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Ábyrgð fagaðila við 
mannvirkjagerð 

 
Ingibjörg Halldórsdóttir 

Lögfræðingur 
Mannvirkjastofnun 

Ábyrgð	  aðila	  

•  Mannvirkjagerð	  er	  flókin	  með	  0lli0	  0l	  
ábyrgðarreglna	  	  

•  Margir	  koma	  að	  hverju	  verki	  
•  Margar	  starfssté<r	  –	  margskonar	  
sérhæfing	  

•  Ábyrgð	  hvers	  og	  eins	  er	  skilgreind	  í	  
lögum	  
– Lög	  um	  mannvirki	  /	  byggingarreglugerð	  
– Frumvarp	  0l	  laga	  um	  byggingarvörur	  
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Ábyrgð	  aðila	  

•  Eigandi	  
•  Hönnunarstjóri	  	  
•  Hönnuðir	  –	  aðal-‐	  og	  séruppdráKa	  
•  Byggingarstjóri	  	  
•  Iðnmeistarar	  

•  Framleiðendur	  byggingarvara	  
•  Seljendur	  og	  dreifingaraðilar	  
byggingarvara	  

Eigandi	  

Byggingarstjóri	  

Framleiðandi	  
byggingarvöru	  

Iðnmeistarar	  

Hönnunarstjóri	  

Hönnuðir	  

Seljandi	  
byggingarvöru	  
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Ábyrgð eiganda 

•  Eigandi	  ber	  ábyrgð	  á	  því	  að	  við	  hönnun,	  
byggingu	  og	  rekstur	  mannvirkis	  sé	  farið	  að	  
kröfum	  laga	  þessara	  og	  reglugerða	  sem	  
seKar	  eru	  á	  grundvelli	  þeirra.	  
	  	  

Ræður 
fagmann til 
verksins 

Eigandi 

Ábyrgð eiganda 

•  Eigandi	  skal	  hafa	  virkt	  innra	  e<irlit	  með	  því	  
að	  þeir	  sem	  hann	  ræður	  0l	  að	  hanna,	  
byggja	  og	  reka	  mannvirkið	  fari	  eRir	  
ákvæðum	  laga	  þessara	  og	  reglugerða	  sem	  
seKar	  eru	  á	  grundvelli	  þeirra.	  
– Hönnunarstjóri	  annast	  innra	  eRirlit	  eiganda	  
við	  hönnun	  mannvirkis.	  

– Byggingarstjóri	  mannvirkis	  annast	  innra	  
eRirlit	  eiganda	  frá	  því	  að	  byggingarleyfi	  er	  
gefið	  út	  og	  þar	  0l	  lokaúKekt	  hefur	  farið	  fram.	  	  
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Faglegur 
fulltrúi 
eiganda 

Innra eftirlit 
eiganda við 
hönnun 
mannvirkis 

Innra eftirlit 
eiganda frá 
útgáfu 
byggingarleyfis 
og þar til 
lokaúttekt hefur 
farið fram  

Eigandi	  

Hönnunarstjóri	   Byggingarstjóri	  

Hönnuðir	  

Iðnmeistarar	  

Ábyrgð eiganda 

•  Eigandi	  ber	  ábyrgð	  á	  að	  fram	  fari	  lögboðið	  
eRirlit	  með	  byggingu	  mannvirkisins	  í	  
samræmi	  við	  ákvæði	  laga	  þessara.	  

