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Óskir bvggingariðnfræðinga um að fá að vera löggiltir hönnuðir með sama hætti og 
rafíðnfræðingar.

Aðdraeandi:

Til undirritaðs lögmanns heílir leitað Iðnfræðingafélag íslands. Hefur félagið faiið mér að 
gæta hagsmuna byggingariðnfræðinga og véliðnfræðinga sem vinna að hönnun mannvirkja 
en njóta ekki löggildingar á því sviði. Þessir tveir hópar iðnfræðinga hafa mikla hæfiii til 
hönnunarvinnu og eru því mikið notaðir við slík verkefni. Það er skortur á löggildingu því til 
mikillar truflunar.

Iðnfræðingar eru löggilt starfsgrein skv. lögum nr. 8/1996.

Bvggingariðnfræðingar:

Meðfylgjandi er yfirlit yfir störf byggingariðnfræðinga (fylgiskjal 1). Þeir sem gerast 
iðnfræðingar þurfa að hafa iðnmenntun og lokið einni önn á frumgreinasviði Háskólans í 
Reykjavík eða notið sambærilegs undirbúnings (sjá fylgiskjal 2). A f þessum sökum eru 
iðnfræðingar gífurlega eftirsóttir til hönnunarvinnu vegna hæfiii þeirra til að leysa praktísk 
vandamál og finna ódýrar og praktískar leiðir, jafnframt því sem þeir hafa fulla þekkingu og 
hæfni til að tryggja að hönnunargögn séu í samræmi við lög og reglu.

Véliðnfræðingar:

Um véliðnfræðinga vísast til fylgiskjals 4 en véliðnfræðingar hanna m.a. lagnir í húsum, 
einkum vatnslagnir og loftræstikerfi. Munar þar miklu um að hafa menn sem hafa fengist við 
uppsetningu sem jafhframt hafa fulla hæfiii og getu til hönnunarstarfa. Eru þeir að sama 
skapi oft eftirsóttir til hönnunarvinnu í húsum.

Ágallar á núverandi kerfi:

Eins og áður er getið eru iðnfræðingar vel hæfir til að vinna að hönnun mannvirkja þar sem 
þeir eru mikið notaðir. Síðan er einhver annar sem skrifar upp á vinnugögn þeirra, tekur á sig 
ábyrgð og hefur e.t.v. ekki kynnt sér þau til fulls vegna þess trausts sem iðnfræðingar njóta í 
störfum. Þetta er slæmt því þá er orðið misgengi milli vinnu og ábyrgðar.

Við aðstæður sem þessar myndast umfangsmikið kerfi “leppunar”. Þá eru iðnfræðingar að 
vinna verkið en einhverjir skrifa upp á það og taka á sig ábyrgð. Þetta getur verið skaðlegt. 
Betra er að iðnfræðingar beri ábyrgð á eigin gerðum. Svona verður gjaman þegar heft er 
atvinnufrelsi þeirra sem ráða fullvel við viðfangsefnið. Undirritaður þekkir vandamál af 
þessu tagi. Lögmenn eru taldir hafa fulla menntun og hæfiii til að annast fasteignasölu og 
þurfa ekki að taka sérstök próf. Síðan er til stétt löggiltra fasteignasala sem felst verkið 
ágætlega úr hendi. Brögð hafa verið að því að hæfileikaríkir sölumenn hafi fengið lögmenn 
eða fasteignasala til að “leppa” starfsemi sína. Þá verða slysin og vandaræðagangurinn. 
Varðandi iðnfræðinga eru slík vandamál óþörf, þeir geta vel unnið sitt verk með sama hætti 
og minnir staða þeirra gagnvart verkfræðingum á stöðu fasteignasala gagnvart lögfræðingum. 
Eru löggiltir fasteignasalar einmitt dæmi um velheppnaða lausn þar sem menn með minni
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menntun en lögfræðingar fá löggildingu í sínu starfi. Er ekki vafi á að löggilding 
byggingariðnfræðinga og véliðnfræðinga yrðu jafnvel heppnuð. Reynslan sem komin er á 
rafiðnfræðinga sannar það svo ekki verður um villst. Það gengur mjög vel. Löggilding 
byggingariðnfræðinga og véliðnfræðinga ætti ekki að ganga síður vel.

