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viðskiptafræðideild á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Hugmyndina að efninu fékk 

höfundur við yfirlestur frumvarps að lögum um opinber innkaup nr. 120/2016. Höfundur 

hefur tæplega tíu ára starfsreynslu á sviði opinberra innkaupa hjá Reykjavíkurborg, nánar 

tiltekið við ráðgjöf á sviði innkaupa, framkvæmd þeirra og samningsgerð. 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á umfang breytinga á samningum sem 

Framkvæmdasýsla ríkisins hefur boðið út. Kannað verður hvort skilmálar útboðsgagna, er 

varða samningsbreytingar eftir gildistöku samninga, hafi tekið breytingum á 

undanförnum árum og hvort ástæða sé til að endurskoða þá með hliðsjón af ákvæðum 

laga um opinber innkaup.  

Leiðbeinandi minn er Ásmundur G. Vilhjálmsson, aðjúnkt við Háskóla Íslands og fær 

hann bestu þakkir fyrir aðstoðina við verkefnið. Einnig vil ég þakka Sigurlaugu Mjöll 

Jónasdóttur og Sigrúnu Gunnarsdóttur fyrir yfirlestur og góðar ráðleggingar. Sömuleiðis 

þakka ég Erni Baldurssyni og Ingibjörgu Guðveigu Ólafsdóttur, starfsmönnum 

Framkvæmdasýslu ríkisins, fyrir veitta aðstoð við heimildaleit. 

 



5 

Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er breytingar á samningum sem boðnir hafa verið 

út af Framkvæmdasýslu ríkisins og hvort skilmálar útboðsgagna varðandi breytingar á 

samningum á samningstímabili hafi tekið breytingum á undanförnum árum.  

Fyrst er farið yfir umfang opinberra innkaupa og þau sett í samhengi við 

þjóðhagsreikninga til að varpa ljósi á mikilvægi þeirra. Fjallað er um hlutdeild opinberra 

innkaupa af vergri landframleiðslu og útgjöld eftir málaflokkum. Á Íslandi er hlutdeild 

upphæða opinberra útboða um 14% af vergri landframleiðslu, sem er í samræmi við 

hlutfall hjá öðrum Evrópuþjóðum sem falla undir tilskipun Evrópusambandsins um 

opinber innkaup.  

Þá er farið yfir það regluverk sem gildir um opinber innkaup og forsaga þess rakin. 

Fjallað er um helstu breytingar á milli tilskipana Evrópusambandsins um opinber innkaup 

frá 2004 til 2014, er varða heimildir til breytinga á samningum og þau lög sem sett hafa 

verið af Alþingi um opinber innkaup. Einnig er getið um viðmiðunarfjárhæðir, tegundir 

innkaupaferla, framkvæmd þeirra, málskotsrétt og heimildir kærunefndar útboðsmála.    

Síðan er fjallað stuttlega um skipan opinberra framkvæmda, undirbúning, áætlun, 

útboðsskilmála, verklega framkvæmd útboðs og samning. Farið er yfir valdar úttektir, 

svonefnt skilamat, sem fara skal fram að lokinni framkvæmd útboðs. Í skilamati er fjallað 

um framkvæmd útboðs, hvernig framkvæmd tókst miðað við áætlun og í skilamati á að 

vera samanburður á áætluðum kostnaði og raunkostnaði framkvæmdar. Einnig á skilamat 

að innihalda samanburð á framkvæmd við aðrar hliðstæðar framkvæmdir.  

Þá er gerður samanburður á þeim skilmálum útboðsgagna er varða breytingar á 

samningum, fjallað um helstu ástæður samningsbreytinga og tilgreint skilamat vegna 

tiltekinna verkefna varðandi nýbyggingar og endurbætur.   

Að lokum er efni ritgerðarinnar tekið saman og gerð tilraun til að varpa ljósi á það 

hvort Framkvæmdasýsla ríkisins hefur brugðist við breytingum á samningum með 

breytingum á skilmálum útboðsgagna á undanförnum árum og áratugum. Þá er sérstök 

áhersla lögð á að greina umrædda skilmála með hliðsjón af ákvæði 90. gr. laga um opinber 

innkaup nr. 120/2016.
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1  Inngangur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er breytingar á samningum sem boðnir hafa verið 

út af Framkvæmdasýslu ríkisins og hvort skilmálar útboðsgagna varðandi breytingar á 

samningum á samningstímabili hafi tekið breytingum á undanförnum árum.  

Þann 26. febrúar 2014 gáfu Evrópuþingið og Evrópuráðið út tilskipun 2014/24/EU um 

opinber innkaup og um leið féll niður tilskipun 2004/18/EC (European Commission, 2014). 

Meginmarkmið með tilskipuninni eru að tryggja jafnræði aðila og gegnsæi við ráðstöfun 

opinbers fjár.  Til að þessum meginmarkmiðum sé fullnægt verða opinberir aðilar að fylgja 

ákvæðum laga og bjóða út samninga vegna vörukaupa, þjónustukaupa eða verklegra 

framkvæmda á almennum markaði þar sem áhugasamir aðilar geta lagt fram tilboð í 

samninga. Opinberir aðilar þurfa einnig að tryggja að framkvæmd samninga sé í samræmi 

við upphaflegt efni þeirra. Geri þeir það ekki getur það meðal annars leitt til þess að 

samningar verði lýstir „óvirkir“. Séu samningar lýstir óvirkir falla niður réttindi og skyldur 

samningsaðila samkvæmt lögum um opinber innkaup. Komi slíkt til ber opinberum aðilum 

eftir sem áður að fylgja lögum og reglum og eftir atvikum þurfa þeir að bjóða slík kaup út 

að nýju. 

Í eftirfarandi umfjöllun er gerð tilraun til að varpa ljósi á umfang breytinga á 

samningum um opinberar verklegar framkvæmdir á gildistíma þeirra, nánar tiltekið 

breytingar á samningum sem ekki var gert ráð fyrir í upphaflegu útboði og samningi. 

Einnig verður gerður samanburður á útboðsskilmálum. Samanburðurinn nær  fyrst og 

fremst til útboðsgagna sem gerð voru fyrir gildistöku nýrra laga sem byggjast á tilskipun 

Evrópusambandsins um opinber innkaup frá árinu 2004, en einnig verður litið til nýrri 

útboðsgagna eftir gildistöku laga um opinber innkaup nr. 120/2016 byggðum á nýrri 

tilskipun Evrópusambandsins frá árinu 2014. Samanburðurinn er gerður með hliðsjón af 

ákvæðum nýju tilskipunarinnar um breytingar á samningi á samningstíma og er gerð 

tilraun til að svara því hvort Framkvæmdasýsla ríkisins hafi brugðist við ákvæðunum með 

nýjum eða breyttum skilmálum í útboðsgögnum eða hvort þess sé þörf. 

Í ritgerðinni er fyrst fjallað stuttlega um heildarútgjöld hins opinbera. Farið er yfir sögu 

opinberra innkaupa og helstu breytingar á tilskipunum Evrópuþingsins og Evrópuráðsins 

um opinber innkaup varðandi breytingar á samningi á samningstíma. Fjallað er um helstu 

atriði nýrri tilskipunarinnar frá árinu 2014 og laga um opinber innkaup, svo sem 
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viðmiðunarfjárhæðir og skyldu til útboðs, mismunandi tegundir innkaupaferla, 

málskotsrétt og hugsanlegar afleiðingar þess að brjóta gegn ákvæðum laga, þá með tilliti 

til 90. gr. laga um opinber innkaup. Fjallað er stuttlega um undirbúning útboða og 

framkvæmd þeirra. Farið er yfir lykiltölur skilamats og einnig lauslega yfir helstu 

niðurstöður þess. Að lokum er farið yfir skilmála útboðsgagna með tilliti til breytinga á 

samningi á samningstímabili og niðurstöður verkefnisins teknar saman. 
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2 Umfang opinberra innkaupa 

Til að fá hugmynd um umfang opinberra innkaupa má setja þau í samhengi við 

þjóðhagsreikninga. Verg landsframleiðsla (VLF) innan Evrópusambandsins á ársgrundvelli 

er um 2.100.000.000 milljónir króna (Eurostat, 2018). Samkvæmt Hagstofu Íslands er VLF 

á Íslandi á ársgrundvelli um 2.700.000 milljónir króna eða um 0,12% af VLF evrópska 

efnahagssvæðisins. Tekjur hins opinbera 2017 voru um 1.100.000 milljónir króna eða um 

44% af VLF. Gjöld hins opinbera sama ár voru að sama skapi um 1.100.000 milljónir króna. 

Kaup hins opinbera á vörum og þjónustu árið 2017 námu 277.000 milljónum króna 

(Hagstofa Íslands, 2019). Samkvæmt útboðsþingi Samtaka iðnaðarins voru útboð á 

verklegum framkvæmdum árið 2017 áætluð 90.500 milljónir króna (Samtök iðnaðarins, 

2017). Af framangreindu má ráða að á Íslandi er hlutdeild útboða um 14% af VLF. Þetta 

hlutfall er í samræmi við hlutfall annara Evrópuþjóða sem falla undir tilskipun 

Evrópusambandsins um opinber innkaup (European Commission, 2019). Heildarfjármagn 

til opinberra innkaupa innan evrópska efnahagssvæðisins er því um 320.000.000 milljónir 

króna á ári, en ef aðeins er horft til Íslands þá nema opinber innkaup um 370.000 

milljónum króna á ársgrundvelli. 

2.1 Hlutdeild opinberra innkaupa af VLF 

Samkvæmt skýrslu OECD „Government at a Glance“ frá árinu 2017 er hlutfall opinberra 

innkaupa um 12% af VLF OECD ríkja árið 2015. Hlutfallið er mismunandi eftir löndum en 

innan evrópska efnahagssvæðisins (EES) er hlutdeild opinberra innkaupa allt frá 7,3% á 

Írlandi til 20,2% í Hollandi sama ár. Á Íslandi er sama hlutfall 13,8% (OECD, 2017) sem er 

nálægt 14% meðaltali í Evrópusambandsríkjum (European Commission, 2019). Í skýrslu 

OECD má sjá ágætt yfirlit yfir opinber innkaup ríkja en vinstra megin á mynd 1 má sjá 

opinber innkaup sem hlutfall af VLF og hægra megin opinber innkaup sem hlutfall af 

heildarútgjöldum ríkja.  
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Mynd 1. Innkaup ríkja sem hlutfall af VLF og heildarútgjöldum árin 2007, 2009 og 2015 (OECD, bls. 173, 
2017). 

2.2 Útgjöld eftir málaflokkum 

Útgjöld opinberra aðila á evrópska efnahagssvæðinu hafa verið flokkuð eftir starfsemi 

hins opinbera, „Classifications of the functions of government“, stundum skammstafað 

„COFOG“. COFOG staðallinn var þróaður af Organisation for Economic Co-operation and 

Development eða „OECD“. Staðallinn var gefinn út af Sameinuðu þjóðunum árið 1999. 

Samkvæmt COFOG staðlinum eru útgjöld flokkuð í 11 flokka:   

1. almenna opinbera þjónustu 

2. varnarmál  

3. löggæslu og öryggismál 

4. efnahags- og atvinnumál 

5. umhverfisvernd 

6. húsnæðis- skipulags og veitumál 
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7. heilbrigðismál 

8. menningar- íþrótta- og trúmál 

9. menntamál 

10. almannatryggingar og velferðarmál 

11. óregluleg gjöld (Eurostat, 2016)  

 

Í skýrslu OECD „Government at a Glance“ frá árinu 2017 er að finna ágæta yfirlitsmynd 

sem gerir grein fyrir mismunandi hlutdeild opinbera innkaupa í einstökum málaflokkum á 

milli ríkja, sjá mynd 2.   

