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Útdráttur 

Ljóst er að mannvirkjagerð er viðamikill þáttur í atvinnulífi þjóðarinnar og því 

mikilvægt að um það gildi regluverk sem er hvort tveggja skýrt og skilvirkt. Síðustu 

árin fyrir hrun íslenska hagkerfisins var byggt meira á landinu en nokkru sinni fyrr og 

með nýjustu byggingaraðferðum var byggingarhraðinn einnig orðinn meiri en áður 

hefur þekkst. Umræðan í þjóðfélaginu hefur verið á þá leið að meira sé um galla og 

óvandvirkni við byggingarframkvæmdir en áður. Frá fyrstu hugmynd til fullkláraðrar 

byggingar er langur vegur sem margir aðilar koma að. Það er þjóðarhagur að vandað 

sé til verka og er opinbert eftirlit með byggingar framkvæmdum sett til að tryggja það. 

Sé raunin sú að óvandvirkni hafi aukist er þörf á endurkoðun verka allra þeirra aðila 

sem að framkvæmdum koma. 

Ritgerð þessari er öðru fremur ætlað að varpa ljósi á hvort opinbert 

byggingareftirlit sé framkvæmt með skilvirkum hætti. Samkvæmt gildandi löggjöf ber 

byggingarfulltrúi hitann og þungann af eftirliti við mannvirkjagerð. Í ritgerðinni er 

leitað svara við spurningunni hvort úrræði þau sem byggingarfulltrúa standa til boða í 

byggingarreglugerð sé beitt þegar aðilar á byggingarmarkaði fara á skjön við gildandi 

lög og reglugerðir eða deiliskipulag. Þá er einnig skoðað hvort frumvarp til 

mannvirkjalaga taki á annmörkum þeim sem kunna að hafa komið í ljós í tíð gildandi 

laga. Er yfirferð þessi því hvort tveggja í senn skoðun á núverandi ástandi ásamt því 

að leggja mat á þær breytingar sem fram koma í frumvarpinu. Er það von höfundar 

að reynsla manna af gildandi löggjöf verði til þess að tekið verði á þeim annmörkum 

sem komið hafa í ljós í nýjum mannvirkjalögum.  

  



Abstract 

It is clear that construction is an important factor in the nation‘s economy and 

therefore it is essential to have a regulatory environment, concerning that factor, that 

is both clear and efficient. In the last years before the collapse of the Icelandic 

economy there was more construction activity than ever before and with modern 

construction methods the speed was noticeably higher than ever as well.   Public 

discussion in the society has been that defects and lack og workmanship are more 

frequent in construction than before. From the initial idea all the way to a built and 

ready structure is a long way where many parties take part. It is in the national 

benefit to prepare carefully when in construction, and in order to make sure it is done 

that way, public supervision is executed. If increased carelessness is the case a 

revision of all participants´ input in projects is required. 

This treatise is primarily intended to shed light on whether a public supervision on 

consrtucion is executed in an efficient way. According to the current legislation, a 

building officer plays the leading role when it comes to supervising construction. This 

treatise makes an effort to find answers to the question wheather the remedies and 

measures available to a building officer in regulations of construction are in fact 

applied when the construction market acts contrary to current law and legislation or 

detailed land-use plan. It examines whether a bill to a new Construction Act  

addresses the imperfections that have been determined under the current law. 

Therefore this review is both an examination on the present situation as well as 

estimating the changes that are introduced in the bill. It is the author’s hope that the 

experience drawn from the current legislation will serve to have the bill introduce an 

improved legal environment and more efficient application of the law.  
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Formáli 

Ritgerð þessi markar þau ánægjulegu tímamót í námi mínu við Lagadeild Háskólans 

í Reykjavík að hún er lokaverkefni til meistaragráðu frá skólanum. Hugur minn 

stendur til lagalegs umhverfis mannvirkjagerðar á Íslandi og því er nærtækast að 

skrifa um málefni því tengdu. Áhugi minn á málefninu markast fyrst og fremst af því 

að ég starfaði við mannvirkjagerð í rúmlega tvo áratugi áður en lögfræðin tók hug 

minn allan og ég settist á skólabekk. Ég starfaði um áralangt skeið sem sveinn í 

faginu, síðan sem meistari og byggingarstjóri og þekki því hinn verklega þátt 

greinarinnar vel.  

Við lok grunnnáms í lögfræði við Háskólann í Reykjavík vorið 2006 ritaði ég 

BA ritgerð sem fjallaði um ábyrgðir iðnmeistara og byggingarstjóra. Í ritgerðinni 

reyndi ég að byggja á reynslu minni við mannvirkjagerð sem meistari og 

byggingarstjóri og þeirri lögfræðilegu þekkingu sem ég hafði öðlast í grunnnáminu til 

að grafast fyrir um hvar mörk ábyrgðar lægju milli iðnmeistara og byggingarstjóra.                                          

Um líkt leyti var frumvarp til nýrra skipulagslaga annarsvegar og nýrra byggingarlaga 

hins vegar í burðarliðnum þar sem gert var ráð fyrir viðamiklum breytingum á hvorum 

tveggja þessum málaflokkum. Þá strax kviknaði sú hugmynd að skrifa meistara-

ritgerð um byggingatengt efni byggða á hinum nýjum lögum. Frumvörp þessi hafa 

síðan tekið langan tíma í meðförum Alþingis. Frumvarp til skipulagslaga hlaut þó 

afgreiðslu á 138. löggjafarþingi og varð að Skipulagslögum nr. 123/2010 

samþykktum þann 22. september síðastliðinn, en saman er þessum tveimur 

lagabálkum ætlað að leysa af hólmi núgildandi skipulags- og byggingarlög, nr. 

73/1997, eða frá og með 1. janúar 2011. Hinn hluti málaflokksins, frumvarp til nýrra 

byggingalaga (lög um mannvirki) hefur ekki enn hlotið afgreiðslu á þinginu þrátt fyrir 

að hafa verið lagt fyrir Alþingi á 133. 135. og 138. löggjafarþingi.  

Það liggur þannig í hlutarins eðli miðað við bakgrunn minn að beina sjónum 

mínum aftur að byggingarsviði með einhverjum hætti og reyna þannig áfram að 

sameina reynslu mína og hina lögfræðilegu hlið mála. Mun ég í ritgerð þessari fjalla 

um stjórnsýslu byggingarmála í landinu, en þó fyrst og fremst um aðkomu 

sveitarfélaga og stöðu byggingarfulltrúa sem opinbers eftirlitsaðila með 

byggingarframkvæmdum. Inn í umfjöllunina  munu fléttast niðurstöður kærumála hjá 

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála þar sem oft er tekist á um þennan 



snertiflöt yfirvalda gagnvart eigendum eða byggingaraðilum fasteigna ásamt 

niðurstöðum almennra dómastóla sem einnig verður fléttað inn í efnið eftir atvikum.  

Í ritgerðinni leita ég svara við því hvernig byggingaryfirvöldum hefur tekist að 

vinna eftir gildandi löggjöf, sérstaklega verður skoðað hvort lögbundnu eftirliti sé áfátt 

og hvort úrræðum laganna og byggingarreglugerðar sé beitt við úrlausn 

ágreiningsefna sem upp koma, til dæmis hvað varðar brot hönnuða og 

byggingarstjóra á ákvæðum laga, reglugerða eða gildandi skipulags.   

Umfjöllun mín byggir að mestu á gildandi löggjöf þó í allnokkrum mæli verði 

litið til fyrirliggjandi frumvarps til mannvirkjalaga og nýsamþykktra laga um 

skipulagsmál til samanburðar og glöggvunar á því hvort ný löggjöf taki á þeim 

annmörkum sem kunna að hafa komið í ljós við framkvæmd gildandi laga. Má telja 

að þrátt fyrir að mannvirkja hluti laganna hafi ekki enn verið samþykktur á Alþingi, sé 

svo komið eftir langa vegferð, að frumvarpið sé komið í sem næst endanlega mynd 

og því líklegt að umfjöllun þessi haldi gildi sínu þrátt fyrir hugsanlegar smábreytingar 

sem kunna að verða við loka yfirferð þingsins.  
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1. Inngangur 

Mannvirkjagerð er flókið tæknilegt svið sem alltaf er í stöðugri þróun. Allur 

umbúnaður og aðkoma þessarar atvinnugreinar verður sífellt flóknari og þarfnast 

sérhæfðra kunnáttumanna á æ fleiri sviðum. Að mannvirkjagerð koma margir slíkir 

aðilar sem þurfa að samræma vinnu sína og á sama tíma gæta þess að allt sé 

faglega unnið og farið sé að settum reglum. Íslenskur byggingamarkaður hefur á 

undanförnum árum einkennst af mikilli spennu og sjaldan eða aldrei hefur eins mikið 

verið byggt á eins stuttum tíma sem náði hámarki á árunum 2007- 2008 þegar 

byggðar voru um 3000 íbúðir hvort árið um sig víðs vegar um landið auk mikils fjölda 

iðnaðar- og verslunarhúsnæðis og annarra mannvirkja svo sem 

stóriðjuframkvæmda, álvera og virkjanaframkvæmda.1 

Uppi eru raddir í þjóðfélaginu um að mannvirki séu haldin fleiri göllum hin 

síðari ár meðal annars vegna aukins hraða við byggingarframkvæmdir þó að ekki 

liggi fyrir neinar rannsóknir sem staðfesta það.2 Allt framangreint ásamt því að 

mannvirkjagerð er flókið tæknilegt svið kallar á að til séu skýrar og aðgengilegar 

reglur til að tryggja öryggi og hollustuhætti mannvirkja. Þá þarf að gera kröfur um 

hæfni og öguð vinnubrögð þeirra sem að mannvirkjagerð koma og síðast en ekki síst 

að markvisst og faglegt byggingareftirlit fari fram.  

Í II. kafla sbl. kemur fram hvernig stjórnskipan skipulags- og byggingarmála í landinu 

er háttað. Þar kemur fram að Umhverfisráðherra fer með yfirstjórn skipulags- og 

byggingarmála með Skipulagsstofnun sér til aðstoðar.  

Þá kemur fram að það er á verksviði sveitarstjórna að annast gerð svæðis-, 

aðal- og deiliskipulagsáætlana. Þær fjalla einnig um leyfisumsóknir, veita 

byggingarleyfi og framkvæmdaleyfi og annast byggingareftirlit með atbeina kjörinna 

nefnda og sérhæfðra starfsmanna. Ber þar helst að nefna skipulagsnefnd og 

byggingarnefnd en framkvæmdastjóri byggingarnefndar er byggingarfulltrúi sem 

hefur á verksviði sínu að hafa eftirlit með mannvirkjaframkvæmdum innan síns 

umdæmis en ítarlega verður fjallað um verkefni, skyldur og úrræði byggingarfulltrúa í 

ritgerðinni. Það byggir á því lykilhlutverki sem hann gegnir við framkvæmd þess hluta 

laganna sem snýr að opinberu eftirliti með byggingarframkvæmdum. Hann hefur 

                                                           
1
 Aðgengilegt á vef Hagstofu Íslands: http://www.hagstofa.is/ Sótt 24. október 2010. 

2
 Frumvarp til mannvirkjalaga liður þrjú í athugasemdum við frumvarpið  

http://www.hagstofa.is/
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þannig með beinum hætti afskipti af aðilum byggingarmarkaðarins umfram allar 

aðrar stjórnsýslustofnanir.  

Jafn yfirgripsmikið svið sem mannvirkjagerð er orðin í íslensku samfélagi sem 

veltir tugum milljarða á ári hverju er augljóst að miklir hagsmunir eru í húfi og 

fjölmargir aðilar sem eiga hagsmuna að gæta að unnið sé eftir settum reglum og 

vandað til verka.  

Til að nálgast efnið á víðum grunni verður í kaflanum hér á eftir farið í stutta 

sögulega yfirferð yfir byggingamál á Íslandi og skoðað hvernig byggingariðnaðurinn 

þróaðist úr frumstæðri grunnþekkingu manna á vinnu með torf og grjót til háþróaðra 

mannvirkja nútímans og vel menntaðra hönnuða og iðnaðarmanna.  

 

2. Söguleg yfirferð 

Hin fornu sannindi að allir þurfa þak yfir höfuðið hefur eflaust verið hvað ríkastur 

drifkrafur handverksmanna gegnum aldirnar. Þorri þeirra manna sem lögðu stund á 

húsagerð liðinna alda hafa vafalítið verið sjálfmenntaðir menn sem höfðu notið 

leiðsagnar sér eldri og reyndari manna í greininni.3 Íslensk húsagerð var öldum 

saman að meginuppistöðu torf og grjót ásamt einhverjum timburröftum sem 

burðarvirki. Þessi einfalda húsagerð dugði íslenskri þjóð til að lifa af harðindi 

aldanna.  

 

2.1. Frá torfi og grjóti til glæsibygginga nútímans       

Saga íslenska torfbæjarins er einstæð í heiminum og alls ekki rannsökuð til fulls. 

Gamli íslenski torfbærinn var í raun húsaþyrping tengd saman með göngum. Oftast 

voru einstakir hlutar húsaþyrpingarinnar misgamlir. Hús voru byggð með ákveðinn   

tilgang og endurbyggð þegar nýjar áherslur kölluðu á breytingar. Torfbæir eiga sér 

því víða órofna byggingarsögu, sums staðar allt frá fyrstu öldum byggðar.4 Hugvit 

eins og að láta búfénað hita upp húsakynni, hafa íverur litlar svo hiti færi ekki til 

spillis og annað hefur án vafa haft úrslitavægi þegar þrauka þurfti ískalda vetur.  

                                                           
3
 Lýður Björnsson, Ágrip af 50 ára sögu Meistarfélags húsasmiða 1954-2004, Meistarafélag 

húsasmiða 2004, bls. 9 
4
 Aðgengilegt á vef Þjóðminjasafns Íslands: http://www.natmus.is/minjar-og-rannsoknir/husasafn/ sótt 

26. október 2010. 

http://www.natmus.is/minjar-og-rannsoknir/husasafn/
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Vafalítið hafa fáar eða engar reglur gilt um húsbyggingar og lítið að styðjast við 

annað en reynslu og þekkingu sem gekk mann fram af manni. Ísland er ekki ríkt af 

timbri til húsbygginga svo húsagerð að fornu markaðist að þeim sökum af hvaða efni 

var tiltækt til bygginga hverju sinni sem var misjafnt eftir landshlutum. Á Vestfjörðum 

var til dæmis lítill torfskurður en aftur á móti mjög gott hleðslugrjót sem gerði að 

verkum að hleðslur torfhúsa á því svæði eru nær eingöngu úr grjóti. Dæmi um þetta 

eru til dæmis Hjallur í Vatnsfirði og Litlibær í Skötufirði. Hins vegar er að finna gott 

byggingatorf bæði í Skagafirði og Eyjafirði og eru veggir torfbæjanna í Glaumbæ í 

Skagafirði og Laufási í Eyjafirði til marks um það. Í Aðaldal í Suður-Þingeyjarsýslu 

hefur hraungrýti þótt hentugasti byggingarmátinn eins og sjá má á veggjum bæjarins 

að Grenjaðarstað í Aðaldal. Sama máli gegnir um veggi torfbæjanna á Þverá í 

Laxárdal, Grænavatni í Mývatnssveit og Keldum á Rangárvöllum. Þessi svæði eru 

mörkuð af eldsumbrotum og eru þessar húsagerðir góð dæmi um hvernig 

byggingaraðferðir réðust af umhverfi sínu.5  

Á 17. og 18. öld fóru menn að byggja timburhús. Þau voru byggð undir 

sterkum dönskum áhrifum enda um sama leiti sem íslenskir iðnaðarmenn fóru að 

sækja iðnnám til Danmerkur. Nokkur af þessum elstu íslensku timburhúsum hafa 

varðveist frá þessum tíma. Má þar nefna Húsið á Eyrarbakka sem var byggt árið 

1765 og pakkhúsið á Hofsósi sem var byggt árið 1777. Smíðahús á Skipalóni var 

byggt um miðja 19. öld en ber þó svipmót hins gamla danska byggingarlags. Af yngri 

gerðum timburhúsa má nefna Viktoríuhús í Vigur sem byggt var um 1860 og 

Assistentahús á Eyrarbakka frá árinu 1881 sem áfast er Húsinu.  

Þá eru ónefnd svokölluð steinhús, byggingaraðferð sem var tíðkuð hér á landi 

en ekki útbreidd. Aðferðin var sú að grjót var höggvið til að hætti steinsmiða. Má 

nefna hér fyrst Alþingishúsið við Austurvöll sem er þekktast þeirra, glæsilega 

byggingu sem ber fallegu handverki steinsmiða fyrri tíma vitni. Aðdragandi 

byggingarinnar var sá að á Alþingi 1867 var samþykkt ályktun um að minnast 

þúsund ára Íslandsbyggðar með þjóðhátíð árið 1874 og með því að reisa í Reykjavík 

alþingishús úr íslenskum steini. Haustið 1879 var hafist handa við bygginguna sem 

stóðst áætlun og stóð fullsmíðað áður en þing kom saman sumarið 1881.6 Einnig má 

nefna Hegningarhúsið á Skólavörðustíg sem var byggt árið 1871 og sæluhús við 

                                                           
5
 Sama heimild 

6
 Af vef Alþingis – Byggingarsaga Alþingishússins: http://www.althingi.is/vefur/um_hus.html sótt 27. 

október 2010. 

http://www.althingi.is/vefur/um_hus.html
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Jökulsá á Fjöllum sem byggt var árið 1883 en það er hlaðið úr tilhöggnu grjóti af 

svæðinu. Þá má enn nefna  prestsbústað á Sauðanesi á Langanesi, byggt árin 1879-

81 og Nesstofu við Seltjörn sem byggð var árin 1761-63 en af þessu má sjá að 

byggingaraðferðin var viðhöfð um allt land og viðhöfð þróuð og hefðbundin 

steinhöggstækni.  

  Að lokum verður að geta þess að sú byggingaraðferð sem mest hefur verið 

notuð hérlendis og er ráðandi byggingaraðferð í dag er steinsteypa húsa en þau 

fyrstu af þeirri gerð voru byggð hér á landi skömmu fyrir aldamótin 1900. Það fyrsta 

var byggt á Akranesi á árunum 1876 - 1882.7 Fram til ársins 1915 voru timburhúsin 

þó ráðandi húsagerð en það ár varð stórbruni í miðbæ Reykjavíkur þar sem fjöldi 

timburhúsa varð eldi að bráð og heitar umræður spunnist um byggingarhætti og 

skipulag, var þá timburhúsum nánast algjörlega hafnað í byggingarsamþykkt 

Reykjavíkur. Eftir þetta varð steinsteypan ráðandi byggingaraðferð. Sum elstu 

steinsteypuhúsin voru byggð að fyrirmynd steinhleðsluhúsa erlendra húsameistara og 

fylgdu þannig húsasmiðir að nokkru leyti þeirri erlendu fyrirmynd sem til var í landinu.8  

Sú mikla uppbygging sem átt hefur sér stað við mannvirkjagerð undanfarin ár 

byggir að mestu leyti á þessari síðastnefndu byggingaraðferð. Þróaðri 

byggingaraðferðir kölluðu á meiri þekkingu og nám í fræðunum var sótt til annarra 

landa. Hér á eftir verður enn litið yfir farinn veg og skoðað stuttlega hvenær iðnnám 

hófst ásamt námi í húsagerðarlist og þróun byggingariðnaðarins í framhaldi af því. 

2.2. Lærðir menn 

Fyrstu sagnir af iðnmenntuðum mönnum eru frá 17. og 18. öld. Frá þeim tíma er 

vitað um nokkra menn sem luku sveinsprófi í Kaupmannahöfn og komu heim eftir að 

hafa lokið námi. Þeim mönnum sem luku námi í trésmíðum fjölgaði svo til muna á 19. 

öld. Allmargir þeirra sem fóru utan og luku iðnnámi tóku nema og kenndu þeim iðn 

sína. Þar að auki fluttu hingað erlendir iðnaðarmenn af og til og lögðu hér stund á iðn 

sína. Því til áréttingar má nefna að báðir smiðirnir sem luku endurbyggingu 

dómkirkjunnar í Reykjavík árið 1847 dvöldu hér áfram nokkur ár eftir að því verki 

lauk. Má gera ráð fyrir að þeir hafi skilið eftir sig verkþekkingu hér og áhuga á 

iðngreininni þar sem smiðum fjölgaði hér í kjölfarið. Árið 1850 var álitið að í landinu 

                                                           
7
 Aðgengilegt á vef Þjóðminjasafnsins http://www.natmus.is/minjar-og-rannsoknir/husasafn/ sótt 27. 

október 2010. 
8
 Guðmundur Hannesson, Húsagerð á Íslandi, Prentsmiðjan Edda, Reykjavík 1942, bls. 240-266 

http://www.natmus.is/minjar-og-rannsoknir/husasafn/
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væru 65 trésmiðir. Árið 1901 voru þeir orðnir 495 og árið 1920 hafði þeim fjölgað í 

871 en starfsheitið trésmiður jafngilti starfsheitinu húsasmiður síðar.9 

Upp úr 1930 voru hér nokkrir menntaðir arkitektar sem tóku að teikna og hanna 

húsbyggingar. Nokkrir arkitektar hösluðu sér þá völl í höfuðstaðnum og brátt fylltu þeir 

tuginn.10  Arkitektar létu til sín taka og fjórði áratugurinn er talinn hafa sýnt hæga en 

markvissa þróun, úrvinnslu uppsafnaðrar reynslu og aðlögun nýrra alþjóðlegra 

sjónarmiða í húsagerð að íslenskum aðstæðum.11 

Þessi fámenni hópur arkitekta gat ekki sinnt öllum þeim verkefnum sem þurfti að 

leysa, enda lifði góðu lífu sú gamla hefð að ýmsir aðrir en þeir teiknuðu hús enda engin 

ákvæði í byggingarsamþykkt Reykjavíkur sem gerði ráð fyrir sérmenntun í 

húsagerðarlist.12 Árið 1978 var loks sett í lög, að rétt til að gera aðaluppdrætti og 

séruppdrætti af húsum og öðrum mannvirkjum hefðu arkitektar, byggingarfræðingar, 

tæknifræðingar og verkfræðingar, hver á sínu sviði. Hins vegar héldu aðilar sínum rétti 

til að teikna hús, sem höfðu hlotið hann áður en lögin gengu í gildi sem var síðan 

áréttað í byggingarreglugerð árið 1992. 

2.3. Málefni Reykjavíkur 

Hagur Reykvíkinga vænkaðist mjög á árum síðari heimsstyrjaldarinnar svo þeir gátu 

farið að huga að því að byggja stærri og voldugri hús. Skjótfenginn stríðsgróðinn 

gerði að verkum að allir vildu byggja, flestir fljótt og margir stórt.
13 Á árunum eftir stríð 

var þó ekki auðvelt að fá lóð undir hús því tíma tók að gera land byggingarhæft og því 

mæddi mjög á bæjaryfirvöldum. Reynt var að hraða framkvæmdum við gatnagerð og 

lagnaveitum sem því fylgdi. Byggðin í Reykjavík dreifðist hratt svo yfirvöld urðu að huga 

að nýjum lóðum fyrir húsbyggingar víða í bæjarlandinu. Þessar miklu framkvæmdir 

voru bæjarfélaginu dýrar allt þar til tekin var upp sú býbreytni að innheimta 

gatnagerðargjöld en vísir að þeim kom ekki til fyrr en um 1960.14  

Fyrir kom að eldri byggingum þurfti að fórna á kostnað nýs skipulags. Í dómi 

Hæstaréttar nr. 97/1954 var tekist á um afdrif húss sem ekki var byggingarleyfi fyrir 

og stóð í vegi nýs skipulags. G hafði keypt gamalt hús að hruni komið árið 1946 sem 

                                                           
9
 Lýður Björnsson, Ágrip af 50 ára sögu Meistarfélags húsasmiða 1954-2004, bls. 9.  

10
 Hörður Ágústsson: Ágrip af húsagerðarsögu þéttbýlis á Íslandi, Reykjavík 1979,  bls. 21. 

11
 Sama heimild bls. 19. 

12
 Stjórnartíðindi  1944, A, bls. 80-82. 

13
 Hörður Ágústsson, Íslensk húsagerð, Reykjavík, Líf og land, 1979. bls. 48.  

14
 Aðalskipulag Reykjavíkur 1962-83. Reykjavík 1966, bls. 65. 
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breski herinn byggði sem baðhús á hernámsárunum. G innréttaði húsið og bjó síðan 

í því. G hafði ekki haft hugsun á því að sækja um byggingarleyfi og kærði því 

byggingarfulltrúinn í Reykjavík málið til sakadómara og krafðist niðurrifs á húsinu. 

Niðurstaða  á báðum dómsstigum var sú að henni yrði gert að sæta niðurrifi hússins 

á eigin kostnað. Kemur fram í séráliti tveggja dómenda að þeir telji að ákæruvaldið 

eigi ekki aðild að málinu heldur Reykjavíkurbær og vildu vísa málinu frá af þeim 

sökum. Á þessum árum voru í gildi lög nr. 27/1951 um meðferð opinberra mála þar 

sem sagði í 2. gr. um gildissvið laganna að þau giltu meðal annars um mál til 

brottnáms ólögmæts ástands eða til að koma fram viðurlögum fyrir það, öðrum en 

refsingu, enda ætti fyrirsvarsmaður almenningshagsmuna aðild. Féll því málið undir 

lög um meðferð opinberra mála og valdstjórnin því réttur aðili málsins. 

Á þessum tímum hafta og erfiðra aðdrátta í kringum 1950 stóð skortur á góðu 

byggingarefni húsagerð fyrir þrifum.15 Var því sem næst  öll öflun byggingarefnis erfið, 

bæði var það dýrt og torfengið og háð leyfi yfirvalda og því reyndi fólk að forðast bruðl 

eftir mætti.16 Hörgull var á húsnæði á fimmta og sjötta áratugnum og því var reynt að 

byggja sem mest á sem skemmstum tíma og er talið að á vissum tímaskeiðum hafi 

byggingarhraðinn unnið gegn byggingarlistinni. Tíminn frá úthlutun  lóðar og útgáfu 

byggingarleyfis þar til tilvonandi eigendur kröfðust þess að hafist yrði handa við 

framkvæmdir var oft mjög stuttur.17 Á sjötta áratugnum voru fjölbýlishús byggð í stórum 

stíl, einbýlis- og raðhúsahverfi risu eftir sömu eða áþekkum teikningum og 

byggingameisturum var úthlutað byggingarleyfi fyrir húsum eða blokkum sem þeir seldu 

síðan hverjum sem vildi.18   

Engir samningar um kaup og kjör voru í gildi í landinu á þessum árum og því 

var hver og einn iðnaðarmaður sjálfráður um kaup og kjör sín þó framboð og 

eftirspurn réði oftast verðskrá þeirra. Þetta ástand var mörgum trésmiðum 

áhyggjuefni þar sem undirboð voru algeng þegar minna var að gera. Margir trésmiðir 

höfðu numið iðn sína erlendis og komist þar í kynni við samtök iðnaðarmanna. Það 

varð til þess að hópur trésmiða í Reykjavík tók sig saman 18. febrúar 1899 og 

stofnaði samtök sem sjá áttu um að samræma kauptaxta sem allir ættu kost á að 

fylgja. Það var svo hinn 17. desember árið 1899 að Trésmiðafélag Reykjavíkur var 

                                                           
15

 Trausti Valsson: Reykjavík. Vaxtarbroddur, þróun höfuðborgar, Ritfregnir 1987, bls. 55, 58-59, 62.  
16

 Sbr. Stjórnartíðindi  1947, B. Reykjavík 1947, bls. 155-163. 
17

 Hörður Ágústsson: „Íslensk húsagerð“, bls. 48. 
18

 Þór Sandholt, Hugleiðingar um íbúðarhús í Reykjavík, Byggingarfélag verkamanna í Reykjavík 
fimmtán ára,  Reykjavík 1954, bls. 83. 
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stofnað. Félagið varð þróttmikið og lét ýmis hagsmunamál stéttarinnar til sín taka, 

fjallaði meðal annars um æskilegar breytingar á byggingarsamþykkt Reykjavíkur, 

iðnaðarlöggjöf og reglugerð um prófsmíði.19 Félagið starfaði óbreytt af mismiklum 

krafti til ársins 1954 en þann 4. júní sama ár var félaginu skipt í annars vegar 

Trésmiðafélag Reykjavíkur og hins vegar Meistarafélag Reykjavíkur. Skipting 

félagsins var ekki sársaukalaus og tók nokkur ár að jafna ýmsan ágreining milli 

félaganna. Meistarafélag húsasmiða varð síðan aðili að Vinnuveitendasambandi 

Íslands og varð viðsemjandi Trésmiðafélagsins um kaup og kjör sveina í iðninni.20 

Ennfremur hefur sá hópur sem telur til meistara í iðngreinum orðið sá hópur sem 

hefur verið einn stærsti snertiflötur byggingaryfirvalda þegar kemur að hinum ýmsu 

eftirlitsstörfum og leyfisveitingum til mannvirkjagerðar. Hér hefur verið drepið lítillega 

niður í sögu byggingariðnaðarins hér á landi án þess þó að skoða hvernig saga 

löggjafar hefur gengið í takt við þróunina. Verður hér á eftir farið í þann þátt 

sögunnar. 

 

1.4 Saga löggjafar um byggingarmálefni á Íslandi. 

Allt fram á nítjándu öld giltu hér á landi engar sérstakar reglur um húsbyggingar 

heldur var eins og komið er fram byggt á þekkingu sem gekk mann fram af manni.  

Í byrjun 20. aldar eru fyrst sett í lög ákvæði sem lúta að byggingamálum. 

Mismunandi reglur giltu hér á landi annars vegar í þéttbýli og hins vegar í dreifbýli 

framan af tuttugustu öldinni. Gilti það bæði hvað varðaði stjórn og meðferð 

byggingarmála og einnig þær kröfur sem gerðar voru til byggingar mannvirkja eða 

allt þangað til fyrstu heildarlög um byggingarmálefni sem giltu jafnt fyrir allt landið 

tóku gildi 1. janúar 1979, svokölluð byggingarlög, nr. 54/1978.  