Er hætta á að iðnfræðingar seilist lenera í störfum sínum en þeir hafa menntun. hæfrii oe eetu 
tíl?

Svarið við þessari spumingu er nei. Fengju þeir löggildingu væri sami fyrirvari í lögum og 
um rafiðnfræðinga en fyrirvarinn eru hönnuðir “sér uppdrátt á sínu sviði”. Þegar 
iðnfræðingar árita uppdrætti eru þeir lagðir fyrir byggingarfulltrúa og byggingaryfirvöld. 
Komi í ljós að þeir séu komnir út fyrir starfssvið sitt yrðu þeir einfaldlega ekki samþykktir. 
Með þessu er næg trygging fyrir því að iðnfræðingar haldi sig innan marka og gangi ekki t.d. 
inn á sérsvið verkfræðinga.

75. gr. stiómarskrár:

í  þessu ákvæði stjómarskrárinnar er atvinnufrelsi vemdað. Efnislegar ástæður þurfa að vera 
fyrir hendi en það á að skerðast. Slíkar efriislegar ástæður eru ekki fyrir hendi gagnvart 
störfum byggingariðnfræðinga og véliðnfræðinga.

Jafriræðisregla 65. gr. stiómarskrár:

Engin efnisrök eru til að leyfa rafiðnfræðingum að vera löggiltir hönnuðir á sínu sviði en ekki 
véliðnfræðinga og byggingariðnfræðingum á sínu sviði. Þetta fyrirkomulag er því brot á 
jafnræðisreglu stjómarskrárinnar samanburðarskýrð við 75. gr.

Reykjavík, 19. maí 2008 

Virðingarfyllst,

Einar Gautur Steingrímsson hrl.

Fylgiskjöl:
1. Um byggingaiðnfræðinga.
2. Um tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík.
3. Um byggingariðnfræði í HR.
4. Um véliðnfræðinga.
5. Um véliðnfræði í HR.
6. Lög Iðnfræðingafélags íslands.
7. 24. gr. frumvarpsins.
8. 49. gr. skipulags- og byggingarlaga.



Byggingaiðnfræðingur

Gerir áœtlanir og veitirfagkga og tœknikga rúðgjöf um byggingar, skipukggurog stjómar 
verkframkwmdum:

Gerir verk- og vinnuáætlanir fyrir einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir;
Aðstoðar viðskiptavini við að gera kostnaðaráætlanir og gefur ábendingar um 
efnisval;
Útbýr útboðs- og tilboðsgögn og sér um samninga við verktaka;
Tekur út verk í samráði við hönnuð, hefur eftirlit með því að farið sé að reglum 
og endurskoðar ákvæðisvinnu iðnaðarmanna;
Stjórnar rekstri eða framleiðslu fyrirtækis sem flytur inn eða framleiðir t.d. 
byggingavörur eða húseiningar;
Tekur þátt í að semja og kynna lög og reglur um byggingar og 
byggingaframkvæmdir, t.d. öryggisbúnað eða aðbúnað starfsmanna í 
atvinnuhúsnæði;
Mælir fyrir vegarstæðum, byggingum eða öðrum framkvæmdum;
Getur verið dómkvaddur matsmaður eða meðdómandi í dómsmálum vegna 
byggingaframkvæmda;
Aðstoðarverkfræðing, tæknifræðing eða byggingafræðing við hönnun, t.d. á 
hita-, vatns- og loftræsilögnum.
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Tækni- og verkfræðideild
Fjöibreytt diplomanám [ fjarkennslu