– Að	  sóK	  sé	  um	  byggingarleyfi	  
	  
– Að	  áfangaúKek0r,	  öryggisúKekt	  og	  lokaúKekt	  
fari	  fram	  

Byggingarstjóri	  
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Notkun byggingarvöru og ábyrgð eiganda 

mannvirkis. 
 •  Byggingarvörur	  0l	  notkunar	  í	  eða	  við	  

mannvirkjagerð	  skulu	  vera	  CE-‐merktar	  og	  
henta	  0l	  áformaðra	  nota	  	  

CE-‐merking/voKun/yfirlýsing	  um	  nothæfi/
samræmismat	  

•  Eigandi	  mannvirkis	  ber	  ábyrgð	  á	  að	  við	  
byggingu	  þess	  og	  rekstur	  sé	  einungis	  notuð	  
byggingarvara	  sem	  uppfyllir	  þessar	  kröfur	  

Byggingarvörur 
•  Framleiðandi	  –	  yfirlýsing	  um	  nothæfi	  –	  CE	  
merking	  /	  voKun	  

•  Framleiðandi	  og	  seljandi	  –	  aWenda	  
viðeigandi	  gögn	  

•  Hönnuður	  fyrirskrifar	  efniskröfur	  
•  Iðnmeistarar	  velja	  byggingarefni	  í	  
samræmi	  við	  fyrirmæli	  í	  hönnunargögnum	  

•  ERirlit	  byggingarstjóra	  	  
•  Fagaðilar	  bera	  ábyrgð	  gagnvart	  eiganda	  –	  
sem	  ber	  hina	  endanlegu	  ábyrgð	  
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Hönnunarstjóri 

•  Hönnunarstjóri:	  Hönnuður	  aðaluppdráKa	  
eða	  sá	  sem	  eigandi	  mannvirkis	  ræður	  0l	  að	  
bera	  ábyrgð	  á	  samræmingu	  
hönnunargagna.	  

Hönnunarstjóri 

•  Skal	  hafa	  yfirumsjón	  með	  og	  bera	  ábyrgð	  á	  
því	  að	  samræming	  hönnunargagna	  fari	  
fram.	  	  

•  Innra	  eRirlit	  eiganda.	  
•  Yfirlit	  um	  ábyrgðarsvið	  einstakra	  hönnuða.	  

•  Þarf	  ekki	  að	  vera	  einn	  af	  hönnuðum	  
mannvirkis	  –	  gæ0	  verið	  byggingarstjórinn	  
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Lög	  

Reglugerðir	  

Leiðbeiningar	  

Staðlar	  

Mannvirki	  skulu	  hönnuð	  á	  faglega	  
fullnægjandi	  háK	  í	  samræmi	  við	  
viðurkenndar	  venjur,	  staðla	  og	  
ákvæði	  laga	  og	  reglugerða	  um	  
mannvirki	  og	  mannvirkjagerð.	  

Viðurkenndar	  
venjur	  

ÁBYRGÐ HÖNNUÐA 

	  
Ábyrgð	  og	  hlutverk	  hönnuða	  	  

	  
•  Hönnuðir	  bera	  ábyrgð	  á	  því	  gagnvart	  
eiganda	  mannvirkis	  að	  hönnun	  þeirra	  sé	  
faglega	  unnin	  og	  mannvirkið	  standist	  
þær	  kröfur	  sem	  0l	  þess	  eru	  gerðar	  í	  
lögum	  um	  mannvirki	  og	  reglugerðum	  
seKum	  samkvæmt	  þeim	  enda	  hafi	  verið	  
fylgt	  að	  fullu	  uppdráKum	  hönnuðar,	  
verklýsingu,	  skriflegum	  fyrirmælum	  og	  
viðurkenndum	  starfsvenjum.	  	  
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Ábyrgð	  og	  hlutverk	  hönnuða	  	  
	  

•  Hönnuðir	  skulu	  árita	  uppdræ<	  sína	  eigin	  
hendi	  og	  þannig	  staðfesta	  ábyrgð	  sína.	  
	  

•  Hönnuður	  séruppdráKar	  ber	  ábyrgð	  á	  því	  
að	  hönnun	  hans	  samræmist	  
aðaluppdræ<.	  

•  Skulu	  hafa	  gæðastjórnunarkerfi	  
	  

•  Ítarlegri	  ákvæði	  um	  byggingarstjóra	  í	  
lögum	  um	  mannvirki.	  	  

