum af völdum hreyfanlegs 

búnaðar.



Hluti 12 Öryggi við notkun

• 12.4 Gler í byggingum
– Markmið og kröfur, óvarið gler, merking glerflata, vörn 

gegn falli gegnum gler og gegn því að skera sig.
• 12.5 Varnir gegn brunaslysum

– Fjallar um markmið og kröfur.
• 12.6 Varnir gegn sprengingum
• 12.7 Varnir gegn innilokun

– Öryggiskröfur.



Hluti 12 Öryggi við notkun

• 12.8 Varnir gegn eitrun
– Öryggiskröfur.

• 12.9 Varnir gegn bruna og öðrum slysum af 
völdum rafmagns
– Öryggiskröfur.

• 12.10 Varnir gegn slysum á lóð
– Aðkoma og umferðarleiðir, leiksvæði og leikvallatæki, 

hreyfanlegur búnaður og varnir gegn druknun.



Hluti 13 Orkusparnaður og hitaeinangrun

• Kröfur um einangrun eru auknar með orkusparnað og 
vistvænni byggingar í huga.  Kröfur eiga annars vegar 
við um nýbyggingar og viðbyggingar og hins vegar við 
viðhald mannvirkja.  Í þessum áfanga færum við okkur 
nær norrænum kröfum, en þær eru þó ennþá talsvert 
vægari.

• 13.1 Almennt um orkusparnað
• 13.2 Heildarorkuþörf, ákvörðun U-gilda og 

heildarleiðnitap
• 13.3 Mesta leiðnitap byggingarhluta
• 13.4 Raka- og vindvarnir
• 13.5 Loftþéttleiki húsa



Hluti 14 Lagnir og tæknibúnaður

• Fjallar um lagnakerfi, s.s. vatnslagnir, hitalagnir og 
frárennslislagnir, og framsetningu er breytt, markmið 
gerð skýrari, ítarlegri og kröfur um öryggi, hollustu og 
hljóðvist auknar.  Mun ítarlegri og auknar kröfur settar 
fram um öryggi vegna heits neysluvatns vegna hættu á 
húðbruna og bakteríugróðri.  Jafnframt er sett fram 
orkusparnaðarkrafa, t.d. vegna loftræsingar. 

• 14.1 Almennt um lagnir og tæknibúnað
• 14.2 Hita- og kælikerfi

– Markmið, búnaður, frágangur, afkastageta og hljóðvistarkröfur.



Hluti 14 Lagnir og tæknibúnaður

• 14.3 Hitakerfi tengd hitaveitu
– Markmið, efniskröfur, tengigrind, stillibúnaður, öryggislokar, 

bakrennslisvatn og þrýstiprófun.

• 14.4 Ketilkerfi og ketilrými
• 14.5 Neysluvatnskerfi

– Markmið, þrýstiprófun, frágangur, hljóðvistar-kröfur, afkastagetu, 
öryggi og hollusta.

• 14.6 Fráveitulagnir
– Markmið, varasöm eða hættuleg efni, gólfniðurföll, 

öryggisbúnaður og afkastageta.

• 14.7 Raflagnakerfi og raforkuvirki



Hluti 14 Lagnir og tæknibúnaður

• 14.8 Gaslagnir
– Gaslagnir í atvinnuhúsnæði og á heimilum.

• 14.9 Loftræsibúnaður
– Almennar kröfur og orkunotkun.

• 14.10 Olíuþrýstikerfi, þrýstiloft o.fl.
– Almennar kröfur.

• 14.11 Lyftur
– Almennar kröfur og loftræsing.

• 14.12 Rennistigar, sjálfvirkir hurða- og 
gluggaopnarar og annar tæknibúnaður
– Almennar kröfur.



Hluti 15 Mengun frá mannvirkjum og meðhöndlun 
byggingar- og niðurrifsúrgangs

• Nýr kafli um umhverfisþætti og meðhöndlun byggingar-
og niðurrifsúrgangs.  

• Ákvæði um fullnægjandi endingu mannvirkja. Mælst er til 
að gerð sé lífsferilsgreining vegna framkvæmda og að 
velja endurunnin og endurnýtanleg byggingarefni.  
Úrgangi skal haldið í lágmarki.

• 15.1 Varnir gegn mengun og verndun 
náttúrufars
– Markmið og mengað byggingarsvæði.

• 15.2 Efnisval og úrgangur
– Almennar kröfur, áætlun um meðhöndlun, skrá yfir hættuleg efni 

og meðhöndlun úrgangs.



Hluti 16 Rekstur, viðhald og notkun – handbækur

• Nýtt ákvæði sett fram sem tengist neytendavernd og 
aukinni upplýsingagjöf til húseigenda. 

• Þetta á að auðvelda viðhald húseiganda og gefa 
möguleika á að það sé markvissara.

• 16.1 Afhending handbókar
– Almennar kröfur.



Hluti 17 Ýmis ákvæði

• 17.1 Refsiábyrgð og gildistaka



Ákvæði til bráðabirgða
• Lagaskil

– Hugmyndir um að byggjendum verði heimilt út árið 2012 að velja 
hvort þeir fari eftir ákvæðum nýrrar reglugerðar eða eldri 
reglugerðar varðandi tæknileg atriði.

– Ef þeir velja að fara eftir eldri reglugerð þá þurfa þeir að leggja 
fram ítarlega greinargerð frá hönnuðum og hönnunarstjóra um 
þau atriði sem það gildir um.