Verður nú farið stuttlega yfir það hvernig iðnaðar- og byggingarlöggjöf þróaðist 

í takt við auknar kröfur og þekkingu manna á málefninu. Um byggingarmálefni giltu 

ekki sömu lög um landið allt. Annars vegar voru í gildi lög um byggingarmálefni í 

þéttbýli og hins vegar lög um byggingarmálefni í dreifbýli. Í þéttbýli giltu um langan 

tíma ákvæði laga nr. 19/1905, um byggingarsamþykktir fyrir verslunarstaði og aðra 

skipulagsskylda staði, ásamt síðar tilkomnum lögum nr. 61/1944, um 

byggingarmálefni Reykjavíkur. Á þessum lögum byggðust síðan 

                                                           
19

 Lýður Björnsson, Ágrip af 50 ára sögu Meistarfélags húsasmiða 1954-2004, bls. 13. 
20

 Sama heimild, bls. 27. 
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byggingarsamþykktir fyrir þá þéttbýlisstaði sem féllu undir lögin þar sem finna mátti 

ákvæði meðal annars um gerð uppdrátta og bygginga. Um byggingarmálefni í 

dreifbýli voru hins vegar ekki sett lög fyrr en með lögum nr. 108/1945. Þau lög voru 

sett um byggingarsamþykktir fyrir dreifbýli, sveitir og þorp sem ekki töldust löggiltir 

verslunarstaðir. Ákvæði laganna gerðu sýslunefndum að semja byggingasamþykktir 

fyrir hlutaðeigandi sýslu sem flestar framkvæmdu það í kjölfar lagasetningarinnar. Í 

þessum byggingarsamþykktum sem settar voru á grundvelli laganna var nær 

eingöngu tekið á stjórnsýslu og meðferð byggingarmála sýslnanna en lítið tekið á 

tæknilegum atriðum sem síðar varð. Félagsmálaráðuneytið sem fór með yfirstjórn 

byggingarmála gaf svo út árið 1967 fyrirmynd að byggingarsamþykktum fyrir löggilta 

verslunarstaði og aðra skipulagsskylda staði. Það varð síðan fyrirmynd fjölda 

sveitarfélaga að nýjum byggingarsamþykktum sem þau settu sér í kjölfarið.21 

Fleiri lög voru sett á þessum tíma sem snerta byggingariðnað á einn eða 

annan hátt. Lög um iðnaðarstarfsemi voru samþykkt á Alþingi árið 1927 með lögum 

nr. 18/1927 um iðju og iðnað. Þá var iðnlöggjöfinni skipt í tvo meginþætti, iðju og 

iðnað, eins og heiti laganna bar með sér. Í 1. gr. laganna sagði: „Iðja merkir í lögum 

þessum, allan annan iðnað en handiðnað og heimilisiðnað, hvaða efni eða orka, 

vélar eða önnur tæki, sem notuð eru og hvaða vörur eða efni, sem framleidd eru. Í 

13. gr. sagði svo um iðnað: „Iðnaður heitir í lögum þessum hver sú grein 

handiðnaðar sem sérnám þarf til og láti gera sérstakt sveinspróf samkvæmt 

reglugerð um iðnaðarnám―. Hér má sjá sett í lög kröfur um sérhæfingu sem krefst 

menntunar. Má af orðalaginu geta sér til um að hér hafi hugtakið iðnaðarmaður orðið 

til sem sérmenntaður aðili í iðngrein sem síðan flokkaðist í mismunandi iðngreinar. 

Þess má geta hér að áður fyrr var samnefnari yfir iðnaðarmenn orðið snikkarar, þeir 

sáu um allar greinar iðnaðar hvort sem var múraraiðn eða trésmíðar eða annað. 

Þessi lög frá 1927 höfðu langan gildistíma með litlum breytingum allt til ársins 1971 

þegar ný lög voru gefin út með áorðnum breytingum sem lög nr. 79/1971 um iðju og 

iðnað. Í þeim lögum var skilgreining á iðju og iðnaði óbreytt og litlar breytingar innan 

þeirra sem skipta máli í þessari umfjöllun. 

  Vorið 1978 voru svo lög um iðju og iðnað felld úr gildi með gildistöku nýrra 

laga sem báru heitið iðnaðarlög nr. 42/1978. Í þeim lögum var ekki lengur gerður 

greinarmunur á iðju og iðnaði heldur er talað um iðnað sem samheiti yfir bæði 
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 Frumvarp til laga um mannvirki, athugasemdir við lagafrumvarpið liður 2. 
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hugtökin. Þar var þó enn gerður skýr greinarmunur á verksmiðjuiðnaði og löggiltum 

iðngreinum að því er að starfsréttindum laut og starfsheimildum þeirra sem stóðu 

fyrir rekstri á sviði iðnaðar. Heimilisiðnaður var þó undanþeginn ákvæðum laganna. 

           Er ekki ólíklegt að á þessum tíma hafi orðræða um rétt neytenda á 

neytendamarkaði verið farin að hafa áhrif og því hafi neytendasjónarmið haft vægi 

við gerð laganna sem sjá má meðal annars af þeirri hugsun að setja 

heimildarákvæði um að einn byggingarstjóri geti farið með heildarábyrgð á 

byggingarframkvæmdum, en rökstyðja má iðnréttindi og þar með réttindi 

byggingarstjóra sem tilhögun er tryggir hag neytandans þar sem hann má frekar 

vænta góðrar og ábyggilegrar þjónustu og vöru, skipti hann við fagaðila sem eiga að 

vera sérfræðingar á sínu sviði.22 

Eins og þegar er komið fram var það svo í ársbyrjun 1979 að samþykkt voru 

ný byggingarlög nr 54/1978. Í 1. gr. laganna var kveðið á um að lögin giltu fyrir landið 

allt. Var það tekið sérstaklega fram þar sem byggingarlöggjöf fram að þeim tíma 

hafði haft  staðbundið gildi þannig að ekki giltu sömu lög allsstaðar. Þau felldu úr gildi 

ýmis ákvæði eldri laga sem þóttu úrelt þó ýmislegt væri tekið upp úr hinum 

staðbundnu byggingarsamþykktum ásamt ýmsum nýjungum sem þóttu nauðsynlegar 

í breyttu umhverfi mannvirkjagerðar. Í lögunum mátti finna meðal annars það nýmæli 

að setja skyldi byggingarreglugerð þar sem sett yrðu ítarleg ákvæði um hin ýmsu 

tæknilegu svið byggingarmála. Þá kom einnig fram í lögunum  ákvæði um hvernig 

stjórn byggingarmála skyldi háttað meðal annars um starfsemi byggingarnefnda með 

byggingarfulltrúa sem framkvæmdastjóra þeirra ásamt menntunarkröfum og öðrum 

skilyrðum sem gera mátti til þeirra sem ynnu við hönnun húsa og annarra 

mannvirkja. Séð var til þess að þeir hönnuðir sem þegar höfðu staðbundna 

viðurkenningu til að leggja uppdrætti fyrir bygginganefnd héldu rétti sínum. Í þessum 

lögum kom fyrst fyrir ákvæði um byggingarstjóra eins og fram er komið. Var þar um 

að ræða nýja neytendavæna hugsun en samkvæmt flestum eldri 

byggingarsamþykktum á skipulagsskyldum þéttbýlisstöðum veittu byggingarnefndir 

húsasmíðameisturum og múrarameisturum löggildingu til að hafa umsjón með og 

bera ábyrgð á byggingarframkvæmdum. Var það svo að við hverja leyfisskylda 

byggingu í þéttbýli þurfti tvo löggilta meistara til framkvæmdanna sem báru ábyrgð á 

verkinu. Í dreifbýli var byggingarnefndum hins vegar heimilt að veita einum 
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 Sigmar Árnason, Byggingarlögfræði Landssamband iðnaðarmanna, Reykjavík 1986. bls. 2. 
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byggingarmeistara, húsasmíðameistara eða múrarameistara, réttindi til að standa 

einn fyrir byggingarframkvæmdum og var hann þá einn ábyrgur fyrir öllu verkinu.  

Af greinargerðinni með frumvarpinu má ráða að uppruna 

byggingarstjóraákvæðisins megi rekja til framangreindra ákvæða um ábyrgð eins 

iðnmeistara. Fram kom í nefndaráliti neðri deildar Alþingis með frumvarpinu að ólíkar 

hugmyndir hafi verið uppi um hvað fælist í hugtakinu byggingarstjóri. Taldi nefndin að 

staða byggingarstjóra næði til viðurkenningar byggingarnefndar á byggingarstjóra 

vegna afmarkaðrar framkvæmdar sem byggingarleyfi væri veitt fyrir en ekki 

réttindastaða sem menn fengju í eitt skipti fyrir öll með löggildingu. Segja má að 

þetta fyrirkomulag hafi haldist allar götur síðan. Í lögunum var ákvæðið um 

byggingarstjóra valkvætt þar sem aðeins var um heimild að ræða en ekki skyldu til 

að ráða byggingarstjóra að verki. Það varð til þess að í framkvæmd var heimildin til 

að skipa byggingarstjóra lítið notuð. Hins vegar þurftu viðkomandi iðnmeistarar, í 

fyrstu aðeins húsasmíðameistarar og múrarameistarar, en síðar einnig aðrir 

iðnmeistarar, að undirrita yfirlýsingu um ábyrgð sína á verki áður en byggingarleyfi 

var gefið út.23 Í framhaldi af gildistöku þessara laga var einnig birt yfirgripsmikil 

byggingarreglugerð nr. 298/1979. 

Undir lok níunda áratugarins var svo komið að talin var brýn þörf á breytingum 

á byggingarlöggjöfinni. Var frumvarp til nýrra byggingalaga lagt fyrir Alþingi á 113. 

löggjafarþingi 1990–1991, en náði ekki fram að ganga. Það var aftur lagt fyrir þingið 

á 115. löggjafarþingi 1991 – 1992 og enn aftur á 118. löggjafarþingi 1994 –  1995 en 

náði ekki enn fram að ganga.  Á 121. löggjafarþingi 1996 var enn lagt fram frumvarp 

til skipulags- og byggingarlaga sem unnið var í Umhverfisráðuneytinu í samvinnu við 

Samband íslenska sveitarfélaga og Skipulag ríkisins. Ákveðið var að sameina 

skipulags- og byggingarlög í einum lagabálki til hagræðis en sveitarfélögin í landinu 

höfðu kallað sérstaklega eftir endurskoðun laganna með tilliti til einföldunar á 

afgreiðslu mála á þessu sviði, sérstaklega á skipulagssviði. Það varð til þess að við 

heildarendurskoðun laganna og setningu sameiginlegra skipulags- og byggingarlaga 

nr. 73/1997, var fyrst og fremst tekið á skipulagsþættinum meðan sá hluti laganna er 

sneri að mannvirkjagerð og stjórnsýslu byggðust að mestu leyti á ákvæðum 

byggingarlaganna frá 1978.  

                                                           
23

 Frumvarp til laga um mannvirki, athugasemdir við lagafrumvarpið liður 2. 
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Það nýmæli var í lögunum að sett var á fót sérstök úrskurðarnefnd skipulags- og 

byggingarmála sem úrskurða skyldi í málefnum er vörðuðu byggingamál. Þá var 

gerð sú breyting frá fyrri lögum að í stað heimildarákvæðis til að ráða byggingarstjóra 

við gerð hvers mannvirkis var það gert skylt, auk þess sem byggingarstjóra var gert 

að taka sérstaka ábyrgðartryggingu. Einnig voru ákvæði um löggildingu og 

ábyrgðartryggingu hönnuða sett fram með skýrari hætti og ný ákvæði sett um 

sérstaka samræmingar- og prófhönnuði. Þá var ennfremur það nýmæli í lögunum að 

heimila byggingarfulltrúum að fela  faggiltri skoðunarstofu yfirferð og samþykkt 

séruppdrátta.  

Ný byggingarreglugerð nr. 441/1998 tók svo gildi þann 9. júlí 1998 (hér eftir 

nefnd brg.) þar sem m.a. kemur fram regluverk um hönnun mannvirkja, útlit og 

samsvörun við næsta umhverfi, hagkvæmni og notagildi, aðgengi fatlaðra, öryggi, 

tæknilegan frágang, byggingarefni, burðarþol, einangrun, lagnakerfi, hollustuhætti og 

brunavarnir ásamt ýmsu fleiru. Ennfremur hefur verið settur fjöldi staðla þar sem er 

að finna nánari fyrirmæli um ýmis atriði er varða gerð og búnað bygginga, verklag og 

vinnuaðferðir við mannvirkjagerð.  

2.4. Staðan í dag 

Óhætt er að segja að byggingamarkaður á Íslandi hafi hrunið á haustdögum 2008 í 

kjölfar þeirra efnahagsþrenginga sem dundu yfir þegar íslenska bankakerfið féll. 

Mikið hafði verið byggt á öllu landinu á árunum á undan enda aðgengi að lánsfé 

auðvelt. Þær raddir voru háværar að hinn mikli hraði sem orðinn var á byggingu 

mannvirkja kæmi niður á gæðum þess. Mikið álag var á byggingarfulltrúaembættum 

víðs vegar um landið eins og sjá má á tölulegum upplýsingum frá Fasteignamati 

ríkisins en stofnunin hefur haldið utan um fjölda fullgerðra íbúða í landinu allt frá 

árinu 1997. Árið 2007 var lokið við byggingu 3.348 íbúða sem var met ár en auk 

þessa fjölda íbúðarhúsnæðis var einnig byggt mikill fjöldi verslunar- og 

iðnaðarhúsnæðis auk virkjanaframkvæmda. Má þar nefna miklar framkvæmdir við 

Kárahnjúkavirkjun sem jafnframt er stærsta virkjunarframkvæmd sem Íslendingar 

hafa ráðist í. Á árinu 2008 var lokið við byggingu 2968 íbúða og 898 íbúða árið 2009. 

24  

                                                           
24

 Aðgengilegt á vef Hagstofu Íslands:    
http://www.hagstofa.is/?PageID=670&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=IDN03001%26ti=Bygging+%E
Db%FA%F0arh%FAsa+%E1+%F6llu+landinu+1970%2D2009++%26path=../Database/idnadur/byggi
ngar/%26lang=3%26units=Fjöldi/rúmmetrar, Sótt 3. nóvember 2010. 

http://www.hagstofa.is/?PageID=670&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=IDN03001%26ti=Bygging+%EDb%FA%F0arh%FAsa+%E1+%F6llu+landinu+1970%2D2009++%26path=../Database/idnadur/byggingar/%26lang=3%26units=Fjöldi/rúmmetrar
http://www.hagstofa.is/?PageID=670&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=IDN03001%26ti=Bygging+%EDb%FA%F0arh%FAsa+%E1+%F6llu+landinu+1970%2D2009++%26path=../Database/idnadur/byggingar/%26lang=3%26units=Fjöldi/rúmmetrar
http://www.hagstofa.is/?PageID=670&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=IDN03001%26ti=Bygging+%EDb%FA%F0arh%FAsa+%E1+%F6llu+landinu+1970%2D2009++%26path=../Database/idnadur/byggingar/%26lang=3%26units=Fjöldi/rúmmetrar
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Af þessum tölum má glögglega sjá hversu mikil afhroð íslenski byggingamarkaðurinn 

galt við hrunið og má gera ráð fyrir enn frekari samdrætti á byggingamarkaði en 

orðinn er ef skoðaðar eru spár Hagdeildar ASÍ þar sem gert er ráð fyrir ríflega 

fimmtungs samdrætti í íbúðarfjárfestingum á þessu ári. Þar er ennfremur talið að í 

dag séu til birgðir af nýju húsnæði til allt að tveggja ára eftir hinar miklu offjárfestingar 

í íbúðarbyggingum á árunum 2005 – 2008 og því ekki vert að gera ráð fyrir aukningu 

fyrr en síðari hluta árs 2012 og á árinu 2013.25 

Eins og komið er fram þá hefur tækni og hraða við byggingu mannvirkja fleygt 

fram undanfarin ár. Sífellt eru gerðar meiri kröfur um sérþekkingu bæði 

byggingaraðilanna sjálfra sem og opinberra aðila sem sjá um eftirlit með 

framkvæmdum.  

Endurskoðun skipulags- og byggingalaga hefur verið í gangi allt frá árinu 

2002. Gerð hefur verið sú breyting að skipulags og byggingarlögum  hefur nú verið 

skipt upp í tvo aðskilda lagabálka, annars vegar um mannvirki og hins vegar um 

skipulag. Frumvörp þessi, sem hafa verið unnin samhliða hvort öðru, voru fyrst lögð 

fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi árin 2006-2007. Frumvarp til mannvirkjalaga hefur 

ekki enn fengið afgreiðslu þingsins en var nýverið lagt fyrir þingið enn á ný. Í 

frumvarpinu koma fram umtalsverðar breytingar frá gildandi löggjöf. Frumvarp til 

skipulagslaga var, eins og komið er fram, samþykkt á yfirstandandi löggjafarþingi 

sem Skipulagslög nr. 123/2010 og taka gildi þann 1. janúar 2011.  

Í frumvarpi til nýrra mannvirkjalaga er farið vítt um aðdraganda frumvarpsins 

og skoðað hvernig til hefur tekist með framkvæmd gildandi laga. Hvar helstu 

brotalamir eru og hvernig megi bregðast við þeim með nýrri lagasetningu. Verður hér 

á eftir farið stuttlega yfir hvaða augum höfundar frumvarpsins líta þá framkvæmd.  

Í frumvarpinu kemur fram sú skoðun að sá þáttur laganna sem lýtur að 

byggingamálum hafa gengið nokkuð vel eftir með nokkrum undantekningum. Ber þar 

fyrst á góma ófullnægjandi byggingareftirlit sveitarfélaganna í landinu sem rekja má 

fyrst og fremst til þess að ekki hefur verið til staðar stofnun til að samræma störf 

byggingaeftirlitsins. Er talið að hér hafi vantað stofnun sem væri til ráðgjafar og 

leiðbeiningar byggingarfulltrúum um landið sem fært gæti framkvæmd þeirra í 

staðlað form sem gilti um landið allt. Er í frumvarpinu lagt til að sett verði á fót ný og 

                                                           
25

 Horfur í efnahagsmálum 2010 – 2013  Hagdeild ASÍ október 2010 bls. 10, Aðgengilegt á vefslóð: 
http://asi.is/Portaldata/1/Resources/_rsfundur/Haustsk_rsla_hagdeildar_AS__2010.pdf  Sótt 15. 
nóvember 2010. 

http://asi.is/Portaldata/1/Resources/_rsfundur/Haustsk_rsla_hagdeildar_AS__2010.pdf
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öflug Byggingarstofnun sem fari með byggingarmál. Er henni ætlað að samræma 

eftirlit meðal annars með því að reka rafrænt gagnasafn með skoðunarhandbókum, 

leiðbeiningum og upplýsingum um byggingareftirlit á landsvísu.  

Höfundar frumvarpsins telja að sú öra þróun sem er í mannvirkjagerð og 

stöðugt flóknari viðfangsefni sem kalli á aukna sérhæfingu á hinum ýmsu sviðum 

krefjist skýrrar og aðgengilegar reglusetningar sem tryggi öryggi og hollustuhætti 

mannvirkja. Því verði í hinum nýju lögum gerð skýr krafa um hæfni og öguð 

vinnubrögð þeirra sem að mannvirkjagerð koma ásamt markvissu og faglegu 

byggingareftirliti en jafnframt sé notast við alla þá tækni sem til er í nútímasamfélagi 

til þess að eftirlitið verði ekki of kostnaðarsamt eða flókið. Ein af þeim hugmyndum 

sem settar eru fram til einföldunar á framkvæmd eftirlitsþáttarins er að setja ákvæði 

sem heimila sveitarstjórnum að starfrækja byggingarnefnd með samþykkt 

sveitarstjórnar í stað skyldu samkvæmt gildandi löggjöf, ásamt því að veita 

byggingarfulltrúa hvers sveitarfélags almennt umboð til að gefa út byggingarleyfi fyrir 

tilteknum mannvirkjum, auk þess að gera strangari kröfur til faglegrar hæfni 

byggingarfulltrúa. Hugsunin með þessu er sú að gera byggingarnefndir óþarfar.  

Þá kemur einnig fram í frumvarpinu ákvæði um að allt eftirlit fari fram í 

samræmi við ákvæði skoðunarhandbóka sem verða hluti af rafrænu gagnasafni 

Byggingarstofnunar sem á jafnframt að ýta undir að eftirliti verði í auknum mæli falið 

faggiltum skoðunarstofum.  Að lokum er lagt til að tekið verði upp svokallað 

gæðastjórnunarkerfi til að leitast við að tryggja öguð vinnubrögð þeirra sem að 

mannvirkjagerð koma.  

Þá telja höfundar frumvarpsins að almennt hafi ákvæði gildandi laga um 

hönnuði virkað vel í framkvæmd. Öðru máli gegni um ákvæði er varða 

byggingarstjóra. Verður höfundur þessarar ritgerðar að taka undir það sjónarmið. 

Talið er að ákvæðin hafi verið að nokkru leyti óljós og deilt hafi verið um umfang 

ábyrgðar byggingarstjóra á framkvæmdum en í lögunum segir að þeir beri ábyrgð á 

að byggt sé í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir.  

Ábyrgð byggingarstjóra á faglegri framkvæmd hefur verið á reiki og þá 

sérstaklega hvort og þá að hvaða marki byggingarstjóri beri ábyrgð á faglegum 

vinnubrögðum iðnmeistara. Í hinu nýja frumvarpi til mannvirkjalaga er leitast við að 

skýra hlutverk byggingarstjórans þar sem aðaláherslur  eru lagðar á hann sem 

faglegan fulltrúa eiganda mannvirkis, hann sjái um framkvæmd innra eftirlits við 

mannvirkjagerð og samskipti við hönnuði, iðnmeistara og byggingaryfirvöld. Þá er 
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gert ráð fyrir að starf byggingarstjóra sé aðalstarf hans a.m.k. þegar um er að ræða 

umfangsmikla mannvirkjagerð en á það hefur vantað í tíð gildandi laga þar sem starf 

byggingarstjóra hefur oftar en ekki verið aukastarf hans. Telur höfundur þessa rits að 

með þeim breytingum sem boðaðar eru í frumvarpinu sé hugsanlega vikið eitthvað 

frá hinni ríku ábyrgð sem lögð er á hendur byggingarstjóra í gildandi löggjöf. Ábyrgð 

sem að mati höfundar stenst oft ekki grundvallar hugsun skaðabótaréttarins um 

saknæmi aðila það er að segja saknæmisskilyrðanna ásetnings og gáleysis. Um 

þann þátt verður nánar fjallað í kafla 3.6.2 um ábyrgð byggingarstjóra.  

Höfundar frumvarpsins telja að þvingunarúrræði byggingayfirvalda í gildandi 

löggjöf ásamt viðurlögum hafi reynst nokkuð vel hvað varðar úrræði til að knýja á um 

framkvæmdir þar sem lögum og reglum hefur ekki verið fylgt en þegar kemur að því 

að stöðva framkvæmdir hafi skort skýr ákvæði sem heimila eftirlitsaðila að stöðva 

framkvæmdir eða fyrirskipa lokun mannvirkis. Því er lagt til í frumvarpinu að slíkar 

heimildir verði lögfestar. 

Að lokum er nefnt til sögunnar atriði sem ekki hefur tekist vel í framkvæmd 

gildandi laga en það varðar svokallaðar stöðu- og lokaúttektir á mannvirkjum, sem 

sérstaklega er fjallað um í brg. Þessar úttektir, þó sérstaklega lokaúttekt, fara mjög 

sjaldan fram í raun og er því sérstaklega tekið á þessum þáttum í frumvarpinu þar 

sem lagt er til að óheimilt verði að taka í notkun mannvirki nema byggingarfulltrúi eða 

annar útgefandi byggingarleyfis hafi gefið út vottorð um að fram hafi farið svokölluð 

öryggisúttekt þar sem farið er yfir öryggis- og hollustuhætti bygginga. Þá eru 

ennfremur sett ítarlegri ákvæði um lokaúttektir mannvirkja þar sem meðal annars er 

gert ráð fyrir að heimilt sé að gefa út lokaúttektarvottorð með athugasemdum ef 

mannvirki er ekki fullbúið að öllu leyti.26 Er reynsla höfundar sem byggingarstjóri á 

sömu lund og hér er sagt. Um er að ræða brotalöm sem þurfti að taka á með skýrum 

hætti. Svo virðist sem höfundum frumvarpsins sé vel kunn nauðsyn þess að setja 

þetta mál í ákveðnar skorður með því að setja ströng skilyrði fyrir því að þetta verði 

leyft. 
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 Þessi kafli er byggður á upplýsinum úr frumvarpi til laga um mannvirki. 
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3. Stjórnsýsla byggingarmála 

Nokkrir opinberir aðilar sinna hinum mismunandi málefnum er varða mannvirkjagerð 

á einn eða annan hátt og er hlutverk hvers og eins markað í lögum og reglugerðum. 

Verður í þessum kafla fyrst vikið að stjórnsýslulögum sem gegna veigamiklu hlutverki 

við allar ákvarðanir sem teknar eru á stjórnsýslusviði. Þá verður skoðað hvaða 

opinberir aðilar það eru sem snerta byggingarmál á einhvern hátt með stuttri 

umfjöllun um aðkomu hvers og eins. Verður þó lögð lang mest áhersla á verksvið 

sveitarstjórna og embætti byggingarfulltrúa þar sem þau hafa ríkustu skyldum að 

gegna varðandi efni ritgerðarinnar bæði um eftirlit með framkvæmdum og úrræði 

þegar byggt er á skjön við lög og reglur eða gildandi skipulag.  

3.1. Stjórnsýslulög  

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 (hér eftir ssl.) gilda um alla opinbera stjórnsýslu er varðar 

ákvarðanir um rétt og skyldu manna, þar á meðal um aðal efni þessarar ritgerðar, 

ákvarðanir sveitarfélaga. Lögin eru almenn og taka til allrar stjórnsýslunnar. Þau taka 

hinsvegar einungis til þeirra ákvarðana stjórnvalds sem teknar eru einhliða um 

réttindi eða skyldur aðila í skjóli stjórnsýsluvalds.27 Þau gilda til dæmis ekki um 

samninga sem stjórnvöld gera á einkaréttarlegum grunni svo sem samninga eða 

kaup á vörum eða þjónustu. Þegar tekin er ákvörðun um rétt eða skyldu manns er 

hann orðinn aðili máls en allflest ákvæði ssl. færir einungis aðila máls þau réttindi 

sem lögin kveða á um. Í lögunum er meðal annars getið um almennar 

málsmeðferðarreglur en þær sem hér skipta mestu eru svokallaðar meginreglur 

laganna sem eru þrjár en þær eru rannsóknarreglan sbr. 10. gr., jafnræðisreglan sbr. 

11. gr. og meðalhófsreglan sbr. 12. gr.. Verður hér á eftir vikið að þessum þremur 

meginreglum sem stjórnvöldum er sérstaklega gert að fara eftir við ákvarðanatöku. 

Rannsóknarregla 10. gr. setur stjórnvaldi þá skyldu á herðar að mál sé 

nægjanlega vel upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Samkvæmt því á stjórnvald 

ekki að taka afstöðu fyrr en talið er að nægjanleg gögn liggi fyrir til að mál teljist vel 

upplýst áður en ákvörðun er tekin. Sé mál tilfinnanlegt eða íþyngjandi er gerð því 

strangari krafa til að mál sé vel upplýst áður en ákvörðun er tekin.  Má til frekari 

glöggvunar nefna hér úrskurð úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála nr. 

74/2000 þar sem kærandinn Ó sótti um staðbundna löggildingu til að bera ábyrgð á 

                                                           
27

 Páll Hreinsson, Stjórnsýslulögin skýringarrit, Reykjavík 1994, bls. 44. 
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byggingarframkvæmdum í umdæmi Hafnarfjarðar. Hafði hann haft meistararéttindi í 

iðn sinni til fjölda ára. Var umsókn hans synjað með þeim rökum að hann uppfyllti 

ekki ákvæði sbl. meðal annars að ekki hafi fylgt umsókninni sérstök verkefnaskrá. Ó 

kærði synjunina til úrskurðarnefndarinnar sem sagði í niðurstöðu sinni:  

Ekki liggur fyrir að bæjaryfirvöld hafi kallað eftir slíkri verkefnaskrá frá kæranda eða 
leitað með öðrum hætti upplýsinga um hvort kærandi uppfyllti skilyrði laga og 
reglugerðar til þess að öðlast um sótt réttindi áður en ákvörðunin var tekin.  Þykir 
málsmeðferðin að þessu leyti fara í bága við rannsóknarreglu 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 
37/1993.  

Var synjun byggingarnefndar Hafnarfjarðar á umsókn Ó felld úr gildi á grundvelli 

þess að rannsóknarreglunnar var ekki gætt. 

Jafnræðisregla 11. gr. er sett til að stjórnvöld gæti samræmis og jafnræðis í 

lagalegu tilliti þegar teknar eru ákvarðanir á stjórnsýslustigi. Í því felst að sambærileg 

mál skuli hljóta sambærilega úrlausn í lagalegu samhengi. Hér má taka sem dæmi 

að hafi húseiganda við tiltekna götu verið leyft að setja kvist á hús sitt þá er ekki 

hægt að synja næsta íbúa sömu götu um byggingu sams konar viðbyggingar séu 

aðstæður hinar sömu. Má nefna sem dæmi úrskurð úrskurðarnefndar skipulags- og 

byggingarmála nr. 41/2005 þar sem eigendum tveggja lóða á svokölluðum Ellingsen 

reit í Reykjavík var gert að þola mismikið nýtingarhlutfall við gerð nýs deiliskipulags á 

svæðinu. Úrskurðarnefndin sagði meðal annars í niðurstöðu sinni: 

Enda þótt skipulagsvald sé óefað á hendi sveitarstjórna fellst úrskurðarnefndin á það 
með kæranda að óheimilt sé að mismuna lóðarhöfum verulega við ákvörðun um 
byggingarheimildir nema veigamiklar málefnalegar ástæður séu færðar fram er réttlæti 
slíka mismunun.  Þykir skorta nokkuð á að sýnt hafi verið fram á að slíkar ástæður 
væru fyrir hendi áður en ákvörðun um nýtingarhlutfall lóðanna að Grandagarði 2 og 
Mýrargötu 26 var tekin og var rökstuðningi fyrir hinni kærðu ákvörðun að þessu leyti 
áfátt.  Breytir síðari rökstuðningur undir rekstri kærumálsins ekki þessari niðurstöðu. 

Var ákvörðun borgarráðs um deiliskipulag fyrir Ellingsenreit felld úr gildi á grundvelli 

brots á jafnræðisreglunni. 

Meðalhófsregla 12. gr. er þriðja meginreglan. Hún gengur út á að stjórnvald 

skuli því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, 

verður ekki náð með öðru og vægara móti og þess gætt að ekki sé farið strangara í 

sakirnar en nauðsyn ber til. Með öðrum orðum ber stjórnvaldi að velja mildustu 

leiðina gangvart viðkomandi þótt fleiri úrræði séu tiltæk til þess að ná sama eða 

sambærilegu markmiði. Sem dæmi til frekari glöggvunar má nefna úrskurð 

Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála nr. 30/2004 þar sem kærð var 

ákvörðun skipulags- og byggingarnefndar Mosfellsbæjar sem hafnaði beiðni 
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lóðareiganda um ákveðna nýtingu á lóð sinni til jafns við aðra lóðareigendur í 

nágrenni við hann. Segir í  niðurstöðu nefndarinnar um málið: 

Með vísan til þess sem rakið hefur verið þykja ekki framkomin haldbær rök fyrir því að 
takmarka nýtingarmöguleika á landi kæranda svo verulega sem raun ber vitni.  Hefur 
ekki verið sýnt fram á almannaþörf eða aðrar máefnalegar ástæður fyrir slíkri 
takmörkun og ekki þykir í ljós leitt að þau skipulagsmarkmið, sem sett eru fram í 
greinargerð hins umdeilda skipulags væru fyrir borð borin þótt komið yrði til móts við 
óskir kæranda um aukna nýtingu á landi hans. Verður því fallist á kröfu kæranda um 
ógildingu hins kærða deiliskipulags en þar sem rökin að baki þeirri niðurstöðu lúta 
einungis að nýtingu á landspildu kæranda verður látið við það sitja með hliðsjón af 
meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga að fella skipulagsákvörðunina úr gildi að því er 
varðar land kæranda. 