 

Mynd 2. Hlutdeild opinberra innkaupa í einstökum málaflokkum skv. COFOG skilgreiningu (OECD, bls. 
173, 2017). 



15 

Útvistun virðist hafa áhrif á opinber innkaup. Holland, sem mældist með hæst hlutfall 

opinberra innkaupa af VLF, mælist einnig með hæstu útgjöld vegna útvistunar og Írland, 

sem mælist með lægsta hlutfall opinberra innkaupa af VLF, mælist einnig með lægsta 

hlutfall útvistunar. Finnland kemur næst á eftir Hollandi varðandi hlutfall innkaupa af VLF 

en Finnland reynist vera það ríki sem mælist með næstmesta útvistun og Sviss, sem 

mælist með næstlægsta hlutfall opinberra innkaupa hefur einnig næstlægsta hlutfall 

útvistunar samkvæmt OECD (OECD, 2017).  Sjá má samanburð á útvistun OECD ríkja á 

mynd 3. 

Mynd 3. Hlutfall útvistunar ríkja af VLF árin 2015 og 2016 (OECD, bls. 85, 2017). 

Þetta samhengi þarf ekki að koma á óvart enda eru vinnusamningar, eða 

ráðningarsamningar, undanskildir tilskipun Evrópusambandsins um opinber innkaup og 

lögum um opinber innkaup. Þegar opinber aðili útvistar starfsemi sem áður hefur verið 

framkvæmd á grundvelli vinnusamninga þá er slík starfsemi almennt útboðsskyld  

(European Commission, 2014). 
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3 Regluverk um opinber innkaup 

Regluverk um opinber innkaup á sér nokkra sögu. Á Íslandi hefur það þróast mikið á 

undanförnum tveimur áratugum, ef marka má tíðar lagasetningar, í kjölfar þess að Ísland 

gekk í EES. Eftir inngönguna hefur Alþingi samþykkt þrenn lög um opinber innkaup:  

 lög um opinber innkaup nr. 94/2001 sem lögfest voru til að fullnægja 
skuldbindingum Íslands samkvæmt samningnum um EES  

 lög um opinber innkaup nr. 84/2007 sem lögfest voru í kjölfar tilskipunar 
Evrópuþingsins og –ráðsins nr. 2004/18/EC 

 lög um opinber innkaup nr. 120/2016 sem einnig komu í kjölfar tilskipunar 
Evrópuþingsins og –ráðsins nr. 2014/24/EU (Elísabet Júlíusdóttir, Guðmundur I. 
Guðmundsson og Skúli Magnússon, 2008). 

3.1 Forsaga regluverks um opinber innkaup 

Núgildandi tilskipun Evrópusambandsins um opinber innkaup er tilskipun 2014/24/EU 

Evrópuþingsins og Evrópuráðsins sem staðfest var 26. febrúar 2014. Tilskipunin kom í stað 

fyrri tilskipunar um opinber innkaup 2004/18/EC sem staðfest var 31. mars 2004, sem 

jafnframt var fyrsta tilskipun Evrópusambandsins um opinber innkaup.  

Á Íslandi gilda lög um opinber innkaup nr. 120 frá árinu 2016 sem lögfest voru í kjölfar 

núgildandi tilskipunar Evrópusambandsins. Komu þau í stað eldra laga um opinber 

innkaup nr. 84/2007. Fyrir gildistöku laga nr. 84/2007 giltu lög nr. 94/2001 og þar á undan 

lög nr. 85/1998. Fyrir gildistöku laga nr. 85/1998 giltu lög nr. 55/1993 en lögin höfðu tekið 

litlum breytingum frá lögum nr. 52/1987. Einnig er vert að minnast á lög nr. 65/1993 um 

framkvæmd útboða en lögin gilda þegar útboði er beitt til þess að koma á viðskiptum milli 

tveggja eða fleiri aðila um verk, vöru eða þjónustu (Ríkiskaup, 2008). 

Þar sem ritgerð þessi fjallar um útboðsskilmála opinberra verklegra framkvæmda er 

rétt að minnast á staðalinn „Almennir útboðs- og samningsskilmálar um 

verkframkvæmdir“. Fyrir árið 1993 giltu engar lögfestar reglur á Íslandi um framkvæmd 

útboða á verklegum framkvæmdum og var þá oft stuðst við staðal þennan. Staðallinn 

gegnir enn hlutverki í ótal útboðum en algengt er að vísað sé til hans í útboðsgögnum 

(Ríkiskaup, 2008). Í nýjasta staðli um almenna útboðs- og samningsskilmála um verklegar 

framkvæmdir (Almennir útboðs- og samningsskilmálar um verkframkvæmdir, Staðlaráð 

Íslands, 2012) er meðal annars fjallað um breytingar á samningi og skilgreind eru þar 

aukaverk og viðbótarverk en nánar verður fjallað um þessi atriði í kafla fimm. 
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3.2 Endurskoðun tilskipunar 

Þann 20. desember 2011 birti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tillögur til að 

endurskoða (e. revise) tilskipanir um opinber innkaup frá 2004 með það að markmiði að 

búa til nútímalegri umgjörð um opinber innkaup (European Commission, 2011). 

Tilskipanir Evrópusambandins um opinber innkaup frá 2004 og 2014 eru að mörgu leyti 

svipaðar enda deila þær sömu meginmarkmiðum: 

Contracting authorities shall treat economic operators equally and 
non-discriminatorily and shall act in a transparent way (European 
Commission, bls. 15, 2004). 

Contracting authorities shall treat economic operators equally and without 
discrimination and shall act in a transparent and proportionate manner… 
(European Commission, bls. 41, 2014). 

Áherslumunur er milli tilskipananna og í þeirri nýrri hafa verið gerðar breytingar og 

viðbætur svo sem varðandi rafrænt aðgengi að útboðsgögnum, rafræn samskipti og 

rafræn tilboð. Nýir innkaupaferlar voru kynntir til sögunnar og heimildir til notkunar á 

eldri innkaupaferlum rýmkaðar og tilboðsfrestir styttir svo eitthvað sé nefnt. Einnig voru 

gerðar töluverðar breytingar á heimildum opinberra aðila til að breyta samningum að 

útboði loknu (Crown Commercial Service, 2016). Samkvæmt 72. gr. tilskipunarinnar  frá 

2014 verða forsendur slíkra breytinga að liggja fyrir í útboðsgögnum og þarf skilmálinn 

eða skilmálarnir meðal annars að kveða á með skýrum hætti um mögulegt umfang 

breytinga en virði upphaflegs samnings má þó ekki aukast meira en um 50% (European 

Commission, 2014). Ákvæði nýju tilskipunarinnar um breytingar á samningum er skýrara 

en sambærilegt ákvæði eldri tilskipunar (Crown Commercial Service, 2016).  

Í 90. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016 er fjallað um breytingar á samningi á 

gildistíma hans. Í samræmi við tilskipunina er kveðið á um framangreinda 50% heimild 

með eftirfarandi hætti í b. og c. lið greinarinnar:   

b. Þegar um er að ræða viðbótarverk, -þjónustu eða -vörur sem ekki var gert 
ráð fyrir í umsömdum innkaupum og nauðsynlegt er, vegna ófyrirsjáanlegra 
atvika, að sami aðili sjái um, enda sé ekki unnt að skilja slíkt frá upphaflegum 
innkaupum án stórfelldra vandkvæða fyrir kaupanda vegna tæknilegra eða 
fjárhagslegra ástæðna… (Lög um opinber innkaup nr. 120/2016). 

c. Þegar þörf fyrir breytingar kemur til vegna ófyrirsjáanlegra atvika sem 
kaupandi gat ekki séð fyrir. Verðmæti viðbótarsamnings skal ekki nema hærri 
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fjárhæð en helmingi af upphaflegri samningsfjárhæð ef hún var yfir 
evrópskum viðmiðunarfjárhæðum (Lög um opinber innkaup). 

Öllu opnara ákvæði má finna í f. lið sömu greinar:  

f. Þegar verðmæti breytinga er minna en nemur viðmiðunarfjárhæðum skv. 
1. mgr. 23. gr. eða þegar verðmæti breytinga er minna en 10% af upphaflegu 
verðmæti þjónustu- og vörusamnings og 15% af upphaflegu verðmæti 
verksamnings. Þegar breytingar eru gerðar í röð, hver á eftir annarri, skal meta 
verðmæti þeirra á grundvelli uppsafnaðs verðmætis breytinganna (Lög um 
opinber innkaup). 

Gera má ráð fyrir því, að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins telji frávik eða 

breytingar á samningum ásættanlegar sem rúmast innan 10% af heildarvirði samnings 

þegar um er að ræða vörukaup eða þjónustu og innan 15% í tifelli verklegrar 

framkvæmdar, enda eru ekki sett sérstök skilyrði fyrir notkun heimildarinnar.  

3.3 Breytingar á ákvæði varðandi breytingar á samningum 

Evrópusambandið og OECD ríkin hafa samstarf um  að styðja endurbætur í stjórnsýslu og 

framkvæmdastjórn með rekstri stofnunarinnar Support for Improvement in Governance 

and Management (SIGMA). Í júní 2014 gaf SIGMA út skýrslu um dóma 

Evrópusambandsins út frá níu mismunandi þáttum en þar á meðal er fjallað um breytingar 

á samningum í níunda kafla skýrslunnar. Í kaflanum er meðal annars fjallað um ákveðnar 

ákvarðanir dómstólsins með tilliti til þess hvort eða hvenær breytingar á samningi verða 

slíkar að um nýjan samning sé að ræða og eftir atvikum nýja útboðsskyldu (Support for 

Improvement in Governance and Management [SIGMA], 2014). Skýrslan fjallar einnig um 

hvernig dómstóllinn hefur túlkað heimildir og skyldur kaupanda til að sýna fram á nauðsyn 

þess að nýta heimildir til breytinga á samningum fremur en að viðhafa samkeppni:  

The CJ has ruled that i) the circumstances where this departure from the usual 
obligations is permitted are to be strictly interpreted; and ii) a strict approach 
is to be taken concerning their use, as the contracting authority has the 
burden of proof justifying the use of the procedure27 (SIGMA, bls. 132, 2014). 

Samkvæmt skýrslunni er dómur nr. C-454/06 „pressetext Nachrichtenagentur“ fyrsti 

dómur dómstólsins sem gefur skýr fordæmi um breytingar á samningi og samningsaðila 

m.t.t. þess hvort breytingar gefi tilefni til nýs útboðs. Samkvæmt skýrslunni má draga 

eftirfarandi lærdóm af niðurstöðu dómstólsins í málinu: 
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Meginmarkmið tilskipunar Evrópusambandsins um opinber innkaup um jafn-
ræði aðila og gegnsæi gilda einnig að útboðum loknum eða við framkvæmd 
samninga. Kaupandi hefur ekki fullt frelsi til að gera að gera breytingar á 
samningi þrátt fyrir að samkomulag náist um slíkar breytingar við seljanda.  

Meginmarkmið tilskipunarinnar takmarka það frelsi sem kaupandinn hefur til 
að gera breytingar á samningi. Ef breytingarnar teljast meiriháttar þá myndast 
útboðsskylda á ný. 

Landslög um opinber innkaup verða að ná til framkvæmdar samninga og 
mega því ekki takmarkast við útboð og niðurstöður þeirra (SIGMA, bls. 132-
133, 2014).  

