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Byggingarfulltrúi

Umhverfis- og Tæknisviði Uppsveita (UTU)



Umhverfis- og Tæknisviði Uppsveita

• Eftirtalin sveitarfélög tilheyra Umhverfis- og Tæknisviði Uppsveita: 
• Ásahreppur 

• Bláskógabyggð 

• Flóahreppur 

• Grímsnes- og Grafningshreppur

• Hrunamannahreppur

• Skeiða- og Gnúpverjahreppur

• Ný byggingarmál 300-400 á ári.

• Ca 1000 byggingarmál í gangi á hverjum tíma,



Byrjuðum árið 2019 með þjónustugátt í gegnum kerfi hjá 
One system

Til að skrá sig inn á Mínar síður þarf Íslykil eða rafræn skilríki.







Umsókn um byggingarleyfi/heimild

• Ef hönnuður skilar inn umsókn þá eru 
aðalteikningar settar inn með umsókn.

• Ef Umsækjandi sækir um þá tilgreinir hann 
hönnuð sem staðfestir sig og setur inn 
teikningaskjöl.

• Eingöngu er hægt að skrá hönnuði, 
byggingarstjóra og iðnmeistara sem eru á skrá 
hjá HMS og með samþykkt gæðakerfi.



Umsókn um byggingarleyfi/heimild

• Byggingarfulltrúi og starfsmenn 
embættis sjá umsókn og yfirfara 
hana. 

• Ef umsókn er í lagi þá er mál 
stofnað í kerfinu. 

• Yfirferð á teikningum hefst.



Sýn byggingarfulltrúa í málakerfi



Yfirferð hönnunargagna

• Hönnuðir setja teikningaskjöl beint inná málið

• Við yfirferð hönnunargagna aðaluppdrátta er t.d stuðst við skoðunarlista HMS.

Sýn í málakerfi leyfisveitanda.



Við yfirferð hönnunargagna er t.d stuðst við skoðunarlista HMS.



Mannvirkjaskrá

• Einnig hægt að gera skoðunarskýrslu og stöðuskoðanir beint úr mannvirkjaskrá, þar sem öll 
byggingarmál eru samtengd henni.



Hönnuðir – lagfærð gögn

• Aðaluppdrættir eða séruppdrættir eru settir inn af hönnuðum og koma beint inn á málið í gegnum 
þjónustugátt embættis. 



Málið fer fyrir afgreiðslufund byggingarfulltrúa

• Lagt er áhersla á að erindi berist 
byggingafulltrúa einni viku fyrir fund.

• Niðurstaða/afgreiðslubréf af fundi sett inn á 
pósthólf eiganda inná  island.is beint útúr máli sem 
pdf skjal eftir fund.



Rafrænt undirrituð teikningaskjöl

• Ef málið er samþykkt þá eru aðaluppdráttaskjöl send í 
rafræna undirritun til hönnuða.

• Hönnuðir geta einnig verið búnir að árita með öðrum 
rafrænum aðferðum þegar þeir senda teikningaskjöl 
inn.

• Skv. heimasíðu auðkennis bjóða

Taktikal, Advania, CoreData, Dokobit, og One Systems uppá 
lausnir fyrir rafrænar undirritunar.

https://taktikal.is/
https://www.signet.is/
https://coredata.digital/is
https://www.dokobit.com/is/
http://onesystems.is/


Rafrænt áritað og innsiglað.

• Þegar teikningaskjal er orðið rafrænt áritað af hönnuði er það 
rafrænt innsiglað af byggingarfulltrúa og sett ástæða innsiglunar.



Aðrir hönnuðir

• Hönnunarstjóri / Hönnuður tilkynnir ráðningu og ábyrgðarsvið hönnuða eftir því sem við á sbr. gr. 4.1.3 í byggingarreglugerð nr. 

112/2012.



Þeir hönnuðir sem hafa verið skráðir fá sjálfvirkan tölvupóst um 
það að þeir hafi verið skráðir á byggingarmál og þurfa að 
staðfesta sig á verkið og setja inn sérteikningaskjöl inná málið.



Hönnuðir Séruppdrátta

• Sýn í málakerfi 
byggingarfulltrúa eftir að 
hönnuðir hafa staðfest sig 
á málið.