Hér var talið að skipulagsákvörðun hefði brotið í bága við meðalhófsreglu ssl. og 

ákvörðunin felld úr gildi. Rétt er að nefna hér einnig málshraðaregluna sbr.  9. gr. þar 

sem segir að „ákvarðanir skulu teknar svo fljótt sem unnt er.“ Málshraðareglan 

tengist rannsóknarreglunni á þann hátt að rannsókn máls má ekki verða til að 

málshraðareglan verði brotin. Ljóst er að byggingaryfirvöld verða að gæta 

sérstaklega að þessum meginreglum stjórnsýsluréttarins við ákvarðanatöku sína en 

eins og sést af framangreindum málum er þessa ekki alltaf gætt þegar sveitarfélög 

taka ákvarðanir um málefni borgaranna og virðast borgararnir vera orðnir meðvitandi 

um rétt sinn að þessu leyti. 

Margar opinberar stofnanir koma að byggingarmálefnum með misjöfnum 

hætti. Verður í næsta kafla gerð lausleg skil á þeim aðilum sem hafa hvað mestum 

skyldum að gegna varðandi mannvirkjamál. Um er að ræða nokkuð tæmandi listun á 

þeim aðilum en einungis verður viðhöfð umfjöllun um þá aðila sem snerta efni 

ritgerðarinnar með beinum hætti. 

3.2. Opinberir aðilar sem hafa skyldum að gegna varðandi byggingarmál 

Er fyrst að nefna Umhverfisráðuneytið en ráðuneytið hefur yfirumsjón með 

skipulags- og byggingarmálum í landinu. Hlutverk ráðuneytisins varðandi 

byggingarmál eru á efsta stigi stjórnsýslunnar sem meðal annars felst í því að það 

undirbýr og gerir tillögur til frumvarpa fyrir Alþingi um skipulags- og byggingarlöggjöf 

og lög um mat á umhverfisáhrifum. Þá sér ráðuneytið um breytingar á skipulags-

reglugerð og byggingareglugerð og veitir undanþágu frá ákvæðum þessara 

reglugerða ef þannig ber undir. Einnig staðfestir ráðuneytið svæðis- og aðalskipulag 

sveitarfélaga. Þá sér ráðuneytið um löggildingu mannvirkjahönnuða og iðnmeistara í 

byggingariðngreinum að undanskilinni rafvirkjun. Við framkvæmd hinna ýmsu 
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verkefna stjórnsýslunnar á þessu stigi hefur ráðuneytið Skipulagsstofnun sér til 

aðstoðar. 

Skipulagsstofnun starfar á grundvelli sbl. og laga nr. 106/2000, um mat á 

umhverfisáhrifum. Helstu hlutverk stofnunarinnar er eftirlit með framkvæmd laganna, 

auk ýmis konar  ráðgjafar og upplýsinga um byggingarmál til sveitarstjórna og 

ríkisvaldsins. Þá stuðlar stofnunin að rannsóknum á sviði byggingarmála og útgáfu 

upplýsinga um þau mál. Stofnunin fylgist með stöðu mála á byggingarmarkað, lætur 

í té umsagnir um ágreiningsmál ásamt tillögum til úrlausna þeirra mála.  Einnig 

afgreiðir stofnunin umsóknir sveitarstjórna um meðmæli með stökum framkvæmdum 

þar sem ekki liggur fyrir skipulag.  

Sveitarfélög eru þær stofnanir sem hafa hvað ríkustu skyldum að gegna 

varðandi beina aðkomu að mannvirkjagerð. Á það bæði við um skipulags- og 

mannvirkjaþáttinn. Sveitarfélög eiga sér stoð í 78. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands, nr. 33/1944 (hér eftir stjskr). Með málefni sveitarfélags fer sveitarstjórn sem 

starfar á grundvelli sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998.  Hlutverk sveitarstjórna varðandi 

byggingarmál eru margþætt. Þau bera ábyrgð á gerð skipulagsáætlana í 

sveitarfélaginu og vinna áætlanir um þörf fyrir íbúðarhúsnæði, þau veita byggingar- 

og framkvæmdaleyfi ásamt því að hafa eftirlit með framkvæmdum og fleira.        

Undir sveitarstjórn starfar byggingarnefnd og eftir atvikum byggingar- og 

skipulagsnefnd sem afgreiðir byggingarleyfisumsóknir til sveitarstjórnar að fenginni 

umsögn byggingarfulltrúa, sem er framkvæmdastjóri nefndarinnar. Þegar 

sveitarstjórn hefur samþykkt afgreiðslu byggingarnefndar gefur byggingarfulltrúi út 

byggingarleyfi og ákveður hvaða hönnunargögn skuli leggja fram til viðbótar, hann 

yfirfer gögnin og annast úttektir og eftirlit með framkvæmdum og vottar þar um í 

samræmi við ákvæði brg.  

Þá veita starfsmenn sveitarfélaga upplýsingar um veitur, gatnagerð o.fl. 

varðandi byggingarframkvæmdir. Eldvarnaeftirlit  á vegum sveitarfélagsins tekur út 

mannvirki í notkun og hefur eftirlit með því að nýbyggingar fullnægi kröfum um 

brunavarnir. Heilbrigðiseftirlit tekur út húsnæði fyrirtækja, stofnana og 

íbúðarhúsnæðis með tilliti til hollustuhátta, það veitir starfsleyfi og hefur eftirlit með 

mengun og veitir umsagnir og ráðgjöf um mengunarvarnir. Af þessu má sjá að 

sveitarfélög hafa ríkum skyldum að gegna varðandi mannvirkjagerð með beinum 

hætti ekki síst með aðkomu byggingarnefnda og byggingarfulltrúa. 
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Rétt er að fjalla hér aðeins um Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins og 

Iðntæknistofnun sem hafa verið sameinaðar undir nýrri stofnun, Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, sem kemur með beinum hætti að málefnum tengdum mannvirkjagerð. 

Stofnunin heyrir undir Iðnaðarráðuneytið og starfar á grundvelli laga nr. 75/2007 um 

opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun. Byggingar og 

mannvirki er annað tveggja sviða stofnunarinnar. Hlutverk varðandi byggingarmál er 

nokkuð víðtækt og má þar nefna vinnu að tækniþróun og aukinni framleiðni í 

íslenskum iðnaði. Starfsmenn sviðsins veita ýmsa ráðgjöf og þjónustu sem tengist 

byggingum og mannvirkjum meðal annars með því að sinna efnisrannsóknum og 

öðrum rannsóknarverkefnum, gefa tæknilegar umsagnir og vottar byggingarefni. Þá 

annast stofnunin eftirlit með framleiðendum byggingarefna og byggingarhluta enda 

fellur hlutverk stofnunarinnar aðallega undir eftirlitsþátt stjórnsýslunnar sem sjá má 

af því að samvinna milli stofnunarinnar og byggingarfulltrúa sveitarfélaga er talsverð. 

Þá er að nefna Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála sem starfar á 

grundvelli sbl. Nefndin hefur mikilvægu hlutverki að gegna varðandi byggingarmál 

sem er að kveða upp úrskurði í ágreiningsmálum um skipulags- og byggingarmál. 

Telji einhver rétti sínum hallað með samþykkt byggingarnefndar eða sveitarstjórnar 

er honum heimilt, innan mánaðar frá því að honum varð kunnugt um afgreiðslu 

sveitarstjórnar, að skjóta málinu til nefndarinnar með skriflegri kæru. Þörf á þjónustu 

nefndarinnar sést best á þeim mikla fjölda mála sem skotið er til nefndarinnar en í 

nálega öllum úrskurðum nefndarinnar má sjá orðin:  „Uppkvaðning úrskurðar í máli 

þessu hefur dregist vegna málafjölda sem skotið hefur verið til 

úrskurðarnefndarinnar―.  

Hér á eftir fer listun á þeim aðilum sem koma að málefnum tengdum mannvirkjagerð 

með óbeinni hætti en framangreindir aðilar.  

Brunamálastofnun starfar á grundvelli laga nr. 75/2000 um brunavarnir og 

brunamál. Helstu hlutverk stofnunarinnar er varða byggingarmál beint er að yfirfara 

brunahönnun bygginga oftast í samráði við byggingarfulltrúa. Einnig úrskurðar 

stofnunin um brunaflokkun byggingarefna. 

Vinnueftirlit ríksins starfar á grundvelli laga nr. 46/1980, um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Hlutverk vinnueftirlitsins varðandi 

byggingarmál er helst að hafa með höndum umsagnir um teikningar að nýju og 

breyttu atvinnuhúsnæði.   
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Fasteignamat ríkisins var sameinað Þjóðskrá og heitir stofnunin nú Þjóðskrá Íslands. 

Stofnunin starfar meðal annars á grundvelli laga nr. 6/2001, um skráningu og mat 

fasteigna og gegnir þar af leiðandi hlutverki varðandi byggingarmál. 

Fornleifavernd ríkisins starfar aðallega á grundvelli þjóðminjalaga nr. 107/2001, 

Hagstofan starfar á grundvelli laga nr. 163/2007, um Hagstofu Íslands og opinbera 

hagskýrslugerð, auk ýmissa annarra laga, Húsafriðunarnefnd ríkisins starfar 

aðallega á grundvelli laga nr. 104/2001 um húsafriðun, Íbúðalánasjóður starfar 

aðallega á grundvelli laga nr. 44/1998, um húsnæðismál, Kirkjugarðaráð starfar á 

grundvelli laga nr. 36/1993, um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu, Landmælingar 

Íslands starfa á grundvelli laga nr. 103/2006, um landmælingar og grunnkortagerð, 

Neytendastofa er sjálfstæð ríkisstofnun sem heyrir undir viðskiptaráðuneytið og 

starfar samkvæmt lögum nr. 62/2005 um Neytendastofu og talsmann neytenda, 

Siglingastofnun starfar á grundvelli laga nr. 6/1996, um Siglingastofnun Íslands, 

Staðlaráð Íslands starfar á grundvelli laga nr. 36/2003 um stöðlun. Umhverfisstofnun 

starfar á grundvelli laga nr. 90/2002, um Umhverfisstofnun og Veðurstofa Íslands 

starfar á grundvelli laga nr. 70/2008, um Veðurstofu Íslands.28 

Af þessari yfirferð má sjá að margar stofnanir koma með beinum eða 

óbeinum hætti að byggingarmálum í landinu. Af öllum sem hér eru taldir upp hafa 

sveitarfélögin lang ríkustu skyldum að gegna varðandi aðkomu að byggingatengdum 

málefnum. Þau hafa miklum skyldum að gegna varðandi bæði skipulags-  og 

byggingarmál og sinna með beinum hætti ýmsum störfum varðandi undirbúning og 

eftirlit með byggingarframkvæmdum. Verður í næsta kafla vikið að hlutverki 

sveitarfélaga varðandi byggingarmálefni og skoðað hvernig aðkomu þeirra er háttað.  

 

4. Sveitarfélög 

Tilvist sveitarfélaga er, eins og fram er komið, tryggð í 78. gr. stjskr. Íslensk 

stjórnskipan byggir á þrískiptingu ríkisvaldsins í dómsvald, löggjafarvald og 

framkvæmdarvald. Fram kemur í 2. gr. stjskr, að forseti og önnur stjórnvöld fari með 

framkvæmdarvaldið. Af orðalagi greinarinnar má ráða að átt er við sveitarfélög og 

ráðherra sem önnur stjórnvöld þar sem ekki eru önnur nefnd í stjórnarskránni. Af því 

má ráða að sveitarfélög eru einn af handhöfum framkvæmdarvalds og eiga því 

                                                           
28

Framangreindar upplýsingar eru aðgengilegar á vef Skipulagsstofnunar: 
http://www.skipulagsstofnun.is/focal/webguard.nsf/key2/yfirlit_byggingarmal sótt 13. nóvember 2010. 

http://www.skipulagsstofnun.is/focal/webguard.nsf/key2/yfirlit_byggingarmal
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almennar reglur um stöðu framkvæmdarvaldsins í stjórnskipun ríkisins við um 

sveitarfélög. Með orðalaginu „málefnum sínum― í 78. gr. stjskr. er gert ráð fyrir með 

ákveðnum hætti að tiltekin mál skuli heyra undir sveitarstjórnir. Löggjafanum er í 

sjálfsvald sett hvaða málefni hann setur undir verksvið sveitarfélaga. Hefur sá 

skilningur verið ríkur að þar væri fyrst og fremst um að ræða mál sem staðbundna 

þýðingu hafa. Ekki er auðvelt að draga þar skýrar markalínur á milli hvaða mál skuli 

heyra undir sveitarstjórnir og hver undir landsmál því eðlismunur á málaflokkum 

annars vegar þeirra sem hafa staðbundna þýðingu og hinna sem falla undir landsmál 

er á engan hátt skýr.29 

Sveitarfélög fara þannig með staðbundna stjórnsýslu eftir því sem lög kveða 

nánar á um. Meginhlutverk sveitarfélaga er að vera lýðræðislegur 

ákvörðunarvettvangur þeirra mála sem Alþingi leyfir sveitarfélögum að útfæra nánar 

og gefur þeim sjálfsstjórn um. Starfsemi sveitarfélaga á Íslandi hefur aukist jafnt og 

þétt og hafa stór verkefni verið færð til þeirra frá ríkisvaldinu á undanförnum árum. 

Þjónusta sveitarfélaga er mikilvæg fyrir íbúa þeirra þar sem þau veita þeim ýmis 

konar þjónustu sem þeir gætu vart verið án í daglegu lífi sínu.30  

Sveitarstjórn hefur umtalsvert svigrúm til ákvarðana um uppbyggingu 

stjórnkerfis síns sem rekja má til stjórnarskrárvarins réttar sveitarfélaga til 

sjálfsstjórnar, sbr. 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar. Þá er réttur sveitarfélaga til 

sjálfsstjórnar einnig staðfestur í Evrópusáttmála um sjálfsstjórn sveitarfélaga frá 15. 

október 1985 en Ísland fullgilti sáttmálann með auglýsingu í C deild Stjórnartíðinda, 

nr. 7/1991, og öðlaðist sáttmálinn gildi fyrir Ísland hinn 1. júlí 1991. Sveitarstjórnir 

starfa á grundvelli sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 sem veita  þeim svigrúm um ýmsar 

ákvarðanir og hefur sveitarstjórn rúmar heimildir til uppbyggingar stjórnkerfis síns, 

t.d. um vægi nefndakerfis gagnvart embættismannakerfi sveitarfélagsins en 

sveitarfélögum ber að koma því svo fyrir að á þeirra vegum starfi, a.m.k. að einhverju 

marki, skilvirkt nefndakerfi.31 

Sveitarfélög hafa, sem staðbundin stjórnvöld, mörg verkefni á sinni könnu. Í 

grófum dráttum má skipta þjónustu sveitarfélaga í tvennt. Annars vegar er um að 

ræða velferðarþjónustu, svo sem félagsþjónustu og rekstur grunnskóla. Hins vegar 

                                                           
29

 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands, síðari útgáfa, Bókaútgáfan Iðunn, Reykjavík 1978, bls. 
384–385.  
30

Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál lögð fyrir Alþingi á 132. Löggjafarþingi 2005-2006 
bls. 1 Þskj. 570 – 407. mál, aðgengilegt á slóð: http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-
skjol/0570.pdf sótt 23. nóvember 2010. 
31

 Sama heimild. 

http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-skjol/0570.pdf
http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-skjol/0570.pdf
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er um að ræða tæknilega þjónustu, svo sem gatnagerð og veiturekstur og skipulags- 

og byggingarmál svo dæmi séu tekin. Með byggingatengd málefni sveitarfélaga fara 

byggingarnefndir. Verður hér á eftir farið yfir helstu hlutverk og skyldur 

byggingarnefnda.  

4.1. Byggingarnefnd 

Byggingarnefnd fer með byggingartengd málefni hvers sveitarfélags skv. 38. gr. sbl. 

undir yfirstjórn sveitarstjórnar. Það er síðan sveitarstjórn í sjálfsvald sett hvort 

nefndin fjalli einnig um skipulagsmál sveitarfélagsins en þá nefnist hún skipulags- og 

byggingarnefnd en að öðrum kosti á að starfrækja sérstaka skipulagsnefnd. 32 

Í 6. gr. sbl. er lögð sú skylda að innan hvers sveitarfélags starfi byggingarnefnd sem 

sé kjörin af sveitarstjórn sbr. gr. 7.1 í brg. Algengast er að byggingarnefnd sé á 

vegum eins sveitarfélags en þó er eitthvað um að fleiri sveitarfélög myndi 

sameiginlega svæðisbyggingarnefnd.  

Flest allar byggingarframkvæmdir eru leyfisskyldar með örfáum 

undantekningum. Byggingarnefnd er gert að fjalla um byggingarleyfisumsóknir sem 

berast sveitarfélaginu og ályktar um úrlausn þeirra til sveitarstjórnar. Útgáfa 

byggingarleyfis er ýmsum skilyrðum háð sbr. 13. gr. brg. en þar segir meðal annars 

að byggingarfulltrúi skuli hafa yfirfarið og áritað uppdrætti áður en byggingarleyfi er 

gefið út, öll tilskilin gjöld séu greidd og byggingarstjóri hafi undirritað yfirlýsingu um 

ábyrgð sína á byggingarframkvæmdinni. 

Byggingarleyfi er sett sem skilyrði þess að hefja megi framkvæmdir sé um að 

ræða leyfisskylda framkvæmd sbr. 43. gr. sbl. en þar segir meðal annars að óheimilt 

sé að grafa grunn, reisa, rífa eða breyta húsi, burðarkerfi þess, formi, svipmóti eða 

notkun þess eða gera önnur þau mannvirki sem falla undir IV. kafla laganna nema 

að fengnu leyfi viðkomandi sveitarstjórnar. Framkvæmdirnar verða einnig að vera í 

samræmi við staðfest aðalskipulag og samþykkt deiliskipulag. 

Af orðalagi greinarinnar mætti álykta að húsbyggjanda sé áhættulaust að hefja 

framkvæmdir að fengnu byggingarleyfi með áritun byggingarfulltrúa. Það er þó ekki 

algilt og verður það skoðað nánar í kafla 3.8 um samskipti byggingarfulltrúa við 

almenning. 

Það er á ábyrgð byggingarnefndar að hafa með höndum eftirlit á því að 

hvarvetna í umdæmi hennar sé byggt í samræmi við gildandi skipulag, lagaákvæði 
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og reglugerðir um skipulags- og byggingarmál. Byggingarnefnd er ætlað, ef þannig 

ber undir, að leita umsagnar og ráðgjafar sérfróðra aðila, til dæmis hvað varðar 

brunamál, ferlimál, hollustuhætti og öryggismál við afgreiðslu mála sinna. 

Byggingarnefnd tekur fyrir á fundum sínum umsóknir um byggingarleyfi og ályktar 

um málið og sendir tillögu til sveitarstjórnar um málið. Það er svo á hendi 

sveitarstjórnar að ákveða endanlega um veitingu byggingarleyfis þó í stöku tilfellum 

sé það á hendi byggingarfulltrúa að taka slíkar ákvarðanir enda hefur sveitarstjórn þá 

veitt honum sérstakt umboð til slíkra ákvarðana.  

Hinar rúmu heimildir sveitarfélaga til sjálfsstjórnunar með stoð í 78. gr. stjskr. 

gera að verkum að sveitarfélögum hefur verið talið heimilt að leita til sjálfstætt 

starfandi sérfræðinga og fela þeim byggingareftirlit ásamt yfirferð uppdrátta og úttekir 

mannvirkja sem byggingarfulltrúum ber lögum samkvæmt að sinna. Hefur þessi 

háttur í reynd ekki verið hnökralaus þar sem sá möguleiki er til staðar að starfsmenn 

sömu verkfræðistofu komi að hönnun og framkvæmdum og fari jafnframt með 

eftirlitsþáttinn fyrir hönd byggingarfulltrúa. Sá annmarki að þessir verkþættir færist á 

eina hendi gera að verkum að lögbundnu eftirliti verður áfátt þar sem aðilar hafa með 

þessum hætti eftirlit með sjálfum sér. Verður að telja að þannig náist ekki þau gæði 

við eftirlitið sem stefnt var að með lögunum.  Hins vegar verður ekki litið framhjá því 

að þessi háttur hefur ýmsa kosti í för með sér. Það getur aukið á gæði eftirlitsins þar 

sem hugsanlega fæst aukin sérfræðikunnátta með starfsmanni verkfræðistofu. Þá 

liggur í hlutarins eðli að það getur dregið úr álagi á embætti byggingarfulltrúa að hafa 

þennan hátt á sérstaklega þar sem embættið er fáliðað. Eins og fram er komið getur  

leynst nokkur hætta á hagsmunaárekstrum þar sem erfitt getur verið að fá hlutlausan 

aðila til verksins sem ekki hefur tengsl við verktaka eða hönnuði, sérstaklega gæti 

þetta átt við um fámenn sveitarfélög.  

Það má einnig velta upp þeirri spurningu þótt það tengist ekki efni 

ritgerðarinnar með beinum hætti hver ber ábyrgð á tjóni sem slíkur aðili veldur með 

slíkum störfum í þágu sveitarfélagsins. Í fræðiskrifum hefur verið bent á að líta verði 

til þess að verktakinn er að vinna störf opinberra starfsmanna á sviði öryggis og 

eftirlits og því megi gera ráð fyrir að ef hægt væri að rekja tjónið til eftirlitsins þá beri 

sveitarfélagið óskipta ábyrgð með verktakanum. 33 Verður það að teljast sanngjarnt 

og eðlilegt að borgarar séu þannig jafnsettir um rétt til skaðabóta þó hinn opinberi 
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aðili fari þá leið að fela einkaaðilum framkvæmd lögbundins eftirlits.34 Þó ber að hafa 

í huga að af dómaframkvæmd má ráða að opinbert eftirlit feli fyrst og fremst í sér 

gæslu almannahagsmuna og því geta borgarar ekki öðlast bótarétt á hendur 

opinberum aðilum vegna tjóns í einkaréttarlegum viðskiptum sem leiðir af vanrækslu 

við framkvæmd opinbers eftirlits. 

Í frumvarpi til nýrra mannvirkjalaga er gert ráð fyrir þeirri breytingu að skipan 

byggingarnefnda verði valkvæðar þannig að sveitarstjórnum verði heimilt að að 

kveða á um starfrækslu slíkrar nefndar í sérstakri samþykkt. Að meginreglu til er gert 

ráð fyrir að stjórnsýsla byggingarmála verði færð frá sveitarfélögum yfir til embættis 

byggingarfulltrúa sem sinna muni útgáfu byggingarleyfa og framkvæmd 

byggingareftirlits. Er þessi háttur hafður á vegna þess að byggingarmál eru tæknilegs 

eðlis og því sé eðlilegast að framkvæmd þeirra sé í höndum aðila með 

sérfræðiþekkingu á því sviði. Í gildandi lögum hefur verið heimild fyrir sveitarfélög til 

að fela byggingarfulltrúa afgreiðslu minni háttar mála og í reynd hafa mörg 

sveitarfélög nýtt sér þessa heimild og hafa jafnvel viljað ganga lengra og fela 

byggingarfulltrúunum einnig endanlega afgreiðslu stærri mála. Í framkvæmd hefur öll 

fagleg framkvæmd málaflokksins verið í höndum byggingarfulltrúa. Í frumvarpinu er 

þó lagt til að sveitarstjórnir hafi möguleika á að takmarka heimildir byggingarfulltrúa 

til útgáfu byggingarleyfa með sérstakri samþykkt þannig að útgáfa þeirra verði að 

einhverju eða öllu leiti háð samþykki sérstakrar byggingarnefndar og/eða 

sveitarstjórnar.35 Embætti byggingarfulltrúa gegnir lykilhlutverki þegar kemur að 

umsýslu byggingarmála og verður í næsta kafla gerð ítarleg úttekt á störfum og 

skyldum embættisins ásamt þeim úrræðum sem embættin hafa þegar ekki er farið 

að settum lögum og reglum eða tilmælum embættanna.   

4.2. Byggingarfulltrúi 

Byggingarfulltrúi er framkvæmdarstjóri byggingarnefndar hvers sveitarfélags en 

bygginganefnd fer með byggingarmálefni sveitarfélagsins eins og komið er fram. 

Byggingarfulltrúar eru flestir fastráðnir starfsmenn sveitarfélaga eða um 88% þeirra. 

Aðrir eru ýmist verktakar eða starfsmenn verktaka. Hjá meirihluta embætta 

byggingarfulltrúa starfar aðeins einn maður sem gegnir þá stöðu byggingarfulltrúa 
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eða um 58 prósent þeirra. Hjá minnstu sveitarfélögunum kemur fyrir að starf 

byggingarfulltrúa sé hlutastarf með starfshlutafall allt niður í 20 prósent eða minna.36  

Byggingarfulltrúi þarf að  uppfylla ákveðin hæfiskilyrði sem fram koma í 48. og 49. gr. 

sbl. sem lúta að menntun, réttindum og starfsreynslu en sömu kröfur eru gerðar til 

byggingarfulltrúa og til löggiltra hönnuða. 

4.3. Úttekt á störfum byggingarfulltrúa 

Starfssvið byggingarfulltrúa er víðtækt eins og fram kemur í 40. gr. sbl. Álitamál er 

hvort nægjanlegt sé að gera kröfur til tækniþekkingar byggingarfulltrúa þar sem 

starfssvið hans nær út fyrir þann ramma, en starf hans er að hluta til löggæslustarf 

þar sem ætlast er til að hann hafi eftirlit með því að lög og reglur um byggingarmál 

séu virt. Þá er í starfi hans oft falið starf sáttasemjara þegar kemur að því að leysa úr 

deilum milli aðila og leiðbeina um ýmsa þætti byggingarmála.37  

Á árinu 2008 fengu Skipulagsstofnun og Brunamálastofnun verkfræðinginn 

Benedikt Jónsson til að gera ítarlega úttekt á störfum og starfsaðstöðu 

byggingarfulltrúa um landið allt. Skýrslan kom út í nóvember sama ár undir nafninu 

„Byggingareftirlitið, könnun á störfum og starfsaðstöðu byggingarfulltrúa― (hér eftir 

nefnt skýrslan).  Að áliti höfundar er um góðan gagnagrunn að ræða hvað varðar 

störf þeirra. Verður því í næstu köflum vísað nokkuð í skýrsluna til glöggvunar á 

störfum byggingarfulltrúa.  

Byggingarfulltrúi gefur út byggingarleyfi, að fengnu samþykki sveitarstjórnar, 

og annast eftirlit með því að allar framkvæmdir við byggingar og önnur mannvirki séu 

í samræmi við samþykkta uppdrætti. Meirihluta byggingarfulltrúa eða um 70% hefur 

verið veitt sérstakt umboð sveitarstjórna til útgáfu byggingarleyfis sbr. grein 8.6 í brg. 

en þar segir að byggingarnefnd geti með samþykki sveitarstjórnar veitt 

byggingarfulltrúa umboð til að gefa út byggingarleyfi fyrir tilteknum, minniháttar 

framkvæmdum enda sé ótvírætt að framkvæmd samræmist gildandi deiliskipulagi og 

að hönnunargögn séu fullnægjandi. Nálægt helmingur fyrrgreinds hóps 

byggingarfulltrúa hefur sérstakt umboð sveitarstjórnar til útgáfu byggingarleyfis 

vegna breytinga og annarra smærri verka sbr. ákvæði reglugerðarinnar þar að 

lútandi. Hinn helmingur hópsins hefur enn umfangsmeira umboð, eða nánast 

ótakmarkaða heimild til útgáfu byggingarleyfis, sé mannvirki innan ákvæða 
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skipulags.38 Embættið ber síðan ábyrgð á að allar ákvarðanir byggingarnefndar séu 

varðveittar á tryggilegan hátt. Þá fellur einnig undir starfssvið embættisins að annast 

skráningu fasteigna innan sveitarfélagsins ásamt öðrum störfum samkvæmt lögum 

og reglugerðum sem sveitarstjórn felur honum að vinna.  

Í skýrslunni kemur meðal annars fram að yfirgnæfandi meirihluti 

byggingarfulltrúa eða um það bil 91% þeirra starfar hjá einu sveitarfélagi, af því má 

ráða að níu prósent þeirra starfa á vegum svæðisbyggingarnefnda. Einnig kemur 

fram að nokkuð er algengt að byggingarnefndir sinni hvort tveggja byggingar- og 

skipulagsmálum sveitarfélagsins en 71%  þeirra byggingarfulltrúa sem rætt var við 

sjá um hvort tveggja skipulags- og byggingarmál.39 Það er ljóst að hlutverk embættis 

byggingarfulltrúa er víðtækt og hefur beina aðkomu að undirbúningi framkvæmda 

með yfirferð hönnunargagna og að framkvæmdunum sjálfum með eftirlitsstörfum. 

Verður í næstu köflum hér á eftir farið nánar yfir nokkrar helstu skyldur 

byggingarfulltrúa.  

4.4. Eftirlitshlutverk byggingarfulltrúa 

Byggingarfulltrúi og starfsmenn hans annast byggingareftirlit. Má gera ráð fyrir að 

eftirlitshlutverk embættisins sé eitt umfangsmesta og jafnframt mikilvægasta hlutverk 

þess. Í 40. gr. sbl. er að finna ákvæði um eftirlitsskyldur byggingarfulltrúa.  

Má greina þetta eftirlitshlutverk byggingarfulltrúa í tvo þætti. Annars vegar er 

yfirferð hönnunargagna áður en byggt er en byggingarfulltrúi hefur eftirlit með því að 

aðaluppdrættir séu í samræmi við gildandi skipulag, lög og reglugerðir ásamt því að 

ákveða hvaða hönnunargögn skulu lögð fram vegna byggingarleyfis fyrir mannvirki. 

Hann sér um að þau gögn séu í samræmi við gildandi reglur um framkvæmdina og 

áritar síðan uppdrættina um samþykki á þeim. Við þessa yfirferð gagna hefur hann 

rúmar heimildir sbr. 42. gr. sbl. til að gera athugasemdir og kröfur um hönnun og 

efnisval bygginga og sannreyna gæði hönnunar eða byggingarefnis á kostnað 

eiganda mannvirkis telji hann ástæðu til. Af sömu ástæðum getur hann líka krafist 

vottorða eða prófunarskýrslna framleiðanda eða innflytjanda vöru um það hvort hún 

standist gerðar kröfur. Ákvæðið færir honum líka  ýmis önnur úrræði ef hann telur 

einhverju öðru áfátt varðandi hönnun eða byggingarefni meðal annars að láta 

álagsprófa mannvirki til staðfestingar á burðarþoli þess og fleira. Þetta getur hann 
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gert á kostnað eiganda jafnvel eftir að bygging hefur verið reist. Mikil samskipti eru á 

milli byggingarfulltrúa og hönnða á þessu undirbúningsstigi.  

Svo er hins vegar eftirlit byggingarfulltrúa á byggingarstað þar sem gerðar eru 

lögbundnar úttektir á því hvort byggt sé í samræmi við lög, reglugerðir og samþykkta 

uppdrætti. Er þar um að ræða svokallaðar áfangaúttektir sem framkvæmdar eru 

meðan á byggingarframkvæmdum stendur og síðan lokaúttekt fullbyggðs mannvirkis 

og gefa út vottorð þar um. Á þessu stigi eru samskipti byggingarfulltrúa við 

byggingarstjóra mikil og víðtæk. Á byggingaraðilum hvílir skylda til samstarfs við 

embættið meðal annars með því að byggingarfulltrúa og starfsfólki hans sé alltaf 

frjáls aðgangur að mannvirkjum og lóðum til eftirlits. Sú skylda er einnig lögð á 

byggingaraðila að hafa ætíð til staðar samþykkta uppdrætti af framkvæmdum sem 

séu byggingarfulltrúa og starfsmönnum hans tiltæk á byggingarstað. Hvort tveggja er 

gert til að auðvelda byggingarfulltrúa að sinna sínu lögbundna eftirliti. Hann hefur líka 

víðtæka heimild til að íhlutast um húsnæði jafnvel þótt það sé fullbyggt þó með þeim 

fyrirvara að hann hafi rökstuddan grun um að byggingunni sé verulega áfátt með tilliti 

til ákvæða laga og reglugerða um byggingarmál. Komi þessi staða upp þarf úrskurð 

dómara eða samþykki eiganda húsnæðisins til, ella telst um brot á friðhelgi að ræða. 