Eins og áður kom fram þá nær skýrslan til tímabilsins 2006-2014 og er því um 

niðurstöður að ræða vegna útboða og samninga sem framkvæmdir voru á tíma eldri 

tilskipunar Evrópusambandsins um opinber innkaup frá 2004. Samkvæmt skýrslu SIGMA 

var litið til umrædds dóms við gerð 72. greinar tilskipunar Evrópusambandsins nr. 

2014/24/EU (European Commission, 2014). 

3.4 Viðmiðunarfjárhæðir 

Varla er hægt að fjalla um regluverk opinberra innkaupa án þess að fjalla stuttlega um 

viðmiðunarfjárhæðir. Tilskipun Evrópusambandins um opinber innkaup 2014/24/EU nær 

til kaupa  þar sem kostnaðaráætlun kaupanna er jöfn eða yfir eftirfarandi fjárhæðum: 

 5.186.000 EUR vegna verklegra framkvæmda 

 134.000 EUR vegna vöru og þjónustukaupa hins opinbera að frátöldum 
sveitarfélögum og stofnunum þeirra 

 207.000 EUR vegna vöru og þjónustukaupa sveitarfélaga og stofnunum þeirra 

 750.000 EUR vegna opinberra þjónustusamninga, félagsþjónustusamninga og 
aðra sértæka þjónustu sem er talin upp í viðauka XIV tilskipunarinnar (European 
Commission, 2014) 

Samkvæmt 23. gr. laga um opinber innkaup myndast útboðsskylda á Íslandi þegar 

kostnaðaráætlun er sem nemur 15.500.000 kr. eða hærri þegar um ræðir kaup á vörum 

eða þjónustu en 49.000.000 kr. þegar um ræðir verklegar framkvæmdir. Þessar 

viðmiðunarfjárhæðir eru lægri en tilskipunin kveður á um og þá sérstaklega vegna 

verklegra framkvæmda.  
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Aðrar viðmiðunarfjárhæðir eru til staðar vegna opinberra þjónustussamninga og 

félagsþjónustu sem og aðra sértæka þjónustu sem sérreglur gilda um samkvæmt áttunda 

kafla laganna.  

Það sama gildir um viðmiðunarfjárhæðir útboða á EES en gildandi reglugerðir um 

þessar viðmiðunarfjárhæðir eru reglugerð um auglýsingu innkaupa á útboðsvef, 

viðmiðunarfjárhæðir vegna opinberra innkaupa og innkaup samkvæmt samningi 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um opinber innkaup nr. 178/2018 og reglugerð 

um breytingu á reglugerð nr. 340/2017, um innkaup aðila sem annast vatnsveitu, 

orkuveitu, flutninga og póstþjónustu nr. 179/2018. Reglugerðir 340/2017 og 179/2018  

gilda fyrir fyrirtæki sem falla undir svonefnda veitutilskipun en hún er ekki til umfjöllunar 

í ritgerð þessari. 

Viðmiðunarfjárhæðir reglugerðar 178/2018 eru eftirfarandi:  

 721.794.800 kr. vegna verklegra framkvæmda 

 18.734.400 kr. vegna vöru og þjónustukaupa hins opinbera að frátöldum 
sveitarfélögum og stofnunum þeirra 

 28.752.100 kr. vegna vöru og þjónustukaupa sveitarfélaga og stofnunum þeirra 

 97.575.000 kr. vegna opinberra þjónustusamninga, félagsþjónustusamninga og 
aðra sértæka þjónustu sem er talin upp í viðauka XIV tilskipunarinnar  

Í 24. gr. laga um opinber innkaup er einnig fjallað um innkaup undir 

viðmiðunarfjárhæðum en samkvæmt lögunum ber kaupanda ávallt að gæta hagkvæmni 

og gera samanburð meðal sem flestra fyrirtækja. Við innkaupin ber honum að virða 

jafnræðisreglu 15. gr. laganna og ákvæði 49. gr. laganna um tæknilýsingar.  

3.5 Tegundir innkaupaferla 

Tilskipanir Evrópusambandsins um opinber innkaup frá 2004 (European Commission, 

2004) og 2014 (European Commission, 2014) tilgreina m.a. eftirfarandi innkaupaferli (e. 

procedures).  

1. Open procedure – „Almennt útboð“. Almennt útboð er auglýst opinberlega og 

öllum er heimilt að taka þátt í slíku útboði og leggja fram tilboð í útboðinn samning. 
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2. Restricted procedure – „Lokað útboð“. Lokað útboð er útboð sem auglýst er 

opinberlega og er öllum heimilt að sækja um þátttöku í slíku útboði en aðeins þeir 

sem uppfylla hæfiskröfur og, ef við á, hafa verið valdir áfram til þátttöku á 

grundvelli fyrirliggjandi valforsendna mega leggja fram tilboð í lokuðu útboði. 

Hérlendis hefur tíðkast að framkvæma svonefnt forval en með því eru 

þátttakendur valdir til þátttöku í lokuðu útboði (Elísabet Júlíusdóttir o.fl., bls 48, 

2008). 

3. Competitive procedure with negotiation – „Samkeppnisútboð“. 

Samkeppnisútboð eru svipuð lokuðum útboðum en þau gera ráð fyrir viðræðum 

um tilboð samkvæmt nánari forskrift.  

4. Competitive dialogue – „Samkeppnisviðræður“. Samkeppnisviðræður er ferli sem 

gerir opinberum aðilum kleift að ræða við þátttakendur um mismunandi lausnir 

með það fyrir augum að þörfum og markmiðum útbjóðanda sé sem best fullnægt. 

5. Innovative partnership – „Nýsköpunarsamstarf“. Nýsköpunarsamstarf var kynnt til 

sögunnar í nýju tilskipuninni frá 2014 en það er ætlað til notkunar við að þróa nýja 

eða verulega bætta vöru skv. lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, en óheimilt 

er að nýta ferlið ef hægt er að uppfylla innkaupaþörf með því að kaupa vörur, 

þjónustu eða verk sem til eru á markaði.  

6. Negotiated procedure without prior publication – „Samningskaup án 

undangenginnar útboðsauglýsingar“. Samningskaup án undangenginnar 

auglýsingar eru lítið skilgreind í tilskipun frá 2004 en ströng skilyrði eru fyrir notkun 

innkaupaferilsins enda er ferillinn í eðli sínu ekki í samræmi við meginreglur 

tilskipunar og laga 

Á vefsíðunni Tenders electronic daily (www.ted.europa.eu), þar sem opinberum 

aðilum á EES ber að auglýsa útboð yfir EES viðmiðunarfjárhæðum, er mögulegt að skoða 

hlutdeild innkaupaferlanna. Samkvæmt upplýsingum sem sóttar voru af fyrrnefndri 

vefsíðu var hlutdeild framangreindra 6 innkaupaferla þannig árið 2018:  

 

 

http://www.ted.europa.eu/
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Tafla 1. Hlutdeild innkaupaferla á EES og EB árið 2018 (Tenders Electronic Daily, 2019) 

Tegund innkaupaferlis Fjöldi Hlutfall 

Open procedure 16.621 80,81% 

Restricted procedure 1.564 7,60% 

Competitive procedure with negotiation 939 4,57% 

Competitive dialogue 55 0,27% 

Innovative partnership 7 0,03% 

Negotiated procedure without prior publication 1.382 6,72% 

Samtals 20.568 100,00% 

 

Eins og sjá má af töflu 1 eru opin útboð algengasti innkaupaferillinn innan Evrópu 

(Tenders Electronic Daily, 2019). 

3.6 Framkvæmd innkaupaferla og samningsgerð 

Tilskipanir Evrópusambandsins um opinber innkaup frá 2004 (European Commission, 

2004) og 2014 (European Commission, 2014) og V. kafli laga um opinber innkaup nr. 

120/2016 kveða á um hvernig standa skuli að undirbúningi innkaupa og framkvæmd 

innkaupaferla. VI. kafli laganna fjallar um val á þátttakendum og samningsgerð. 

Samkvæmt ákvæðum laga um opinber innkaup nr. 120/2016 skal almennt auglýsa 

útboð opinberlega. Áhugasamir aðilar geta nálgast útboðsgögn þar sem þeir geta kynnt 

sér allar upplýsingar sem þeim eru nauðsynlegar til að leggja fram tilboð. Innan 

tilboðsfrests geta þeir lagt fram fyrirspurnir um efni útboðsgagna og ber opinberum aðila 

að svara þeim fyrirspurnum. Þegar tilboðsfrestur rennur út þá eru tilboð opnuð og þau 

metin í samræmi við ákvæði útboðsgagna. Þegar opinber aðili hefur komist að niðurstöðu 

um val á tilboði tilkynnir hann um fyrirætlan sína og ber honum, eftir atvikum, að virða 

þann biðtíma sem lögin kveða á um. Á biðtíma geta aðilar lagt fram kæru og er þá 

fyrirhuguð samningsgerð yfirleitt stöðvuð þar til búið er að skera úr um málið. Rétt er að 

taka fram að réttur aðila til að leggja fram kæru er ekki bundinn við umræddan biðtíma. 

Útboði lýkur yfirleitt með því að opinber aðili staðfestir fyrirhugaða samningsgerð að 

loknum biðtíma og telst þá kominn á samningur á grundvelli útboðsgagna og tilboðs 

viðkomandi bjóðanda í samræmi við ákvæði 86. gr. laga um opinber innkaup og eftir 

atvikum 19. gr. laga um framkvæmd útboða. 
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3.7 Málskotsréttur og kærunefnd útboðsmála 

Í XI. kafla laga um opinber innkaup er fjallað um málskotsrétt aðila. Þeir aðilar sem hafa 

lögvarða hagsmuni af úrlausn máls mega skjóta málum til úrlausnar hjá kærunefnd 

útboðsmála. Einnig hafa félög eða samtök fyrirtækja heimild til að óska eftir úrlausn 

kærunefndar samræmist það tilgangi þeirra. Varði ætlað brot skyldu til að viðhafa 

lögbundið innkaupaferli eða auglýsingu á því eru lögvarðir hagsmunir ekki skilyrði kæru.  

Samkvæmt lögunum er kærunefnd útboðsmála heimilt að stöðva innkaupaferli um 

stundarsakir, á meðan skorið er úr vegna kæru, telji kærunefndin verulegar líkur á að 

brotið hafi verið gegn lögum. Kærunefndin hefur einnig önnur úrræði og má þar nefna að 

fella niður ákvarðanir opinbers aðila eða lýsa samning óvirkan. Einnig getur nefndin lagt 

fyrir opinberan aðila að bjóða út innkaup að nýju. Þá getur kærunefndin gefið álit sitt á 

skaðabótaskyldu og gert útbjóðanda að greiða málskostnað. 

Í XII. kafla laganna er fjallað um gildi samninga, óvirkni þeirra, önnur viðurlög og 

skaðabætur. Kærunefndin hefur meðal annars heimild til að lýsa samninga óvirka þegar 

samningur hefur verið gerður í andstöðu við lögin. Þegar samningur er lýstur óvirkur hefur 

það þau áhrif að réttindi og skyldur samningsaðila samkvæmt samningi falla niður. Óvirkni 

samnings takmarkast þó við þær greiðslur sem ekki hafa átt sér stað nema kærunefndin 

ákveði annað.  
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4 Skipan opinberra framkvæmda 

Í þessum kafla er lauslega farið yfir undirbúning, áætlun, framkvæmd útboðs og samning 

og fyrstu fjögur stig verklegrar framkvæmdar samkvæmt skilgreiningu laga um skipan 

opinberra framkvæmda nr. 84/2007. Skilamatið verður tekið fyrir í fimmta kafla.  

