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Mannvirkjastofnun
Samræmingar- og leiðbeiningahlutverk

Ingibjörg Halldórsdóttir

Yfirlit

• Hlutverk Mannvirkjastofnunar

– Gildandi lög – breytingar frá fyrri löggjöf

– Samræmingarhlutverk – leiðbeiningarhlutverk

– Um yfirferð hönnunargagna – tengsl 
byggingareftirlits og eldvarnaeftirlits

Hlutverk Mannvirkjastofnunar

• 6. gr. laga um brunavarnir

• Samræming brunavarna.
Mannvirkjastofnun vinnur að samræmingu brunavarna í 
landinu og stuðlar að samvinnu þeirra sem starfa að 
brunavörnum. Stofnunin skal með sjálfstæðum 
athugunum og úttektum leiðbeina sveitarstjórnum um 
kröfur sem gerðar eru til eldvarnaeftirlits og slökkviliða. 
Að beiðni slökkviliðsstjóra getur Mannvirkjastofnun gert 
úttekt á brunavörnum mannvirkja í rekstri þar sem 
tilteknir starfsmenn eru þjálfaðir í brunavörnum og 
slökkvistarfi, sbr. 3. mgr. 24. gr.

Hlutverk Mannvirkjastofnunar 
5. gr. laga um mannvirki

Ríkið starfrækir stofnun, Mannvirkjastofnun. Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með framkvæmd laga þessara og laga um 
brunavarnir. Stofnunin skal tryggja samræmingu á byggingareftirliti og eldvarnaeftirliti og starfsemi slökkviliða um land allt í
samráði við viðkomandi stjórnvöld. Mannvirkjastofnun skal árlega gefa út skýrslu um stöðu og þróun mannvirkjagerðar í 
landinu. Önnur helstu verkefni Mannvirkjastofnunar eru: 

1. að annast gerð leiðbeininga, verklagsreglna og skoðunarhandbóka á fagsviði stofnunarinnar í samráði við Samband 
íslenskra sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila,

2. að bera ábyrgð á markaðseftirliti með byggingarvörum,

3. að annast aðgengismál,

4. að hafa eftirlit með framkvæmd laga nr. 146/1996, um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga,

5. að starfrækja rafrænt gagnasafn um mannvirki og mannvirkjagerð um land allt, sbr. 61. gr.,

6. að annast kynningu og fræðslu fyrir almenning og hagsmunaaðila,

7. að gefa út byggingarleyfi og annast eftirlit með þeim framkvæmdum sem falla undir 3. mgr. 9. gr.,

8. að standa fyrir námskeiðum til réttinda fyrir hönnuði og byggingarstjóra og veita hönnuðum, iðnmeisturum og 
slökkviliðsmönnum löggildingu,

9. að bera ábyrgð á starfrækslu Brunamálaskóla fyrir slökkviliðsmenn, þ.m.t. slökkviliðsstjóra og eldvarnaeftirlitsmenn,

10. að gefa út starfsleyfi til handa byggingarstjórum og skoðunarstofum sem starfa samkvæmt lögum þessum og hafa eftirlit 
með starfsemi þeirra,

11. að gefa út starfsleyfi til handa þjónustu-og eftirlitsaðilum brunavarna og samþykkja brunavarnaáætlanir sveitarfélaga 
samkvæmt ákvæðum laga um brunavarnir,

12. að 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,

13. að annast eldvarnaeftirlit vegna mannvirkja innan efnahagslögsögu og landgrunnsmarka sem eru fyrirhuguð eða tilkomin 
vegna rannsókna og vinnslu vetniskola,

14. að taka þátt í starfi Staðlaráðs Íslands um gerð íslenskra og evrópskra staðla á sviði mannvirkjamála og tilnefna aðila til 
þátttöku í starfi Evrópusamtaka um tæknisamþykki (EOTA),

15. að eiga samstarf við hliðstæðar stofnanir í nágrannalöndunum og á alþjóðavettvangi,

16. að vera ráðuneytinu og öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar um mannvirkjamál og veita umsögn um álitamál á því sviði,

17. önnur verkefni sem ráðherra felur stofnuninni sérstaklega.