Þá hvílir einnig sú skylda á byggingarfulltrúa að gera eiganda eða umráðamanni 

viðvart sé að hans mati eitthvað ábótavant í frágangi eða öðru svo hætta stafi af því 

að hans mati og leggja fyrir hann að bæta úr því.  

Af ákvæðum 41. og 42. gr. sbl. má sjá að byggingarfulltrúi hefur bæði nokkuð 

víðtækar heimildir til eftirlits við undirbúning framkvæmda og á byggingastigi og 

úrræði sem setja ýmsar skyldur á eigendur mannvikja ef ekki er farið að kröfum hans 

um úrbætur þegar þannig háttar. Það er því athyglisvert að skoða hvort og þá hvaða 

framangreindum úrræðum byggingarfulltrúar beita í reynd þegar svo ber undir sem 

lögin kveða á um.  

Eins og fram er komið má skipta eftirlitsstörfum byggingarfulltrúa í annars vegar 

eftirlit á hönnunarstigi og hins vegar á byggingarstigi. Verður hér í næsta kafla 

skoðað með hvaða hætti byggingarfulltrúi kemur að eftirliti á hönnunarstigi og hvort 

embættin nýta sér þau úrræði sem þeim standa til boða sbr. sbl. og brg. Að því loknu 

verður fjallað um byggingareftirlit úti á byggingarstað. 
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4.5. Eftirlit á hönnunarstigi 

Það er hlutverk byggingarfulltrúa að hafa eftirlit með því að öllum viðeigandi 

hönnunargögnum vegna byggingarframkvæmda sé skilað inn til yfirferðar áður en 

leyfi er gefið til að hefja framkvæmdir. Honum ber að ganga úr skugga um að gögnin 

séu í samræmi við lög og reglugerðir. Hversu nákvæma yfirferð hér er um að ræða 

er ekki að sjá í lögunum eða reglugerðinni og verður því að telja að það sé á forræði 

hvers byggingarfulltrúa að túlka orð reglugerðarinnar „að ganga úr skugga um―, og 

meta hversu nákvæm sú yfirferð er hverju sinni.  

Er forvitnilegt að glugga í umrædda skýrslu varðandi þetta og skoða hvernig 

byggingarfulltrúar sjálfir túlka þessi orð reglugerðarinnar en þar kemur fram að 

nokkur munur er á afstöðu byggingarfulltrúanna. Hluti þeirra telja að brýn nauðsyn sé 

til að yfirfara gögn mjög ítarlega, setja fram athugasemdir og gera kröfur meðan 

annar hluti þeirra telur að nægjanlegt sé að leita eftir augljósum göllum og þriðji 

hópurinn sem einungis merkir hönnunargögnin sem móttekin af embættinu og vísa 

þannig til fullrar ábyrgðar hönnuðanna sjálfra.40 Af þessu má sjá að byggingarfulltrúar 

túlka orð reglugerðarinnar með misjöfnum hætti sem undirstrikar þá skoðun að þörf 

sé á samræmingu á vinnubrögðum þeirra. Yfirferð byggingarfulltrúa getur verið 

misjafnlega yfirgripsmikil eftir eðli og umfangi þeirra framkvæmda sem fyrirhugaðar 

eru. Verður að teljast réttlætanlegt að slíkur munur sé á framkvæmdinni með tilliti til 

eðlis mannvirkja en óeðlilegt ef um tilviljanakennda afstöðu sé að ræða og máli skipti  

hvaða byggingarfulltrúi fer yfir gögnin. 41 

Þau hönnunargögn sem byggingarfulltrúi fær til yfirferðar eru aðaluppdrættir, 

byggingaruppdrættir, lóðaruppdrættir, lagnauppdrættir, burðarvirkisuppdrættir og 

skráningartafla. Byggingarfulltrúa ber að kanna hvort höfundur aðaluppdráttar virði öll 

ákvæði deiliskipulags og uppdrættirnir séu í samræmi við það. Byggingarfulltrúar 

virðast allir fara yfir aðaluppdrætti og sjá til að þeir uppfylli settar reglur og kanna 

samræmi við deiliskipulag en aftur á móti fara þeir ekki allir yfir séruppdrætti og 

önnur hönnunargögn.42 Er ljóst að nákvæm yfirferð yfir slíkt magn hönnunargagna er 

tímafrek og kostnaðarsöm, sérstaklega í stærstu  sveitarfélögunum enda kemur fram 

að mikill tími byggingarfulltrúa fer í að yfirfara hönnunargögn hinna ýmsu hönnuða.   
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 Benedikt Jónsson, Byggingareftirlitið - könnun á störfum og starfsaðstöðu byggingarfulltrúa,  bls 48. 
41

 Sama heimild, bls. 47- 48. 
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 Sama heimild, bls. 49. 
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Eins og fram er komið hefur sveitarfélögum verið talið heimilt að ráða 

sjálfstætt starfandi sérfræðinga, til dæmis verkfræðistofu og fela þeim yfirferð 

uppdrátta og annað byggingaeftirlit. Verður það skoðað hér lítillega. Er þetta gert á 

þeirri heimild sveitarfélaga að stýra málum sínum sjálf innan þeirra marka sem 78. 

gr. stjskr. setur þeim. Er þetta ekki talið hnökralaust í framkvæmd vegna hættunnar á 

að hinn sérfróði starfsmaður komi bæði að hönnunarvinnu og síðan að eftirliti með 

framkvæmdinni fyrir hönd hins opinbera og sé þannig kominn með eftirlit með 

sjálfum sér eða samstarfsmanni sínum. Má því ætla að til að hin aðkeypta 

eftirlitsþjónusta  þjóni tilgangi sínum þurfi að velja til verksins óháðan og hlutlausan 

aðila sem hefur engra hagsmuna að gæta við verkframkvæmdir. Gæta þarf að 

hæfisreglum ssl. en í 3. gr. laganna eru talin upp ýmis atriði sem valdið geta vanhæfi 

aðila í opinberri þjónustu. Meðal annars kemur fram í 6. tl. greinarinnar að ef fyrir 

hendi eru þær aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni aðila í efa 

með réttu, valdi það vanhæfi hans. Hér er átt við hinar sérstöku hæfisreglur ssl. sem 

lúta að því að koma í veg fyrir að starfsmaður sem sökum tengsla sinna við tiltekið 

mál eða aðila teljist vanhæfur til að annast málið. Af því má sjá að þessi 

vanhæfissjónarmið gætu komið til skoðunar í fjölda mála af þessu tagi. Neikvæðar 

hæfisreglur ssl. gætu einnig komið til skoðunar við ráðningu starfsmannsins, en þær 

eru óskráðar meginreglur sem lúta að því að ekki sé ráðinn starfsmaður til opinberra 

starfa ef hann kann tengsla sinna vegna að koma með óhlutlægum hætti að þeim 

málum sem honum er falið að vinna. Sé talið líklegt að slíkt komi upp við úrlausn 

margra mála sem honum verður falið að vinna þarf að skoða hvort hann teljist 

almennt hæfur til að gegna stöðunni.43   

Hins vegar má sjá að slíkt fyrirkomulag gæti haft ýmsa kosti í för með sér að 

uppfylltu skilyrði um hæfi, svo sem að draga úr álagi á byggingarfulltrúa og jafnvel 

bætt gæði eftirlitsins með aukinni sérfræðiþekkingu. 

Eðli málsins samkvæmt eru hönnuðir jafn misjafnir eins og þeir eru margir og þar 

með hönnunargögn einnig. Það kemur fram í máli byggingarfulltrúa að það eru 

gjarnan sömu einstaklingar sem ítrekað afhenda ófullkomin gögn. Telja þeir að um 

sé að ræða alvarlegt vandamál því þarna sé oft um svo mikla vinnu að ræða að líkja 

megi við prófarkalestur sem komi niður á þjónustu þeirra við aðra viðskiptavini.44  
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Eðlilegt er að spyrja hvernig byggingarfulltrúar taka á þessum einstaklingum 

sem skila oft af sér ófullnægjandi hönnunargögnum. Svo virðist sem vægt sé tekið á 

þessum aðilum þrátt fyrir úrræði 211. gr. brg. Fram kemur í máli byggingarfulltrúanna 

að þeir telji vanta skilgreiningu á hvað teljist lágmarksgæði hönnunargagna. Virðist 

það vera ástæða þess að úrræðum 211. gr. er ekki beitt meira en raunin er. Ljóst má 

vera að síendurtekin yfirferð á hönnunargögnum sömu aðila telst varla eðlileg 

vinnubrögð. Hið sama á auðvitað við um hönnuði sem skila hönnunargögnum seint 

og illa sem sumir byggingarfulltrúa telja vera vandamál í sínu sveitarfélagi meðan 

aðrir hafa tekið upp skilgreinda tímafresti sem hönnuðum er gert að virða.45 

Verður hér aðeins skoðað á grundvelli skoðana byggingarfulltrúanna sjálfra 

hvort skorti upp á skýrleika ákvæðis 211. gr. brg. en þar segir að byggingarnefnd geti 

veitt hönnuði áminningu leggi hann fram hönnunargögn sem brjóta í bága við ákvæði 

sbl. og brg. eða skipulagsáætlunar. Séu brotin ítrekuð eða alvarleg getur hún óskað 

eftir því við ráðherra að að hann svipti hönnuðinn löggildingu tímabundið eða fyrir 

fullt og allt. Við yfirferð byggingarfulltrúa á hönnunargögnum þar sem hann kannar 

hvort farið sé að lögum, reglum og skipulagi kemur væntanlega fyrir að gögnin 

uppfylli ekki skilyrði greinarinnar. Af orðalagi ákvæðisins nægir eitt skipti til að 

skilyrðum þess að beita úrræðum ákvæðisins sé fullnægt og þar með formlega 

komin ástæða til að veita áminningu, vilji menn á annað borð nýta þessi úrræði. Hið 

sama gildir auðvitað ef brot er ítrekað hjá sama hönnuði þá er ákvæðið að sönnu 

skýrt og ástæða til að óska eftir að ráðherra láti til sín taka með málið. Verður því að 

álykta sem svo að aðrar áþreifanlegri ástæður séu líklegri fyrir því að úrræðunum sé 

ekki beitt. 

Það er á verksviði byggingarfulltrúa að yfirfara hönnunargögn og sannreyna 

að þau séu í samræmi við gildandi reglur og árita þær um samþykkt sína á því. Þrátt 

fyrir skyldu byggingarfulltrúa sbr. gr. 9.4 í brg. að ganga úr skugga um að 

hönnunargögn uppfylli kröfur þá ber hann ekki ábyrgð á áreiðanleika gagnanna 

heldur ber hönnuður sjálfur ábyrgð á eigin hönnun sbr. 17. gr. brg. að hún sé faglega 

unnin og í samræmi við lög og reglur. Þessu til áréttingar má benda á að hönnuðum 

er gert að taka starfsábyrgðartryggingu vegna ábyrgðar sinnar en í frumvarpi til sbl. 

kemur fram að markmiðið með starfsábyrgðartryggingu hönnuða er að viðskiptavinir 
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geti sótt skaðabætur til sjálfstætt starfandi aðila sem valda tjóni með mistökum eða 

vanrækslu í starfi sínu.46 

4.5.1. Ábyrgð á hönnunargögnum 

Þar sem nokkuð er algengt að aðilar telja að byggingarfulltrúi taki á sig ábyrgð með 

uppáskrift sinni á hönnunargögn er rétt að skoða hér hvernig ábyrgðum á 

hönnunargögnum er háttað að lögum og dómaframkvæmd.  

Komi upp sú staða að hönnunargögn uppfylli á einhvern hátt ekki þær reglur 

sem þeim ber samkvæmt lögum og reglugerðum, svo tjón hlýst af, er eðlilegast að 

beina kröfum að hönnuði sem ber ábyrgð sbr. 17. gr. brg.  

Má í því sambandi nefna hér dóm Hæstaréttar nr. 386/1997 en þar var ábyrgð 

felld á Byggingastofnun landbúnaðarins vegna hönnunargagna, en stefnendur höfðu 

keypt burðarþolsteikningar af stofnuninni vegna byggingar fjóss. Í ljós kom að 

byggingin seig og þótti sannað að teikningarnar hæfðu ekki aðstæðum á 

byggingarstað og var það talið á ábyrgð hönnuðar sem var starfsmaður 

stofnunarinnar. Um var að ræða staðlaðar teikningar sem þó voru merktar 

umræddum byggingarstað. Ekki var ritaður á þær áskilnaður um breytingar vegna 

staðhátta eða þess getið að um staðalteikningar væri að ræða. Fram komu á 

byggingartíma efasemdir bæði frá byggingarstjóra og byggingarfulltrúa um ágæti 

teikninganna sem ítrekað voru bornar undir þann starfsmann stofnunarinnar, sem 

gerði burðarþolsteikningarnar. Dómurinn taldi að ætla hefði mátt að hann hefði séð, 

ef hann hefði komið á staðinn, að teikningarnar fullnægðu ekki aðstæðum og þá gert 

viðeigandi ráðstafanir. Þegar á það var litið og jafnframt haft í huga hið lögfesta 

hlutverk Byggingastofnunar landbúnaðarins á þessu sviði þótti dómnum að 

stefnendur hafi við svo búið mátt treysta því að teikningar og ráðgjöf sérfræðings 

stofnunarinnar væru fullnægjandi. Var Byggingastofnun landbúnaðarins gert að 

greiða stefnendum skaðabætur. 

Höfundur er sammála niðurstöðu dómsins en þáttur byggingarfulltrúa vekur samt 

athygli hans. Fram kemur að byggingarfulltrúi gerir athugasemdir við 

burðarþolshönnun og grunn hússins á byggingartíma en samkvæmt brg. hefði hann 

átt að gera athugasemdir við burðarþolshönnunina strax við yfirferð hans á 

hönnunargögnum og árita þær ekki fyrr en úr hefði verið bætt en honum ber eins og 
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fram er komið að ganga úr skugga um að öll hönnunargögn séu í samræmi við lög, 

reglugerðir og gilt skipulag áður en byggt er. Þá kemur einnig fram í dómnum að 

hann hafði einnig efasemdir um grunninn undir húsinu en grunnur undir hús er 

úttektarskyldur sbr. gr. 48.1 brg. og því á valdi byggingarfulltrúa að synja úttekt á 

grunninum fyrr en úr þeim annmörkum hefði verið bætt sem hann, eins og fram kom, 

hafði efasemdir um. Hann er í dómnum talinn hafa sinnt skyldum sínum. Þá vekur 

einnig athygli höfundar að umræddur byggingarfulltrúi fór fram á opinbera rannsókn 

á göllum i byggingunni og framkvæmd hennar. Umhverfisráðuneytið taldi þá helst 

þurfa að varpa ljósi á þátt byggingarfulltrúa og aðkomu hans að málinu. Niðurstaða 

ráðuneytisins byggir síðan á greinargerð byggingarfulltrúans sjálfs á aðkomu sinni að 

málinu. Í niðurstöðu ráðuneytisins segir: 

Í greinargerð Skipulags ríkisins frá 13. júlí 1994 til umhverfisráðuneytisins kemur fram, 
að varla verði um það deilt, að vanmat á aðstæðum í burðarþolshönnun sé aðalorsök 
þess skaða, sem um væri að ræða. Ekki verði annað séð af fyrirliggjandi gögnum en 
byggingarfulltrúi og húsasmíðameistari hafi fullnægt skyldu sinni, er þeir vöktu athygli á 
áhyggjum sínum af grunni hússins. Því verði ekki komist hjá því að vísa ábyrgðinni á 
tjóninu á hendur útgefanda hönnunargagna eða Byggingarstofnun landbúnaðarins. 

Hér vaknar óneitanlega sú spurning hvort  rannsóknarreglu 10. gr. ssl. hafi verið 

nægjanlega gætt  þar sem segir að stjórnvald skuli sjá til þess að mál sé nægjanlega 

vel upplýst áður en ákvörðun sé tekin í því. Sú hugleiðing höfundar byggir á þeim 

orðum í úrskurði ráðuneytisins að byggingarfulltrúi og húsasmíðameistari hafi 

fullnægt skyldu sinni með því einu að vekja athygli á áhyggjum sínum við hönnuð. 

Gengur það á skjön við eftirlitsskyldur byggingarfulltrúa skv. gr. 9.4 brg. þar sem 

segir að byggingarfulltrúi annist úttektir og eftirlit einstakra þátta 

byggingarframkvæmda en opinberu eftirliti verður að fylgja eftirfylgni til að gagn sé 

að því og einnig hlýtur að teljast til gáleysis hjá iðnmeistara að halda verki áfram með 

vitneskju um jafn afdrífaríkt atriði og að grunnur sé ótraustur.  

Fróðlegt hefði verið að sjá niðurstöðu Hæstaréttar ef embætti 

byggingarfulltrúa, húsasmíðameistara og múrarameistara hússins sem ber lögum 

samkvæmt ábyrgð á grunninum, hefði einnig verið stefnt í málinu. 

Af dómaframkvæmd má sjá að hönnuðir eru skilgreindir sérfræðingar í störfum 

sínum og falla athafnir þerira og athafnaleysi því undir hinn stranga sakarmælikvarða 

sérfræðinga  

Nefna má dóm Hæstaréttar nr. 290/1997 frá 28. maí 1998. (VR dómur) Þar 

var um að ræða vinnu arkitekts og tæknifræðings við hús Verslunarmannafélags 

Reykjavíkur við Hvassaleiti 56 og 58 í Reykjavík. Í verklýsingu sérfræðinganna kom 
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fram að á flöt þök húsanna skildi notaður þakdúkur af tiltekinni gerð. Leki kom síðan 

að húsunum og kom í ljós að umræddur þakdúkur reyndist ekki vera gerður til 

þessara nota. Í dómsorði segir:  

Í ljós er leitt að áfrýjendur ákváðu að nota  dúk af gerðinni Bituthene HD á þakið. Er ekki 
fram komið að neinn annar hafi átt slíkan hlut að þeirri ákvörðun, að dregið geti úr 
ábyrgð áfrýjenda af þeim sökum (...) Áfrýjendum hefur samkvæmt framanröktu hvorki 
tekist að sýna fram á né gera líklegt að ástæðum, sem þeir bera ekki ábyrgð á, megi 
um kenna að dúkurinn eyðilagðist. Hann var ekki gerður til þeirra nota, sem ákvörðun 
áfrýjenda fól í sér, og þeir hafa ekki sýnt fram á með viðhlítandi hætti að dúkurinn hefði 
þrátt fyrir það átt að duga til þessara nota. Verða þeir að bera hallann af því. Verður lagt 
til grundvallar að gerð dúksins sjálfs hafi leitt til þess að hann varð ónothæfur og 
eyðilagðist á fáum árum við þær aðstæður, sem þarna voru (...) Fallist verður á með 
stefnda að áfrýjendur, sem selja sérfræðiþjónustu á þessu sviði, hafi ekki kynnt sér með 
viðhlítandi hætti umræddan dúk, áður en þeir ákváðu að hann skyldi notaður á húsi 
stefnda.  

Voru áfrýjendur látnir bera skaðabótaábyrgð á grundvelli sérfræðingaábyrgðar sinnar 

og dæmdir til greiðslu skaðabóta. Þessi dómur er gott dæmi um hversu rík ábyrgð 

sérfræðinga er.  

Nefna má annan dóm Hrd. nr. 114 frá 1999 (MS dvalarheimili) varðandi 

sérfræðiábyrgð hönnuða á verkum sínum. 

M og A gerðu með sér samning um að A léti M í té verkfræðilega ráðgjöf vegna byggingar 
dagvistarheimilis fyrir MS sjúklinga. Með samningnum tók A meðal annars að sér hönnun 
loftræstikerfis og verklýsingu ásamt því að hafa umsjón og eftirlit með framkvæmdum. M taldi 
hönnun loftræstikerfis gallaða og hefði valdið því að loftræsting í hvíldarherbergi sjúklinga 
væri óviðunandi, gluggar yrðu ekki opnaðir vegna hvins og trekks og loftræsting í eldhúsi 
virkaði ekki. Talið var að af ákvæðum samnings aðila, en samningsskilmálar um hönnun og 
ráðgjöf ÍST 35 voru hluti hans, yrði ekki annað ráðið en að A hefði tekið að sér að gefa 
stefnda ráð um hverrar loftræstingar væri þörf og hvernig henni yrði best fyrir komið. Með 
vísan til þess, að þessi verk voru á sérsviði A, enginn í byggingarnefnd M hafði þá þekkingu til 
að bera að hann væri dómbær á ráðgjöf A um þetta, og ákvæða í samningi aðila, þótti A hafa 
borið að kynna byggingarnefndinni þá kosti sem í boði voru og fá það staðfest sérstaklega ef 
slá átti af hönnunarkröfum sem ætla mætti eðlilegar fyrir byggingu af þessari gerð. Að virtum 
gögnum málsins þótti ekki hafa verið gerður skýr fyrirvari um það af hálfu A, að slegið hefði 
verið af kröfum vegna loftræstingar byggingarinnar. Yrði hann að bera áhættuna af því að 
ráðgjöf hans svaraði ekki þeim kröfum, sem til hennar mátti gera að áliti matsmanns og 
sérfróðra meðdómenda í héraði, þegar nýting byggingarinnar væri höfð í huga. Var staðfestur 
dómur héraðsdóms um að A skyldi greiða M bætur af þessum sökum.  

Hér staðfestir Hæstiréttur enn hina ríku ábyrgð sérfræðinga. Í þessu tilfelli er það 

ráðgjafaverkfræðingur sem á í hlut, en þeir falla vel að skilgreiningu 

skaðabótaréttarins um sérfræðinga. 

Þrátt fyrir niðurstöðu þessara dóma er ekki útilokað að skaðabótaábyrgð verði 

felld á hið opinbera vegna vanrækslu á eftirliti. Sú staða kann að koma upp að 

byggingarfulltrúa missjáist afdrifaríkir gallar á verki þegar hann tekur út mannvirki 

eða verði á yfirsjón við yfirferð hönnunargagna og gefi út viðurkenningu um að þau 

uppfylli gerðar kröfur og standist lög og reglur sem um mannvirkið eru sett. Við slíkar 
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aðstæður er mögulegt að til skaðabótaábyrgðar stofnist á hendur byggingarfulltrúa. 47 

Gæti þá ýmist verið um sjálfstæða ábyrgð að ræða eða samábyrgð til dæmis með 

byggingarstjóra, hönnuði, iðnmeistara eða verktaka.  

Ekki er algengt að gerð sé krafa á hendur sveitarfélögum vegna vanrækslu 

byggingarfulltrúa. Þó má nefna hér tvo dóma þar sem slíkt var gert. Hinn fyrri er Hrd. 

50/1970 þar sem húsbyggjandi stefndi byggingarfulltrúa ásamt sýslunefnd 

Eyjafjarðarsýslu til greiðslu skaðabóta vegna galla í húsbyggingu. Dómurinn taldi, að 

þótt framkvæmd byggingareftirlits hafi verið ámælisverð af hálfu S byggingarfulltrúa, 

þá skapaði það eitt út af fyrir sig ekki bótarétt fyrir stefnanda, en hins vegar hefði 

stefnda S borið að sýna meiri aðgát við eftirlit með smíði hússins, eins og á stóð, en 

honum voru vel kunnar allar aðstæður og hafði tekið að sér verkfræðilega 

útreikninga á undirstöðum og gólfplötu gegn sérstakri greiðslu. Þótti því stefndi S 

bera bótaábyrgð gagnvart stefnanda í máli þessu. Þá var og álit dómsins, að 

sýslunefndin hefði eigi getað sýnt fram á, að stefndi S hefði farið út fyrir verksvið sitt í 

sambandi við verkfræðistörfin að Dvergasteini. Bæri því sýslunefndin samkvæmt 

almennum reglum bótaábyrgð in solidum með stefnda S gagnvart stefnanda. Var 

stefnanda gert að bera 1/3 hluta tjónsins sjálfur og byggingarfulltrúa persónulega og 

sýslunefnd að 2/3  hlutum in solidum. Verður að telja að þrátt fyrir að dómurinn sé 

gamall þá megi af honum ráða að skaðabótaábyrgð opinberra eftirlitsaðila getur 

orðið virk ef um grófa sök er að ræða.  

Hinn síðari er dómur Hæstaréttar nr. 174/1986, þar sem byggingarstjóra 

Mosfellsbæjar var stefnt ásamt fleirum til greiðslu skaðabóta vegna mistaka við 

grunn einbýlishúss í Mosfellsbæ. Hafði byggingarfulltrúinn látið endurbæta 

hönnunargögn varðandi grunn hússins við yfirferð hönnunargagna og gefið fyrirmæli 

um hvernig að greftri og fyllingu skyldi staðið. Um aðkomu byggingarfulltrúa segir í 

héraðsdómi: 

Stefnandi heldur því fram að M byggingarfulltrúi hafi lagt honum línurnar varðandi 
grunngröft, val fyllingarefnis og þjöppun. Stefnandi fékk sjálfur gröfu til að grafa fyrir 
húsinu og stóð sjálfur fyrir þjöppuninni. M segir í skýrslu sinni hér fyrir dómi, þegar 
honum er skýrt frá þessum framburði stefnanda, að hann hafi komið þarna nokkrum 
sinnum. Þarna hafi verið grafnar rásir fyrir undirstöðum. Þetta hafi verið framkvæmt 
þannig að nokkur kafli rásanna hafi verið grafinn í einu og síðan hafi grús verið fyllt í 
nokkurn veginn jafnóðum, því hefði verið beðið of lengi hefðu skurðirnir getað fallið 
saman. Hann kvaðst hafa brýnt fyrir þeim sem að þessu unnu að þjappa fyllingarefnið 
vel. Neðst í skurðinum hafi verið þjappað með gröfunni sjálfri þar sem ekki hafi verið 
þorandi vegna hættu á hruni að senda nokkurn þar niður. Þegar ofar dró í skurðina hafi 
verið þjappað með venjulegri sleðaþjöppu. Hann telur sennilegt að þetta hafi verið gert 
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við efsta 1 - 1,5 metrann. Hann segir að sem fyllingarefni hafi verið notuð þvegin ármöl 
úr eyrum Leirvogsár. Þetta sé mjög gott fyllingarefni sem taki vel þjöppun. Hann segir 
að það hafi verið skilyrði af sinni hálfu að gott fyllingarefni yrði notað. Hann kvaðst hafa 
talið grunninn það vel þjappaðan að ekki hefði verið ástæða til að taka  þjöppunarpróf 
af fyllingunni. Nánar aðspurður segist hann ekki alveg fyrirskipa aðferðina við grunninn. 
Það séu verkfræðiráðgjafarnir sem eigi að gera það 

Héraðsdómur komst síðan að þeirri niðurstöðu að sýkna bæri múrarameistara 

hússins en SG hús sem framleiddi og reisti húsið, verkfræðistofa sú sem hannaði 

undirstöður hússins og bæjarsjóður Mosfellsbæjar skildu bera tjónið að 3/4  á móti 

eiganda sjálfum. 

Hæstiréttur sneri við dómi héraðsdóms og komst að þeirri niðurstöðu að sýkna 

bæri þessa þrjá aðila sem héraðsdómur dæmdi til greiðslu skaðabóta. Var sýkna 

byggingarfulltrúa byggð á þeim forsendum að eftirlitsstörf hans væru sett til verndar 

almannahagsmuna og til að efla almennt öryggi.  

Í sératkvæði tveggja dómenda kom hins vegar fram annað sjónarmið en þar segir 

um aðkomu byggingarfulltrúa:  

Telja verður fram komið svo sem rakið er í héraðsdómi að afskipti byggingarfulltrúans 
hafi verið meiri en venjulegt eftirlit og veiting leyfa til smíði hússins. Er ósannað að 
sveitarstjórn Mosfellsbæjar hafi falið byggingarfulltrúanum að inna starf sitt af hendi 
með þeim hætti, að undir það féllu almennar leiðbeiningar á starfssviði iðnmeistara, 
sem tekið höfðu að sér að annast framkvæmdir við húsið. Voru slíkar leiðbeiningar því 
utan starfssviðs byggingarfulltrúans og verður ábyrgð á mistökum á því sviði ekki felld á 
sveitarstjórnina. Hins vegar er Ijóst að  byggingarfulltrúinn, sem fylgst hafði með gerð 
grunnsins og hlaut að gera sér grein fyrir ótryggu ástandi jarðvegs, lét farast fyrir að 
krefjast þess af gagnáfrýjanda að sýnt væri fram á að fylling undir sökkla þyldi 
nauðsynlegt álag, sbr. gr. 7.1.3. í byggingarreglugerðinni. Þykir sveitarstjórn 
Mosfellsbæjar verða að bera ábyrgð á þeim mistökum. 

Telja þessir tveir dómendur að hér hafi byggingarfulltrúi sýnt af sér slíkt gáleysi með 

því að krefjast ekki álagsprófs á fyllingu undir grunni að skaðabótaábyrgð sæti á 

hendur sveitarfélaginu. Hér má benda á að í norrænum rétti eru ákveðin viðhorf í þá 

átt að játa borgurum rétt til bóta af hendi opinberra eftirlitsaðila í ríkari mæli en verið 

hefur.48 Af reynslu höfundar á byggingamarkaði til tveggja áratuga er án 

undantekninga krafist álagsprófs á þjappaða fyllingu undir grunn. Virðist miðað við 

lýsingu á aðstæðum sem eru sérstakar og óvenjulegar sem byggingarfulltrúi hafi sýnt 

af sér stórfellt gáleysi með því að krefjast ekki álagsprófs. Verður höfundur af þeim 

sökum að taka undir það álit sem fram kemur í sératkvæðinu. Hitt atriðið er varðar 

ráðgjöf byggingarfulltrúa á starfssviði iðnmeistara kemur að áliti höfundar ekki til 
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skoðunar og var rétt að sýkna sveitarsjóð af því þar sem það fellur klárlega utan 

stafssviðs byggingarfulltrúa.  

 Hér að framan hefur verið skoðað hvernig ábyrgð hönnuða gagnvart 

viðsemjendum þeirra annarsvegar og byggingarfulltrúa hinsvegar er háttað Verður í 

næsta kafla skoðað hver úrræði byggingarfulltrúi hefur komi til brota hönnuða á 

ákvæðum sbl., brg, og gildandi skipulags. 

4.5.2. Úrræði byggingarfulltrúa gagnvart brotum hönnuða 

Ítarlega er fjallað um hönnunargögn í brg. í greinum 15 til 24. Er þar að finna ýmsar 

kröfur sem gerðar eru til hönnuða og hönnunargagna. Eins og fram er komið gengur 

hönnuðum misvel að fara að þessum reglum brg. og hönnunargögn misvel unnin 

sem byggingarfulltrúar fá til yfirferðar.  

Brjóti hönnuðir á ákvæðum laga eða reglugerða hafa byggingarfulltrúar 

ákveðin úrræði sbr. 58. gr. sbl. og nánast samhljóða ákvæði 211.1 gr. í brg. en þar er 

gert ráð fyrir að byggingarnefnd/byggingarfulltrúi íhlutist um málið. Fram er komið að 

þrátt fyrir að framangreind úrræði séu til staðar og að áliti höfundar nægilega skýr til 

að ná þeirri skilvirkni sem þeim var ætlað verður ekki séð að þau séu notuð að 

nokkru ráði til að taka á ófullnægjandi störfum hönnuða.  