! tækni- og verkfræðideild er boðiö upp á iðnfræði sem er hagnýtt 45 eininga nám á háskólastigi, með það að markmiði að styrkja stöðu nemenda á vinnumarkaði og 
gera þá hæfarí til að takast á við fleiri og fjöibreyttari störf. Iðnfræði er eingöngu kennd i fjarnámi og er gert ráð fyrir að námið taki þrjú ár samhliða vinnu. Með fullu náml 
má Ijúka iðnfræði á einu og hálfu ári. Vlða á landsbyggðinni fá nemendur aðstöðu til hópvinnu I starfsstöðvum, en á höfuðborgarsvæðinu býöst nemendum 
vinnuaðstaða I skólanum. Skilyrði fyrir inngöngu er iðnmenntun að viðbættri einni önn á frumgreinasviði HR eða sambærllegur undirbúningur.

RÉTTINDI AÐ IÐNFRÆÐINÁMI LOKNU:

Námið skiptist í þrjú svið: byggingariðnfræði, véliðnfræði og rafiðnfræðl. Til að útskrifast sem iðnfræðingur, sem er lögvemdað starfsheiti, þarf nemandi að hafa lokið 
sveinsprófi i iðngrein á viðkomandi sviði og veitir námið þá rétt til meistarabréfs.

Byggingariðnfræðlngar fá réttindi til að starfa sem byggingarstjórar. Þeir geta einnig haldið áfram námi í byggingarfræði i Danmörku, en byggingarfræði er 105 eininga 
BS nám og er iðnfræðin (45 einingar) metin að fullu Inn I það nám.

Inntökuskilyrði í iðnfræðina:

Iðnmenntun að viðbættri einni önn á frumgreinasviði HR eða sambærilegur undirbúningur. Nemandi getur hafið iðnfræðinám þó eitthvað vanti upp á bóklegan 
undirbúning og lokið undirbúningsnámi samhliða iðnfræðináminu.

Kröfur um bóklegan undirbúning eru 12 einingar i tungumálum (isl, ens, dan) og 12 einingar I raungreinum (stæ, eöl, efn), umfram bóklegt nám til svelnsprófs. Þetta 
samsvarar þvl sem kennt er á einni önn (F2) I staöamámi á frumgreinasviöi HR. Sérstakt, hnltmiðað undirbúningsnám sem er i boði I fjamámi við HR 
(stærðfræöigrunnur, raungreinagrunnur og tungumálagrunnur) samsvarar þessu einnig og er aögengilegasta leiðin fyrir flesta til að Ijúka undirbúningsnámi samhliða 

iönfræöi.

Þeir sem hafa lokið meistaranámi I iðngrein, stúdentsprófi eöa teljast hafa sambærilega hæfni fullnægja kröfum um bóklegan undirbúning og geta hafið nám i iönfræöi 
án frekari undlrbúnings.

Skólagjöld i iðnfræði eru 65.000 kr. á önn.

Fylgiskjöl með umsókn í iðnfræði:

Námsferill
Sveinsbréf eða meistarabréf 
Starfsferill, etv. meömæli
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Tækni- og verkfræðideild
Byggingariðnfræöl

Helstu námsgreinar eru byggingarfræði, burðarþolsfræði, efnisfræði, rekstur og stjórnun, ásamt hagnýtu lokaverkefni. Byggingariðnfræðingar starfa á arkitekta- og 
verkfræðistofum, við byggingareftirlit eða sem stjórnendur á byggingarstað. Þeim sem Ijúka námi í byggingariðnfræði býðst að halda áfram ! 60 eininga nám i 
byggingarfræði.