Séruppdrættir

• F

•Hönnuðir setja sérteikningaskjöl beint inná málið. 

Sýn byggingarfulltrúa í málakerfi.



Sérteikningar

• Sérteikningaskjöl yfirfarin , send í áritun til hönnunarstjóra og hönnuð sérteikninga og innsigluð af 
byggingarfulltrúa.



• Rafrænt árituð teikningaskjöl eru sett inn á korta/teikningavef embættis þegar byggingarleyfi er gefið út.

• Eitt eða fleiri skjöl fyrir hvern uppdrátt.

• Aðaluppdráttur

• Burðarvirkisuppdráttur

• Lagnauppdráttur

• Raflagnauppdráttur



Rafrænt undirrituð teikningaskjöl

• Embætti UTU hefur lagt áhersla á að hönnuðir skili inn sem fæstum skjölum, t.d. eitt aðaluppdráttaskjal með 
t.d þremur blaðsíðum af teikningum. 

• Kostir
• Þetta auðveldar alla úrvinnslu hjá embætti og flýtir ferlinu.

• Fljótlegt er að opna aðeins eitt skjal og skoða uppdrætti í heild.

• Aðeins þarf að greiða fyrir eina undirritun á skjalið sem hefur margar blaðsíður.

• Kostnaðarmeira að undirrita mörg rafrænt skjöl.

• Ókostir
• Áritun kemur einungis á fyrstu blaðsíðu efst í horni hægra megin í skjalinu. 

• Er í skoðun að fá undirritun/stimpil í öll horn á blaðsíðum

• Skoða þarf meðhöndlun á breytingu á teikningaskjölum á framkvæmdartíma sérstaklega í stórum byggingarmálum þegar 
margar blaðsíður eru í einu skjali.



Meðhöndlun á breytingu á teikningaskjölum á framkvæmdartíma

Byggingarheimild  - Umfangsflokkur 1
• frístundahús, landbúnaðarbyggingar, geymsluhúsnæði, bílskúrar, gestahús, viðbyggingar

• 2.3.8. gr. byggingarreglugerð,  Veiting byggingarheimildar
• Séruppdráttum skal skila til leyfisveitanda til varðveislu áður en lokaúttekt fer fram. 

Fullhönnuðum sérteikningaskjölum skilað inn til leyfisveitanda fyrir lokaúttekt.

• Eitt skjal fyrir hvern uppdrátt.
• Burðarvirkisuppdráttur
• Lagnauppdráttur
• Raflagnauppdráttur



Meðhöndlun á breytingu á teikningaskjölum á framkvæmdartíma

Byggingarleyfi - Umfangsflokkur 2 og 3
• T.d íbúðarhúsnæði, gistiheimili, atvinnuhúsnæði, iðnaðarhúsnæði, bílastæðahús

• 2.4.4. gr. byggingarreglugerð.  Útgáfa byggingarleyfis. 

• Leyfisveitandi skal yfirfara og staðfesta séruppdrætti og tilheyrandi greinargerðir áður en 
vinna við viðkomandi verkþátt hefst.

Í upphafi er byrjað að skila inn einu skjali fyrir hvern uppdrátt, eða skipta honum upp í minni 
hluta (fleiri skjöl) ef verkið er stórt. Fullnaðarhönnun á að vera lokið áður en verkþáttur hefst.

• Ef breyting verður á uppdráttur á framkvæmdatíma

• 4.2.1. gr. byggingarreglugerð Almennar kröfur

• Á verktíma skal viðkomandi hönnuður og hönnunarstjóri gæta þess að allar samþykktar 
breytingar á hönnun séu skráðar á uppdrætti.



• Hönnuður eða leyfisveitandi getur skipt út stakri blaðsíðu í eldra teikningaskjali og það rafrænt 
áritað að nýju.

• Til að meðhöndla teikningaskjöl t.d bæta við, fjarlægja , snúa blaðsíðu og fl, notum við t.d Adobe (pdf) hugbúnað.

• Byggingarstjóri og hönnuður geta þurft að meta það í hverju tilviki fyrir sig hvort þörf er á að fá allt 
teiknisettið að nýju áritað eða staka blaðsíðu úr því eftir breytingar. 