Við skoðun höfundar á hvort finna mætti dæmi um að úrræðunum hafi verið 

beitt var ekki um auðugan garð að gresja. Eitt dæmi má þó nefna. Lagnahönnuði var 

veitt áminning af byggingarnefnd Snæfellsbæjar árið 2004 vegna lagnahönnunar en 

verulegar athugasemdir voru gerðar við hönnunina.49  

Mætti álykta sem svo að ef úrræðin væru skilvirkari frá hendi byggingarfulltrúa 

hefði það að líkindum í sér fælingaráhrif á þann hluta hönnuða sem skila ítrekað af 

sér ófullnægjandi hönnunargögnum og gerði að verkum að þeir vönduðu vinnu sína 

betur. Nokkur hluti byggingarfulltrúa telur að þörf sé á einföldun úrræða gagnvart 

þeim hönnuðum sem skila ófullnægjandi hönnunargögnum og skýrari reglum um 

lágmarksgæði þeirra. Aðrir telja að úrræðin séu nægjanleg eins og þau eru í gildandi 

löggjöf og verður höfundur að taka undir þau sjónarmið. Þrátt fyrir það virðist vera 

um vandamál að ræða þar sem úrræðunum er að jafnaði ekki beitt þótt margir telji að 

brot hönnuðanna séu til staðar.50  
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Þá koma einnig fram sjónarmið byggingarfulltrúa varðandi yfirferð og 

meðhöndlun hönnunargagna. Þeir telja að samræmingu vanti til að yfirferð 

byggingarfulltrúa fari eftir einhverjum meginlínum, hvað sé fólgið í henni og hvernig 

sé heppilegast að standa að henni í þeim tilgangi að ákvæðum brg. sé ávallt 

framfylgt. Þetta sé nauðsynlegt þar sem menn túlki á mjög misjafnan hátt hvernig 

byggingarfulltrúa beri að yfirfara hönnunargögn. Verður að taka undir þessi 

sjónarmið þeirra því hægt er að leggja mismunandi túlkun í  þýðingu orða gr. 9.3. í 

brg. að byggingarfulltrúi „gangi úr skugga um― að hönnunargögn uppfylli þær kröfur 

sem gerðar eru. Eins og fram er komið liggur fyrir Alþingi frumvarp til nýrra 

mannvirkjalaga. Fróðlegt er að skoða hvort löggjafinn tekur á þessum málum er 

varða hönnunargögn og yfirferð þeirra. 

4.5.3. Eru breytingar fyrirhugaðar varðandi hönnuði 

Í frumvarpinu má sjá nýja hugsun um framkvæmd byggingareftirlits en gert er ráð 

fyrir að allt byggingareftirlit verði framkvæmt af faggiltum aðilum sem vinna í 

samræmi við ákvæði skoðunarhandbóka sem Byggingarstofnun býr til. Þetta þýðir 

að yfirferð hönnunargagna og framkvæmd úttekta verður framkvæmt af faggiltum 

skoðunarstofum eða af byggingarfulltrúum sem fengið hafa faggildingu til að annast 

slíkt eftirlit. Tiltekin eru þau hæfnisskilyrði sem aðilar þurfa að uppfylla til að geta 

öðlast faggildingu og er gert ráð fyrir að þau séu misströng eftir umfangi 

mannvirkjagerðarinnar. Ákvæðinu er ætlað að tryggja ákveðinn ramma utan um 

eftirlitið sem gerir að verkum að opinberir eftirlitsaðilar og faggiltar skoðunarstofur lúti 

sömu reglum við framkvæmd eftirlitsins. Byggingarfulltrúi getur aflað sér faggildingar 

til að sinna hluta eftirlits með mannvirkjagerð en ákveðið að fela faggiltri 

skoðunarstofu annað eftirlit. Einnig verður valkostur að byggingarfulltrúi afli sér ekki 

faggildingar og feli þess í stað yfirferð hönnunargagna og framkvæmd úttekta alfarið 

skoðunarstofum. Hlutverk byggingarfulltrúanna yrði þá eftir sem áður útgáfa 

byggingarleyfa og útgáfa vottorða, auk þess sem það kæmi í þeirra hlut að grípa til 

viðeigandi þvingunarúrræða ef nauðsyn krefur. 

Hvað þvingunarúrræði varðar þá er í frumvarpinu sett ákvæði sem er að flestu 

leyti sambærilegt 58. - 59. gr. sbl. þar sem tekið er á brotum hönnuða, byggingar-

stjóra og iðnmeistara. Þar er ekki að sjá miklar breytingar hvað þetta varðar. Helsta 

breytingin er sú að heimild til að veita áminningu til þessara fyrrgreindu aðila verður 

alfarið á höndum Byggingarstofnunar í stað byggingarnefndar samkvæmt gildandi 
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lögum. Ætla má að Byggingarstofnun verði stór ríkisstofnun sem væntanlega verður 

staðsett í Reykjavík en hefur með landið allt að gera varðandi ýmis mannvirkjatengd 

málefni. Má spyrja hvort líklegt sé að stór miðstýrð stofnun auki á skilvirkni í 

framkvæmd ýmissa ákvæða laga svo sem úrræða þegar út af bregður. Ekki virðist 

sem löggjafinn hafi tekið mikið tillit til umræddrar skýrslu um störf byggingarfulltrúa 

hvað þetta varðar en þar kemur nokkuð skýrt fram að byggingarfulltrúar telja sjálfir 

að breytinga sé þörf. Vandséð er hvernig sú ráðstöfun að færa þessi úrræði til 

Byggingarstofnunar sé eitt og sér til að auka á einföldun og skilvirkni þar sem eftir 

sem áður verður á forræði byggingarfulltrúa að tilkynna til Byggingarstofnunar verði 

misbrestur í störfum hönnuða og þarf hann væntanlega að skila greinargerð um 

málið. Er þetta álit byggt meðal annars á þeirri hugsun að ekki sé líklegt að 

byggingarfulltrúi í litlu sveitarfélagi úti á landi sjái meiri ástæðu til að tilkynna brot 

hönnuðar til miðstýrðrar stofnunar í Reykjavík en hann hefur haft í tíð gildandi laga til 

að áminna sama hönnuð. Hugsanlegur kunningsskapur þeirra á milli getur áfram 

verið möguleg hindrun í að úrræðum brg. sé beitt við brotum hönnuða. Verður að 

álykta sem svo að breytingin sé ónóg og ólíklegt að hún auki á skilvirkni.   

Hér hefði verið til bóta að áliti höfundar að fara nær hugmyndum 

byggingarfulltrúanna sjálfra eins og kom fram í umræddri skýrslu, til dæmis með því 

að koma á punktakerfi sem væri skilgreint með nákvæmum hætti svo ekki þyrfti að 

vera vafamál hvenær hönnuður bryti í bága við punktakerfið. Mætti setja regluverk 

sem skilgreindi hvers eðlis brot fengi refsipunkt og hversu marga. Við ákveðið marga 

punkta fengi hönnuður skriflega áminningu og á öðrum tímapunkti færi máið til 

ráðherra til umfjöllunar um mögulega sviptingu réttinda. Myndi það auðvelda allt mat 

á hvenær bæri að beita úrræðunum og hefði í sér mikinn fælimátt gegn óvönduðum 

vinnubrögðum. 

Hér að framan hefur verið fjallað stuttlega um þær breytingar sem vænta má 

varðandi samskipti byggingarfulltrúa og hönnuða eins og þau koma fram í frumvarpi 

til mannvirkjalaga. Eins og gefur að skilja skiptir miklu að reglur séu skýrar og 

skilvirkar. Að áliti höfundar er núverandi regluverk nokkuð skýrt en framfylgni 

reglnanna að sama skapi í ólestri.  

Í næsta kafla verður vikið að störfum og skyldum byggingarstjóra og 

samskiptum þeirra við byggingaryfirvöld og skoðað hvort og þá hvernig 

byggingarfulltrúar beita úrræðum sbl. og brg. brjóti byggingarstjórar af sér í starfi 

sínu.   
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4.6. Eftirlit á framkvæmdastigi 

Hér er um að ræða þann hluta eftirlits byggingarfulltrúa sem lýtur að eftirliti á 

byggingarstöðunum sjálfum. Er þar um að ræða lögbundið eftirlit sem er víðtækt og 

yfirgripsmikið. Er eftirlitið framkvæmt í náinni samvinnu við byggingarstjóra sem er 

ábyrgur fyrir hverri leyfisskyldri framkvæmd. Framkvæmd eftirlitsins fer að miklu leyti 

fram með úttektum byggingarfulltrúa í samráði við byggingarstjóra. Eru þessar 

úttektir mikilvægur þáttur í opinberu eftirliti byggingarfulltrúa með 

byggingarframkvæmdum. Um er að ræða tvenns konar úttektir, annars vegar 

svokallaðar áfangaúttektir sem framkvæmdar eru að loknum afmörkuðum þáttum 

verka sem nánar er útfært í gr. 48. í byggingarreglugerð og hins vegar lokaúttektir 

sem framkvæmdar eru við verklok. Hér á eftir verður fyrst fjallað um samskipti 

byggingarfulltrúa og byggingarstjóra við áfangaúttektir og reynt að grafast fyrir um 

hvort og þá hvernig byggingarfulltrúi bregst við ef út af bregður. Í kjölfarið verður 

síðan skoðað hvernig lokaúttektum er farið og leitað sömu svara þar að lútandi. 

4.6.1. Áfangaúttektir 

Eitt mikilvægasta hlutverk byggingarfulltrúa er væntanlega hinar mörgu 

áfangaúttektir sem hann sinnir á byggingartíma. Úttektir þessar eru gerðar í miklu 

samstarfi við byggingarstjóra sem eru ábyrgir að lögum að byggt sé í samræmi við 

samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir sbr. gr. 32.2. brg. Staða byggingarstjóra við 

byggingu mannvirkja er í raun hluti af hinu lögbundna eftirliti yfirvalda og fléttast 

saman við störf byggingarfulltrúa á ýmsan veg. Það er til að mynda á ábyrgð 

byggingarstjóra að kalla byggingarfulltrúa til eftirlits við lok úttektarskyldra verkþátta 

sbr. gr. 35.1 brg. Aðkoma byggingarstjóra er þannig órofa hluti af eftirlitsþætti 

byggingarfulltrúa að þessu leyti og því spurning hvort ekki sé hægt að tala um hina 

lögbundnu ábyrgð byggingarstjóra að þessu leyti sem einn hluta af hinu opinbera 

eftirliti með byggingarframkvæmdum þótt það sé í raun framkvæmt af einkaaðila. Í 

hið minnsta er byggingarstjóri mikilvægur hlekkur í þessu opinbera eftirliti sem best 

sést á því að ef hans nyti ekki við eða þeirra skyldna sem hann ber gagnvart 

byggingarfulltrúa yrði eftirlit til muna ómarkvissara. Verður af þessum sökum fjallað 

meira um ábyrgðir byggingarstjóra í riti þessu an ella hefði verið. 
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Í gr. 48.1. brg. eru taldir upp þeir úttektarskyldu þættir sem byggingarstjórar 

skulu, með minnst sólarhrings fyrirvara, óska úttektar byggingarfulltrúa á. Er þar helst 

um að ræða atriði er varða öryggi og burðarvirki húsa svo sem grunn og undirstöður, 

burðarvirki veggja og þaka, lagnakerfi, hitakerfi, brunahólfun þar sem það á við og 

fokheldi svo nokkuð sé  nefnt. Áfangaúttektir eru mikilvægur hluti byggingareftirlits 

þar sem þær marka lok þeirra framkvæmda sem teknar eru út og áritun 

byggingarfulltrúa um að verkið standist gerðar kröfur. Hver áfangaúttekt innifelur 

ákveðin réttaráhrif til dæmis sem sönnun þess að eftirliti hafi verið framfylgt og sem 

sönnunargagn í hugsanlegu máli þar sem tekist væri á um galla á þeim verkþætti 

sem tekinn var út. Væri athugasemdalaus úttekt byggingarfulltrúa lóð á vogarskál 

þess háttar máls.  

Þessi lögboðna skylda byggingarstjóra að kalla til úttekta á ákveðnum 

verkþáttum gerir byggingarstóra ábyrgan gagnvart byggingaryfirvöldum. Ábyrgð hans 

er þannig tvíþætt. Hún lýtur óumdeilanlega að viðsemjanda hans, byggjandanum, 

sem ræður til sín fagmann til að stýra verkframkvæmdum en jafnframt að hinu 

opinbera eftirliti byggingarfulltrúa. 51 

Á grundvelli ábyrgðar byggingarstjóra bæði gagnvart viðsemjanda sínum og 

byggingarfulltrúa er nauðsynlegt að fram fari stöðuúttekt við byggingarstjóraskipti 

sbr. 36. gr. brg. þar sem gerð er úttekt á því sem búið er að framkvæma og fellur 

undir verksvið fráfarandi byggingarstjóra. Er þetta gert með tilliti til hinnar víðtæku 

ábyrgðar byggingarstjóra svo mörk séu skýr þar sem ábyrgð nýs byggingarstjóra 

takmarkast við þá verkþætti sem unnir eru eftir að hann tekur við. Það er á sama 

grundvelli sem tryggingafélagi því sem fráfarandi byggingarstjóri tryggir hjá er gefinn 

kostur á að vera viðstaddur úttektina eða taka út verkið sjálft fyrir sitt leyti en félagið 

getur haft mikilla hagsmuna að gæta vegna hinnar víðtæku ábyrgðar sem fallið getur 

á byggingarstjóra. Við þessi tímamót er nauðsynlegt sbr. gr. 19.5 í brg. að 

hönnunargögn séu samræmd og árituð af hönnuðum og byggingarfulltrúa. 

Sú hugsun löggjafans að byggingareftirlit sé gæsla almannahagsmuna og 

öryggis virðist vera að nokkru leyti varpað fyrir róða í gr. 49.1 brg. þar sem segir að 

iðnmeistarar eða byggingarstjórar geti unnið sér það traust að þurfa ekki að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum að kalla til úttekta sbr. ákvæði  48. gr. Þá er einnig 

heimilt sbr. gr. 49.2. í brg. að að veita völdum byggingarstjórum eða iðnmeisturum 
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leyfi til eigin úttekta á skilgreindum verkþáttum að uppfylltum nánari skilyrðum sbr. gr. 

30.3 – 30.5 í brg. Þetta á þó ekki við um lokaúttekt sem ætíð þarf að fara fram. 

Nokkur meirihluti byggingarfulltrúa veitir þessum aðilum slíka heimild til úttektar á 

eigin vegum og virðist ríkja mikið traust milli þeirra þar sem meirihluti 

byggingarfulltrúa sem veita síka heimild fara ekki fram á skriflega staðfestingu á 

framgangi eigin úttekta.52  

Er rétt að staldra hér aðeins við og skoða hvort þessi tilhögun sé í takt við þau 

gæði sem hinu opinbera eftirliti er ætlað að ná með hinum fjölmörgu úttektum á 

byggingartíma. Augljóst er að einhverjum hluta byggingarstjóra og iðnmeistara er 

treystandi til að skila af sér fullkomnu verki enda ljóst að einungis valinn hópur fær 

þessi „fríðindi―. Hitt er jafnljóst að annar hluti uppfyllir ekki þessi skilyrði og eru 

talsverð  líkindi til að einhver hluti þessa síðarnefnda hóps tilheyri þeim fyrrnefnda. 

Að áliti höfundar kann þessi úthlutun trausts að vera misnotuð, sérstaklega á tímum 

hraða og mikils uppgangs líkt og var hér árin „fyrir hrun―. Sú umræða í þjóðfélaginu 

um mikla galla í byggingum má kannski að einhverju leyti rekja til þessara ákvæða 

brg. ekki síst með vísan í títtnefnda skýrslu þar sem fram kemur að þetta 

fyrirkomulag sé talsvert notað. 

Byggingarstjóra er skylt að vera sjálfur viðstaddur áfangaúttekt sbr. 35. og 50. 

gr. brg. Vanhöld eru á að byggingarstjórar séu viðstaddir við áfangaúttektir.53 Er það 

bagalegt þar sem hann er sá aðili sem ber ábyrgð á framkvæmdinni og hefur á hendi 

eftirlit með að allt sé unnið skv. settum reglum. Hann er því sá sem helst er bær að 

svara spurningum byggingarfulltrúa við úttektina. Þrátt fyrir þessi vanhöld virðast 

byggingarfulltrúar einungis nýta sér úrræði brg. við brotum byggingarstjóra að litlu 

leyti, en um 40% aðspurðra byggingarfulltrúa grípa ekki til neinna úrræða meðan 

aðrir töluðu við byggingarstjóra. Eitt tilvik kom fram þar sem byggingarstjóra var veitt  

skrifleg áminning vegna þessa og annað tilvik þar sem byggingarfulltrúi lét rífa niður 

þann hluta framkvæmdanna sem ekki var tekið út.54 Niðurstaðan er samt sú að 

almennt er létt tekið á þessu broti byggingarstjóra. 

Við áfangaúttektir virðist sem þróast hafi ákveðin venja eða hefð þar sem 

mismikil áhersla er lögð á úttektir eftir því hvaða verkþætti  taka skal út. Sem dæmi 

má nefna að einungis rúmlega 20% byggingarfulltrúa taka út klæðningu þaka og ystu 
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klæðninu húsa meðan rúmlega 80% þeirra taka út verkþætti sem snerta eldvarnir. Er 

að sjá sem þegjandi samkomulag sé milli byggingarfulltrúa og byggingarstjóra um 

þessi  mál. Nægir höfundi að líta til eigin reynslu til staðfestingar á þessu atriði. 

Líklega ræður nokkru um þetta að byggingarfulltrúar telji almennt mikilvægast að 

öryggisþættir eins og eldvarnir og burðarþol séu þau atriði sem mesta áherslu þurfi 

að leggja á. Verður þó ekki litið framhjá þeim réttaráhrifum sem áfangaúttektir hafa í 

för með sér eins og áður er nefnt. Er þessi hugsun aðila því ekki alls kostar rétt þar 

sem upp gæti komið sú staða að úttekt byggingarfulltrúa á úttektarskyldum 

verkþætti, sem alla jafna er samt ekki tekinn út, gæti haft vægi ef ágreiningur risi um 

viðkomandi verkþátt. 

4.6.2. Lokaúttekt 

Byggingarstjóra ber að kalla til lokúttektar við verklok eða eftir atvikum byggjandi sbr. 

gr. 53.1.  brg. Einnig geta tryggingarfélög þau sem hönnuðir og byggingarstjóri 

keyptu ábyrgðartryggingu hjá, krafist lokaúttektar. Mikil áhersla er lögð á lokaúttekt í 

brg. sem sjá má af því að hún  er eina úttektin sem ekki er hægt að víkja frá með 

einhverjum hætti  sbr. gr. 49.1 í brg. Þá má líka sjá að gerður er áskilnaður um að 

fleiri aðilar séu viðstaddir lokaúttekt en aðrar úttektir. Við lokaúttekt fer fram könnun á 

því hvort byggt sé eftir öllum tilskildum ákvæðum um gerð og búnað sem krafist er 

fyrir hlutaðeigandi framkvæmd ásamt því að byggingarstjóri leggi fram nánar tiltekin 

gögn sbr. gr. 53.3 brg.  

Lokaúttektin sjálf er ítarleg yfirferð sem byggir meðal annars á áður gerðum 

áfangaúttektum. Hjá flestum sveitarfélögum er því þannig farið að byggingarfulltrúi er 

með sérstaka skoðunarskýrslu sem hann fyllir út við lokaúttekt  þar sem fram koma 

öll þau atriði sem lögð er áhersla á að skoðuð séu við lokaúttekt. Gjarnan hafa 

byggingarstjórar fengið í hendur gátlista þar sem fram koma flest atriði sem til 

skoðunar koma svo þeir geti farið sjálfir yfir framkvæmdina og séð hvort eitthvað 

vanti upp á fyrir lokaúttekt. Er þessi gátlisti jafnframt beiðni til byggingarfulltrúa um 

lokaúttekt. Byggingarfulltrúi gefur síðan út lokaúttektarvottorð sbr. gr. 54.1. brg. 

Lokaúttekt markar verklok og þar með lýkur opinberu eftirliti með 

framkvæmdinni. Hún felur í sér tiltekin réttaráhrif, meðal annars innifelur 

lokaúttektarvottorð að fullnægt hafi verið öllum tilskildum ákvæðum brg. um gerð og 

búnað sem krafist er fyrir viðkomandi framkvæmd. Athugasemdalaust 

lokaúttektarvottorð getur einnig verið mikilvægt gagn fyrir byggingarstjóra að eiga til 
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lengri tíma litið með tilliti til ábyrgðar hans og mögulegra skaðabótakrafna á hendur 

honum þó lokaúttekt sem slík firri aðila ekki mögulegum skaðabótum sé á annað 

borð um að ræða skaðabótaskylt tjón.  

Má nefna sem dæmi dóm Hæstaréttar nr. 222/1998 þar sem vísað var í 

athugasemdalausa lokaúttekt byggingarfulltrúa vegna slyss sem varð er tjónþoli 

hrasaði í tröppum vegna hálku. Um það sagði í niðurstöðu héraðsdóms: „Ekki verður 

fallist á það með stefndu að athugasemdalaus úttekt byggingarfulltrúa firri þá 

bótaábyrgð―. Hæstiréttur komst síðan að þeirri niðurstöðu að slysið yrði ekki rakið til 

vanbúnaðar trappanna og sneri við niðurstöðu héraðsdóms og sýknaði eiganda 

hússins.  

Það opinbera eftirlit sem í úttektum byggingarfulltrúa felst er vegna 

almannahagsmuna fyrst og fremst. Sá misskilningur virðist nokkuð algengur að 

almenningur telji að lokaúttekt byggingarfulltrúa hafi að gera með úttekt á atriðum 

sem eru einkaréttarlegs eðlis. Oft varðar það verklag og vandvirkni 

byggingarverktaka eins og sjá má dæmi um í úrskurði Úrskurðarnefndar skipulags- 

og byggingarmála nr. 79/2009 þar sem lokaúttekt byggingarfulltrúa var kærð til 

nefndarinnar til þess að fá úrskurð um réttmæti athugasemda húsfélagsins sem fram 

komu við lokaúttekt hússins. Þess var krafist að ef athugasemdir kæranda reyndust 

réttmætar varðandi hönnun, smíði og frágang hússins, yrði lagt fyrir byggingarfulltrúa 

að hlutast til um að  byggingaraðili lagfærði það sem nauðsynlegt væri til að lögmæt 

lokaúttekt gæti farið fram og að því loknu yrði gefið út nýtt lokaúttektarvottorð.  

Í niðurstöðu nefndarinnar kom fram að lokaúttekt og útgáfa úttektarvottorðs væru liðir 

í opinberu eftirliti byggingarfulltrúa með byggingarframkvæmdum sem honum væri 

falið að lögum, sbr. 2. mgr. 40. gr. sbl. Vísað var til þess að ákvæði laganna lúti 

einkum að vörslu almannahagsmuna og ekki yrði af þeim ráðið að eigendur 

fasteigna, sem keypt hafa eignir í byggingu, eignuðust lögvarinn rétt til aðildar að 

úttekt sem framkvæmd er af byggingarfulltrúa á grundvelli laga og 

reglugerðarákvæða og geti gert þar kröfur um að skilaástand eigna verði staðreynt 

með tilteknum hætti eða knúið á um úrbætur í því efni.  Var málinu vísað frá þar sem 

kærandi var ekki talinn eiga aðild að þvi í skilningi 1. mgr. 26. gr. ssl.  

Þá hefur lokaúttekt þau réttaráhrif að fimm ára gildistími ábyrgðartryggingar 

byggingarstjóra og hönnuða hefst við lokaúttektardag sbr. gr. 26.1. og 33.1. í brg. 

Þrátt fyrir að tryggingin gildi í fimm ár frá þessu tímamarki þá gilda reglur 9. gr. laga 

nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda um fyrningu krafna á hendur 



44 
 

byggingarstjóranum sjálfum þar sem segir að krafa um skaðabætur fyrnist á fjórum 

árum frá þeim degi sem tjónþoli fékk nauðsynlegar upplýsingar um tjónið og þann 

sem ábyrgð ber á því eða bar að afla sér slíkra upplýsinga. 

Af framansögðu má sjá að lokaúttekt er nauðsynlegur þáttur í eftiliti yfirvalda 

með byggingarframkvæmdum og felur í sér margvísleg réttaráhrif. Hér skarast 

skylda byggingarstjóra til að tilkynna um úttekt á við eftirlitsskyldu byggingarfulltrúa 

og erfitt að henda reiður á hvor ber ríkari ábyrgð varðandi það að lokaúttektir eru 

sjaldan framkvæmdar. Verður það skoðað hér í næsta kafla ásamt frekari ábyrgðum 

byggingarstjóra. 

4.6.3. Ábyrgð byggingarstjóra 

Eins og fram er komið lýtur ábyrgð byggingastjóra bæði að viðsemjendum þeirra og 

einnig að byggingaryfirvöldum. Hlutverk hans við byggingarframkvæmdir er 

yfirgripsmikið og spannar ábyrgð hans yfir verksvið allra iðnmeistara á 

byggingarstað. 

Gerðar eru kröfur um menntun og reynslu þeirra sem gegna þessu hlutverki.    

Í 51. gr. sbl. er að finna ákvæði um byggingarstjóra. Þar kemur fram hverjir geti orðið 

byggingarstjórar, hvert hlutverk þeirra og skyldur eru og um samskipti þeirra við 

byggingaryfirvöld. Um er að ræða nokkuð breiðan hóp manna sem geta tekið að sér 

störf byggingarstjóra því auk húsasmíðameistara geta múrarameistarar, 

pípulagningarmeistarar, vélvirkjameistarar, rafvirkjameistarar og byggingar-

iðnfræðingar ásamt arkitektum, byggingarverkfræðingum, byggingartæknifræðingum, 

byggingarfræðingum og öðrum verkfræðingum og tæknifræðingum með hliðstæða 

menntun á byggingarsviði gegnt þessari stöðu. Þá geta fyrirtæki og stofnanir sem 

uppfylla ákveðin skilyrði laganna annast störf byggingarstjóra. 

Af þessu má sjá að byggingarstjórar geta verið með afar ólíkan bakgrunn og 

menntun. Má ætla að kunnátta þeirra markist af því og þar með samskipti þeirra við 

byggingaryfirvöld.  

Engin undanþága er gefin frá þeirri skyldu að við hverja byggingu skuli vera 

byggingarstjóri sem sé framkvæmdastjóri byggingarframkvæmdanna. Honum ber 

umfram aðra að hafa samskipti við byggingarfulltrúa um ýmis málefni hverrar 

framkvæmdar. Byggingarstjórar eru því væntanlega þeir þátttakendur á vettvangi 

byggingarmála sem byggingarfulltrúar hafa hvað mest samskipti við.  
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Fram kemur í fyrrgreindri skýrslu um störf byggingarfulltrúa að 

byggingarfulltrúar telja byggingarstjóra standa afar misvel að verki. Þó eru sumir sem 

skila jafnan af sér góðu verki meðan aðrir gera það ekki. Helstu vandamál sem 

byggingarfulltrúar nefna í samskiptum við byggingarstjóra, svo eitthvað sé nefnt, eru 

að eftirliti byggingarstjóra á byggingastað sé oft ábótavant og því sé of algengt að 

gera þurfi athugasemdir við úttekt byggingarfulltrúa. Þá telja þeir of algengt að fram 

komi gallar í byggingum þar sem ekki hefur verið unnið samkvæmt samþykktum 

hönnunargögnum. Einnig sé brotalöm varðandi val á byggingarefni en 

byggingarstjórar eigi að gæta þess að vörur sem þeir nota séu vottaðar. Þá telja þeir 

of algengt að byggingarstjórar kalli ekki til úttekta við áfangaúttektir og lokaúttekt eða 

hann sé fjarverandi við úttekt. Allt framangreint má svo fella undir þá skoðun 

byggingarfullttrúa að of margir byggingarstjórar þekki illa skyldur sínar og ábyrgðir. 

Ríkasta skylda byggingarfulltrúa er að viðhafa eftirlit. Verður nú skoðað hvort og þá 

hvernig byggingarfulltrúar nýta sér þau úrræði sem þeir hafa sbr. sbl. og brg. við 

þessum mismunandi brotum byggingarstjóra.  

Núverandi reglur sbr. 59. gr. sbl. og gr. 212 í brg. gera ráð fyrir að ef 

byggingarstjóri eða iðnmeistari sem ábyrgð ber á byggingarframkvæmdum brýtur 

ákvæði laga, reglugerða eða samþykkta um skipulags- og byggingarmálefni geti 

byggingarnefnd veitt honum áminningu og séu brotin alvarleg eða ítrekuð þá getur 

byggingarfulltrúi tekið hann úr þeim verkum, sem hann stýrir í umdæmi hans. Þá má 

líka vísa málinu til ráðherra sem getur líka veitt iðnmeistara áminningu eða svipt 

hann viðurkenningu sinni fyrir fullt og allt. 

Byggingarfulltrúar gera ýmsar athugasemdir við þann hluta byggingarstjóra 

sem starfa á ófullnægjandi hátt og spanna athugasemdirnar nánast allt starfssvið 

byggingarstjórans en taka jafnframt fram að  það eigi ekki við um alla byggingarstjóra 

þar sem hluti byggingarstjóra skili jafnan fullnægjandi verki. Þeir telja þó flestir að 

þrátt fyrir að brot byggingarstjóra séu oft það alvarleg að ástæða væri til að beita 

úrræðum brg. þá sé þeim sjaldan beitt. Talsverður hluti byggingarfulltrúa telur að 

breytingar sem lúta að einföldun úrræða gagnvart brotum byggingarstjóra væri til 

bóta, t.d. kerfi byggðu á punktakerfi svipuðu og gagnvart umferðarlagabrotum.55 

Verður vikið nánar að því hér á eftir. 
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Algengt vandamál að mati byggingarfulltrúa er að byggingarstjórar taka að sér 

ábyrgð á byggingu mannvirkis en sinna því lítið eða ekkert og koma jafnvel aldrei á 

byggingarstað. Það firrir byggingarstjóra ekki ábyrgð þar sem dómstólar líta á 

ábyrgðarsvið byggingarstjórans mjög víðtækt. Má í því sambandi nefna dóm 

Hæstaréttar nr. 369/2009 þar sem tekist var á um þakleka í tvíbýlishúsi í Kópavogi. 

Um aðkomu byggingarstjórans segir í dómsniðurstöðu:  

Stefndi H lét undir höfuð leggjast að fylgjast með framkvæmdum og sjá til þess að 
verkið væri faglega og tæknilega rétt unnið. Átti hann að gera sér grein fyrir sem 
byggingarstjóri að nauðsynlegt var að leita sérlausna á því vandamáli sem upp kom 
varðandi skorsteininn. Verður að virða honum þetta til vanrækslu og ber hann því 
ábyrgð á því tjóni sem stefnandi hefur orðið fyrir vegna þessa 

Var H gert að greiða skaðabætur vegna framkominna galla á grundvelli ábyrgðar 

sinnar sem byggingarstjóri. Var það metið honum til sakar að hafa haft litla aðkomu 

að verkinu. Byggingarstjórar bera þannig jafnt ábyrgð á athafnaleysi sínu sem 

athöfnum og geta því ekki fyrrt sig ábyrgð þótt þeir hafi hvergi komið nærri verki.56 

Ábyrgð byggingarstjóra fellur undir hið stranga sakarmat sérfræðinga sem er 

skilgreint á þann veg að þegar um sérfræðilega ráðgjöf eða þjónustu er að ræða 

verður allt gáleysi sem veldur tjóni jafnan skaðabótaskylt. Á þetta bæði við um 

hagsmuni þess aðila sem sérfræðingurinn vinnur fyrir beint, sem og tjón á 

hagsmunum þriðja manns.57  

Eins og fram er komið er á ábyrgð byggingarstjóra að kalla til áfangaúttekta. 