j  ' / 1

Námsgreinar í byggingariðnfræði 45 eininga nám
AIBUÞ1003 Burðarþolsfræði
Bl TEI 1003 Tölvustudd teikninq
Al REH 1003 Bókfærsla op reikningshald
Bl BUÞ2013 Burðarþol byflqingarvirkia
Bl BFR1013 Bvagingarfræði, tölvustudd hönnun
AISTJ 1003 Rekstur, stjórnun, kennslufræði, öryggi
Bl BEÐ1013 Byggingareðlisfræði, byggingartækni, viðhald og viðgerðir
Bl EFN 1003 Efnisfræði -  steinsteypa
Bl EFN 2003 Efnisfræði -  stál og tré
Bl JTÆ 1003 Jarðtækni - Mælingar
Al FRK1003 Framkvæmdafræði og verkefnastiórnun
Bl LAG 1003 Lagnir
SRVIÐ 1003 Viðskiptaréttur
Bl LQK1006 Lokaverkefni
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V éliðnfræðingur
Hannar, smíðar, seturupp og sér um viðhald á stálvirlyum, vékm, vélbúnaði og tœkjum; wnnur við 
framleiðslustjómun, ráðgöf eða sölumennsku, t.d. í  verksmiðju, verslun eða á eigin vegum:-

Hannar og stjómar uppsetningu á vélbúnaði, t.d. lyftum og flæðilínum, einnig 
vatns- og loft
Hannar og setur upp búnað í fiskiskip, t.d. færibönd, olíu- og vatnskerfi, spil eða 
annan togbúnað;
Gerir áætlanir og útbýr útboðs- og tilboðsgögn;
Hefur eftirlit með framkvæmdum, mælir upp og tekur út verk eða verkþætti fyrir 
hið opinbera og einkaaðila;
Stjórnar starfsemi í framleiðslusal verksmiðju eða annars framleiðslufyrirtækis 
og sér til þess að nægileg aðföng séu fyrir hendi og öll framleiðslutæki í góðu 
ástandi;
Hefur aðalega samstarf við málmiðnaðarmenn, verkfræðinga, tæknifræðinga og 
arkitekta;
Getur starfað sem sölumaður eða lagerstjóri í fyrirtæki sem framleiðir eða flytur 
inn smíðaefni, verkfæri, varahluti, vélar eða tækjabúnað, útbýr 
leiðbeiningabæklinga og veitir viðskiptavinum faglega ráðgjöf;
Rekur eða stjómar verktakafyrirtæki, verkstæði, teiknistofu eða verslun;
Kennir málmiðngreinar við iðnfræðslustofnanir.
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Tækni- og verkfræðideild
Véliðnfrsði

I véliönfræði er áhersla á véltæknilegar greinar, tölvuhönnun, rekstur og stjómun fyrirtækja, ásamt hagnýtu lokaverkefni. Einnig erfengist viö umhverfisfræöi, 
endurvinnslu, verkefnavinnu I raunumhverfi og notkun tölvuforrita viö lausn verkefna. í atvinnullfinu starfa véliönfræðingar við fjölbreytt verkefni svo sem viö verkstjóm, 
framleiöslustjómun, rekstur og stjómun fyrirtækja á vélasviði. Enn fremur annast þeir eftirlit með framkvæmdum, vélbúnaði, tækjum I verksmiðjum, orkuverum og 

skipum.

Námsgrelnar í véliðnfræði 45 eininga nám
Al BUÞ 1003 Burðarþolsfræði
VI TE I1003 Tölvustudd teikning
Al REH 1003 Bókfærsla og reikningshald
VIVHF 1003 Vélhlutafræði
VI TEI2003 Tölvustudd hönnun
Al STJ 1003 Rekstur, stiórnun, kennslufræði, öryggi
RISTA1003 Stafræn tækni
VI EFN1003 Efnisfræði og framleiðslutækni
VI HUN 1003 Véltæknileg hönnun
VI VAR1003 Varma- og rennslisfræði
Al FRK1003 Framkvæmdafræði og verkefnastiórnun
Rl PLC1003 Iðntölvustýringar
SR VIÐ 1003 Viðskiptaréttur
VI LOK 1006 Lokaverkefni
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lagabreytinga, sem leggja á fyrir aðalfund, skal kynna 
félagsmönnum með fundarboði.