• Huga þarf að stöðu á verkþætti.

Meðhöndlun á breytingu á teikningaskjölum á framkvæmdartíma



Breyting á rafrænt undirrituð teikningaskjöl

Leyfisveitandi sendir byggingarstjóra breytt áritað teikningaskjal í tölvupósti og 
birtir hana á korta/teikningavef embættis.

• 4.7.7. gr. byggingarreglugerð, Ábyrgð og verksvið byggingarstjóra
• Byggingarstjóri hefur yfirumsjón með því að aflað sé samþykktar leyfisveitanda við 

breytingum sem gerðar eru á hönnun eða gerð mannvirkis í byggingu og að ávallt sé unnið í 
samræmi við nýjustu útgáfu samþykktra hönnunargagna



Samanburður

• Meðhöndlun á pappírs teikningum

• Meðhöndlun á rafrænum teikningaskjali



Meðhöndlun á pappírs teikningum

Dæmi.  Minniháttar mál 

4 pappírsteikningar koma í hús í 2 riti = 8 teikningar/blaðsíður

mínútur

3 Mótaka teikningar

2 stimpla teikningar móttekið

4 skrá teikninga inn í hús  og inná mál

3 brjóta saman teikningar

2 finna umslag máls, og setja teikningar í rekka hjá byggingarf

4 Byggingarfulltrúi stimplar áritar og meðhöndlar pappír (yfirferð ekki inní tíma)

5 Skönnun

4 senda teikningar til eiganda, setja í umslag og setja í póst

5 Setja teikningar í gagnasjá/kortavef með eigindum

32 mínútur á meðhöndlun á pappír



Meðhöndlun á rafrænum teikningaskjali
Sama dæmi 

Allt rafrænt eitt uppdráttaskjal

mínútur

5 Eftir afgreiðslufund eða skoðun er uppdráttaskjalið sent í áritun til hönnuða

1 Meðhöndlun á skjaliu eftir áritun hönnuða

1 innsigla/áritun leyfisveitanda

2 Setja áritaðar uppráttaskjöl inná mál og á stað til að setja inní kortavef

2 Setja uppráttaskjöl á kortavef 

11 mínútur



Pappír – Rafrænt skjal
Dæmi.  Minniháttar mál 

4 pappírsteikningar koma í hús í 2 riti = 8 teikningar/blaðsíður

mínútur

3 Mótaka teikningar

2 stimpla teikningar móttekið

4 skrá teikninga inn í hús  og inná mál

3 brjóta saman teikningar

2 finna umslag máls, og setja teikningar í rekka hjá byggingarf

4 Byggingarfulltrúi stimplar áritar og meðhöndlar pappír (yfirferð ekki inní tíma)

5 Skönnun

4 senda teikningar til eiganda, setja í umslag og setja í póst

5 Setja teikningar í gagnasjá/kortavef með eigindum

32 mínútur á meðhöndlun á pappír

825 stk 

26400 mínútur á meðhöndlun á pappír

440,0 klst

Sama dæmi 

Allt rafrænt eitt uppdráttaskjal

mínútur

5 Eftir afgreiðslufund eða skoðun er uppdráttaskjalið sent í áritun til hönnuða

1 Meðhöndlun á skjaliu eftir áritun hönnuða

1 innsigla/áritun leyfisveitanda

2 Setja áritaðar uppráttaskjöl inná mál og á stað til að setja inní kortavef

2 Setja uppráttaskjöl á kortavef 

11 mínútur

825 skjöl á ári

9075 mínútur meðhöndlun á rafrænum skjölum

151,25 klst

17325 mínútur

288,8 klst

ca. 8,25 vikur

Mismunur



Byggingarstjóri

• Eigandi eða hönnuður tilgreina 
byggingarstjóra á byggingarmál sem stofnað 
hefur verið. 

• Hægt að gera strax við umsókn

• Einungis er hægt að velja byggingarstjóra 
sem er á lista HMS



Byggingarstjóri

• Byggingarstjóri fær tilkynningu/skilaboð og staðfestir sig á verkið sjálfur og tilgreinir iðnmeistara sem 
staðfesta sig rafrænt.



