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Lög um byggingarvörur

• Lög um byggingarvörur nr. 114/2014

– Ná til byggingarvara til notkunar í 
mannvirkjum.

– Eigandi ber ábyrgð á að við byggingu og
rekstur sé eingöngu notuð byggingarvara sem
uppfyllir þessi lög og ræður til þess hönnuði, 
byggingarstjóra og iðnmeistara sem bera
ábyrgð á að farið sé að þessum lögum.



Hlutverk Mannvirkjastofnunar

• Mannvirkjastofnun er ætlað að sinna eftirliti með 
markaðssetningu byggingarvara. Markaðseftirlitið 
tengist því að kanna hvort vara sé rétt 
markaðssett, þ.e. að innflytjendur, dreifendur og 
framleiðendur uppfylli þær skyldur sem gerðar 
eru kröfur um. Gagnvart CE merktum vörum er 
því m.a. kannað hvort vara sé rétt CE merkt, hvort 
vöru fylgi yfirlýsing um nothæfi, o.fl. Gagnvart 
vörum sem ekki falla undir kröfuna um CE 
merkingar getur verið um að ræða könnun á því 
hvort gilt vottorð eða umsögn fylgi vöru. 



Hvað er CE merking?

• CE-merkingin er yfirlýsing ábyrgðaraðila um að 
viðkomandi vara uppfylli einhverjar kröfur 
Evrópusambandsins um byggingarvörur og að við 
mat á samræmi hafi verið beitt þeim aðferðum 
sem tilteknar eru í viðkomandi tilskipunum.

• Þarf að fullvissa sig um að kröfur vegna

brunavarna séu uppfylltar.

• Ísland sem aðili að ESS samningnum fellur undir
þessa reglugerð.

• CE-merkingin er lágmarkskrafa og segir t.d. ekkert 
til um endingu vörunnar.



Ef vara er ekki CE merkt

• Yfirlýsing frá framleiðanda, viðurkenndum
fulltrúa, innflytjanda eða dreifanda um 
nothæfi sem Mannvirkjastofnun staðfestir
m.t.t. brunaþols og brunaeiginleika
byggingarvöru



CE-merkið

• Ef CE-merkt

• Ef ekki CE-merkt



Evrópskt CE og kínverskt CE



Dæmi um CE-merkingu



Hvar má finna upplýsingar?

• Undir CE merkinguna falla margs konar
staðlar og hefur vantað íslenskt yfirlit yfir þá
en til eru yfirlit yfir þá á hinum
norðurlöndunum t.d. í Noregi og Danmörku.

• www.byggevareinfo.no

• www.byggevareinfo.dk

• www.stadlar.is

• Á íslandi mun samsvarandi síða heita
www.byggingarvorur.is
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