4.1 Fjögur stig opinberra framkvæmda 

Samkvæmt lögum um skipan opinberra framkvæmda er verklegri framkvæmd skipt niður 

í fjögur stig:  

1. frumathugun – felst í könnun og samanburði á þeim kostum sem til greina koma 

við lausn þeirra þarfa sem framkvæmd er ætlað að fullnægja  

2. áætlunargerð – felst í fullnaðaruppdráttum og tæknilegri verklýsingu á fyrirhugaðri 

framkvæmd. Áætlunargerðin á að fela í sér skrá um efnisþörf og nákvæma 

kostnaðaráætlun um verkið. Áætlunargerðin felur einnig í sér tímaáætlun um 

framkvæmd verks  og rekstraráætlun til að minnsta kosti fimm ára 

3. verkleg framkvæmd – merkir gerð verksamninga, framkvæmd verksins, eftirlit og 

úttekt  

4. skilamat – á að fara fram að lokinni framkvæmd en í skilamati á meðal annars að 

koma fram hvernig framkvæmd hefur tekist miðað við áætlun 

4.2 Útboðsskilmálar og verklýsingar 

Undirbúningur útboðs getur ekki hafist af alvöru fyrr en á áætlunargerðarstigi enda er 

fyrst þá gert ráð fyrir að tæknileg lýsing á fyrirhugaðri framkvæmd liggi fyrir ásamt 

efnisþörf og þess háttar. Á áætlunargerðarstigi er einnig kveðið á um að gera þurfi 

kostnaðaráætlun en hún ræður mögulegu vali opinbers aðila á innkaupaferlum (Lög um 

opinber innkaup nr. 120/2016). 

Samkvæmt lögum um skipan opinberra framkvæmda eru ákveðnir skilmálar sem koma 

þurfa fram í útboðsgögnum. Annars vegar er um að ræða skilmála sem varða framkvæmd 

útboðsins. Hér er átt við útboðsyfirlit sem inniheldur allar helstu upplýsingar um 

kaupanda, fresti, greiðslur, breytingar á verkum, verðbreytingar, magnbreytingar, 

ábyrgðir og tryggingar svo eitthvað sé nefnt. Hins vegar er um að ræða verklýsingu sem 
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inniheldur upplýsingar um verkið sem boðið er út, efnisval, frágang, magntöluskrá og svo 

framvegis. Skilmálar um framkvæmd útboðsins eru eðli málsins samkvæmt áþekkir hjá 

hinum mismunandi opinberu aðilum enda gera lög um opinber innkaup ákveðnar kröfur 

til útboðsgagna. Verklýsingar geta hins vegar verið mismunandi eftir verkefnum en 

verklýsingar skulu samkvæmt lögum innihalda upplýsingar um magn og annað sem skiptir 

máli svo mögulegt sé að leggja fram tilboð. 

4.3 Auglýsing útboðs, tilboðsgerð og samningur 

Útboðsferlinu lýkur í raun á þriðja stigi eins og því er lýst í lögum um skipan opinberra 

framkvæmda. Eins og komið hefur fram þá eru útboð almennt auglýst opinberlega. 

Áhugasömum aðilum er boðið að nálgast útboðsgögn sem innihalda eiga allar 

nauðsynlegar upplýsingar. Áhugasamir aðilar geta svo einfaldlega lagt fram tilboð í verkið 

og verði það samþykkt verður til samningur á grundvelli útboðsgagna og tilboðs 

viðkomandi bjóðanda. 
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5 Skilamat 

Samkvæmt lögum um skipan framkvæmda skal fara fram úttekt að lokinni verklegri 

framkvæmd og skilamat nemi áætlaður kostnaður ríkissjóðs fimm milljónum króna eða 

meira. Í skilamatinu eiga að koma fram upplýsingar um framkvæmd og hvernig hún hefur 

tekist miðað við áætlun. Lögin kveða einnig á um að Framkvæmdasýsla ríkisins setji nánari 

reglur um fyrirkomulag skilamats.  

Þann 21. september 2001 staðfesti fjármálaráðuneytið reglugerð Framkvæmdasýslu 

ríkisins um fyrirkomulag skilamats nr. 717/2001. Samkvæmt reglugerðinni er skilamati 

skipt í fjóra meginkafla:  

1. Undirbúningur. Í undirbúningi á að koma fram almenn lýsing á því í hverju 

framkvæmd felst, helstu stærðir og lýsing á þeim kostum sem athugaðir voru við 

frumathugun eða á þarfagreiningarstigi 

2. Verkleg framkvæmd. Í skilamati á að fjalla um útboð framkvæmdar og niðurstöður 

útboðs. Einnig á að fjalla um framvindu framkvæmdarinnar og helstu breytingar 

sem verða á framkvæmdinni frá áætlanagerð 

3. Reikningslegt uppgjör. Samkvæmt reglugerðinni á meðal annars að bera saman 

áætlaðan kostnað og raunkostnað, gera grein fyrir frávikum og skýra þau 

4. Samantekt og niðurstöður. Í niðurlagi skilamats á að koma fram mat á því hvernig 

framkvæmd tókst til og samanburður á að eiga sér stað á kostnaði 

framkvæmdarinnar miðað við kostnað annarra hliðstæðra framkvæmda 

5.1 Lykiltölur úr skilamati 

Í skýrslu Framkvæmdasýslu ríkisins dagsettri janúar 2019 „Lykiltölur úr skilamötum FSR 

1998-2016. Samanburður raunkostnaðar og áætlana“ er gerður samanburður á 

áætlunum og raunkostnaði 139 verkefna á framangreindu tímabili. Í yfirliti yfir þau 

verkefni sem skýrslan nær til má sjá flestar helstu stærðir einstakra verkefna. Yfirlitið 

inniheldur m.a. upplýsingar um kostnaðaráætlun, raunkostnað verkefnis ásamt 

upplýsingum um hlutfall magnbreytinga, aukaverka og viðbótarverka af 
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samningsfjárhæð. Yfirlitið inniheldur ekki upplýsingar um samningsfjárhæð 

(Framkvæmdasýsla ríkisins [FSR], 2019a). 

5.2 Skilgreiningar skýrslu 

Í áðurnefndri skýrslu Framkvæmdasýslu ríkisins er verkefnum skipt í eftirfarandi tegundir: 

 „Nýbyggingar – stærri verk“ en það eru verklegar framkvæmdir yfir 500 milljónum 
króna að heildarkostnaði  

 „Nýbyggingar – smærri verk“ en það eru verklegar framkvæmdir þar sem 
heildarkostnaður er undir 500 milljónum  

 „Viðbyggingar“ eru viðbyggingar og stækkanir við mannvirki  

 „Endurbótaverkefni innanhúss – stærri“ en það eru verkefni yfir 50 milljónum að 
heildarkostnaði  

 „Endurbótaverkefni innanhúss – minni“ sem eru smærri verkefni eða undir 50 
milljónum  

 „Ofanflóðaverkefni“ en sá flokkur inniheldur snjóflóða- og ofanflóðavarnir (FSR, 
bls. 13-16, 2019). 

Í kafla 5.4 er fjallað nánar um skilamat tiltekinna framkvæmda en umfjöllunin mun 

takmarkast við nýbyggingar, stærri og smærri verk og stærri endurbótaverkefni 

innanhúss.  

Í skýrslunni eru magnbreytingar, aukaverk og viðbótarverk skilgreind þannig: 

Magnbreytingar er mælikvarði á nákvæmni magntalna í útboðsgögnum og er 
skilgreindur sem hlutfallið á milli kostnaðar vegna magnbreytinga og 
samningsfjárhæðar. 

Aukaverk er mælikvarði á nákvæmni eða gæði útboðsgagna en aukaverk eru 
skilgreind sem sá aukakostnaður sem verður til í hverju verki vegna 
ónákvæmni, mistaka í útboðsgögnum og ófyrirséðra verkþátta í viðkomandi 
samningsverki. Aukaverk er hlutfallið milli kostnaðar vegna aukaverka og 
samningsfjárhæðar. 

Viðbótarverk eru mælikvarði á gæði undirbúnings verksins og skilgreind sem 
sá viðbótarkostnaður sem til verður í hverju verki vegna ákvarðana verkkaupa 
um breytingar (viðbætur) á verkinu á framkvæmdatíma. Viðbótaverk eru 
hlutfallið milli kostnaðar vegna viðbótarverka og samningsfjárhæðar (FSR, bls. 
18, 2019).  
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5.3 Tölulegar upplýsingar 

Í áðurnefndri skýrslu Framkvæmdasýslu ríkisins sýnir að hlutfall magnbreytinga af 

samningsfjárhæð er allt frá -0,4% í smærri endurbótaverkefnum innanhúss upp í 10,7% í 

stærri endurbótaverkefnum innanhúss og 11,2% í snjóflóðaverkefnum (FSR, 2019a). 

Ef hlutfall aukaverka er skoðað, þá eru aukaverk breytileg eftir verkefnum. Samkvæmt 

skýrslunni eru aukaverk að meðaltali 3,9% í tilfelli nýbygginga undir 500 m.kr. að 

heildarkostnaði með viðbótarverkum. Aukaverkin eru ívið hærri í tilfelli nýbygginga yfir 

500 m.kr. eða 5,5%. Aðrar tegundir verkefna liggja á bilinu 6,6% til 9,5% en stærri 

endurbótaverkefni innanhúss skera sig nokkuð úr en þar mælast aukaverk 15,3% (FSR, 

2019a). 

Hlutfall viðbótarverka er frá 3,1% í tilfelli viðbygginga upp í 11,8% í tilfelli 

endurbótaverkefna utanhúss og 13% í tilfelli stærri nýbygginga  (FSR, 2019a). 

Sjá má yfirlit yfir hlutfall magnbreytinga, aukaverk og viðbótarverk eftir tegundum 

framkvæmda á mynd 4. 

Mynd 4. Magnbreytingar, aukaverk og viðbótarverk. Vegin meðaltöl (FSR, bls. 18, 2019a). 

 

Vegin meðatöl þeirra 139 verkefna sem skýrslan nær til sýna 5,8% hlutfall 

magnbreytinga, 7,6% vegna aukaverka og 8,8% vegna viðbótarverka. Samanlagt nema 
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breytingarnar á samningum 22,2% af upphaflegu virði þeirra. Sjá má yfirlit yfir 

heildarbreytingar samninga á töflu 2.  

Tafla 2. Yfirlit yfir magnbreytingar, aukaverk, viðbótarverk og heildarbreytingu samninga samkvæmt 
skýrslu Framkvæmdasýslu ríkisins „Lykiltölur úr skilamötum FSR 1998-2016“ dagsettri janúar 
2019. 

Tegund verks Magnbreyting Aukaverk Viðbótarverk 
Heildarbreyting 

samninga 

Nýbyggingar - stærri verk 3,0% 5,5% 13,0% 21,5% 

Nýbyggingar - minni verk 2,2% 3,9% 3,6% 9,7% 

Viðbyggingar 5,4% 7,3% 3,1% 15,8% 

Endurbótaverkefni utanhúss 3,0% 6,6% 11,8% 21,4% 

Endurbótaverkefni innanhúss - 
stór 

10,7% 15,3% 8,2% 34,2% 

Endurbótaverkefni innanhúss - 
lítil 

-0,4% 9,5% 3,9% 13,0% 

Ofanflóðaverkefni 11,2% 8,0% 6,5% 25,7% 

Öll verkefni 5,8% 7,6% 8,8% 22,2% 

 

Séu vegin meðatöl samningsbreytinga borin saman á milli ára virðist hlutfall breytinga 

fara vaxandi. 

