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Reglugerð ESB nr. 305/2011

• Tók gildi í heild sinni 1. júlí 2013 í ESB
• Eldri tilskipun 89/106/EBE var innleidd með reglugerð 

um viðskipti með byggingarvörur nr. 431/1994
• Tilgangur reglugerðarinnar: 

� Tryggja áreiðanlegar upplýsingar um eiginleika byggingarvara með tilliti 
til grunnkrafna sem mannvirkjum er ætlað að uppfylla, t.d. um öryggi við 
notkun og hollustu

� Skapa grundvöll fyrir frjálsu flæði byggingarvara innan Evrópu með því 
að samræma aðferðir, kröfur og hugtakanotkun í samræmdri löggjöf



Grunnkröfur fyrir mannvirki

• Sjö Grunnkröfur skilgreindar fyrir mannvirki
1. Burðarþol og stöðugleiki
2.   Varnir gegn eldsvoða
3.   Hollustuhættir, heilbrigði og umhverfi
4.   Öryggi við notkun og aðgengi
5.   Hávaðavarnir
6.   Orkusparnaður og hitaeinangrun
7.   Sjálfbær nýting náttúruauðlinda



Yfirlýsing um nothæfi byggingarvöru og CE -
merking

• Framleiðandi skal gefa út yfirlýsingu um nothæfi ef vara fellur undir 
samhæfðan staðal eða samræmist evrópsku tæknimati vörunnar 
(annars val).

• Yfirlýsing um nothæfi:
� Kemur fram til hvaða nota varan er ætluð. 

� Felur í sér hvaða „mikilvægu eiginleika“ varan hefur og þannig greining á því 
hvaða eiginleikar tengjast grunnkröfunum fyrir mannvirki

� Felur í sér ábyrgð á samræmi vörunnar við tilgreint nothæfi

• Yfirlýsingin veitir upplýsingar um hvort varan henti til áformaðra nota
• Skylda til CE-merkingar þegar yfirlýsing um nothæfi liggur fyrir
• Nú þegar skylda til CE-merkingar
• U.þ.b. 420 samhæfðir staðlar og 3000 tæknisamþykki (nú tæknimat) 

verið gefin út á grundvelli eldri tilskipunar 89/106/EBE  



Vörutengiliðir fyrir byggingariðnaðinn

• Skylda aðildarríkja til að tilnefna vörutengilið
• Hlutverk:  Veita gagnsæjar og auðskiljanlegar 

upplýsingar um reglur aðildarríkisins vegna 
markaðssetningar byggingarvara

• Tilgangur: auðvelda frjálsa vöruflutninga



Skyldur rekstraraðila - III. kafli

• Rekstraraðilar: framleiðendur, innflytjendur og dreifendur
• Ákvæði mun skýrari í reglugerð ESB 305/2011 en í eldri 

tilskipun 
• Þó byggt í öllum grundvallaratriðum á fyrra fyrirkomulagi



Samhæfðar tækniforskriftir – IV. kafli 

•Samhæfðir evrópskir staðlar og evrópskt tæknimat
•Kveðið á um aðferðir til að meta nothæfi byggingarvara í tengslum við 
mikilvæga eiginleika 
•Mikilvægir eiginleikar eru eiginleikar byggingarvöru sem tengjast 
grunnkröfum
•Samhæfðir staðlar – gerðir fyrir tiltekna vöruflokka (t.d. Gifsplötur)
•Evrópskt tæknimat – gert fyrir tiltekna vöru tiltekins framleiðanda
•Samhæfðir staðlar skyldubundnir – evrópskt tæknimat valfrjálst 
•Reglur vegna umsóknar um evrópskt tæknimat – nokkuð breyttar og 
áhersla á aukna skilvirkni, hagkvæmni og gagnsæi



Tæknimatsstofnanir – V. Kafli

• Tæknimatsstofnanir gefa út evrópskt tæknimat
• Ítarlegri og skýrari kröfur til stofnana 
• Stjórnvöld tilnefna stofnanir og hafa eftirlit með þeim
• Ekki skylda að tilnefna tæknimatsstofnun 
• Tæknimatsstofnanir annast tæknimat án tillits til 

landamæra 
• Tæknimatsstofnanir skulu koma á fót samtökum um 

tæknimat (EOTA skv. eldri tilskipun)