Hlutverk Mannvirkjastofnunar

• 5. gr. laga um mannvirki 

• Ríkið starfrækir stofnun, Mannvirkjastofnun. 
Mannvirkjastofnun hefur eftirlit með framkvæmd laga
þessara og laga um brunavarnir. Stofnunin skal tryggja 
samræmingu á byggingareftirliti og eldvarnaeftirliti og 
starfsemi slökkviliða um land allt í samráði við 
viðkomandi stjórnvöld. [...]

• 6. að annast kynningu og fræðslu fyrir almenning og 
hagsmunaaðila, [...]

• 16. að vera ráðuneytinu og öðrum stjórnvöldum til 
ráðgjafar um mannvirkjamál og veita umsögn um álitamál 

á því sviði, [...]

Til samanburðar: 
verkefni Brunamálastofnunar

a. hafa eftirlit með framkvæmd laga um brunavarnir og 
reglugerða sem settar eru samkvæmt þeim, 

b. hafa yfirumsjón með eldvarnaeftirliti og slökkvistarfi 
sveitarfélaga í þeim tilgangi að tryggja samræmt eftirlit 
og virkt slökkvistarf á landinu öllu, 

c. sjá um kynningar- og fræðslustarf fyrir almenning og 
slökkvilið og þá sem vinna við brunahönnun mannvirkja, 

d. vera byggingaryfirvöldum til ráðgjafar um eldvarnir 
mannvirkja og brunaöryggi vöru, 

e. samþykkja þjónustu- og eftirlitsaðila brunavarna og 
brunavarnaáætlanir sveitarfélaga, 

annast samræmingu á hagsmunaaðila

ráðuneytinu og öðrum stjórnvöldum til ráðgjafar um mannvirkjamál
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Verkefni Brunamálastofnunar

f. yfirfara brunahönnun nýbygginga, viðbóta og breytinga á 
mannvirkjum sem slökkviliðsstjóri eða byggingarfulltrúi 
vísar til stofnunarinnar, 

g. fylgjast með og eftir atvikum stunda sjálfstæðar 
rannsóknir á sviði brunavarna og semja árlega skýrslu um 
orsakir og afleiðingar eldsvoða, 

h. eiga samstarf við hliðstæðar stofnanir í 
nágrannalöndunum og fylgjast með framförum og 
nýjungum á sviði brunavarna, 

i. gera tillögur til ráðuneytis um breytingar á reglum um 
brunamál eftir því sem tilefni gefst til.

j. hafa eftirlit með framkvæmd laga nr. 146/1996, um öryggi 
raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga.

Tvíþætt hlutverk Mannvirkjastofnunar

• Samræmingarhlutverk 
• byggingar- og eldvarnareftirlit sveitarfélaga = bein 

stjórnsýsla og ábyrgð hjá sveitarfélögunum
• Bein ábyrgð MVS á tiltekinni stjórnsýslu/verkefnum, 

dæmi:
• rafmagnseftirlit
• markaðseftirlit með byggingarvörum
• vottanir byggingarvöru
• útgáfa löggildinga og starfsleyfa
• byggingareftirlit og eldvarnareftirlit á öryggis- og 

varnarsvæðum og á hafi
• fræðsla, Brunamálaskóli osfrv.

Umhverfisráðherra

Mannvirkjastofnun

Byggingareftirlit

Eigandi byggingar eða mannvirkis
Mannvirki

Sveitarfélag

Byggingafulltrúi

Hönnuðir

Byggingarstjóri
Iðnaðarmenn/ Verktakar

Byggingareftirlit

Staðlaráð

Slökkvilið

Eldvarnareftirlit
Lög um 
mannvirki

Lög um brunavarnir
Lög um mannvirki

• Leiðbeiningablöð

• Skoðunarhandbækur – túlkun á tæknilegum ákvæðum

• Rafrænt gagnasafn

• Almenn túlkun á ákvæðum byggingarreglugerðar og 
annarra reglugerða á sviði stofnunarinnar