 

Mynd 5. Yfirlit fyrir hlutföll breytinga á samningsfjárhæðum á milli ára (FSR, 2019a). 

Meðalbreyting verkefna, sem voru boðin út fyrir gildistöku laga nr. 84/2007, reynist 

14,68% samkvæmt skýrslu Framkvæmdasýslu ríkisins, en verkefni sem boðin eru út á 

gildistíma sömu laga hafa meðalbreytingu sem nemur 19,11% (FSR, 2019a). 
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Eins og áður hefur komið fram, þá aðgreinir Framkvæmdasýsla ríkisins breytingar á 

samningum í magnbreytingar, aukaverk og viðbótarverk. Í 72. grein tilskipunar Evrópu-

sambandsins um opinber innkaup nr. 2014/24/EU kemur ekki fram sama aðgreining, né 

heldur er hana að finna í lögum um opinber innkaup nr. 120/2016 og ekki heldur í eldri 

lögum nr. 84/2007. Í lögunum er aðeins fjallað um viðbótarverk. Skilgreiningar 

Framkvæmdasýslu ríkisins á aukaverkum og viðbótarverkum eru heldur ekki þær sömu 

og í ÍST 30 staðli.  

Samkvæmt framangreindum skilgreiningum Framkvæmdasýslu ríkisins er ljóst að 

aukaverk og viðbótarverk teljast breytingar á samningi miðað við ákvæði tilskipunar 

Evrópusambandsins og laga um opinber innkaup nr. 120/2016. Annað kann að gilda um 

magnbreytingar en hvort þær teljist til samningsbreytinga er háð skilmálum viðkomandi 

útboðsgagna en fjallað verður um útboðsskilmála í kafla 6. 

5.4 Helstu ástæður samningsbreytinga 

Hér verður fjallað um helstu ástæður samningsbreytinga, ef við á, samkvæmt skilamati 

Framkvæmdasýslu ríkisins í eftirtöldum tilvikum:  

„Nýbyggingar – stærri verk“ 

 Háskóli Íslands, Háskólatorg og Gimli, tekið út árið 2008 

 Heilbrigðisstofnun Suðurlands, nýbygging, tekið út árið 2010 

 Hjúkrunarheimilið Mörk, nýbygging við Suðurlandsbraut 66, Reykjavík, 
tekið úr árið 2011. 

„Nýbyggingar – smærri verk“ 

 Sjúkrahúsið á Akureyri, innrétting 1. og 2. hæðar, tekið út árið 2007 

 ÁTVR, Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins vöruhús og tengibygging, tekið 
út árið 2008 

 Sambýlishús, Bleikargróf 4, Reykjavík, tekið út árið 2010 

 Háskólinn á Akureyri, áfangi V, tekið út árið 2013 

„Endurbótaverkefni innanhúss – stærri“ 

 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, D-álma, skurðstofur, tekið út árið 2008 

 Háskóli Íslands, VR-1, endurbætur, tekið út árið 2010 
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 Húsnæði Stjórnarráðsins, breytingar við sameiningu ráðuneyta 2010-
2011, tekið út árið 2011 

 Hverfisgata 113-115, endurinnrétting, 1. áfangi, tekið út árið 2015 

 Arnarhvoll, endurbætur innanhúss, 2. áfangi, tekið út árið 2016 

5.4.1 Samningsbreytingar - Nýbyggingar stærri verk 

Valið var skilamat þriggja verkefna úr skýrslu Framkvæmdasýslu ríkisins þar sem fjallað er 

um stærri verkefni vegna nýbygginga. Höfundur valdi verkefni sem boðin voru út á 

mismunandi árum en að öðru leyti var valið handahófskennt. 

5.4.1.1 Háskóli Íslands, Háskólatorg og Gimli 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins reyndist hvorki vera um magnbreytingar 

að ræða né aukaverk. Samkvæmt skilamati voru ákvæði um að byggingarkostnaður, þ.e. 

samningsverkið, yrði fest við 1,6 milljarð króna og áttu bjóðendur að keppa sín á milli með 

hönnun mannvirkisins og byggingu þess. Með öðrum orðum var kostnaðurinn á ábyrgð 

bjóðanda. Í verkinu yrðu því engar magnbreytingar né aukaverk heldur teldust allar 

breytingar á samningsupphæð vera viðbótarverk, það er að segja samkvæmt vilja og 

fyrirmælum verkkaupa. Viðbótarverk juku heildarsamningsfjárhæð um 26,7% en sú 

breyting er skýrð með ákvörðun um að stækka bygginguna um 867 fermetra, eða úr 8.000 

í 8.867. Verkkaupi ákvað að byggja þriðju hæð ofan á Háskólatorg II sem hafði fengið 

nafnið Gimli. Stækkunin var 1.114,8 fermetrar (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2013).  

Samkvæmt skilamati var samningsverkið var bundið við 1,6 milljarð og samkvæmt 

matslíkani útboðsgagna fór fram samkeppni um hönnun sem rúmaðist innan þeirrar 

fjárhæðar.  

5.4.1.2 Heilbrigðisstofnun Suðurlands 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnaukningar 3,1% af upphaflegu 

virði samnings, aukaverk 5,4% og viðbótarverk 57,1%. Samkvæmt skýrslunni skýrist þetta 

helst af því að ákveðið var að bæta þriðju hæðinni við bygginguna (Framkvæmdasýsla 

ríkisins [FSR], 2014a).  

 

 



32 

Höfundur óskaði eftir útboðsskilmálum frá 

Framkvæmdasýslunni en þeir fengust ekki.  

Samkvæmt skilamati var útboði vegna 

byggingarinnar var skipt í þrjá áfanga. Í fyrsta 

áfanga bárust sjö tilboð frá sjö bjóðendum. 

Lægsta tilboð hljóðaði upp á kr. 588.782.145 en 

önnur tilboð reyndust ívið hærri eins og sjá má á 

töflunni á mynd 6. Samið var við 

lægstbjóðandann JÁ verktakar ehf. um fyrsta 

áfanga (FSR, 2014a). 

Mynd 6. Niðurstöður útboðs í 1. áfanga A og B útboðs 
vegna Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. 

Samkvæmt skilamati voru gerðir voru þrír viðbótarsamningar, án útboðs, um verkið. 

Samið var við JÁ-Verk um viðbótarkaup vegna þriðju hæðarinnar og nam sá samningur 

um 88 milljónum króna. Einnig var samið við JÁ-Verk um innréttingar að fjárhæð um 101 

milljón króna. Þá var samið við JÁ-verk um viðbótarverkefni í kjallara upp á 32 milljónir. 

Heildargreiðslur til Já-Verks voru því um 810 milljónir króna (FSR, 2014a). 

5.4.1.3 Hjúkrunarheimilið Mörk 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnaukningar 2,7% af upphaflegu 

samningsvirði, aukaverk 3,7% og viðbótarverk 1% af upphaflegu 

samningsvirði(Framkvæmdasýsla ríkisins, 2014b). 

Höfundur óskaði eftir útboðsskilmálum frá Framkvæmdasýslunni en þeir fengust ekki.  

5.4.2 Samningsbreytingar - Nýbyggingar smærri verk 

Valin voru fjögur verkefni smærri nýbygginga sem FSR hafði lagt skilamat á. Höfundur 

valdi verkefni sem boðin voru út á mismunandi árum en að öðru leyti var valið 

handahófskennt. 

5.4.2.1 Sjúkrahúsið á Akureyri, innrétting 1. og 2. hæðar 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnaukningar 3,4% af upphaflegu 

samningsvirði, aukaverk 6,3% og viðbótarverk 12,3%, en samanlagt námu breytingar 22% 

af upphaflegu samningsvirði. Ýmsar breytingar voru gerðar á lögnum en einnig eru í 
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skýrslunni tilgreindar aðrar breytingar svo sem breytingar á hurðaropum, sjúkrakallkerfi, 

gólfefnum, smáspennukerfum, hreinlætistækjum og ýmsu öðru smálegu 

(Framkvæmdasýsla ríkisins, 2014c). 

Höfundur óskaði eftir útboðsskilmálum frá Framkvæmdasýslunni en þeir fundust 

ekki.  

5.4.2.2 ÁTVR, Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins vöruhús og tengibygging 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru engar magnaukningar, aukaverk né 

viðbótarverk (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2011b). 

 Í útboðsgöngum er fjallað um aukaverk og viðbótarverk annars vegar og hins vegar 

um magnbreytingar. Í magnbreytingum er sérstaklega kveðið á um að magntölur séu á 

ábyrgð bjóðenda og þeim verði ekki breytt á samningstímabili (Framkvæmdasýsla ríkisins 

[FSR], 2007a). 

5.4.2.3 Sambýlishús, Bleikargróf 4, Reykjavík 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnminnkanir -2,2% af upphaflegu 

samningsvirði, aukaverk 5,3% og viðbótarverk 2,1%, en samanlagt námu breytingar 5,2% 

af upphaflegu samningsvirði. Magnminnkanir eru ekki skýrðar í skilamatinu. Aukaverk 

voru fyrst og fremst vegna lyftubrauta, hurðabúnaðar og innréttinga. Viðbótarverk var 

vegna frárennslis í grunni (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2011c).   

Í útboðsgögnum er fjallað um aukaverk og viðbótarverk annars vegar í grein 0.5.3 og 

hins vegar um magnbreytingar í grein 0.5.8.  

Í grein um aukaverk og viðbótarverk er ekki að finna skýra heimild til breytinga ef horft 

er til 2. mgr. 90. gr. laga um opinber innkaup. Greinin vísar til ÍST 30 staðalsins, kafla 16. Í 

ÍST 30:2012, sem er nýjasti ÍST 30 staðalinn, er ekki 16 kafli en fjallað er um breytingar á 

verki í grein 3.6 og undirgreinum. Að mati höfundar eru heimildir ÍST 30 staðalsins um 

breytingar á verki ekki skýrar ef horft er til ákvæða 90. gr. laga um opinber innkaup.   

Varðandi magnbreytingar er sérstaklega kveðið á um að verktaki skuli tilkynna 

verkkaupa um magnbreytingar en aðeins er fjallað um magnaukningar í því samhengi. 

Skilja má gögnin þannig að þau heimili verktaka að gera magnbreytingar og vinna þær án 

samþykktar verkkaupa séu þær allt að 25% af umsömdu magni.  
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5.4.2.4 Háskólinn á Akureyri, áfangi V 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnaukningar 5,4% af upphaflegu 

samningsvirði, aukaverk 2,5% og viðbótarverk 0,9% af upphaflegu samningsvirði, en 

samanlagt námu breytingar 8,8%. Samkvæmt skilamatinu skýrast breytingarnar af því að 

ýmsu var breytt varðandi hönnun og útboðsgögnum breytt á meðan á verktíma stóð 

(Framkvæmdasýsla ríkisins, 2017a). 

Í útboðsgögnum er fjallað um aukaverk og viðbótarverk annars vegar í grein 0.5.3 og 

hins vegar um magnbreytingar í grein 0.5.8.  

Greinar um aukaverk og viðbótarverk í útboði Háskólans á Akureyri er í raun sama 

ákvæði og í útboðsgögnum um sambýlishús, Bleikargróf 4, þó með þeirri breytingu að 

vísað er til greinar 3.6 í ÍST 30 staðli. 

Magnbreytingarákvæði útboðsgagnanna er hið sama og í útboði vegna sambýlishúss, 

Bleikargróf 4 (Framkvæmdasýsla ríkisins [FSR], 2012b). 