Nokkuð ber á því að hluti byggingarstjóra láti hjá líða að kalla til úttektar þrátt fyrir 

lögboðna skyldu sína til þess. Viðbrögð byggingarfulltrúa við þessu broti 

byggingarstjóra eru misjöfn. Nokkur meirihluti byggingarfulltrúa grípur til ráðstafana, 

meðan aðrir gera ekkert komi slíkt fyrir. Sé gripið til ráðstafana eru þær oftast á þann 

veg að rætt er við byggingarstjóra um málið. Þó má finna dæmi um áminningu skv. 

212. gr. brgl. (Verður það skoðað hér síðar í kaflanum). Einnig eru dæmi þess að  

verk hafi verið „gegnumlýst― eða jafnvel rifin að hluta. Með gegnumlýsingu er hér átt 

við að farið sé með málmleitartæki yfir byggingarhluta til að staðreyna járnbendingu 

eða lagnir úr málmi.58  

Eins og vikið var að hér framar er byggingarfulltrúum heimilt að fella niður 

úttektir einstakra verkþátta að uppfylltum ákveðnum skilyrðum en sérstaklega er 
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47 
 

tekið fram að lokaúttekt sbr. 53. gr. megi aldrei fella niður. Vekur það sérstaka athygli 

með tilliti til þeirrar staðreyndar að byggingarstjórar kalla sjaldan til lokaúttekta 

bygginga. Kemur það meðal annars fram í nefndri skýrslu þar sem byggingarfulltrúar 

eru spurðir um samskipti við byggingarstjóra. Þeir telja að ákvæði brg. um 

staðfestingu verkloka, sbr. gr. 35.2 í brg. sé almennt ekki virt nema því aðeins að 

kallað sé til lokaúttektar af byggingarstjóra við verklok en byggingarfulltrúar ganga 

almennt ekki eftir að þetta ákvæði reglugerðarinnar sé virt, aðeins lítill hluti 

byggingarfulltrúa kveðst alltaf ganga eftir því.59
 Hér virðist vera á ferðinni 

einhverskonar óljós skörun ábyrgðar byggingarfulltrúa og byggingarstjóra. Það má 

vissulega færa undir lögbundna skyldu byggingarfulltrúa að sjá til þess að lokaúttekt 

fari fram þar sem reglugerðarákvæðið tekur skýrt fram að lokaúttekt sé óheimilt að 

fella niður en það er meðal annars á ábyrgð byggingarfulltrúa að byggt sé 

samkvæmt lögum og reglugerðum. Einnig má fella lokaúttekt undir ábyrgð 

byggingarstjóra þar sem honum ber skv. brg. að kalla til lokaúttektar í verklok. Telur 

hluti byggingarfulltrúa að þá vanti heppileg úrræði kalli byggingarstjóri ekki til úttekta, 

þar með taldar lokaúttektir.60  

Verður höfundur að draga þá ályktun að hér sé skylda byggingarfulltrúa til 

eftirlits rík og hallar því frekar á byggingarfulltrúa hvað framfylgni eftirlits varðar en 

honum eru gefin úrræði sem stjórnsýslulegu yfirvaldi brjóti byggingarstjórar á 

ákvæðum brg. meðal annars að sinna ekki lögboðnum úttektum. Er rétt í þessu 

sambandi líta til þeirra úrræða sem byggingarfulltrúum standa til boða gagnvart 

byggingarstjórum sbr. 212. gr. brg. Er þar um að ræða ákvæði sem gefur 

byggingarnefnd heimild til að veita byggingarstjóra áminningu ef hann brýtur ákvæði 

laga, reglugerða eða samþykkta um skipulags- og byggingamálefni og hugsanlega 

ganga lengra og óska eftir að ráðherra svipti viðkomandi viðurkenningu réttinda 

sinna. Auk þessara úrræða hefur byggingarfulltrúi fyrir hönd sveitarfélagsins heimild 

sbr. gr. 210.1 brg. til beitingar dagsekta sé ekki farið að fyrirmælum hans. Má því 

undrun sæta hversu lokaúttektir fara sjaldan fram 

Nokkuð er um að byggingarnefndir noti úrræði  ákvæðisins og áminni 

byggingarstjóra. Má sem dæmi nefna að byggingarnefnd Akraneskaupstaðar veitti 

byggingarstjóra áminningu vegna nokkurra brota byggingarstjórans, svo sem að skila 

ekki inn uppáskriftum meistara, að halda áfram verki eftir að byggingarfulltrúi neitaði 
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að taka út samsteypu milli eininga vegna fyrrnefndra uppáskrifta, og fyrir að biðja 

ekki um úttekt á járnalögn áður en gólfplata 2. hæðar var steypt. Átaldi 

byggingarnefnd harðlega vinnubrögð byggingarstjórans og veitti honum formlega 

áminningu.61  

Einnig má nefna byggingarnefnd Reykjanessbæjar sem veitti byggingarstjóra 

áminningu í janúar 2001 vegna hesthúsabyggingar sem ekki var byggð í samræmi 

við samþykktar teikningar.62  

Aðeins eitt dæmi samkvæmt heimildum höfundar er um sviptingu réttinda 

húsasmíðameistara, þó ekki á þeim grunni sem hér er verið að skoða að ekki hafi 

verið kallað til úttekta. Málið er frá árinu 1986 þar sem byggingarmeistarinn Ó var 

sviptur réttindum sínum í kjölfar byggingar Hamarshússins svokallaða við 

Tryggvagötu í Reykjavík. Hafði Ó áður verið áminntur en hann hafði þverbrotið 

ýmsar reglur meðal annars hafði hann bætt fjórum íbúðum í húsið án teikninga eða 

leyfis, einnig voru gerðar ýmsar athugasemdir við frágang brunavarna sem hann 

sinnti engu um að laga. Var það því niðurstaða Byggingarnefndar Reykjavíkur að 

svipta hann réttindum sínum en þetta var í tíð eldri laga sem sjá má af því að málinu 

var ekki skotið til ráðherra heldur sviptir byggingarnefnd hann réttindunum á 

grundvelli 33. gr. þágildandi byggingalaga nr. 54/1978 

Þótt finna megi nokkur dæmi er fátítt að byggingarnefndir beiti úrræðum brg. 

Við beitingu þessara úrræða verður byggingarnefnd eins og fram er komið að gæta 

að meginreglum stjórnsýslulaga. Má nefna dæmi þar sem ekki virðist hafa verið gætt 

nægjanlega að formi ákvarðanatökunnar. Byggingarfulltrúi Hvolhrepps áminnti  

byggingarstjóra vegna byggingar sumarhúss. Þann 2. febrúar 2001 sendi 

byggingarfulltrúi bréf til byggingarstjórans og áminnti hann um atriði sem 

byggingarfulltrúi taldi hann brotlegan um. Byggingarstjórinn vildi ekki una við það og 

kærði áminninguna til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála. Í úrskurði 

nefndarinnar nr. 5/2001 kemur fram að ekki sé á hendi byggingarfulltrúa að veita 

áminningu heldur byggingarnefndar. Ekki kom fram að byggingarnefnd hafi fjallað 

um málið og því var áminningin ógilt. 
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Af því sem fram er komið hlýtur að vakna sú spurning hvað veldur því að 

ákvæðinu um lokaúttekt er ekki framfylgt frekar en raunin er, hvort úrræðin henti ekki 

eða hvort þeir aðilar sem að málum koma þekki þau ekki eða jafnvel að 

byggingarfulltrúar vilji ekki framfylgja þeim. Í umræddri skýrslu voru byggingarfulltrúar 

spurðir hvort þeir teldu þörf einhverra frekari úrræða en þeirra sem þeir hafa í dag 

vegna hugsanlegra vanefnda eða vanhæfni iðnmeistara eða byggingarstjóra. Fram 

kom að meirihluti byggingarfulltrúa töldu ekki þörf frekari úrræða heldur vanti öðru 

fremur samstöðu eða vilja innan stéttarinnar til að þrýsta á að þeim ákvæðum sem 

fyrir hendi eru sé beitt. Þá telja þeir að hugsanlega vanti einnig frekari leiðbeiningar 

eða kynningu á því hvernig best skuli staðið að því að úrræðunum sé beitt. 63 Í viðtali 

við byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar í blaði Samiðnar hafði hann eftirfarandi að 

segja um framangreind úrræði:  

Nú geta byggingarnefndir veitt mönnum áminningu og ef brot eru alvarleg geta  
nefndirnar óskað eftir því við ráðherra að þeir verði sviptir leyfi. Það þarf nú talsvert að 
ganga á áður en menn fara í svona ferli. Þetta er ætlunin að setja í Byggingastofnun í 
nýju lögunum. Þessar heimildir eru aldrei notaðar núna, það er alltof flókið og reglurnar 
óskýrar.

64 

Þannig virðist sem nokkurt ráðaleysi ríki meðal byggingarfulltrúa um meðferð 

þessara mála, enda eru byggingarfulltrúar, eins og fram er komið, ekki  á einu máli 

um hvort úrræði brg. vegna brota byggingarstjóra séu fullnægjandi. Taka má undir 

þá ályktun sem fram kemur í skýrslunni að vegna þeirrar fyrirliggjandi staðreyndar að 

byggingarfulltrúar beita úrræðunum almennt ekki þegar þess er þörf, bendi til þess 

að þörf sé á að endurskoða einhvern þátt þeirra.65  

Rétt er þó að staldra hér aðeins við og skoða ákvæðin sem um ræðir hvort 

þau séu flókin og óskýr. Er fyrst að skoða lögboðið hlutverk byggingarfulltrúa 

varðandi eftirlit á framkvæmdastigi.  Í 2. mgr. 40. gr. sbl. segir að byggingarfulltrúi 

annist úttektir og eftirlit einstakra þátta byggingarframkvæmda, eftir því sem nauðsyn 

krefur, svo og lokaúttekt fullbyggðs mannvirkis. Ákvæði brg. er nánast samhljóða. 

Eftirlitsskylda byggingarfulltrúa er ljós enda kannski ekki eftirlitsskyldan sem slík sem 

vefst fyrir mönnum heldur frekar hvernig á að framfylgja eftirlitinu, sérstaklega ef út af 

bregður. Um að ræða mikilvæga vernd almannahagsmuna og því þörf á að settum 
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reglum sé framfylgt. Þá er spurningin hvaða skylda felst í orðunum „að annast 

úttektir og eftirlit―. Af úrræðum gr. 212. brg.  má nokkuð ráða í til hvers er ætlast af 

opinberu byggingareftirliti varðandi brot byggingarstjóra. Eru þessi úrræði mjög í takt 

við úrræði gagnvart hönnuðum sem búið er að skoða hér að framan. Ef 

byggingarstjóri brýtur ákvæði laga, reglugerða eða samþykkta um skipulags- og 

byggingarmálefna getur byggingarnefnd veitt honum áminningu eða óskað eftir 

aðkomu ráðherra ef brotin eru alvarleg eða ítrekuð til sviptingar viðurkenningu 

réttinda. Byggingarfulltrúi getur líka upp á sitt einsdæmi tekið viðkomandi 

byggingarstjóra úr þeim verkum sem hann stýrir í umdæmi hans. 

Af þessum úrræðum við brotum byggingarstjóra má ráða að löggjafinn gerir 

ráð fyrir að byggingarfulltrúi grípi inn í aðstæður við skilgreind brot byggingarstjóra. 

Erfitt er að koma auga á að ákvæðin séu of óskýr til að vinna eftir þeim og verður að 

álykta sem svo að hér halli einnig á byggingarfulltrúa líkt og með hönnuði. Eins og 

getið var um hér að framan má sumpart líkja starfi byggingarfulltrúa við löggæslustörf 

þar sem honum er falið að sjá um eftirfylgni laga og reglugerða. Sé málið fært í þann 

búning má líkja broti byggingarstjóra við mann sem ekur of hratt og gerist þannig 

brotlegur við umferðarlög. Lögregla hefur með umferðareftirlit að gera og því 

nærtækast að hún grípi inn í og stöðvi ökufantinn. Undarlegt þætti ef lögregla 

aðhefðist ekkert á grundvelli þess að hún teldi úrræðum áfátt þótt stæði skýrum 

stöfum að brot á umferðarlögunum varðaði sektum eða fangelsi en í gr. 213.1 í brg 

segir að brot gegn reglugerðinni varði sektum eða varðhaldi nema þyngri refsing liggi 

við samkvæmt lögum. Að áliti höfundar er því ábyrgð byggingarfulltrúa með því að 

beita ekki úrræðum 212. gr. síst minni en hins brotlega byggingarstjóra sem ekki 

kallar til úttekta.  

Virðist sem löggjafinn sé sömu skoðunar þar sem í frumvarpinu er það nýmæli 

varðandi störf byggingarfulltrúa að Byggingarstofnun mun gegna beinu 

eftirlitshlutverki með störfum byggingarfulltrúa. Hún getur tekið til athugunar að eigin 

frumkvæði eða samkvæmt ábendingu hvort afgreiðsla byggingarfulltrúa hafi farið í 

bága við lög og reglugerðir. Komi slíkt mál upp mun Byggingarstofnun kalla eftir 

skýringum frá byggingarfulltrúa sjálfum og viðkomandi sveitarstjórn nema málið sé 

upplýst að fullu. Sé um brot að ræða og byggingarfulltrúi geri ekki fullnægjandi 

ráðstafanir til úrbóta mun Byggingarstofnun senda byggingarfulltrúa og sveitarstjórn 

aðvörun og krefjast úrbóta. Verði ekki úr bætt er Byggingarstofnun heimilt að beita 

sömu réttar- og þvingunarúrræðum gagnvart eiganda mannvirkis og byggingarfulltrúi, 
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hvort heldur er að fella úr gildi byggingarleyfi eða gefa út önnur viðeigandi vottorð. 

Þegar þessari meðferð Byggingarstofnunar er lokið færist eftirlit og önnur stjórnsýsla 

málsins aftur í hendur viðkomandi byggingarfulltrúa. Sambærilegt ákvæði er ekki í 

gildandi lögum. Er að sjá sem hér sé reynt að gera störf byggingarfulltrúa skilvirkari 

og væntanlega samræma þau líka. Má gera ráð fyrir að þetta kerfi hafi hvetjandi áhrif 

á byggingarfulltrúa til að auka á gæði starfa sinna. Er það vel þar sem svo virðist 

sem ýmis úrræði gildandi laga séu ekki nýtt þó full ástæða sé til þess eins og komið 

hefur fram.  

Sú hugmynd að taka upp svokallað punktakerfi svipað og vegna 

umferðarlaga-brota á talsverðan hljómgrunn meðal byggingarfulltrúa gagnvart 

brotum byggingastjóra líkt og með hönnuðum, enda er algengast að um sé að ræða 

ítrekuð smærri brot. Við þannig aðstæður gæti eiginleiki punktakerfisins því hentað 

ágætlega. Að áliti höfundar þarf, líkt og fram kom í umfjöllun um hönnuði hér framar, 

útfærsla slíks kerfis að vera einföld og skýr svo ekki leiki vafi á hvers konar brot varði 

refsipunkt. Með því móti er hægt að sjá fyrir skýrt og aðgengilegt kerfi sem er 

samræmt milli embættanna.  

Af framansögðu er ljóst að gildandi reglur eru nægjanlega skýrar en þörf er á 

nánari útfærslu á þeim hvað varðar samskipti byggingarfulltrúa og byggingarstjóra. 

Til þess að það megi verða þarf einnig almennt skýrari reglur um 

byggingarstjórahugtakið sem slíkt og því nauðsynlegt fyrir löggjafann að skerpa á 

þeim reglum sem um hann gilda, ábyrgðarsvið hans og nánar til hvers er ætlast af 

honum. Verður hér á eftir skoðað hvort tekið er á þeim annmörkum sem hér hafa 

verið nefndir er varða byggingarstjóra í frumvarpi til mannvirkjalaga.  

4.6.4. Eru breytingar fyrirhugaðar varðandi byggingarstjóra 

Gert er ráð fyrir því í frumvarpinu að byggingarstjóri gegni áfram mikilvægu hlutverki 

við byggingarframkvæmdir, hann verði faglegur fulltrúi eiganda og sjái um samskipti 

við yfirvöld, hönnuði, iðnmeistara og aðra sem að mannvirkjagerðinni koma líkt og 

verið hefur. Ýmis nýmæli er samt að finna í sjötta kafla frumvarpsins um ábyrgð og 

verksvið byggingarstjóra. Ekki er um afgerandi stefnubreytingu að ræða og er áfram 

lögð mikil áhersla á umsjónar- og eftirlitshlutverk byggingarstjóra. Þó er í 28. gr. gert 

er ráð fyrir töluverðum breytingum á starfsháttum byggingarstjóra og því hverjir 

veljast til að sinna því starfi.  
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Í tíð gildandi laga hefur ekki alltaf verið ljóst hvað nákvæmlega felst í ábyrgð 

byggingarstjóra og hver hans staða er gagnvart öðrum aðilum, svo sem 

byggingaryfirvöldum, iðnmeisturum, hönnuðum og eiganda mannvirkis. Er í 

frumvarpinu leitast við að skýra hlutverk hans með nákvæmari hætti en áður og má í 

því sambandi nefna ný ákvæði um starfsleyfi byggingarstjóra, námskeið, innra eftirlit, 

gæðastjórnunarkerfi og flokkun byggingarstjóra í þrjá flokka eftir hæfniskröfum og 

umfangi mannvirkja sem þeim er heimilt að stýra.  

Verður hér fyrst skoðað hvernig löggjafinn hugsar sér að breyta áherslum við 

gæðaeftirlit og starfsleyfi byggingarstjóra. Í fyrsta lagi verður það á höndum 

Byggingarstofnunar að gefa út starfsleyfi byggingarstjóra. Er það hugsað til 

einföldunar að stofnunin gefi út slík starfsleyfi og gangi úr skugga um menntun og 

starfsreynslu byggingarstjórans í stað þess að það sé gert í hvert sinn sem hann 

tekur að sér byggingarstjórn mannvirkis. Mun leyfið verða gefið út til tiltekins tíma, 

mest til tíu ára í senn. Þá er lagt er til að haldin verði sérstök námskeið fyrir 

byggingarstjóra sem verði skilyrði fyrir útgáfu starfsleyfis. Þörf fyrir slíkt kom fram í 

umræddri skýrslu um störf byggingarfulltrúa og hefur löggjafinn brugðist við því með 

þessu ákvæði. Er þetta talið nauðsynlegt til að tryggja að byggingarstjórum sé 

kunnugt um hlutverk sitt og skyldur. Þá verður skv 31. gr. frumvarpsins komið á fót 

gæðastjórnunarkerfi fyrir byggingarstjóra sem verður skráð í gagnasafni 

Byggingarstofnunar. Í ákvæðinu eru talin upp þau lágmarksatriði sem 

gæðastjórnunarkerfi þetta þarf að uppfylla en síðan er gert ráð fyrir að ítarlegri reglur 

um það verði settar í reglugerð. Gæðastjórnunarkerfi þetta er sett á fót til að tryggja 

öguð vinnubrögð byggingarstjóra.66 

Þá er fyrirhugað að gera breytingar á kröfum til menntunar og reynslu 

byggingarstjóra í takt við gerð og umfang mannvirkis. Verður stærð og umfangi 

mannvirkja skipt upp í þrjá flokka  og mun koma fram í starfsleyfi byggingarstjóra 

hvaða flokk honum verður heimilt að stýra. Eru mestar kröfur gerðar til 

byggingarstjóra sem mega stýra sérhæfðum og flóknum mannvirkjum svo sem 

vatnsafls- og jarðvarmavirkjunum sem eru yfir ákveðnum mörkum. Til þeirra verka 

munu aðeins geta fengið starfsleyfi sem byggingarstjórar, verk- og tæknifræðingar 

sem hafa löggildingu á sviði viðkomandi mannvirkjagerðar með að lágmarki tíu ára 

reynslu af verkstjórn við hliðstæða mannvirkjagerð, byggingareftirlit eða hönnun. Þar 
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af að minnsta kosti þriggja ára reynslu af stjórnun eða eftirliti við mannvirkjagerð. 

Talið er nauðsynlegt að gera svo strangar kröfur þar sem um mjög flókna og 

sérhæfða mannvirkjagerð er að ræða. Hingað til hafa þessi mannvirki ekki verið háð 

byggingarleyfum og er það því nýtt að byggingarstjóra sé krafist vegna þeirra. Þá er 

gert ráð fyrir að byggingarstjórar sem hafa starfað við byggingarstjórn í þrjú ár og 

hafa allan þann tíma haft fullnægjandi gæðastjórnunarkerfi geti einnig öðlast 

starfsleyfi til að hafa umsjón með flokki tvö, það er önnur mannvirki en þau allra 

sérhæfðustu. Þannig er opnað fyrir það að iðnmeistarar með mikla reynslu geti tekið 

að sér byggingarstjórn langflestra mannvirkja. Undir flokk einföldustu mannvirkja falla 

menn með iðnmenntun á sviði byggingarmála en það eru húsasmíðameistarar, 

múrarameistarar, pípulagningameistarar, blikksmíðameistarar, rafvirkjameistarar og 

byggingariðnfræðingar sem hlotið hafa löggildingu Byggingarstofnunar sem slíkir.67  

 Það vekur athygli höfundar að í þennan flokk hefur verið bætt 

blikksmíðameisturum en felld út heimild til handa vélvirkjameisturum en þeir hafa í 

gildandi lögum haft rétt til að taka á sig ábyrgð byggingarstjóra. Menntun þeirra lýtur 

ekkert að mannvirkjagerð og því óskiljanlegt hvers vegna þeir hafa haft þennan rétt 

umfram aðra iðnmeistara sem menntunarlega standa byggingarmálum nær svo sem 

nú er lagt til með því að blikksmíðameistarar komi í stað þeirra.  

Þá er enn gert ráð fyrir eins og í gildandi lögum að fyrirtæki eða stofnanir geti í 

eigin nafni að ákveðnum skilyrðum uppfylltum borið ábyrgð sem byggingarstjórar. 

Skilgreining á hverjum flokki mannvirkja verður svo birt í nýrri reglugerð.68 Má gera 

ráð fyrir að þessi flokkun mannvirkja og byggingarstjóra muni einfalda eftirlit 

byggingarfulltrúa þar sem hæfni byggingarstjóra og stærð og umfang framkvæmda 

mun haldast í hendur. 

Í 29. gr frumvarpsins er að einhverju leyti tekið á ábyrgð byggingarstjóra 

meðal annars með því að leggja áherslu á að skýra hlutverk og ábyrgð þeirra aðila 

sem að byggingu mannvirkis koma svo sem eigenda, hönnuða, byggingarstjóra og 

iðnmeistara betur en gert er í gildandi lögum. Það vekur athygli höfundar að meira er 

gert úr ábyrgð eiganda en í gildandi lögum þar sem tekið er fram að endanleg ábyrgð 

á byggingaframkvæmd sé eigandans en hann ráði til sín fagaðila sem sjái um 

afmarkaða þætti mannvirkjagerðarinnar og beri ábyrgð gagnvart honum. Þess er 
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sérstaklega getið að samningar byggingarstjóra við iðnmeistara skuli gerðir skriflega 

og að þeir séu gerðir í umboði eiganda. Virðist hugsunin með því vera að firra 

byggingarstjórann ábyrgð á efndum þessara samninga, svo sem greiðslu fyrir verk 

eða aðrar efndir. Hann verður þannig aldrei talinn vinnuveitandi þeirra iðnmeistara 

sem að verkinu koma. Í 2. mgr. 29. gr. er hlutverk byggingarstjóra skilgreint sem 

samskiptaaðili sem er í samræmi við hlutverk hans sem faglegs umboðsmanns 

eiganda. Liggur í orðinu að honum sé þannig ætlað að fara með samskipti við 

byggingarfulltrúa svo sem eins og verið hefur. 

Ábyrgð byggingarstjóra hefur í tíð gildandi laga verið yfirgripsmikil og 

víðtækari en eðlilegt mætti teljast að mati höfundar og um leið fremur óskýr til dæmis 

hvar mörk ábyrgðar byggingarstjóra og iðnmeistara mætast. Ljóst er að ábyrgðin 

nær oft út fyrir þá þekkingu sem viðkomandi byggingarstjóri býr yfir sem kemur til 

vegna mismunandi bakgrunns svo sem menntunar og fyrri reynslu. Að því er best 

verður séð hefur sakarmat á háttsemi byggingarstjóra með tilliti til bakgrunns hans 

ekki verið til sérstakrar skoðunar fyrir dómstólum. Til glöggvunar þá vísa dómarar 

gjarnan til þess í dómum sínum þar sem ábyrgð byggingarstjóra er til umfjöllunar, að 

sé vanræksla á eftirlits- og umsjónarskyldu  byggingarstjóra framkvæmd með 

saknæmum hætti, það er að ástæða vanrækslunnar sé ásetningur eða gáleysi, geti 

byggingarstjóri verið skaðabótaskyldur.69 Ljóst er að saknæmi byggingarstjóra getur 

verið misjafnt við nákvæmlega sambærileg störf þar sem aðili A getur verið með 

menntun sem húsasmíðameistari og getur því með saknæmum hætti sýnt af sér 

gáleysi við eftirlit varðandi til dæmis burðarþol timburhúsa, meðan aðili B sem 

múrarameistari hefur ekki neina þekkingu á burðarþoli timburhúsa sýnir vart af sér 

saknæma hegðun með því að sjást yfir atriði sem húsasmíðameistarinn sæi strax. 

Þetta gerir byggingarstjóra mishæfa til að takast á ábyrgð á byggingu mannvirkja.  

Það má því ætla að umkvartanir byggingarfulltrúa á hinum ýmsu verkþáttum 

byggingarstjóra við byggingu mannvikja markist að einhverju leyti af þessum 

misjafna bakgrunni byggingarstjóra. Þrátt fyrir augljósa annmarka að mati höfundar á 

að fella byggingarstjóraábyrgð undir hið stranga sakarmat sérfræðinga en getið er 

sérstaklega í athugasemdum við 29. gr. frumvarpsins að því verði áfram beitt 

gagnvart brotum byggingarstjóra en þar segir orðrétt: „Í 7. mgr. er fjallað sérstaklega 
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um grundvöll skaðabótaábyrgðar byggingarstjóra og m.a. tekið fram að um 

hefðbundna sakarábyrgð sé að ræða á grundvelli almennra skaðabótareglna utan 

samninga. Gera má þó ráð fyrir að við sakarmat verði byggt á ströngum 

sérfræðimælikvarða―. 

Í frumvarpinu er tekið fram að verði byggingarstjóri var við ágalla á verki geti 

hann losnað undan ábyrgð ef hann gerir iðnmeistara og/eða eiganda viðvart og 

krefst úrbóta. Er hér verið að undirstrika atriði sem þegar er í fullu gildi en hingað til 

hafa byggingarstjórar getað firrt sig ábyrgð með því að gera athugasemdir til dæmis 

með bókun í verkfundargerð þar sem kemur fram að hann firri sig ábyrgð verði verkið 

unnið á annan hátt en hann sem fagaðili sættir sig við. Þó er sá munur á að hér er 

ábyrgðinni velt á eigandann að athugasemdinni sé framfylgt. Er það áréttað að það 

sé aðeins þegar ágalli, sem ekki hefði átt að geta dulist byggingarstjóra við eftirlit 

hans, kemur fyrst í ljós eftir að verki eða verkhluta á að vera lokið sem 

byggingarstjóri getur borið skaðabótaábyrgð ásamt iðnmeistara gagnvart eiganda.70 

Fram kom í framangreindri skýrslu um störf byggingarfulltrúa að þeir telja of 

algengt að byggt sé eftir ófullnægjandi gögnum eða vikið frá teikningum án heimildar 

og því of mikið um athugasemdir við úttektir. Í frumvarpinu má sjá að reynt er að taka 

á þessum þætti í 4. mgr. 29 gr. þar sem sett er sú skylda á byggingarstjóra að hafa 

yfirumsjón með því að aflað sé samþykktar leyfisveitanda á breytingum sem gerðar 

eru á hönnun eða gerð mannvirkis í byggingu og að ávallt sé framkvæmt í samræmi 

við nýjustu útgáfu samþykktra hönnunargagna. Er þetta ákvæði sett með þá 

staðreynd í huga að byggingar- og hönnunargögn taka gjarnan breytingum á 

byggingatíma. Hins vegar hefur þessi skylda hvílt á byggingarstjórum í tíð gildandi 

laga og ljóst að hinn strangi sérfræðimælikvarði leyfir ekki slíkt gáleysi að unnið sé 

eftir úreltum hönnunargögnum á byggingarstað. 

Fyrning ábyrgðar byggingarstjóra hefur í tíð gildandi laga verið frekar óljós. 

Hefur skipt máli hvernig samningssambandi er fyrir að fara milli byggingarstjórans og 

viðsemjandans. Ekki gilda sömu reglur hvort um er að ræða verksamning eða 

kaupsamning. Kröfur vegna vinnu og hvers konar starfa hafa fjögurra ára 

fyrningarfrest sbr. 1. mgr. 3. gr laga nr. 14/1905 um fyrning skulda og annarra 

kröfuréttinda meðan kröfur vegna fasteignakaupa hafa almennt 10 ára fyrningarfrest 

skv. 4. gr. laganna. Af fræðiskrifum má sjá að sé ekki beint samningssamband milli 
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aðila til dæmis ef byggingarstjóri er starfsmaður verktakafyrirtækis sem byggir og 

selur íbúðir megi gera ráð fyrir að fyrningartíminn sé ekki skemmri en ef um væri að 

ræða vinnu samkvæmt verksamningi.71 Í 8. gr. 29. gr. frumvarpsins er tekið 

sérstaklega á þessu máli en þar segir:  

Í 8. mgr. er sett sérstakt ákvæði um fyrningu ábyrgðar, en vafi hefur leikið á því í 
framkvæmd með hvaða hætti ábyrgð á þessu sviði fellur niður. Er hér kveðið á um að 
um fyrninguna gildi almennar reglur laga um fyrningu kröfuréttinda. Skylda 
byggingarstjóra til að hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu er óbreytt frá núgildandi 
skipulags- og byggingarlögum. 

Hér að framan hefur verið skoðað hvort breytingar séu fyrirhugaðar um ábyrgð og 

skyldur byggingarstjóra í frumvarpi til mannvirkjalaga bæði gagnvart 

byggingarfulltrúum og viðsemjendum þeirra. Er þessari umfjöllun fyrst og fremst gefið 

pláss hér vegna hins lögboðna eftirlitshlutverks byggingarstjóra og nánum 

samskiptum hans við byggingarfulltrúa við opinbert eftirlit hans. En eins og komið er 

fram má túlka þá skyldu byggingastjóra að kalla til úttekta sem hluta af opinberu 

eftirliti byggingarfulltrúa. Má alltént segja að skyldan sú snerti opinbera eftirlitið með 

áþreifanlegum hætti. 