• Stuðningur við byggingarfulltrúa og slökkviliðsstjóra eftir 
því sem tök eru á

• Leiðbeiningar með sjálfstæðum úttektum og athugunum 
(6. gr. bvl)

• Ábyrgð á stjórnsýslu byggingarmála og eldvarnareftirlits er 
hjá sveitarfélögunum

Samræmingarhlutverk 
Mannvirkjastofnunar

• Ekki úrskurðarvald í einstaka ágreiningsmálum, 
t.d. varðandi skil á gögnum, um hönnun eða um 
framkvæmd úttekta

• Ekki ráðgjöf í einstökum málum

• Afnumið það hlutverk að „yfirfara brunahönnun 
nýbygginga, viðbóta og breytinga á mannvirkjum 
sem slökkviliðsstjóri eða byggingarfulltrúi vísar til 
stofnunarinnar“

Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar

• Mannvirkjastofnun hefur markaðseftirlit með 
byggingarvörum og gefur út vottanir/umsagnir 
vegna brunaeiginleika vöru

• Leiðbeiningahlutverk á því sviði og öðrum sviðum 
þar sem stofnunin fer með beina stjórnsýslu

Leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar
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• Mikilvægt að byggingarfulltrúi sinni sínu hlutverki 
við meðferð byggingarleyfisumsókna

• Þar skapast grundvöllur eldvarnareftirlits

• Umsagnir slökkviliðsstjóra um 
byggingarleyfisumsóknir

• Heimilt að láta faggiltar skoðunarstofur yfirfara 
hönnunargögn

– Eigandi greiðir skoðunarstofunni beint

Samstarf byggingarfulltrúa og 
slökkviliðsstjóra

Byggingareftirlit

- Að hönnun mannvirkis sé í samræmi við 
ákvæði laga og reglugerða

- Yfirferð hönnunargagna
- Skoðunarhandbækur – eftir 1. jan. 2015
- Faggiltar skoðunarstofur

- Að byggt sé í samræmi við ákvæði laga og 
reglugerða

- Áfangaúttektir
- Eigin úttektir byggingarstjóra
- Öryggisúttekt
- Lokaúttekt
- Skoðunarhandbækur
- Faggiltar skoðunarstofur

Yfirferð hönnunargagna

• Leyfisveitandi (byggingarfulltrúi/Mannvirkjastofnun) eða 
faggilt skoðunarstofa yfirfara hönnunargögn.

• Eigandi mannvirkis ræður skoðunarstofu (ef um slíkt er að 
ræða) og greiðir kostnað 

• Greinargerð hönnuðar 

• Skoðunarhandbók – skoðunarskýrsla 

• Ef skoðunarstofa yfirfer hönnunargögn er skoðunarskýrsla 
afhent leyfisveitanda

• Yfirferð leyfisveitanda takmarkast þá við framlagða 
skoðunarskýrslu

• Hönnunarstjóra og hönnuði afhent niðurstaða skoðunar

• 51. gr. Laga um mannvirki

• Gjaldskrá vegna byggingareftirlits byggingarfulltrúa.
Sveitarstjórnum er heimilt að setja gjaldskrá fyrir veitta 
þjónustu og verkefni byggingarfulltrúa, m.a. fyrir 
undirbúning, svo sem vegna nauðsynlegrar aðkeyptrar 
sérfræðiþjónustu, og útgáfu byggingarleyfis 
byggingarfulltrúa, útgáfu stöðuleyfa, útmælingu, eftirlit, 
úttektir, yfirferð hönnunargagna og vottorð sem 
byggingarfulltrúi lætur í té. Upphæð gjalds skal taka mið af 
kostnaði við þjónustu og einstök verkefni og skal byggð á 
rekstraráætlun þar sem rökstudd eru þau atriði sem 
ákvörðun gjalds byggist á. Gjaldið má ekki vera hærra en sá 
kostnaður. Gjaldskrá skal birt í B-deild Stjórnartíðinda.

Heimildir til gjaldtöku fyrir ráðgjöf