5.4.3 Samningsbreytingar – Endurbótaverkefni innanhúss, stór 

Valin voru fimm tilvik úr skýrslu Framkvæmdasýslu ríkisins þar sem fjallað er um stór 

endurbótaverkefni. Höfundur valdi verkefni sem boðin voru út á mismunandi árum en að 

öðru leyti var valið handahófskennt. 

5.4.3.1 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, D-álma, skurðstofur 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnaukningar 3,7% af upphaflegu 

samningsvirði, aukaverk 6,3% og viðbótarverk 5,9%, en samanlagt námu breytingar 15,9% 

af upphaflegu samningsvirði. Skilamatið inniheldur ekki skýringar á því hvaða breytingar 

voru gerðar á verkefninu. Í beinu framhaldi af upplýsingum um breytingar á samningi er 

fjallað um greiðsluerfiðleika verktaka og að erfiðlega hafi gengið að ljúka málum varðandi 

loftræstikerfi  (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2011a). 

Óskað var eftir útboðsskilmálum frá Framkvæmdasýslunni en höfundur fékk afhent 

gögn er vörðuðu byggingarframkvæmdina á stofnuninni en ekki innréttingar á 3. hæð. 

Ekki fengust útboðsskilmálar um innréttingar þriðju hæðar. 

5.4.3.2 Háskóli Íslands, VR-1, endurbætur 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnaukningar 10,6% af 

upphaflegu samningsvirði, aukaverk 6,1% og viðbótarverk 9,6%, en samanlagt námu 



35 

breytingar 26,3% af upphaflegu samningsvirði. Skilamatið greinir frá því að umtalsverðar 

magnbreytingar hafi verið gerðar í verkliðum við niðurrif og fleira. Aukaverkin skýrast af 

breytingum á svonefndum írislokum sem tengja þurfti við stinkskápa en því fylgdu 

breytingar á tölvu- og símatengingum. Skilamatið inniheldur ekki skýringar á 

viðbótarverkunum (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2014d). 

Í útboðsgöngum er fjallað um aukaverk og viðbótarverk annars vegar í grein 0.5.3 og 

hins vegar um magnbreytingar í grein 0.5.8.  

 Greinar um aukaverk og viðbótarverk í útboðinu eru samhljóða ákvæðum 

útboðsgagna um Sambýlishús, Bleikargróf 4, þó með þeirri breytingu að vísað er til greinar 

3.6 í ÍST 30 staðli (Framkvæmdasýsla ríkisins [FSR], 2010). 

5.4.3.3 Húsnæði Stjórnarráðsins, breytingar við sameiningu ráðuneyta 
2010-2011 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnaukningar 11,7% af 

upphaflegu samningsvirði, aukaverk 18,6% og viðbótarverk 10,2%, en samanlagt námu 

breytingar 40,5% af upphaflegu samningsvirði. Skilamatið skýrir magnbreytingar, 

aukaverk og viðbótarverk í 33 liðum í skilamati (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2012a). 

Óskað var eftir útboðsskilmálum frá Framkvæmdasýslunni en þeir fundust ekki.  

5.4.3.4 Hverfisgata 113-115, endurinnrétting, 1. áfangi 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnaukningar 16,8% af 

upphaflegu samningsvirði, aukaverk 11,3% og viðbótarverk 9,7%, en samanlagt námu 

breytingar 37,8% af upphaflegu samningsvirði. Skilamatið greinir ekki frá ástæðum 

breytinganna en greinir frá því að í verkinu hafi oft þurft að gera breytingar 

(Framkvæmdasýsla ríkisins, 2017b). 

Í útboðsgöngum er fjallað um aukaverk og viðbótarverk annars vegar í grein 0.5.3 og 

hins vegar um magnbreytingar í grein 0.5.8.  

 Greinar um aukaverk og viðbótarverk í útboðinu eru samhljóða ákvæðum 

útboðsgagna um endurbætur á VRI í Háskóla Íslands (Framkvæmdasýsla ríkisins [FSR], 

2014e). 
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5.4.3.5 Arnarhvoll, endurbætur innanhúss, 2. áfangi 

Samkvæmt skilamati Framkvæmdasýslu ríkisins voru magnaukningar 4,3% af upphaflegu 

samningsvirði, aukaverk 11,7% og viðbótarverk 12,7%, en samanlagt námu breytingar 

29,7% af upphaflegu samningsvirði. Skilamatið fjallar ekki um magnbreytingar en 

aukaverk skýrast af múrverki, kjarnaborun, rifi á loftplötum o.fl. Viðbótarverk voru vegna 

felliveggs og ýmissa raflagna (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2018). 

Greinar um aukaverk og viðbótarverk í útboðinu eru samhljóða ákvæðum útboðsgagna 

um endurinnréttingu Hverfisgötu 113-115 og endurbætur á VRI í Háskóla Íslands 

(Framkvæmdasýsla ríkisins, 2016). 
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6 Samanburður á útboðsskilmálum 

Í samanburði þessum verður litið til útboðsskilmála þeirra útboðsgagna sem höfundur 

fékk afhent frá Framkvæmdasýslu ríkisins og hefur fjallað stuttlega um í kafla 5. Fyrir liggur 

að skilmálarnir eru nokkuð staðlaðir á milli þeirra útboða sem hér hefur verið fjallað um 

en þeir virðast þó taka breytingum á milli ára eða tímabila. Mun því samanburðurinn líta 

til þróunar skilmálanna frá útboðsgögnum frá 1998 vegna byggingar D-álmu 

Heilbrigðisstofnunar Suðurlands, sem höfundur fékk ranglega afhent, til nýrri 

útboðsgagna áranna 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014 og 2016. 

6.1 Útboðsskilmálar frá 1998 

Í útboðsgögnum vegna byggingar á D-álmu heilbrigðisstofnunar Suðurnesja er fjallað um 

breytingar á verki með eftirfarandi hætti:     

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU – AUKAVERK 

Komi til aukaverka vegna breytinga á verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST30, kafla 
16. Verði samkomulag um að verktaki vinni aukaverk í tímavinnu, skal nota 
taxta, sem verktaki býður í tilboði sínu. Taxtar skulu vera jafnaðartaxtar og 
ekki verður greitt aukalega þótt unnið sé utan dagvinnutíma. Tímagjaldið skal 
miðast við hvern unninn tíma. Taxtarnir skulu innifela allan kostnað, svo sem 
allar samnings- og lögbundnar greiðslur ofan á laun, virðisaukaskatt, ferðir, 
fæði, álagningu, verkstjórn, kostnað vegna almennra handverkfæra o.s.frv. 
Þessir liðir verða teknir með í samanburði tilboða og verða hluti samningsins, 
en þó án þess að þeir komi til greiðslu nema um það verði samið vegna 
aukavinnu sem verkkaupi óskar eftir að verði unnin. 

Álag verkkaupa fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu sem verktaki 
hefur milligöngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, skal vera 10%. 
Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða 
o.s.frv. Álag greiðist ekki á það tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu 
(Framkvæmdasýsla ríkisins, bls. 8, 1998). 

Ekki er fjallað um magnbreytingar í útboðsgögnunum.  

6.2 Útboðsskilmálar frá 2005 

Í útboðsgögnum vegna Háskólatorgs og Gimlis er annað ákvæði varðandi breytingar á 

verkinu. Í ákvæðinu kemur fram að verkkaupi geti óskað eftir að viðbótarverk verði unnin 

og að samningur um slík verk skuli vera skriflegur. Þá er kveðið á um að bjóðendur skuli 

leggja fram „upplýsingar“ um tímagjald fyrir iðnarmenn og verkamenn: 
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0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU (VIÐBÓTARVERK) 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 
verkkaupi óskar eftir að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á 
útboðsstigi um að framkvæma. Komi til viðbótarverka vegna breytinga á 
verkinu skal fylgja ákvæðum ÍST 30, kafla 16. Alverktaki má engin viðbótarverk 
vinna nema samkvæmt skýlausum fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar 
um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar.  

Á tilboðsblaði þurfa að koma fram upplýsingar um tímagjald fyrir 
iðnaðarmenn og verkamenn (Framkvæmdasýsla ríkisins, bls. 20, 2005). 

Ekki er fjallað um magnbreytingar í útboðsgögnunum. 

6.3 Útboðsskilmálar frá 2007 

Í útboðsgögnum vegna byggingar þriðja vöruhúss og tengibyggingar við ÁTVR að 

Stuðlahálsi 2 eru ákvæði um  breytingar á verkinu nokkuð á annan veg. Skilgreiningar er 

að finna á aukaverkum annars vegar og viðbótarverkum hins vegar:   

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU (VIÐBÓTARVERK) – AUKAVERK 

Orðskýringar: 

Með orðinu viðbótarverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 
verkkaupi óskar eftir að framkvæmd verði, en ekki lá fyrir ákvörðun á 
útboðsstigi um að framkvæma. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, 
eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að 
viðbótarverk valdi að jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið 
lækkun á greiðslum til alverktaka, til dæmis ef verkkaupi tekur ákvörðun um 
að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar með því að 
draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu. 

Með orðinu aukaverk í útboðsgögnum þessum er átt við þau verk sem 
framkvæma þarf til þess að unnt sé að ljúka við verksamning, en ekki er getið 
um í verklýsingu og/eða magntöluskrá og því ekki gert ráð fyrir að greitt sé 
fyrir. Aukaverk koma því til vegna skorts á upplýsingum, ónákvæmni eða 
mistaka í útboðsgögnum og öfugt við viðbótarverkin geta aukaverk einungis 
valdið kostnaðarauka í verkinu (FSR, bls. 15, 2007a). 

Kveðið er á um að verktaki vinni aukaverk og viðbótarverk á þeim taxta sem boðinn 

var í tilboði:   

Komi til viðbótarverk vegna breytinga á verkinu, eða aukaverka skal fylgja 
ákvæðum ÍST 30, kafla 16. Verði samkomulag um að aðalverktaki vinni 
aukaverk eða viðbótarverk í tímavinnu skal nota taxta sem alverktaki býður í 
tilboði sínu.  
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Alverktaki má engin aukaverk eða viðbótarverk vinna nema samkvæmt 
skýlausum fyrirmælum verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera 
skriflegar, svo og kröfugerð og samningar (FSR, bls. 15, 2007a). 

Einnig er fjallað um skilatíma og það álag sem verktaka er heimilt að leggja á efni: 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að 
viðkomandi auka- eða viðbótarverk séu á bundinni leið (Critical Path) verksins.  

Álag alverktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem alverktaki 
hefur milligöngu um að láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar- 
eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag fyrir efniskaup, móttöku, 
meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það 
tímagjald sem alverktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1 (FSR, bls. 16, 
2007a).           

Í grein 0.5.8 er fjallað um magnbreytingar en í útboðinu áttu þær ekki við:  

0.5.8 MAGNBREYTINGAR 

Það sem alverktaki gerir heildartilboð í verkið og tilgreinir þannig sínar 
magntölur sjálfur verður ekki gerð sérstök grein fyrir magnbreytingum hér, 
enda koma þær ekki til í verkinu (FSR, bls. 17, 2007a). 

6.4 Útboðsskilmálar frá 2008 

Í útboðsgögnum vegna sambýlishúss að Bleikargróf 4 er að finna sama ákvæði um 

breytingar og í útboðsskilmálum vegna ÁTVR frá 2007.  

Í grein 0.5.8 er fjallað um magnbreytingar. Samkvæmt ákvæðinu er verktaka skylt að 

tilkynna verkkaupa um magnbreytingar en fari magnbreyting yfir 25% „af umsömdu 

magni“ á verktaki ekki að framkvæma frekari vinnu við viðkomandi verkþátt án heimildar 

verkkaupa.  