Ein af skyldum byggingarfulltrúa er að fylgjast með gæðum byggingaefnis sem 

notað er til bygginga sbr. gr. 9.10 í brg. Verður í næsta kafla farið yfir með hvaða 

hætti byggingarfulltrúi sinnir þessu hlutverki sínu  

4.7. Eftirlit með byggingarvörum á markaði 

Byggingarfulltrúi hefur með höndum eftirlit með byggingavörum á markaði. Þegar 

þörf krefur ber honum skylda til að afla gagna um notkunarsvið byggingarvöru á 

kostnað efnissala. Í gr. 120 í brg. er ákvæði um að byggingarvörur skuli uppfylla 

ákvæði reglugerðar um viðskipti með byggingarvörur. Það þýðir að byggingarvörur á 

markaði eiga að vera vottaðar eða umsögn um að þær uppfylli kröfur brg., standist 

staðla og falli að verklagi og sér íslenskum aðstæðum. Til hliðsjónar eru viðmið 

Evrópusambandsins þar sem það á við, annars eru það Brunamálastofnun og 

Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins eða aðrir til þess bærir aðilar sem gefa út 

vottorð eða umsögn þar að lútandi. Í gr. 120.3 brg. er svo ítrekað það hlutverk 

byggingarfulltrúa sbr. 9. gr. að hafa eftirlit með gæðum byggingarefnis. Ef hann er í 

                                                           
71

 Erlendur Gíslason Hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra, Tímarit Lögréttu, 1. hefti,  

2. útgáfa, Reykjavík 2006, bls 75. 

 



57 
 

vafa um að vara uppfylli kröfur brg. getur hann krafið ábyrgðaraðila um vottorð sem 

sýnir fram á notkunarsvið vörunnar. 

Svipað á við um byggingar sem eru byggðar í einingum eða utan lóðar sbr. gr. 

121 í brg. þar sem gerð er krafa um vottun slíkra eininga. Byggist það á því að 

einingar eða húshlutar þessir geta verið byggðir án aðkomu byggingarfulltrúa og 

lögfestra úttekta hans. Því er gerð krafa um að faggilt stofnun votti einingarnar eða 

húshlutana. Algengt er að frístundahús séu byggð utan lóðar og þau síðan flutt á 

tilheyrandi lóð. Slíkum húsum á að fylgja vottorð frá byggingarfulltrúa þess svæðis 

sem það er byggt á með upplýsingum um meistara, hönnuði, stærðir og úttektir 

byggingarfulltrúa á þeim stað þar sem það er byggt. Þessi hús á byggingarfulltrúi að 

einkenna með brennimarki eða á annan viðurkenndan hátt. Þetta vottorð á síðan að 

berast til þess byggingarfulltrúa sem veitir endanlegt byggingarleyfi, áður en 

byggingarleyfið er gefið út og húsið flutt á staðinn. 

  Af þessu má sjá að ríkar kröfur eru gerðar til byggingarfulltrúa varðandi 

gæðakröfur byggingaefnis á markaði. Í margumræddri skýrslu um byggingarfulltrúa 

voru byggingarfulltrúar spurðir út í framkvæmd þessara vottunarmála. Kemur fram að 

flestir telja þessi mál í miklum ólestri.72 Má sem dæmi nefna umsagnir  

byggingarfulltrúanna sem spurðir voru, einn sagði: „Þekkingarleysi efnissala, 

seljanda og framleiðanda vöru og ábyrgðar manna á notkun byggingarvöru jaðrar við 

að vera yfirþyrmandi. Síðan er eitthvað sem ekki virkar í kerfinu varðandi samskipti 

vottunaraðila, markaðarins og yfirvalda.― Síðan sagði annar:  

Vottunarmál eru í algjörum ólestri. Það er allt of auðvelt að flytja inn byggingarefni. Það 
vantar að markaðseftirlit sinni því að krefja innflytjendur um rétt gögn. Það vantar að 
skilgreina ábyrgð notenda vörunnar. Það á að draga byggingarstjóra til ábyrgðar ef þeir 
eru að nota vörur sem ekki eru vottaðar. Ekki er eðlilegt að byggingarfulltrúar séu alltaf 
að ganga eftir því að allar vörur séu vottaðar. Þarf að skilgreina þessa þætti mun betur 
og skilgreina ábyrgð betur. Einnig vantar úrræði, t.d. til að taka á því ef ekki eru fyrir 
hendi gögn um vörurnar. Gagnvart slíku þurfa að vera fyrir hendi úrræði fyrir 
byggingarfulltrúa. 

 

Af orðum þessara manna má ætla að brotalöm sé í framkvæmd vottunarmála og 

markaðseftirliti byggingarfulltrúa.  

Byggingarfulltrúar beina spjótum sínum að hönnuðum fyrst og fremst en einnig að 

byggingarstjórum við skoðun á því hvað hægt er að gera til að bæta ástandið. Þeir 

telja að megingrundvöllur þess að hægt sé að velja rétta vöru til verks sé að fram 

komi réttar efnislýsingar í hönnunargögnum. Það sé ennfremur forsenda þess að 
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byggingareftirlit geti krafist staðfestingar á að varan uppfylli þær kröfur sem settar eru 

í stöðlum eða reglugerð.73 Virðist höfundi sem byggingarfulltrúar geri of lítið úr eigin 

eftirlitsskyldu við þetta mat, líkt og gagnvart úrræðum 111. og 112 gr. brg. um brot 

hönnuða og byggingarstjóra en eðli eftirlitsskyldunnar eins og fram er komið er að 

gera athugasemdir og kröfur ef þannig háttar.  

Í frumvarpi til gildandi laga má sjá að lögð var áhersla á að gera miklar kröfur 

til efnisvals við mannvirki sem sjá má af þessum orðum í athugasemdum með 44. 

gr.: „Mjög mikilvægt er að lögfesta strangar kröfur til hönnunar og efnisvals en 

talsvert skortir á um slíkt í lögum á þessu sviði―. Í greininni eru svo settar rúmar 

heimildir byggingarfulltrúa til eftirlits og útfært nánar í brg. eins og búið er að rekja 

hér að framan. Sjá má að vilji löggjafans með setningu ákvæða um vottunarmál 

byggingarefnis á markaði var að tryggja gæði þeirra vara sem notaðar eru við 

mannvirki. Hver ástæðan kann að vera fyrir því að þessi eftirlits- og vottunarmál hafa 

ekki verið framkvæmd eins og til var ætlast er ekki gott að segja til um. Kann þar að 

spila inn í mannfæð embættanna, en fram kom að sum embættanna eru mjög 

fáliðuð, og samspili aðila á markaði svo sem þekkingar- eða áhugaleysi seljenda 

byggingarvara, þekkingarleysi hönnuða sem ber að gera grein fyrir efniskröfum á 

uppdráttum sínum með tilvísun í staðla og reglugerðir, þekkingarleysis 

byggingarstjóra sem hugsanlega vantar þekkingu til að tryggja rétta val á 

byggingarvörum og svo áhugaleysi byggingarfulltrúanna sjálfra sem bera ábyrgð á 

eftirliti og hafa úrræði til að bregðast við ef út af bregður.  

Þá telja þeir að byggingarfulltrúaembættin hafi hvorki aðstöðu né bolmagn til 

að taka ein á því máli.74 Að áliti höfundar ætti þó að vera auðvelt við lögbundna 

yfirferð byggingarfulltrúa á hönnunargögnum að gera athugasemd við gögnin komi 

ekki fram efnisval hönnuðar. Áritun byggingarfulltrúa á hönnunargögn þýðir samþykki 

hans og ætti byggingarfulltrúa því að vera í lófa lagið að neita um áritun nema 

fullnægjandi efnisval liggi fyrir þar sem þess gerist þörf. Með öðrum orðum er hér, að 

mati höfundar, um að ræða keimlíkt atriði og fram hefur komið í umfjöllun hans um 

hönnuði og byggingarstjóra og skyldu byggingarfulltrúa til að hafa með höndum 

skilvirkt eftirlit. Virðist annmarkinn ekki liggja í óskýrum reglum heldur í framkvæmd 

þeirra úrræða sem fyrir hendi eru. 
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Er fróðlegt að skoða hvort tekið hafi verið á þessum annmarka í frumvarpi til 

mannvirkjalaga. Í lið 1. í athugasemdum við frumvarpið segir að við endurskoðun 

laganna verði tekið mið af reynslu gildandi laga og því meðal annars ákveðið að taka 

á eftirliti með byggingarvörum á markaði. Lagt er til að reglugerð um viðskipti með 

byggingarvörur færist frá viðskiptaráðuneyti til umhverfisráðuneytis og er gert ráð 

fyrir að framkvæmd reglugerðarinnar verði í höndum Byggingarstofnunar ásamt því 

að Byggingarstofnun annist aðgengismál. Í 4. gr. g. liðar í athugasemdum við 

frumvarpið er vísað í ákvæði tilskipunar Evrópuráðsins nr. 89/106/EBE um 

samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um byggingarvörur 

og tilskipun ráðsins 93/68/EBE um breytingu á tilskipun um byggingarvörur. Um er 

að ræða reglur sem Ísland er skuldbundið til að innleiða í sína löggjöf og eru þær 

teknar efnislega óbreyttar úr tilskipuninni. Reglurnar voru upphaflega innleiddar í 

íslenskan rétt með reglugerð nr. 431/1994 um viðskipti með byggingarvörur sem sett 

var viðskiptaráðuneytinu. Gert er ráð fyrir að CE-merking byggingarvöru verði 

forsenda fyrir markaðssetningu hennar hér á landi í þeim tilvikum sem samhæfðir 

evrópskir staðlar eða evrópskt tæknisamþykki fyrir viðkomandi byggingarvöru hafa 

verið gerðir.  

Er helsta breytingin sú að umsjón eftirlits er fært frá byggingarfulltrúum til 

Byggingarstofnunar sem getur falið faggiltum  skoðunar-, prófunar eða  

vottunarstofum sem hafa auk faggildingar faglega þekkingu til að meta samræmi 

viðkomandi byggingarvöru við grunnkröfur mannvirkjalaga. Um faggildinguna fer 

samkvæmt lögum nr. 24/2006 um faggildingu og fleira. Það er síðan á valdi  

Byggingarstofnunar að afturkalla eða banna sölu eða afhendingu byggingarvöru ef 

hún uppfyllir ekki öll formleg skilyrði laganna og reglugerða settra samkvæmt þeim.  

Til að auka á skilvirkni eftirlitsins er lögð sú skylda á byggingarfulltrúa, 

hönnuði, byggingarstjóra og iðnmeistara að tilkynna Byggingarstofnun um ólöglegar 

byggingarvörur á markaði þar sem þessir aðilar eru hvað líklegastir til að verða varir 

við vörur á markaði sem ekki uppfylla kröfur laganna. Byggingarfulltrúum er ekki 

ætlað að hafa eftirlit með byggingarvörum á markaði eins og í gildandi lögum heldur 

er einungis um að ræða tilkynningarskyldu til Byggingarstofnunar.  

Þá er það nýmæli í frumvarpinu að eiganda mannvirkis er gert að bera ábyrgð á að 

við byggingu þess séu einungis notaðar byggingarvörur sem uppfylla ákvæði 

laganna. Sýnist hér gerð tilraun til að draga úr ábyrgð byggingarstjóra sem til þessa 

hefur að mestu borið ábyrgð á vali byggingarefna. Að áliti höfundar leikur vafi á hvort 
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þetta ákvæði breyti nokkru um ábyrgð byggingarstjóra hvað þetta varðar þar sem 

hann verður áfram í lykilhlutverki við framkvæmd mannvirkja og sérlegur faglegur 

fulltrúi eiganda, og starfar undir ströngu sakarmati sérfræðinga.   

Má af framansögðu sjá að gerðar eru nokkrar breytingar á eftirliti og 

vottunarmálum byggingarvara á markaði sem að mati höfundar ættu að auka á 

skilvirkni varðandi eftirlit og vottun á byggingarvörum.  

 Hér að framan hefur verið farið yfir helstu störf og skyldur byggingarfulltrúa við 

hönnuði og byggingarstjóra, ásamt efnissölum. Verður í næsta kafla skoðað hvernig 

samskiptum byggingarfulltrúa og almennings er háttað. 

4.8. Samskipti byggingarfulltrúa við almenning 

Í umræddri skýrslu kemur fram að samskipti byggingarfulltrúa og almennings séu 

almennt góð. Jafnan beri þó eitthvað á vanþekkingu á ákvæðum brg. sem lýsir sér í 

því að einstaka húsbyggjendur geri tilraun til að brjóta ákvæði hennar  til dæmis með 

því að komast hjá því að afhenda hönnunargögn. Einnig kemur fyrir að almenningi 

sé ekki fullljóst hlutverk byggingarfulltrúans og ætli honum t.d. að leyfa frávik frá 

hönnunargögnum eða gera frávik frá einstökum ákvæðum reglugerðarinnar.75 

Útgáfa byggingarleyfis til hins almenna borgara sem fengið hefur lóð og 

hyggst byggja er gott dæmi um samskipti almennings við byggingarfulltrúa. Algengt 

er að einkaaðilar fái úthlutaðri lóð til bygginga. Eru þá samskipti við byggingarfulltrúa 

nokkur itl að byrja með, meðal annars að sækja um hin og þessi leyfi, útvega 

byggingarstjóra og greiða ýmis gjöld, þar á meðal byggingarleyfisgjöld. Nokkuð er 

um að byggingarleyfi séu gefin út án þess að gætt sé að öllum skilyrðum sem sett 

eru í reglum um slíkt og eru nokkur dæmi um að slík mál hafi farið hvort tveggja fyrir 

úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála og Hæstarétt til úrlausnar. Verður hér á 

eftir farið yfir nokkur slík mál til glöggvunar á hvers eðlis byggingarleyfi er. 

Byggingarleyfi er forsenda þess að hefja megi framkvæmdir við leyfisskyld 

verkefni. sbr. 1. mgr. 43 gr. sbl. Það er eins og fram er komið á hendi 

byggingarnefndar að afgreiða byggingarleyfisumsóknir til sveitarstjórnar sem fer 

með formlegt ákvörðunarvald um umsóknirnar. Byggingarnefnd getur þó með 

samþykki sveitarstjórnar veitt byggingarfulltrúa umboð til að gefa út byggingarleyfi 

sjálfur fyrir ákveðnum minniháttar framkvæmdum sé hún í samræmi við deiliskipulag 

og hönnunargögn standist kröfur. Byggingarnefnd þarf þó að staðfesta allar 
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afgreiðslur byggingarfulltrúa sem framkvæmdar eru með þessum hætti. Í sumum 

sveitarfélögum hafa byggingarfulltrúum verið veittar rýmri heimildir til útgáfu 

byggingarleyfa án atbeina byggingarnefnda og sveitarstjórna, á það við um tæplega 

30% embættanna.76  Var sú heimild fengin í lögum nr. 82/1994 sem sett voru til að 

gefa sveitarfélögum kleift að gera tilraunir meðal annars með framkvæmd verkefna á 

vegum sveitarfélaga með áherslu á aukna sjálfsstjórn og til að laga stjórnsýslu  

þeirra betur að staðbundnum aðstæðum og bæta þjónustu við íbúana. Þau 

sveitarfélög, sem fengu heimild til að gera þessar tilraunir, nefndust 

reynslusveitarfélög. Lögin höfðu ekki langan gildistíma eða til ársins 2002. 

Eins og sagði hér að framan er byggingarleyfi forsenda þess að hefja megi 

leyfisskyldar framkvæmdir. Að því er þó ekki hægt að ganga sem vísu. Af 

niðurstöðum úskurðarnefndar skipulags og byggingarmála og dómstóla má sjá að oft 

kemur til árekstra aðila á milli vegna útgáfu byggingarleyfis.  

Má sem dæmi nefna dóm Hæstaréttar nr. 32/2008. Í málinu kröfðust A og H 

þess að B yrði gert að fjarlægja viðbyggingu sem hann hafði reist ofan á hús sitt á 

grundvelli byggingarleyfis frá Reykjavíkurborg að viðurlögðum dagsektum, en ella að 

viðurkennt yrði að útgáfa umrædds byggingarleyfis hefði verið ólögmæt. Talið var að 

við útgáfu leyfisins hefði verið brotið gegn skilmálum gildandi deiliskipulags þar sem 

sagði að byggingamagn á umræddri lóð mætti vera að hámarki 250 fermetrar sem 

byggingarfulltrúa hefði verið óheimilt að víkja frá nema að undangenginni 

grenndarkynningu sbr. 7. mgr. 43. gr. sbl. þar sem kemur fram að sé sótt um leyfi í 

þegar byggðu hverfi og deiliskipulag liggi ekki fyrir eða um sé að ræða óverulega 

breytingu á deiliskipulagi skuli skipulagsnefnd fjalla um málið og láta fara fram 

grenndarkynningu áður en málið hljóti afgreiðslu byggingarnefndar. Í 

grenndarkynningu felst að nágrönnum, sem hagsmuna eiga að gæta, er kynnt málið 

og þeim gefinn kostur á að tjá sig innan ákveðins frests sem skal vera a.m.k. fjórar 

vikur. Að þeim fresti liðnum og þegar niðurstaða skipulagsnefndar liggur fyrir skal 

byggingarnefnd taka málið til afgreiðslu. Í málinu hafði slík grenndarkynning ekki 

farið fram og var krafa A og H um að B yrði gert að fjarlægja bygginguna samkvæmt 

fyrirmælum 2. mgr. 56. gr. sömu laga tekin til greina. Um það segir í héraðsdómi:  

Óvírætt er hins vegar að með því að leyfa að byggingarmagn færi yfir þá 250 fermetra, 
sem kveðið er á um í gr. 1.1.24 skilmálanna að skuli vera hámarksbyggingarmagn, var 
brotið gegn þessu ákvæði með útgáfu byggingarleyfisins. Þetta ákvæði í skilmálum er 
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fortakslaust bindandi og veitir hvorki tilefni til svigrúms né mats, eins og stefndu gera 
ráð fyrir í málatilbúnaði sínum.  

Í niðurstöðu héraðsdóms segir ennfremur: 

Samkvæmt 2. mgr. 56. gr. sömu laga ber byggingarfulltrúa að stöðva framkvæmdir, 
sem hafnar eru með byggingarleyfi sem brýtur í bága við skipulag, og síðan ber að 
fjarlægja hina ólöglegu byggingu eða byggingarhluta. Eins og þegar hefur verið rakið er 
framkvæmdum við hús stefnda B að fullu lokið. Dómurinn telur að þeir annmarkar, sem 
voru á afgreiðslu og meðferð málsins hjá stefndu Reykjavíkurborg, verði ekki taldir 
nægilega miklir til að þeir varði ógildingu byggingarleyfisins og leiði þar með til þess að 
stefnda B verði gert að fjarlægja viðbygginguna og koma húsinu í upprunalegt horf. Líta 
verður til þess að hann hafði í höndum á þeim tíma, er breytingarnar voru gerðar, gilt 
byggingarleyfi og var í upphafi framkvæmdanna í góðri trú um gildi þess, en andmæli 
stefnenda við framkvæmdunum komu ekki fram fyrr en þær voru vel á veg komnar, 
enda höfðu stefnendur ekki ráðrúm eða tækifæri til þess að koma að athugasemdum á 
annan hátt en þeir gerðu, eins og þegar hefur verið lýst. Að þessu virtu verður aðalkrafa 
stefnenda ekki tekin til greina og er stefndi B sýknaður af henni.                                          
Með vísan til þeirrar niðurstöðu sem hér að framan hefur komið fram, að 
byggingarleyfið fari í bága við gilt deiliskipulag og vegna annmarka á afgreiðslu 
byggingarleyfisumsóknar stefnda B hjá stefndu Reykjavíkurborg, eins og hér að framan 
er lýst, ber að taka varakröfu stefnenda til greina um að viðurkennt verði að útgáfa 
byggingarleyfisins hafi verið ólögmæt. 

Hæstiréttur gekk skrefinu lengra og viðurkenndi kröfu áfrýjanda um að gagnáfrýjanda 

bæri að fjarlægja viðbygginguna af húsi sínu.  Segir í niðurstöðu dómsins um það:  

Fallast verður á með héraðsdómi að gagnáfrýjandinn Reykjavíkurborg hafi með veitingu 
byggingarleyfisins brotið gegn framangreindum skilmála í deiliskipulagi, sem 
gagnáfrýjandanum var óheimilt að víkja frá nema eftir reglum 7. mgr. 43. gr. skipulags- 
og byggingarlaga nr. 73/1997 um sérstaka málsmeðferð, þar á meðal að undangenginni 
grenndarkynningu. Með því að gagnáfrýjandinn Reykjavíkurborg gætti þessa ekki telst 
gagnáfrýjandinn B hafa reist hina umdeildu viðbyggingu ofan á hús sitt á grundvelli 
byggingarleyfis, sem brýtur í bága við skipulag. Samkvæmt fortakslausum fyrirmælum 
2. mgr. 56. gr. sömu laga ber að fjarlægja byggingu, sem svo er ástatt um. 
Gagnáfrýjandanum B var ljóst meðan á framkvæmdum hans stóð að aðaláfrýjendur 
myndu leita úrræða til að fá þær stöðvaðar og eftir atvikum að fá fjarlægða 
viðbygginguna á húsi hans, en með því að láta þá ekki staðar numið var á hans áhættu 
að verðmæti kynnu að fara forgörðum ef byggingarleyfið mundi ekki reynast veitt á 
lögmætum grunni. Að þessu virtu verður að taka til greina kröfu aðaláfrýjenda um að 
gagnáfrýjandanum B verði gert að fjarlægja viðbygginguna af húsi sínu.                                                                                                                                                          
(Leturbreyting höfundar) 

 

Af lyktum þessa dóms má ráða að jafnvel þótt gilt byggingarleyfi frá sveitarfélagi liggi 

fyrir er ekki loku fyrir það skotið að eigandi sé sjálfur látinn bera tjón sitt vegna 

mistaka byggingarfulltrúa við útgáfu byggingarleyfis, reynist það ekki samkvæmt 

gildandi reglum, en eins og fram er komið geta slík mál sætt endurskoðun hjá 

úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála eða dómstólum. Á það er líka bent í 

dómsniðurstöðu að eigin sök gagnáfrýjanda sé nokkur með því að halda 

framkvæmdum áfram þrátt fyrir vitneskju um að aðaláfrýjendur myndu leita úrræða til 

að fá þær stöðvaðar. Með því var hann ekki að sýna varkárni eða gæta hinnar 

almennu reglu skaðabótaréttarins að takmarka tjón sitt. Í þessum dómi Hæstaréttar 
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ber byggjandi tjón sitt sjálfur þrátt fyrir að augljóst sé að mistök hafi verið gerð af 

hálfu byggingarfulltrúa við útgáfu byggingarleyfisins.  

Sömu niðurstöðu má sjá í dómi Hæstaréttar nr. 442/2000 en þar hafði K verið 

veitt byggingarleyfi hjá Reykjavíkurborg og hóf hann framkvæmdir  í framhaldi af því. 

Leyfisveitingin var síðan kærð til umhverfisráðherra á grundvelli  8. mgr. 8. gr. 

þágildandi byggingarlaga nr. 54/1978. Leyfið var síðan fellt úr gildi með úrskurði 

ráðherra og stöðvuðust þá allar framkvæmdir á vegum K með þeim afleiðingum að 

hann varð fyrir tjóni. Í dómnum gerði hann kröfu á hendur Reykjavíkurborg um að fá 

tjón sitt bætt. Hæstiréttur sagði í niðurstöðu sinni um málið:  

Hvort sem áfrýjanda var kunnugt um framkomnar kærur réttargæslustefndu eður ei, er 
hann leysti út byggingarleyfi sitt 21. ágúst 1997, mátti honum vera ljóst að leyfisútgáfan 
var kæranleg til æðra stjórnvalds lögum samkvæmt. Verður með hliðsjón af þessu ekki 
annað talið en að hann hafi á eigin áhættu hafið framkvæmdir sínar. 
 

Þá var ekki fallist á það með K að jafnræðisregla 65. gr. stjskr. eða 11. gr. ssl. hefði 

verið brotin af hálfu Reykjavíkurborgar. Var Reykjavíkurborg því sýknuð af kröfum K. 

Af þessum tveimur dómum má draga þá ályktun að jafnvel þótt framkvæmdir 

séu hafnar á grundvelli gilds byggingarleyfis þá er það gert á ábyrgð og áhættu 

byggjanda sem getur þurft að sæta því bótalaust, að leyfið sé fellt úr gildi. Það skal 

hins vegar áréttað að þeir einir geta látið sig málið varða sem eiga lögvarinna 

hagsmuna að gæta. Þá ber einnig að hafa í huga að tjónþolum ber að virða þá 

meginreglu skaðabótaréttarins að takmarka tjón sitt eins og unnt er en í báðum 

þessum dómum virðast tjónþolar virða þær að vettugi. Sú ákvörðun að hefja 

framkvæmdir og halda þeim áfram þrátt fyrir þá vitneskju að fram séu komnar kærur 

verður að telja þeim í óhag.  

Svo er hin hlið mála að aðili fari af stað með framkvæmdir án leyfis sem eru 

hins vegar háðar byggingarleyfi. Nokkuð er um að almenningur átti sig ekki á að 

ýmsar framkvæmdir svo sem smíði skjólgirðinga geta talist leyfisskyldar fari þær 

fram yfir ákveðin viðmið. Við slíku eru viðurlög í VI. kafla sbl. og 209. og 210. gr. í 

brg. Fram kemur í 56. gr. sbl. að sé leyfisskyld framkvæmd hafin án þess að leyfi sé 

fyrir henni eða hún byggð á annan hátt en leyfi stendur til geti byggingarfulltrúi 

stöðvað slíkar framkvæmdir tafarlaust og krafist þess að framkvæmdin sé fjarlægð 

og allt rask henni samfara afmáð. Eru brot af þessu tagi litin alvarlegum augum af 

löggjafanum sem sjá má af því að fylgi byggingarfulltrúi málinu ekki eftir ber 

Skipulagsstofnun að íhlutast um málið og láta fjarlægja mannvirkið á kostnað 

sveitarfélagsins. Spyrja má hvort hægt sé að komast hjá því að mannvirki sem reist 
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hefur verið í bága við deiliskipulag sé rifið niður með því að breyta skipulaginu í þá 

veru að mannvirkið falli innan þess. Slíkt er ekki heimilt nema mannvirkið hafi fyrst 

verið fjarlægt og ummerki þess afmáð. Lögreglu er skylt að aðstoða byggingarfulltrúa 

við þessar aðgerðir ef þurfa þykir. 

Byggingarfulltrúi getur líka beitt dagsektum verði aðili ekki við fyrirmælum 

hans sbr. 57. gr. sbl. eða látið vinna verkið á kostnað þess sem vanrækir það. Sem 

dæmi um þetta má nefna úrskurð úrskurðarnefndar skipulags og byggingarmála nr. 

84/2008, þar sem aðila var gert að fjarlægja þakglugga á húsi sínu sem settur var án 

þess að gætt væri að því að um leyfisskylda framkvæmd var að ræða. Hið sama var 

uppi í máli úrskurðarnefndarinnar nr. 50/2008 þar sem byggingarfulltrúi hafði krafist 

þess að óleyfisframkvæmdir yrðu rifnar niður og allt fært í fyrra horf. Um var að ræða 

rof á svalahandriði og byggingu brúar þaðan yfir á þak bílgeymslu og síðan tröppur 

af þakinu niður á lóð. Höfðu nágrannar aðilans ekki samþykkt framkvæmdirnar þegar 

aðilinn sótti um byggingarleyfi og var byggingarleyfi hafnað af þeim sökum. Aðilinn 

kláraði framkvæmdirnar þá án byggingarleyfis. Byggingarfulltrúi krafðist niðurrifs 

framkvæmdanna. Byggingaraðilinn kærði þessa kröfu byggingarfulltrúans til 

úrskurðarnefndarinnar sem komst að þeirri niðurstöðu að byggjandanum bæri að 

fjarlægja framkvæmdirnar og staðfesti þannig kröfu byggingarfulltrúa.  

Af skýrslunni má ráða að hluti byggingarfulltrúa telji sig hafa bæði heimild og 

aðstöðu til að beita þeim úrræðum sem eru fyrir hendi í framangreindum ákvæðum 

brg. og sbl. meðan aðrir telji sér ekki fært að beita úrræðunum meðal annars vegna 

þess að í einhverjum tilvikum sé það sveitarstjórn sem sé sá brotlegi. Verður 

höfundur að taka undir þau sjónarmið að erfitt sé að beita nefndum úrræðum 

gagnvart sveitarstjórn þar sem byggingarfulltrúi er ráðinn af sveitarstjórn og vinnur í 

umboði hennar. 

Öflun byggingarleyfis er lagaskylda og nauðsynlegt fyrsta skref ætli aðili að 

fara í framkvæmdir sem hugsanlega falla undir leyfisskyldu skv. brg. Ætla mætti að 

aðili gæti treyst því að framkvæmdir séu honum áhættulausar hvað þetta varðar ef 

hann er með gilt byggingarleyfi við upphaf framkvæmda. Eins og komið er fram er 

ekki á vísan að róa hvað það varðar. Byggingarleyfi er undir það selt að vera 

kæranlegt til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála sem getur, ef þannig 

háttar til, ógilt leyfið. Er það byggjandans að taka þá áhættu þar sem hlutverk 

byggingarfulltrúa varðar fyrst og fremst almannahagsmuni og virðist gæta nokkurrar 
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tregðu hjá dómstólum eins og komið er fram að dæma aðilum bætur af hendi 

opinberra aðila þrátt fyrir óumdeild mistök af þeirra hendi.  

Hér hefur verið farið yfir samskipti almennings og byggingarfulltrúa. Ágreiningi 

er varðar byggingatengd málefni má skjóta til úrskurðar úrskurðarnefndar skipulags- 

og byggingarmála. Verður í næsta kafla farið stuttlega yfir störf nefndarinnar.  

5. Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála.  

Ákvæði 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar tryggir sjálfstæði sveitarfélaga gagnvart 

landsstjórninni. Sjálfsstjórn sveitarfélaga ber með sér það inntak að eingöngu 

sveitarstjórn getur tekið ákvarðanir um málefni sveitarfélagsins nema sérstök 

lagaheimild sé til annars. Á sama hátt verða ákvarðanir sveitarstjórnar ekki 

endurskoðaðar efnislega, það er að ný ákvörðun sé tekin, nema það sé sérstaklega 

heimilað í lögum. Sem dæmi um þetta má nefna úrskurðarvald 

félagsmálaráðuneytisins skv. 103. gr. sveitarstjórnarlaga þar sem ráðuneytinu er 

ætlað að skera úr um hina formlegu hlið ákvarðana sveitarstjórnar, er þar átt við 

málsmeðferð og hvort ákvörðunin falli innan ramma laga, en ekki er lagt mat á 

efnislega niðurstöðu ákvörðunar.77 Reglur þessar gera það að verkum að 

ákvörðunum byggingarnefndar og byggingarfulltrúa verður ekki skotið til ráðherra til 

ákvörðunar heldur til úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála sem tekur við 

byggingartengdum málum til úrskurðar. Verður hér á eftir farið nánar í uppbyggingu 

þessarar nefndar og úrskurðir hennar skoðaðir til glöggvunar á umfangi og 

verkefnum hennar. 

Úrskurðarnefndin var stofnuð við setningu skipulags- og byggingarlaga nr. 