•  Skýrari	  reglur	  um	  ábyrgð	  
•  ERirlitshlutverk	  
•  Starfsleyfi	  	  
•  Gæðastjórnunarkerfi	  

	  
 

Byggingarstjórar	  
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Byggingarstjóri 

-‐ Hlutverk	  byggingarstjórans	  er	  
eRirlitshlutverk	  
-‐ Byggingarstjóri	  er	  faglegur	  fulltrúi	  
eigandans	  -‐	  á	  að	  gæta	  hagsmuna	  hans	  –	  
innra	  eRirlit	  
-‐ Ber	  ekki	  ábyrgð	  á	  faglegri	  framkvæmd	  
verkþáKa	  á	  ábyrgð	  iðnmeistara	  eða	  
hönnuða	  

Byggingarstjóri 

-‐ Getur	  orðið	  meðábyrgur	  ef:	  
-‐  Verulegir	  ágallar	  eru	  á	  mannvirki	  (sem	  
ekki	  verður	  bæK	  úr)	  

-‐  rekja	  má	  ágallana	  0l	  stórfelldrar	  
vanrækslu	  iðnmeistara	  eða	  hönnuða	  

-‐  enda	  hefðu	  ágallarnir	  ekki	  áK	  að	  
dyljast	  byggingarstjóra	  við	  eRirlit	  
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•  Ber	  ábyrgð	  á	  því	  gagnvart	  eiganda	  
mannvirkis	  að	  þeir	  verkþæ<r	  sem	  hann	  
tekur	  að	  sér	  séu	  í	  samræmi	  við	  
viðurkennda	  verkhæ<,	  samþykkta	  
uppdræ<,	  verklýsingar	  og	  ákvæði	  laga	  
um	  mannvirki	  og	  reglugerða	  sem	  seKar	  
eru	  skv.	  þeim	  	  

	  

Iðnmeistari	  

Ábyrgðarsvið húsasmíðameistara 

•  Húsasmíðameistari,	  sem	  staðfest	  hefur	  
ábyrgð	  sína	  á	  verki,	  ber	  m.a.	  ábyrgð	  á	  að	  
öll	  trésmíðavinna	  sé	  framkvæmd	  í	  
samræmi	  við	  hönnunargögn	  og	  góða	  
starfshæ<,	  þar	  með	  talið:	  

a.	  Steypumót	  og	  allir	  stokkar	  og	  göt	  sem	  í	  þau	  koma,	  m.a.	  
vegna	  lagna,	  

b.	  uppsetning	  og	  frágangur	  eininga	  úr	  0mbri,	  uppsetning,	  
afré<ng	  og	  uppsláKur	  vegna	  eininga	  úr	  steinsteypu	  svo	  
og	  samsvarandi	  frágangur	  eininga	  úr	  öðrum	  efnum	  sem	  
geta	  talist	  sambærilegar,	  

...	  
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Ábyrgðarsvið múrarameistara. 

 •  Múrarameistari,	  sem	  staðfest	  hefur	  ábyrgð	  sína	  á	  
verki,	  ber	  m.a.	  ábyrgð	  á	  að	  allt	  múrverk	  og	  
steypuvinna	  sé	  framkvæmd	  í	  samræmi	  við	  
hönnunargögn	  og	  góða	  starfshæ<,	  þar	  með	  talið	  
er:	  

a.	  GrunngröRur	  og	  sprengingar,	  
b.	  niðurlögn	  steinsteypu	  og	  eRirmeðhöndlun	  hennar,	  
c.	  öll	  hleðsla,	  
d.	  múrhúðun,	  ílagnir	  og	  vélslípun,	  
e.	  öll	  flísalögn,	  
f.	  öll	  járnalögn,	  
g.	  fylling	  í	  og	  við	  grunn	  og	  þjöppun	  hennar,	  
...	  

•  Skaðabótaskylda	  vegna	  tjóns	  
•  Áminning	  og	  missir	  löggildingar	  eða	  
starfsleyfis.	  	  

•  Refsiábyrgð.	  	  

Afleiðingar	  brota	  