Einfölduð málsmeðferð – VI. Kafli

• Ferli CE-merkingingar verið talið íþyngjandi og dýrt  
• Leitast við að taka upp einfaldari og ódýrari málsmeðferð



Tilkynntir aðilar – VII. kafli

• Tilkynntir aðilar hafa heimild til að framkvæma 
samræmismat

• Aðildarríki tilkynna framkvæmdastjórninni og 
aðildarríkjunum um tilkynnta aðila

• Ítarlegri reglur um samæmismatið og auknar kröfur til 
tilkynntra aðila um hæfni, ábyrgð og hlutleysi

• Geta starfað á öllu EES-svæðinu - niðurstöður þeirra 
gilda óháð landamærum



Markaðseftirlit – VIII. Kafli

• Fá / engin ákvæði um fyrirkomulag markaðseftirlits í eldri 
tilskipun - misjöfn framkvæmd

• Aukin áhersla á samræmda framkvæmd og að reglum sé 
framfylgt - skekkir samkeppnisstöðu fyrirtækja ef 
eingöngu sum þurfa að leggja í kostnað við 
samræmismat og CE-merkingar 

• Kröfur til viðeigandi aðgerða ef vörur uppfylla ekki kröfur 
eða stofna að öðru leyti heilbrigði og öryggi í hættu

• Nú krafa um skilvirkt markaðseftirlit aðildarríkja



Lög um byggingarvörur
nr. 114/2014



I. Kafli – Almenn ákvæði

• Ítrekuð meginregla laga um mannvirki nr. 160/2010 -
óheimilt að nota byggingarvörur nema þær uppfylli kröfur 
laganna

• Ábyrgð eiganda mannvirkis - ber endanlega ábyrgð á 
vali á byggingarefni

• Um ábyrgð fagaðila fer skv. mannvirkjalögum



II. Kafli – framkvæmd reglugerðar nr. 305/2011

• Nánari framkvæmd reglugerðar ESB 305/2011
• Mannvirkjastofnun vörutengiliður fyrir byggingariðnaðinn 
• Meginregla að gögn séu á íslensku (yfirlýsing um nothæfi, 

leiðbeiningar um notkun og upplýsingar um öryggi)
• Ráðherra tilnefnir tæknimatsstofnanir og annast eftirlit 
• Ráðherra tilkynnir tilkynnta aðila til stjórnvalda á EES-svæðinu 

og hefur eftirlit
• Ítrekað að samhæfðir evrópskir staðlar séu skyldubundnir 
• Yfirlit yfir samhæfða staðla birt á vefsíðu Mannvirkjastofnunar 



III. Kafli – Byggingarvörur sem falla ekki undir 
kröfu um CE -merkingu

• Byggingarvörur sem ekki falla undir samhæfðan evrópskan 
staðal / evrópskt tæknimat - utan gildissviðs reglug. ESB nr. 
305/2011

• Meginreglan – Skylda til að gera yfirlýsingu um nothæfi 
byggingarvöru (sambærilegt yfirlýsingu skv. reglugerð ESB)

• Tilgreindir eiginleikar og þættir vörunnar sem gera þarf grein fyrir 
• Krafa um staðfestingu óháðs aðila á nothæfi vörunnar
• Staðfesting á nothæfi útgefin af viðurkenndum aðila á EES-

svæðinu - tekin gild á Íslandi til jafns við gögn frá 
Mannvirkjastofnun. 



IV. Kafli - Opinbert markaðseftirlit, réttarúrræði 
o.fl.

• Opinbert markaðseftirlit, heimild til skoðunar og 
upplýsingaskylda, réttarúrræði Mannvirkjastofnunar, 
dagsektir, förgun byggingarvöru og lagfæring, 
tilkynningarskylda o.fl. 

• Heimilt að kæra stjórnvaldsákvarðanir til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála, sbr. lög um mannvirki

• Ákvæðin að mestu leyti sambærileg/samhljóða ákvæðum 
mannvirkjalaga 

• Viðurlög nánar útfærð frá almennu ákvæði mannvirkjalaga
• Einnig vísað til 56.–59. gr. reglug. ESB (málsmeðferð og 

úrræði vegna vara sem uppfylla ekki ákvæði / fela í sér 
áhættu)