73/1997 og hefur starfað óslitið síðan. Eins og fram er komið má skjóta 

ágreiningsmálum á sviði byggingarmála til úrskurðar nefndarinnar sbr. 8. gr. sbl. og 

10. gr. brg. ásamt 2. gr. reglugerðar nr. 621/1997 um úrskurðarnefnd skipulags- og 

byggingarmála. Hér er rétt að nefna að ekki hefur verið sett ný reglugerð um 

nefndina eftir þær breytingar sem á henni urðu við gildistöku laga nr. 74/2005 og 

verður að gera fyrirvara um að ýmis ákvæði reglugerðar nr. 621/1997 samræmast 

ekki lengur gildandi lögum.78 
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 Skýrsla félagsmálaráðherra um sveitarstjórnarmál bls 4.  
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 Aðgengilegt á vef úrskurðarnefndarinnar: 
http://www.usb.is/?c=webpage&id=1&lid=1&option=linkstop 
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Kæru til nefndarinnar sæta stjórnvaldsákvarðanir stjórnsýslu sveitarfélaga og 

samvinnunefndar miðhálendisins þegar það á við en ákvarðanir sem ráðherra ber að 

lögum þessum að staðfesta sæta ekki kæru til nefndarinnar. Allir sem telja rétti 

sínum hallað með samþykkt byggingarnefndar eða sveitarstjórnar er heimilt að skjóta 

málinu til úrskurðarnefndarinnar innan mánaðar frá því að honum er kunnugt um 

afgreiðslu þess.79 Rétt er að geta þess hér að þessi skammi frestur til að kæra 

afgreiðslu byggingarleyfis er mun styttri en almennt gildir innan stjórnsýsluréttarins 

þar sem almennt er gert ráð fyrir þriggja mánaða kærufresti. Sé um að ræða 

ákvarðanir sem sæta opinberri birtingu telst kærufrestur frá birtingu ákvörðunar.  

Aðeins þeir sem eiga lögvarðra hagsmuna að gæta geta skotið máli til 

nefndarinnar nema um sé að ræða ákvarðanir vegna framkvæmda sem falla undir 

lög um mat á umhverfisáhrifum en þá geta umhverfisverndar- og hagsmunasamtök 

sem varnarþing eiga á Íslandi einnig skotið málinu fyrir nefndina, að því gefnu að 

samtökin telji 30 eða fleiri félagsmenn og að málið sem kært er samrýmist tilgangi 

samtakanna. Sem dæmi til glöggvunar um lögvarða hagsmuni má nefna úrskurð 

nefndarinnar nr. 53/2008 þar sem þrír einstaklingar frá þremur mismunandi stöðum 

kærðu veitingu byggingarleyfis vegna framkvæmda við álver í Helguvík á 

Reykajanesi. Í  úrskurði nefndarinnar kom fram að aðilarnir byggju allir fjarri álverinu 

og að í kærunni væri  vísað til sjónarmiða sem einungis lytu að almannahagmunum 

en ekki einkahagsmunum og hafði enginn kærendanna sýnt fram á að fyrirhugaðar 

framkvæmdir röskuðu einstaklingsbundnum rétti þeirra.  Þeir voru því ekki taldir eiga 

þá einstaklegu og lögvörðu hagsmuni í málinu sem eru skilyrði aðildar kærumáls fyrir 

úrskurðarnefndinni, sbr. 5. mgr. 8. gr. sbl. og var því málinu vísað frá úrskurðar-

nefndinni af þeim sökum.  

Til samanburðar má svo skoða annan úrskurð nefndarinnar um sama málefni 

en í úrskurði nefndarinnar nr. 68/2008 eru uppi sömu kæruatriði og í fyrra málinu 

nema í þessu tilviki eru það Náttúrverndarsamtök Íslands sem kæra leyfi til 

framkvæmda í Helguvík. Máli var tekið til úrskurðar þar sem samtökin gátu átt aðild 

að málinu en samkvæmt 5. mgr. 8. gr. sbl. geta þeir einir skotið máli til 

úrskurðarnefndarinnar sem eiga lögvarða hagsmuni tengda hinni kærðu ákvörðun. 

Sé um að ræða ákvarðanir vegna framkvæmda sem falla undir lög um mat á 

umhverfisáhrifum eiga umhverfisverndar- og hagsmunasamtök, sem varnarþing eiga 
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á Íslandi, jafnframt sama rétt enda séu félagsmenn samtakanna 30 eða fleiri og það 

samrýmist tilgangi samtakanna að gæta þeirra hagsmuna sem kæran lýtur að. Er 

aðild slíkra samtaka, eðli máls samkvæmt, ekki bundin því skilyrði að þau eigi 

lögvarinna hagmuna að gæta. Niðurstaðan var sú að hafnað var kröfunni um 

ógildingu byggingarleyfis vegna framkvæmdanna en það er ekki til skoðunar hér. 

Aðili getur með kæru sinni krafist úrskurðar um stöðvun byggingaframkvæmda 

til bráðabirgða séu þær hafnar eða yfirvofandi. Í slíkum málum ber úrskurðarnefnd að 

kveða upp úrskurð um það atriði eins fljótt sem verða má. Sveitarstjórn ber að 

framfylgja slíkum úrskurði þegar í stað, með lögregluaðstoð ef með þarf.  

Eins og þegar hefur komið fram eru úrskurðir nefndarinnar endanlegir á 

stjórnsýslustigi og kemur því til kasta almennra dómstóla ef aðilar sætta sig ekki við 

úrskurð nefndarinnar. 

Í frumvarpi til mannvirkjalaga er gert ráð fyrir litlum breytingum á starfssviði 

nefndarinnar. Er gert ráð fyrir að ágreiningur um framkvæmd mannvirkjalaga og 

skipulagslaga verði í höndum úrskurðarnefndarinnar eins og verið hefur. Ekki er því 

um efnislegar breytingar á starfsemi úrskurðarnefndarinnar að ræða. Þó er lögð til sú 

breyting að komi upp ágreiningur um framkvæmd eftirlits á grundvelli 

skoðunarhandbókar, það er, ágreiningur um tæknileg atriði, gefi Byggingarstofnun út 

álit sem séu bindandi fyrir alla aðila máls. Þá er líka lagt til að Byggingarstofnun geti 

að eigin frumkvæði gefið út slík bindandi álit. Úrskurðarnefndinni er ekki ætlað að 

endurskoða bindandi álit Byggingarstofnunar en aðilar njóta eftir sem áður þeirrar 

réttarverndar að geta borið málið undir almenna dómstóla. 

Ákvæði um störf úrskurðarnefndarinnar og málsmeðferð er að mestu leyti að 

finna í skipulagslögum nr. 123/2010 sem taka gildi 1. janúar 2011. Í 52. gr laganna 

má sjá hvert hlutverk hennar er. Nefndin kveður upp úrskurði í ágreiningsmálum um 

skipulags- og byggingarmál samkvæmt skipulagslögum, lögum um mannvirki og 

reglugerðum settum samkvæmt þeim eins og verið hefur, auk þess að úrskurða um 

ágreining á grundvelli laga um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga og 

reglugerða sem settar eru á grundvelli laga samkvæmt þeim.  Af þessu má sjá að 

um er að ræða útvíkkun á ákvæðinu 

Úrskurðir nefndarinnar eru sem fyrr fullnaðarúrskurðir á stjórnsýslustigi. Eins og í 

gildandi löggjöf sæta kæru til nefndarinnar stjórnvaldsákvarðanir stjórnsýslu 

sveitarfélaga, nema annað sé sérstaklega tiltekið í lögum. Sama krafa er gerð um 

aðild að máum en þeir einir geta skotið máli til úrskurðarnefndarinnar sem eiga 
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lögvarða hagsmuni tengda hinni kærðu ákvörðun. Sé um að ræða ákvarðanir vegna 

framkvæmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum eiga umhverfisverndar- 

og hagsmunasamtök sem varnarþing eiga á Íslandi jafnframt sama rétt líkt og í 

gildandi löggjöf, enda séu félagsmenn samtakanna 30 eða fleiri.  

Í frumvarpinu eru einnig að finna ákvæði er varða ágreining um túlkun 

skoðunarhandbókar og framkvæmd tæknilegs eftirlits á grundvelli hennar þá skuli 

leita álits Byggingarstofnunar enda er gert ráð fyrir að um tæknileg atriði sé að ræða 

og því eðlilegt að sérfræðistofnun á borð við Byggingarstofnun úrskurði um slíkt. 

Skoðunarhandbók er hluti af rafrænu gagnasafni Byggingarstofnunar. Hún er hugsuð 

þannig að allt er varðar byggingareftirlit með viðkomandi mannvirki verði skráð frá 

því að umsókn um leyfi berst og þar til lokaúttekt hefur verið framkvæmd. Í 

gagnasafnið má til dæmis færa inn umsóknir um byggingarleyfi og fylgigögn þeirra, 

hönnunargögn á rafrænu formi, niðurstöður yfirferðar hönnunargagna, niðurstöður 

úttekta, vottorð sem gefin eru út vegna mannvirkjanna auk skoðunarhandbóka, 

gátlista og leiðbeininga. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að í gagnasafnið verði skráðir 

allir þeir fagaðilar sem að mannvirkjagerðinni koma, hönnuðir, byggingarstjórar og 

iðnmeistarar, auk þess sem þar verður skráð hvort þessir aðilar hafa komið sér upp 

gæðakerfi. Gagnasafnið er í frumvarpinu talið vera lykillinn að möguleikum 

Byggingarstofnunar til að hafa eftirlit með framkvæmd byggingareftirlits um land allt 

og til að heildaryfirsýn fáist yfir málaflokkinn, en einsog fram hefur komið hefur mjög 

skort á að slík yfirsýn hafi verið fyrir hendi. Gert er ráð fyrir að gagnasafnið verði 

starfrækt innan, eða samtengjanlegt, Landskrá fasteigna sem rekin er af 

Fasteignamati ríkisins. Með því má ná saman á einn stað upplýsingum um byggingar 

og mannvirki um land allt, sem bæði mun nýtast eigendum mannvirkja og 

stjórnvöldum.80 Má af þessu áykta að takist vel til með þennan rafræna gagnagrunn 

mætti ná utan um byggingareftirlit með markvissari hætti en hingað til auk þess sem 

eftirlit Byggingarstofnunar með byggingareftirliti byggingarfulltrúa ætti að vera 

auðveldara. Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála úrskurðar í málum er 

varða ákvarðanir stjórnvalda varðandi byggingarmálefni. Það hindrar þó ekki þá 

réttarvernd sem felst í því að skjóta máli beint til almennra dómstóla. Verður nú 

skoðað stuttlega hvernig aðkomu þeirra er háttað.  
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6. Dómstólar 

Samkvæmt 2. gr. stjskr. fara dómendur með dómsvaldið. Dómstólar starfa 

samkvæmt lögum nr. 15/1998 um dómstóla. Hæstiréttur Íslands er æðsti dómstóll 

landsins. Samkvæmt 61. gr. stjskr. verða dómendur að dæma einungis eftir lögum. 

Þannig mætti í fljótu bragði álíta að úrlausnir þeirra ættu að vera fyrirsjáanlegar, svo 

er þó ekki. Það byggir á því að dómsmál snúast oft um svo margvísleg og 

mismunandi atriði að mat dómara verður mismunandi þótt mál séu keimlík. Þá geta 

komið fram upplýsingar við meðferð máls sem ekki lágu fyrir þegar mál var höfðað. 

Dómsúrlausnir eru því fráleitt fyrirsjáanlegar.81 Sú grundvallarregla kemur fram í 

stjskr. að dómsvaldið sé aðskilið frá löggjafar- og framkvæmdarvaldinu. Sjálfstæði 

dómsvaldsins gagnvart þeim þáttum ríkisvaldsins er nauðsynlegt þar sem 

dómsvaldinu er ætlað að hafa eftirlit með þeim.82 Það undirstrikar þá réttarvernd sem 

felst í því að geta skotið ákvörðunum sveitarstjórna varðandi byggingartengd mál til 

almennra dómstóla. 

Samkvæmt 60. gr. stjskr. skera dómendur úr öllum ágreiningi um 

embættistakmörk stjórnvalda. Með öðrum orðum, að uppfylltum ákveðnum 

réttarfarsskilyrðum skera dómstólar úr ágreiningi um hvort stjórnvöld hafi byggt 

ákvarðanir sínar á lögum og málefnalegum sjónarmiðum eða hvort þær hafi átt sér 

stoð í lögum og verið í samræmi við þær.83 Það er á þeim grundvelli sem þegnunum 

gefst kostur á að fá úrskurð dómstóla um ákvarðanir yfirvalda eins og 

Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála séu þeir ekki sáttir við niðurstöðu 

nefndarinnar. Þó er rétt að benda aftur á að þrátt fyrir að úrskurðarnefndin sé sett til 

að úrskurða sérstaklega í málum er varða byggingartengd málefni stjórnsýslunnar er 

ekkert sem hamlar því að fara með þess konar málefni beint fyrir almenna 

dómastóla, meðal annars á þeim stjórnarskrárvarða rétti samkvæmt 70. gr. stjskr. að 

öllum ber réttur til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um ákæru á hendur 

sér um refsiverða háttsemi með réttlátri málsmeðferð innan hæfilegs tíma fyrir 

óháðum og óhlutdrægum dómstóli. 
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 Sigríður Ingvarsdóttir, Um dómsvaldið, faglegt mat á hæfni dómara og hutverk dómstóla í 
réttarríkinu, Tímarit lögfræðinga, 2004 bls. 469. 
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Dómar Hæstaréttar skapa gjarnan svokallað dómafordæmi sem hægt er að 

líta til komi upp önnur mál af svipuðum toga til að sjá fyrir líklega niðurstöðu. Álit 

fræðimanna eru ekki öll á sama veg varðandi hvort dómafordæmi sé bindandi 

réttarheimild. Ármann Snævarr segir í bók sinni Almenn lögfræði: 

Hér á landi er Hæstiréttur ekki bundinn af fyrri úrlausnum sínum og engri réttarreglu er 
fyrir að fara sem bindur héraðsdómara skyldu að fylgja fordæmi Hæstaréttar Allt að 
einu skipta fordæmi miklu hér á landi.
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Sigurður Líndal tekur undir þatta álit og segir í bók sinni Lög og lögfræði: 

Ekkert í settum lögum skyldar dómendur eða handhafa úrlausnarvalds að fara eftir 
fordæmum. Það felst hins vegar í sjálfu lagahugtakinu að lög séu tiltölulega stöðug og 
það bindur hendur dómstóla að vissu marki. Ef oft væri hvarflað frá fordæmum ylli það 
óvissu um lagalega stöðu og skerti réttaröryggi.
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Jón Steinar Gunnlaugsson er á öndverðum meiði í riti sínu Um fordæmi og valdmörk 

dómstóla:  

Ég tel samt réttara að orða þetta að leggja beri fordæmi til grundvallar dómi í 
sambærilegu yngra máli nema dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að sú meðferð 
réttarheimilda sem réði fyrri niðurstöðunni, hafi verið röng eða réttarheimildin hafi breyst 
eftir að hann var kveðinn upp. Svarið við spurningunni um hvort fordæmi sé bindandi 
réttarheimild er þá að það sé jafn bindandi og sú réttarheimild var, sem lá því til 
grundvallar.
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Almennt er samt viðurkennt að dómafordæmi megi hafa til hliðsjónar við skoðun á 

skyldum borgaranna og háttsemi sé brotið gegn lögum og reglum samfélagsins líkt 

og gert hefur verið í ritgerð þessari við skoðun á framkvæmd opinbers eftirlits og 

ábyrgð þeirra aðila sem koma hvað mest að mannvirkjamálum. Sú tilhneiging 

dómara að sýkna opinbera aðila af bótaábyrgð vegna opinbers eftirlits nálgast að 

vera dómvenja en nær því þó ekki þar sem dómaframkvæmdin er ekki óslitin eins og 

komið hefur fram þar sem dæmi eru um að opinberum eftirlitsaðilum hafi verið dæmd 

bótaábyrgð. Rétt er að skýra hér mun á dómafordæmi og dómvenju sem hefur önnur 

réttaráhrif. Dómafordæmi má finna út úr einum dómi Hæstaréttar ef þannig ber undir, 

til dæmis ef um er að ræða fullskipaðan dóm og dómendur eru sammála í niðurstöðu 

sinni. Dómvenja er hinsvegar vísan í áralanga dómaframkvæmd með sama hætti. 

Kemur fyrir að skírskotað sé til dómvenju í  dómum. Sem dæmi má nefna dóm 

Hæstaréttar nr. 384/1994  þar sem segir um dómvenju: „Er þá til þess að líta, að 
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Hæstiréttur hefur mótað þá dómvenju um langt árabil, að héraðsdómar hafa einlægt 

verið ómerktir, ef uppsaga þeirra hefur dregist úr hömlu―.  

Almennir dómstólar eru hið endanlega úrskurðarvald í málefnum einstaklinga 

sem einhverra hluta vegna þurfa að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur. Það er 

þannig mikilvæg réttarvernd fyrir borgarana hvað varðar efni þessarar ritgerðar að 

geta meðal annars skotið úrskurðum úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála 

til dómastóla sætti þeir sig ekki við niðurstöðu hennar eða skotið máli beint til 

dómstóla án milligöngu úrskurðarnefndar. Hið sama á auðvitað við um alla aðra 

stjórnsýslu sveitarfélaga og annarra stjórnvalda. Dómstólar eiga síðasta orðið. 

Hér á undan hefur verið farið vítt um stjórnsýslu byggingarmála í landinu og 

skoðað hvernig verkefni og skyldur skarast á ýmsa vegu og ábyrgðir aðila 

skilgreindar ásamt því að skoða hvernig tekið er á því sem betur mætti fara í 

samskiptum aðila. 

Verður hér á eftir reynt að draga saman og leggja mat á hvort frumvarp til 

nýrra mannvirkjalaga leysi helstu annmarka á gildandi löggjöf sem komið hafa fram í 

ritgerðinni.  

 

7. Leysir ný löggjöf annmarka eldri löggjafar og réttarframkvæmd?  

Eins og komið hefur fram er í frumvarpi til mannvirkjalaga tekið misjafnlega á þeim 

annmörkum sem efni ritgerðarinnar varpar fram um opinbert byggingaeftirlit. Til að 

finna út hvaða atriði hafa helst mátt betur fara í tíð gildandi laga hefur verið stuðst 

talsvert við  skýrslu um störf og starfsaðstöðu byggingarfulltrúa þar sem fram koma 

ýmis atriði sem byggingarfulltrúar sjálfir telja að þarfnist endurskoðunar.  

Eitt af þeim atriðum sem komið hafa fram er skortur á samræmingu á 

byggingareftirliti, jafnvel svo að í sumum sveitarfélögum sé byggingareftirliti lítið eða 

ekkert sinnt og leyfislaus mannvirkjagerð látin óátalin. Skipulagsstofnun og 

umhverfisráðuneytið, sem bera ábyrgð á framkvæmd byggingarmála hafa lítið 

aðhafst vegna þessa undanfarin ár.  

Er lagt til í frumvarpinu að Byggingarstofnun hafi beinan íhlutunarrétt ef eftirliti 

byggingarfulltrúa er áfátt. Er það til bóta þar sem svo virðist sem þau úrræði sem til 

staðar eru séu lítt eða ekki nýtt. Þetta eftirlit Byggingarstofnunar verður þó ávallt 

unnið í nánu samstarfi við viðkomandi sveitarfélag og því gefinn kostur á að gera 
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fullnægjandi ráðstafanir til úrbóta. Byggingarstofnun mun halda úti rafrænu 

gagnasafni eins og komið er fram. þar verða vistaðar skoðunarhandbækur með 

ýmsum upplýsingum um byggingar, maðal annars eftirlit og athugasemdir. 

Gagnasafnið er í frumvarpinu talið vera lykillinn að möguleikum Byggingarstofnunar 

til að hafa eftirlit með framkvæmd byggingareftirlits um land allt og til að 

heildaryfirsýn fáist yfir málaflokkinn, en eins og fram hefur komið hefur mjög skort á 

að slík yfirsýn hafi verið fyrir hendi. Má gera ráð fyrir að þessi ráðstöfun skili sér í 

meiri skilvirkni á störfum byggingarfulltrúa.  

Í tíð gildandi laga hefur ekki alltaf verið ljóst hvað nákvæmlega felst í ábyrgð 

byggingarstjóra og hver hans staða er gagnvart öðrum aðilum. Hefur ábyrgð 

byggingarstjóra fengið sess í ritgerðinni vegna hinna nánu tengsla hans við opinber 

eftirlitsstörf byggingarfulltrúa sem meðal annars byggir á skyldu hans til að kalla til 

úttekta. Má með þeirri aðkomu túlka byggingarstjóra sem einn hluta af hinu opinbera 

eftirliti. Er í frumvarpinu leitast við að skýra hlutverk hans með nákvæmari hætti en 

áður og má í því sambandi nefna ný ákvæði um starfsleyfi byggingarstjóra, 

námskeið, innra eftirlit, gæðastjórnunarkerfi og flokkun byggingarstjóra í þrjá flokka 

eftir hæfniskröfum og umfangi mannvirkja sem þeim er heimilt að stýra. Áfram er 

lögð mikil áhersla á umsjónar- og eftirlitshlutverk hans. Að mati höfundar er ekki um 

afgerandi stefnubreytingu að ræða en þó má gera ráð fyrir að fyrirhugað 

gæðastjórnunarkerfi og innra eftirlit auki á gæði verka byggingarstjóra.  

Ekki er að sjá miklar efnislegar breytingar á úrræðum gagnvart hönnuðum eða 

byggingarstjórum ef þeir brjóta ákvæði laga eða reglugerða. Helsta breytingin er sú 

að heimild til áminningar þessara aðila færist frá byggingarnefndum sveitarfélaga til 

Byggingarstofnunar. Efast má um aukna skilvirkni að þessu leyti þar sem áfram 

verður á forræði byggingarfulltrúa að tilkynna um brot aðila. Höfundur telur að hér 

hefði þurft að fara nær hugmyndum byggingarfulltrúanna sjálfra eins og kom fram í 

umræddri skýrslu með því að koma á vel skilgreindu punktakerfi svo ekki þyrfti að 

vera vafamál hvenær hönnuður bryti í bága við reglur. Myndi það auðvelda allt mat á 

hvenær bæri að beita úrræðunum. Hið sama á við um úrræði vegna brota 

byggingarstjóra. 

Í frumvarpinu er gert meira úr ábyrgð eiganda en í gildandi lögum við 

mannvirkjagerð með þeim orðum að endanleg ábyrgð á byggingaframkvæmd sé 

eigandans en hann ráði til sín fagaðila sem sjái um afmarkaða þætti 

mannvirkjagerðarinnar og beri ábyrgð gagnvart honum. Að mati höfundar verður, 
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þrátt fyrir þetta orðalag, ekki um neina breytingu að ræða varðandi ábyrgð 

byggingarstjóra þar sem sérstaklega er tekið fram annarsstaðar í frumvarpinu  að 

sakarmat hans verði byggt á ströngum sérfræðimælikvarða. Það verður þó að teljast 

til bóta sú hugmynd að byggingarstjóri verði ekki einn af iðnmeisturum við hverja 

byggingu og að hönnuður verði ekki byggingarstjóri yfir þeirri framkvæmd sem hann 

hannaði. Kemur það í veg fyrir að byggingarstjóri hafi eftirlit með sjálfum sér.  

Hvað varðar eftirlit með byggingarvörum á markaði má sjá nýja hugsun. Er 

helsta breytingin sú að umsjón eftirlits er fært frá byggingarfulltrúum til 

Byggingarstofnunar sem getur falið faggiltum skoðunar-, prófunar eða  vottunar-

stofum sem hafa auk faggildingar faglega þekkingu til að meta samræmi viðkomandi 

byggingarvöru við grunnkröfur mannvirkjalaga. Það er síðan á valdi  

Byggingarstofnunar að afturkalla eða banna sölu eða afhendingu byggingarvöru ef 

hún uppfyllir ekki öll formleg skilyrði. Til að auka á skilvirkni eftirlitsins er lögð sú 

skylda á byggingarfulltrúa, hönnuði, byggingarstjóra og iðnmeistara að tilkynna 

Byggingarstofnun um ólöglegar byggingarvörur á markaði þar sem þessir aðilar eru 

hvað líklegastir til að verða varir við vörur á markaði sem ekki uppfylla kröfur 

laganna. Byggingarfulltrúum er ekki ætlað að hafa eftirlit með byggingarvörum á 

markaði eins og í gildandi lögum heldur er einungis um að ræða tilkynningarskyldu til 

Byggingarstofnunar. Eru þessar breytingar að áliti höfundar markvissar og góðar og 

munu væntanlega bæta mjög það ástand sem ríkt hefur á markaði með 

byggingarvörur, en fram er komið að þau mál hafa verið í ólestri í tíð gildandi laga. 

Aðrar breytingar sem sjá má í frumvarpinu er varða beinlínis efni 

ritgerðarinnar eru smávægilegar svo þeirra verður ekki getið hér.  

8. Lokaorð 

Af öllu framangreindu virtu er ljóst að nauðsynlegt er að lög og reglur er varða 

mannvirkjagerð þurfa að vera skýr og framkvæmd þeirra skilvirk.  Núverandi staða 

gefur tilefni til að efast um skilvirkni gildandi löggjafar. Í riti þessu hefur fyrst og fremst 

verið skoðað hvernig eftirlitsstörfum byggingarfulltrúa er háttað og hvernig 

samskiptum hans við hönnuði, byggingarstjóra, efnissala og almenning er háttað. 

Úrræði gagnvart brotum hönnuða og byggingarstjóra eru tiltæk byggingarfulltrúum í 

brg. en meginreglan er að þeim er sjaldnast beitt. Verður ekki tekið undir það álit að 
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úrræðin séu óskýr heldur virðist fremur sem aðrar ástæður séu fyrir því að þeim sé 

ekki beitt.  Ákvæðin eru skýr en framkvæmd þeirra er óskilvirk.  

Ljóst er að eftirlit með byggingarvörum á markaði hefur verið í ólestri í tíð 

gildandi laga. Erfitt er um vik fyrir byggingarfulltrúa að fylgjast með vörum á markaði. 

Bæði eru þeir dreyfðir um landið allt sem gerir eftirlit ómarkvisst og einnig kann 

skortur á þekkingu byggingarfulltrúanna sjálfra á vörunum sem og hönnuða og 

byggingarstjóra að skipta máli. Er þörf á skilvirkari framkvæmd hvað varðar eftirlit 

með byggingarvörum og eru hugmyndir sem settar eru fram í frumvarpinu varðandi 

það góður vísir að skilvirku kerfi. 

Hvað eftirlit byggingarfulltrúa varðar eru ýmsar brotalamir sem nauðsynlegt er 

að tekið sé á. Í frumvarpinu eru gerðar auknar kröfur til byggingarfulltrúa meðal 

annars með faggildingu þeirra ásamt heimild til að eftirláta faggiltum skoðunarstofum 

að sjá um byggingareftirlit hvort sem er yfirferð hönnunargagna og eftirlit á 

byggingarstað. Þá hefur Byggingarstofnun á hendi beint eftirlit með störfum 

byggingarfulltrúa sem mun veita nauðsynlegt aðhald svo eftirlit verði skilvirkara en 

það er í dag.  

Gildandi löggjöf er að flestu leyti skýr hvað varðar opinbert byggingareftirlit en 

hinsvegar er hún ekki nægjanlega skilvirk. Skort hefur á samræmingu milli embætta 

sem hugsanlega má setja á reikning þess að Skipulagsstofnun hefur ekki sinnt 

byggingarmálum undanfarin ár eins og full þörf er á. Þeir annmarkar sem varpað 

hefur verið ljósi á í þessu riti stafa ekki af óskýrum reglum heldur frekar af sinnuleysi 

stjórnsýslunnar allt frá efsta stigi til eftirlitsaðilanna sjálfra, byggingarfulltrúa.  

Á heildina litið virðist sem von sé til að frumvarp til nýrra mannvirkjalaga, verði 

þau að lögum, færi fram réttarbót á flestum þeim annmörkum sem hér hafa verið 

dregnir fram. 
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Lög um stöðlun nr. 36/2003  

Lög um Siglingastofnun Íslands nr. 6/1996  

Lög um landmælingar og grunnkortagerð nr. 103/2006 

Lög um Neytendastofu og talsmann neytenda nr. 62/2005  

Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993  

Lög um faggildingu og fleira nr. 24/2006  

Lög um húsnæðismál nr. 44/1998  

Lög um húsafriðun nr. 104/2001  

Lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007  

þjóðminjalög nr. 107/2001. 

Lög um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001  

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980 

http://birtinga.vefurinn.is/nepal_fundargerdir/prent.asp?FUN_SIDU_ID=22&ID=4835&VEF_ID=47
http://birtinga.vefurinn.is/nepal_fundargerdir/prent.asp?FUN_SIDU_ID=22&ID=4835&VEF_ID=47
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Lög um brunavarnir og brunamál nr. 75/2000  

Lög um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun nr. 

75/2007 

Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998.   

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 

Iðnaðarlög nr. 42/1978 

Lög um iðju og iðnað nr. 79/1971  

Lög um iðju og iðnað nr. 18/1927  

Lög um byggingarsamþykktir fyrir dreifbýli nr. 108/1945  

Lög um byggingarmálefni Reykjavíkur nr. 61/1944 

Lög um byggingarsamþykktir fyrir verslunarstaði og aðra skipulagsskylda staði nr. 

19/1905,  

Byggingarlög nr. 54/1978 

Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000  

Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 

Skipulagslög nr. 123/2010, taka gildi þann 1. janúar 2011. 

Byggingarreglugerð nr. 441/1998 

Byggingarreglugerð nr. 298/1979 

Reglugerð um úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála nr. 621/1997 

Reglugerð um eftirlitsreglur hins opinbera nr. 812/1999 

Reglugerð um viðskipti með byggingarvörur nr. 431/1994  

Tilskipun Evrópuráðsins 93/68/EBE um breytingu á tilskipun um byggingarvörur. 

Tilskipun Evrópuráðsins nr. 89/106/EBE um samræmingu á lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um byggingarvörur 

Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga frá 15. október 1985 en Ísland fullgilti 

sáttmálann með auglýsingu í C deild Stjórnartíðinda, nr. 7/1991 

Íslenskur staðall ÍST 30 

Frumvarp til mannvirkjalaga  

Frumvarp til skipulags- og byggingarlaga 

 

Dómaskrá 

Dómar Hæstaréttar 
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Hrd. 97/1954 

Hrd. 386/1997  

Hrd. 290/1997  

Hrd. 114/1999  

Hrd. 50/1970  

Hrd. 174/1986 

Hrd. 222/1998  

Hrd. 369/2009  

Hrd. 442/2000  

Hrd. 32/2008 

Hrd. 249/1985 

Hrd. 174/1986  

Hrd. 384/1994   

Hrd. 214/2002 

  

Úrskurðir úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála 

Úrskurður nr. 74/2000 Rannsóknarregla 

Úrskurður nr. 41/2005 Jafnræðisregla 

Úrskurður nr. 30/2004 Meðalhófsregla 

Úrskurður nr. 79/2009 Lokaúttekt 

Úrskurður nr.  5/2001 Áminning ógilt 

Úrskurður nr. 50/2008 Byggingarleyfi/ óleyfisframkvæmd 

Úrskurður nr. 53/2008 Aðild 

Úrskurður nr. 68/2008 Aðild 

Úrskurður nr. 84/2008 Óleyfisframkvæmd 

Úrskurður nr. 74/2000 Staðbundin löggilding 

 

 