Iðnmeistari

• Iðnmeistari fær tölvupóst um að byggingarstjóri hafi skráð hann á verk og sem vantar staðfestingu á í 
gegnum þjónustugáttina.



Sýn í málakerfi 
byggingarfulltrúa



Mannvirkjaskrá HMS

• Upplýsingar úr málakerfi flytjast sjálfkrafa yfir í Mannvirkjaskrá HMS



Úttektir byggingarstjóra

• Byggingarstjóri annast áfangaúttektir í samræmi við ákvæði 
skoðunarhandbóka og skoðunarlista HMS

• Úttektarapp fyrir spjaldtölvu eða síma.
• úttektir vistast í málakerfi og einnig í mannvirkjaskrá HMS

• Tilkynning berst leyfisveitanda að byggingarstjóri skilar inn 
úttekt.

• Markmiðið er að ávallt sé kannað á grundvelli sömu 
aðferðarfræði og sömu vinnubragða, hvort verki/verkþætti sé 
lokið og unnið sé í samræmi við samþykkt hönnunargögn, af 
hálfu þess iðnmeistara sem tilgreindur er í útgefnu 
byggingarleyfi eða skráður á verkið. 



Sýn í málakerfi byggingarfulltrúa



Mannvirkjaskrá HMS

• Byggingastjórar sem notast við rafræn kerfi 
sem hafa innbyggða skoðunarlista skrá 
niðurstöður áfangaúttektar í sín gæðakerfi.

• Byggingastjórar þurfa jafnframt að tryggja að 
staðfesting um framkvæmd áfangaúttektar 
berist í mannvirkjaskrá.

• Skoðunarskýrslu áfangaúttekta samkvæmt 
skoðunarlistum HMS vistar hann í 
gæðastjórnunarkerfi sínu og skilar afriti til 
viðkomandi byggingarfulltrúaembættis.

• Tilkynning berst leyfisveitanda að 
byggingarstjóri skilar inn úttekt til HMS.



Stöðuskoðanir leyfisveitanda

• Áherslu er á að skoða verkþætti skv. leiðbeiningum HMS 3.7.3,
• 1. Frágang láréttra burðarvirkja (t.d. járnalögn staðsteyptra bita og platna, lárétt timburvirki). 

• 2. Frágang þakvirkja, m.t.t. loftunar. 

• 3. Frágang á bruna- og hæðarskilum, ein skoðun við byggingarstig 2 þar sem gerð er grein 
fyrir uppbyggingu og huldum frágangi með áfangaúttekt byggingarstjóra. 

• 4. Frágang á rakavarnarlögum.



Stöðuskoðun

• s



• Þjónustugátt mínar síður 

Sýn hönnuða



Þjónustugátt mínar síður.



Þjónustugátt mínar síður



Samantekt.

• Umsóknir og teikningar berast viku fyrir fund.
• Í samræmi við deiliskipulag og öll gögn og teikningar í lagi

• Hægt að skrá Byggingarstjóri við umsókn og hann staðfestir sig og skráir iðnmeistara

• Iðnmeistarar geta staðfesta sig áður en málið er samþykkt.

• Hægt er að skrá aðrir hönnuði og þeir staðfest sig áður en málið er samþykkt

• Byggingarmál samþykkt á næsta fundi og aðalteikningar sendar í 
rafræna undirritun strax eftir fund.

• Byggingarleyfisgjald greitt.

Byggingarleyfi gefið út . ☺



• Samantekt
• Virkar ágætlega.

• Erum alltaf að fínpússa kerfið og ferla, t.d gera það notendavænna.

• Eigendur , hönnuðir , byggingarstjórar , iðnmeistarar geta fylgst með á mínum 
síðum í þjónustugátt.

• Mikill tímasparnaður með rafrænar teikningar.

• Hröð afgreiðsla ef gögn eru í lagi.

• Hönnuðir gætu skilað inn betri gögnum ef þeir færu eftir skoðunarhandbókum HMS

• Byggingarstjórar mættu vera duglegri að skila inn áfangaúttektum og óska eftir lokaúttekt.



Takk fyrir
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