Í ákvæðinu kemur fram að einingaverð skuli gilda óbreytt þar til fyrirséð er að 

magnbreyting verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi vegi meira en 3% af 

samningsfjárhæð, en í slíkum tilfellum er gagnkvæmur réttur til endurskoðunar á 

einingaverðinu: 

0.5.8 MAGNBREYTINGAR 

Verktaki skal tilkynna eftirlitsaðila verkkaupa Verktaki skal tilkynna 
eftirlitsaðila verkkaupa um magnbreytingar sem verða í einstökum 
verkþáttum jafnskjótt og hann verður aukningarinnar var. Nemi magnaukning 
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meira en 25% af umsömdu magni skal verktaki ekki vinna frekar við 
viðkomandi verkþátt uns eftirlitsaðili hefur heimilað að vinnan verði innt af 
hendi með óbreyttu móti. Magnaukning í verkþætti getur því aðeins leitt til 
framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að 
verkþátturinn sé á bundinni leið (Critical Path) verksins, eins og fram kemur í 
kafla “0.1.6 Verksamningur – Verkáætlun”. 

Einingarverð skal gilda óbreytt þar til séð verður að samanlögð magnbreyting 
við ákveðna verktegund verði meiri en 25% og að verð fyrir viðkomandi 
verktegund vegi meira en 3% í samningsfjárhæð. Í slíku tilfelli á hvor aðili um 
sig rétt á endurskoðun á einingarverði fyrir verktegundina með tilliti til áhrifa 
sem magnbreytingin kann að hafa á það. Einvörðungu þeir kostnaðarþættir 
sem eru háðir magni koma til endurskoðunar. Í þessu samhengi merkir orðið 
verktegund ákveðna verkliði sem eru unnir með sams konar tækjum og 
sambærilegum mannafla, án tillits til þess hvort þeir eru hluti af einum 
verkþætti eða fleiri (Framkvæmdasýsla ríkisins, bls. 14, 2007b). 

6.5 Útboðsskilmálar frá 2010  

Útboðsskilmálar um breytingar á verki og magnbreytingar vegna endurbóta á Háskóla 

Íslands, VR-1, eru þeir sömu og frá útboði sambýlishússins Bleikargróf 4 frá 2008.   

6.6 Útboðsskilmálar frá 2012, 2014 og 2016 

Útboðsskilmálar vegna V. áfanga Háskólans á Akureyri frá 2012 (FSR, 2012b) og 

endurinnréttingar Hverfisgötu 113-115 frá árinu 2014 (FSR, 2014e) eru einnig þeir sömu 

og í útboðum á VR-1 (FSR, 2010) og Bleikargróf 4 (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2007b), ef 

frá er talin breyting á tilvísun í ÍST 30 staðal en nýr ÍST 30 staðall var gefinn út árið 2012. 

6.7 Útboðsskilmálar frá 2018 og 2019 

Við samanburð á útboðsskilmálum útboða frá árunum 2018 og 2019 kannaði höfundur 

útboðsgögn vegna verklegra framkvæmda frá Framkvæmdasýslu ríkisins, 

Reykjavíkurborg og Ríkiskaupum. Útboðsgögnin voru valin af handahófi. 

Skilmálar útboðsgagna Framkvæmdasýslu ríkisins, frá mars 2019, varðandi aukaverk, 

viðbótarverk og magnbreytingar vegna útboðs á ofanflóðavörnum í Neskaupstað 

(Framkvæmdasýsla ríkisins, 2019b) reyndust innihalda sömu ákvæði og þau útboðsgögn 

sem tilgreind eru hér í 6.6. Höfundur gerir ráð fyrir að skilmálar varðandi þessa þætti hafi 

ekki tekið breytingum hjá Framkvæmdasýslu ríkisins frá fyrri árum enda virðast þeir vera 

staðlaðir á milli ára og útboða. 

Útboðsskilmálar Reykjavíkurborgar varðandi aukaverk, viðbótarverk og 

magnbreytingar í útboðum vegna utanhússviðgerða á Breiðagerðisskóla 
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(Reykjavíkurborg, 2019a) og frágangs Grandagarðs 1 að utan og innan (Reykjavíkurborg, 

2019b) reyndust vera þeir sömu og í framanagreindu útboði Framkvæmdasýslu ríkisins. 

Í útboðsgögnum Ríkiskaupa vegna útboðs á byggingu grunnskólans Stapa í 

Reykjanesbæ frá október 2018 (Ríkiskaup, 2018) er að finna sama skilmála um 

magnbreytingar og er að finna í framanagreindum útboðsgöngum Reykjavíkurborgar 

vegna Breiðagerðisskóla og Grandagarðs og útboðsgögnum Framkvæmdasýslu ríkisins 

vegna ofanflóðavarna í Neskaupsstað. Skilmáli útboðsgagna Ríkiskaupa vegna Stapaskóla 

varðandi aukaverk og viðbótarverk inniheldur sama texta og er að finna í umræddum 

útboðum Reykjavíkurborgar og Framkvæmdasýslu ríkisins en útboðsskilmáli Ríkiskaupa 

inniheldur að auki eftirfarandi málsgreinar: 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að gera breytingar samningi á samningstímanum 
að því marki sem heimilt er samkvæmt 90. gr. OIL. Breytingar geta bæði verið 
skv. samkomulagi við seljanda eða aðra aðila ef um vanefndir seljanda er að 
ræða og nauðsynlegt er að semja við annan aðila um að uppfylla 
samningsskyldur. Sjá einnig kafla um starfskjör, verð og verðbreytingar og 
framsal á réttindum og skyldum. Verkkaupi áskilur sér rétt til að heimila 
breytta aðild að samningnum án nýs útboðs ef seljandi verður gjaldþrota og 
nýr aðili yfirtekur skuldbindingar seljanda við gjaldþrotið eða um 
endurskipulagningu á seljanda er að ræða að því tilskildu að slíkt hafi ekki í för 
með sér aðrar verulegar breytingar á samningi. Ellegar áskilur verkkaupi sér 
rétt til að semja við aðra hæfa tilboðsgjafa í þessu útboði um að ljúka 
verkefninu með sömu skilyrðum og mun fyrst leita til þess aðila sem var með 
næsthagkvæmasta tilboðið og svo koll af kolli. 

Ef lagabreytingar eða tækninýjungar kalla á breytingar á umsaminni vöru, 
þjónustu eða verkframkvæmd, er heimilt að gera nauðsynlegar breytingar á 
samningi á samningstíma innan marka 90. gr. OIL. Sama máli gegnir ef 
ófyrirséðir tæknilegir örðugleikar hafa komið upp við starfrækslu eða viðhald 
(Ríkiskaup, 2018). 

Í útboðsskilmálum Ríkiskaupa vegna Stapaskóla varðandi aukaverk og viðbótarverk 

kemur því fram áskilnaður til breytinga á samningi og tilgreind eru skilyrði fyrir þeim 

breytingum. Í a. lið. 90. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016 er kveðið á um að 

breytingar á samningi séu heimilar þegar skilmálar um breytingar hafa komið fram með 

skýrum hætti í endurskoðunarákvæðum samnings að því gefnu að útboðsgögn kveði á um 

„umfang og eðli mögulegra breytinga eða valmöguleika og skilyrða fyrir þeim“ (Lög um 

opinber innkaup nr. 120/2016).  
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7 Niðurstöður 

Hér hefur verið fjallað um umfang opinberra innkaupa og forsögu regluverks um þau. 

Ritað hefur verið um skipan opinberra framkvæmda og farið yfir nokkur dæmi um 

skilamat Framkvæmdasýslu ríkisins með hliðsjón af breytingum á samningum og gerður 

samanburður á viðkomandi skilmálum útboðsgagna. 

7.1 Ákvæði laga um breytingar á samningi 

Í 90. gr. laga um opinber innkaup nr. 120/2016 er fjallað um breytingar á samningi á 

samningstíma. Greinin kveður meðal annars á um það í a. lið 1. mgr. að breytingar á 

samningi séu heimilar þegar skilmálar um breytingar hafa komið fram með skýrum hætti 

í endurskoðunarákvæðum samnings. Kveðið er á um að slíkir skilmálar skuli kveða á um 

eðli mögulegra breytinga eða valmöguleika og skilyrða fyrir þeim. 

Einnig kveður greinin á um að viðbótarkaup séu heimil samkvæmt b. lið 1. mgr. 90. gr.  

þegar um er að ræða viðbótarkaup sem nauðsynlegt er að sami verktaki sjái um vegna 

ófyrirsjáanlegra atvika enda sé ekki unnt að skilja slík kaup frá upphaflegum innkaupum 

án stórfelldra vandkvæða, vegna tæknilegra eða fjárhagslegra ástæðna, fyrir verkkaupa 

en slík kaup mega ekki nema hærri fjárhæð en helmingi af upphaflegri samningsfjárhæð 

hafi hún verið yfir evrópskum viðmiðunarfjárhæðum (Lög um opinber innkaup nr. 

120/2016). 

Í c. lið 1. mgr. er kveðið á um að ef þörf fyrir breytingar kemur til vegna ófyrirsjáanlegra 

atvika sem verkkaupi gat ekki séð fyrir. Verðmæti slíkra viðbótarsamninga mega ekki 

nema hærri fjárhæð en helmingi af upphaflegri samningsfjárhæð hafi hún verið yfir 

evrópskum viðmiðunarfjárhæðum (Lög um opinber innkaup nr. 120/2016). 

Í f. lið 1. mgr. er kveðið á um að breytingar á samningi séu heimilar þegar 

viðbótarsamningar vegna breytinga eru lægri en kr. 49.000.000 í tilfelli verklegra 

framkvæmda eða þegar verðmæti breytinga er lægra en 15% af verðmæti verksamnings. 

Í tilfelli vöru- eða þjónustukaupa er fjárhæðin kr. 15.500.000 eða 10% af heildarvirði 

samnings (Lög um opinber innkaup nr. 120/2016). 

7.2 Breytingar á samningum algengar 

Í skýrslu Framkvæmdasýslu ríkisins um lykiltölur úr skilamati stofnunarinnar á tímabilinu 

1998-2016 koma fram upplýsingar um meðaltalsbreytingar með tilliti til magnbreytinga, 
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aukaverka og viðbótarverka eins og fjallað var um í grein 5.3 hér framar. Samkvæmt 

skýrslunni eru vegin meðaltöl þessara breytinga mismunandi eftir tegund verkefna en 

algengt er að vegið hlutfall breytinga sé á bilinu 3-15% (FSR, 2019a). 

7.3 Magnbreytingar 

Vegið meðaltal magnbreytinga á milli mismunandi tegunda verkefna er frá -0,4% til 

11,2%. Hlutfall magnbreytinga í einstökum verkefnum sem skýrslan nær til eru frá -10,8% 

upp í 33,4% (FSR, 2019a). 

 Við yfirferð á skilamati virðist nokkuð um það að misræmi sé á milli útboðinna 

magnskráa og raunverulegs magns samninga. Þetta á sérstaklega við um stór 

endurbótaverkefni innanhúss og ofanflóðaverkefni. Athyglisvert er að Framkvæmdasýsla 

ríkisins virðist nota sama ákvæði á hverjum tíma um magnbreytingar óháð verkefnum 

þrátt fyrir vitneskju um að magnbreytingar séu meiri í ákveðnum tegundum verkefna en 

öðrum.  

Í skilmálum vegna magnbreytinga er sérstaklega kveðið á um að verktaki skuli tilkynna 

verkkaupa um magnbreytingar en aðeins er fjallað um magnaukningar í því samhengi. 

Skilja má gögnin þannig að þau heimili verktaka að vinna magnbreytingar án samþykktar 

verkkaupa séu þær allt að 25% af umsömdu magni. Ekki er alveg ljóst af lestri útboðsgagna 

hvort hér er átt við magntölur sem heild eða magntölur viðkomandi vinnuliðar. Gögn eru 

óskýr hvað þetta varðar og ef kæmi til ágreinings vegna þessa mætti allt eins gera ráð fyrir 

því að útbjóðandi bæri ábyrgð á óskýrum útboðsgögnum (Hrd. 13. október 2005 í máli nr. 

116/2005). Í ákvæðum um magnbreytingu er kveðið á um að einingaverð verði óbreytt 

þar til séð verður að samanlögð magnbreyting við ákveðna verktegund verði meiri en 25% 

og að verð fyrir viðkomandi verktegund vegi meira en 3% af samningsvirði. Í slíkum 

tilfellum er fjallað um heimildir aðila til endurskoðunar og virðast útboðsskilmálarnir gera 

ráð fyrir því að aðilar semji sérstaklega um einingaverðin. Ekki er ljóst hvort slíkur 

samningur nái yfir verktegundina í heild sinni eða hvort hann nær þá aðeins til 

viðbótarinnar umfram 25% aukninguna. 
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7.4 Aukaverk 

Vegið meðaltal aukaverka á milli mismunandi tegunda verkefna er frá 3,9% til 15,3%. 

Hlutfall aukaverka í einstökum verkefnum sem skýrslan nær til eru frá 0% upp í 26,8% 

(FSR, 2019a). 

Aukaverk eru skilgreind sem verkefni sem óhjákvæmileg eru til að ljúka umsömdu verki 

en var ekki gert ráð fyrir í útboðsgögnum vegna skorts á upplýsingum, ónákvæmni eða 

mistaka við gerð útboðsgagna (FSR, 2019a). Auðvelt að er ímynda sér að aukaverk falli oft 

undir b. eða c. lið 1. mgr. 90. gr. laga um opinber innkaup nr.120/2016.  

7.5 Viðbótarverk 

Vegið meðaltal viðbótarverka á milli mismunandi tegunda verkefna er frá 3,1% til 13%. 

Hlutfall viðbótarverka í einstökum verkefnum sem skýrslan nær til eru frá 0% upp í 57,1% 

(FSR, 2019a). 

Viðbótarverk eru skilgreind sem verkefni sem ekki lá fyrir ákvörðun um á útboðsstigi 

að framkvæma (FSR, 2019a). Viðbótarverk eru vel aðgreind frá aukaverkum og samkvæmt 

skilgreiningu eru viðbótarverk ekki verkefni sem nauðsynleg eru til að klára verksamning 

enda væri þá um aukaverk að ræða. 

 Fjallað er um viðbótarverk í útboðsgögnum eins og fram hefur komið og er kveðið á 

um það að komi til viðbótarverka skuli nýta þá taxta sem verktaki bauð í tilboði sínu. 

Skoða mætti hvort ekki væri eðlilegt að láta boðna taxta í viðbótarverk gegna hlutverki í 

mati á tilboðum. Að mati höfundar væri eðlilegt að setja mismunandi vigt á taxta vegna 

viðbótarverka eftir tegund framkvæmda og viðkomandi meðaltali viðbótarverka þannig 

að samkeppni verði um taxta. 

7.6 Breytingar Framkvæmdasýslunnar á samningum 

Eins og áður hefur komið fram þá aðgreinir Framkvæmdasýsla ríkisins breytingar á 

samningum í magnbreytingar, aukaverk og viðbótarverk. Í 72. grein tilskipunar Evrópu-

sambandsins um opinber innkaup nr. 2014/24/EU kemur ekki fram sama aðgreining né 

er hana að finna í lögum um opinber innkaup nr. 120/2016 og heldur ekki í eldri lögum 

um opinber innkaup nr. 84/2007. Í lögunum er aðeins fjallað um viðbótarverk.  

Samkvæmt framangreindum skilgreiningum Framkvæmdasýslu ríkisins er ljóst að 

aukaverk og viðbótarverk teljast breytingar á samningi miðað við ákvæði tilskipunar 
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Evrópusambandsins og laga um opinber innkaup nr. 120/2016. Annað kann að gilda um 

magnbreytingar, en hvort þær teljist til samningsbreytinga er háð skilmálum viðkomandi 

útboðsgagna. 
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8 Umræða 

Höfundur telur augljóst að opinberir aðilar á Íslandi hafi haft samstarf um útboðsskilmála 

varðandi magnbreytingar, aukaverk og viðbótarverk. Ríkiskaup virðast umfram aðra hafa 

gert tilraun til að bregðast við nýrri löggjöf með viðbótum á útboðsskilmála varðandi 

aukaverk og viðbótarverk en Reykjavíkurborg og Framkvæmdasýsla ríkisins virðast ekki 

hafa gert slíkt hið sama. 

Að mati höfundar virðist Framkvæmdasýsla ríkisins ekki hafa gert tilraun til þess að 

útfæra útboðsskilmála um magnbreytingu á þann veg að slíkar magnbreytingar teljist ekki 

til breytinga á samningi með tilliti til orðalags a. liðar 1. mgr. 90. gr. laga um opinber 

innkaup nr. 120/2016 nema að takmörkuðu leyti. Að mati höfundar er aðeins skýr heimild 

um magnbreytingar sem nema allt að 3% af samningsfjárhæð. Sé um að ræða meiri 

magnbreytingar telur höfundur ákvæðið óljóst með tilliti til fyrrnefnds ákvæðis laganna. Í 

einhverjum tegundum verkefna kann svigrúm sem nemur 3% að teljast eðlilegt í ljósi fyrri 

reynslu en augljóst er að ákveðnar tegundir verkefna útheimta meira svigrúm í 

magnbreytingum, enda hefur reynslan sýnt að ekki er óalgengt að magnbreytingar nemi 

tugum prósenta af upphaflegri samningsfjárhæð.  

Skilmálar útboðsgagna eru ágætir hvað aukaverk varðar að mati höfundar. Fjallað er 

um aukaverk í útboðsgögnum og er kveðið á um það, að komi til aukaverka skuli nýta þá 

taxta sem verktaki bauð í tilboði sínu. Skoða mætti hvort ekki væri eðlilegt að láta boðna 

taxta í aukaverk gegna hlutverki í valforsendum tilboða. Að mati höfundar væri eðlilegt 

að setja mismunandi vigt á taxta vegna aukaverka eftir tegund framkvæmda og 

viðkomandi meðaltali aukaverka þannig að samkeppni verði um taxtann. 

Varðandi það skilamat sem fjallað hefur verið um í ritgerð þessari virðist tekin 

ákvörðun um viðbótarkaup eftir þörfum hverju sinni. Hátt hlutfall viðbótarverka í sumum 

verkum vekur athygli höfundar. Hann efast um að við ákvörðun um miklar breytingar á 

samningum hafi verið litið til hvort jafnræði þeirra aðila er gerðu tilboð í verkið hafi 

mögulega verið raskað. Að öllum líkindum myndu sumar ákvarðanir um viðbótarkaup ekki 

standast skoðun með tilliti til ákvæða laga um opinber innkaup nr. 120/2016. 

Eins og komið hefur fram þá er meðaltal breytinga um 22,2% á þeim samningum sem 

skýrsla Framkvæmdasýslu ríkisins fjallar um. Ef dregin eru frá 3% vegna magnbreytinga 

þá standa eftir 19,2%. Þetta hlutfall breytinga er að mati höfundar mjög hátt enda er hægt 
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að sjá fyrir sér að væntur samningstími, sem miklar magnbreytingar hafa eflaust áhrif á, 

kunni að hafa áhrif á vilja áhugasamra aðila til að taka þátt í útboði og leggja fram tilboð. 

Breytingarnar gætu einnig raskað jafnræði bjóðenda enda virðast tilboðsverð tilboðsgjafa 

yfirleitt áþekk og vera innan bils upp á nokkur prósent. 

Ef litið er erlendis til vegna samanburðar á breytingum á útboðnum samningum þá 

gerðu þeir Ochrana og Pavel (2013) greiningu á 175 samningum, 95 vegna verklegra 

framkvæmda, 35 vegna vörukaupa og 45 vegna þjónustukaupa, sem stofnað var til af 

sveitarfélögum (e. local government) í Tékklandi. Af 175 samningum voru 156 boðnir út 

opinberlega. Þar af voru 117 undir viðmiðunarfjárhæðum tilskipunar 2004/18/EC en 39 

yfir viðmiðunarfjárhæðum og voru þeir boðnir út á EES. Greining Ochran og Pavel sýnir 

að niðurstöður útboða, eða samningsverð, undir viðmiðunarfjárhæðum reyndist 89,7% 

af kostnaðaráætlun og í tilfelli EES útboða 78,6%. Raungreiðslur eða raunvirði 

samninganna undir viðmiðunarfjárhæðum, sem hlutfall af samningsvirði, reyndist 102,5% 

og 100,5% í tilfelli EES útboða, í þeim útboðum sem valforsendur voru lægsta verð 

(Ochrana og Pavel, 2013). Í ljósi mikils mismunar á hlutfalli breytinga á samningum hefði 

höfundi þótt áhugavert að gera nánari samanburð á breytingum á samningum milli 

Tékklands og Íslands en með hliðsjón af umfangi og tímamörkum verkefnisins ákvað 

höfundur að fara ekki út í þann samanburð enda vart hægt að nálgast heimildir þar að 

lútandi.  
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9 Lokaorð 

Framangreind umfjöllun hefur varpað nokkru ljósi á umfang opinberra innkaupa og það 

regluverk sem um þau gildir. Ljóst er að framkvæmd samninga er ekki síður mikilvæg en 

undirbúningur og framkvæmd útboða enda eru bjóðendur í hverju útboði oft margir. 

Fjárhagsleg áhætta sem getur skapast ef ekki er farið eftir regluverkinu og gætt vel að 

jafnræði áhugasamra aðila getur verið mikil í svo umfangsmiklum viðskiptum sem opinber 

innkaup eru. 

Í inngangi er varpað fram þeirri spurningu hvort hið opinbera hafi brugðist við 

ákvæðum nýrrar tilskipunar um opinber innkaup frá árinu 2014 með nýjum eða breyttum 

skilmálum í útboðsgögnum. Telur höfundur svo ekki vera. Svo virðist sem opinberir aðilar 

á Íslandi hafi unnið í útboðsskilmálum í kjölfar uppfærslu á ÍST 30 staðli árið 2012 en síðan 

þá virðast engar nær breytingar hafa átt sér stað.  

Útfæra þarf betur útboðsskilmála varðandi heimildir til breytinga á samningi. Skýra 

mætti skilmála um magnbreytingar og miða ætti umfang þeirra við reynslu kaupanda af 

mismunandi tegundum verkefna. Einnig mætti skoða hvort ákjósanlegt sé að boðnir 

taxtar í aukaverk séu hluti valforsendna tilboða og að vægi þeirra endurspegli algengt 

hlutfall þeirra af samningsvirði. Við ákvörðun um viðbótarverk þarf að gæta að jafnræði 

bjóðenda og ákvæðum laga um opinber innkaup nr. 120/2016. Opinberir aðilar ættu að 

leggja áherslu á að greina breytingar á samningum á samningstíma með það fyrir augum 

að leitast við að halda þeim innan þeirra marka sem lögin setja.  
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