20. grein
Félaginu verður því aðeins slitið, að félagsslitin séu samþykkt á 
sama hátt og gildir um lagabreytingar.

21. grein
Við slit á félaginu skal öllum eignum þess ef einhverjar eru 
varið til líknarmála og skal stdórn félagsin ákveða hvaða félags 
eða félaga eignir þess renna til.

Honnun: AquHa | Meimastóa: Http './/w w jqulla .rtertJs } Netfang: aquUðgtaeetis
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n Fréttir Upplýsingar Menntamál Fróðleikur Fundagerðir 2006

Fréttir B

► Nýjustu fréttir

► Fundargerðir 

} Tenglar

► SpjaHþræðir

y Ertendar fréttastður

Upplýsingar

^  Sdómarmenn 

^  Féiagatal

► Lög félagsins

► Saga félagsins

Menntamál

^ Rafiðrtfræði 

y Bygsinsariðnfraeði 

^  Véliðnfræði 

} Jdnfrasdmém við HR
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LÖG IÐNFRÆÐINGAFÉLAGS ÍSLANDS

Heiti:
1. grein
Félagið heltir Iðnfræðingafélag íslands, skammstarfað IFÍ. 
Aðsetur þess og varnarþing er í Reykjavík.

Tilgangur:
2. grein
Markmlð félagsins er að gæta hagsmuna fslenskra iðnfræðinga, 
efla samstarf þeirra, stuðla að endurmenntun og kynna félagið 
út á við.

Skilyrði fyrir inngöngu:
3. grein
Rétt til inngöngu í félagið hefur hver sá, sem auk sveinsprófs, 
hefur lokið prófi í Iðnfræðí frá rafmagns- bygginga- eða 
véladeild Tækniskóla íslands, Framhaldsdeild rafvirkja í 
Vélskóla íslands eða ððrum sambærilegum skóla, sem félagið 
viðurkennir.

4. grein
Nemar ( iðnfræði hafa geta gerst aukafélagar og hafa málfrelsi, 
áheyrnar- og tillögurétt á félags- og aðalfundum. Nemi í 
Iðnfræði sem er aukafélagi gerist sjálfkrafa fullgildur félagi við 
útskrift.

5. grein
Ef elnhver, sem ekki að öllu leyti uppfyllir skilyrði 3. greinar, og 
hefur starfað við tæknistörf við góðan orðstír s.l. 10 ár, óskar 
eftlr inngöngu i félagið, getur viðkomandi orðið aukafélagi með 
þeim réttindum, sem um getur í 4. grein þessara laga. Um 
umsóknir þessar skal fjallað eins og aðrar umsóknir og um 
getur í 6 . greín. Þó má heildartala þeirra, sem þannig hafa 
hlotið inngöngu aldrei fara yfir 5% af heildartölu félagsmanna.

6. grein
Þeir sem óska eftir að gerast félagar, skulu senda stjórn 
félagsins umsókn um inngöngu á þar til gerðum eyðublöðum. 
Umsóknir þeirra, sem útskrifast hafa frá Tækniskóla íslands, 
öðlast þegar gildi. Umsóknir annarra skulu lagðar fyrir 
viðkomandi fagnefnd sem fjallar um þær og skilar áliti um 
hvort umsækjendur uppfylli skilyrði. Fagnefnd getur vísað 
umsóknum tll stórnar félagsins sem þá úrskurðar um hvort 
umsækjendur uppfyllí skylyrði.

Úrsögn:
7. grein
Óski félagsmaður eftir að segja sig úr félaginu, skal hann senda 
stjórn félagsins úrsögn sína skriflega.

Sérdeildir:
8. grein
Heimilt er að stofna innan félagsins sérdeildir, sem fjalla um 
mál hinna ýmsu iðnfræði-greina og hagsmunamál 
félagsmanna.
Lagaákvæði sérdeilda 09 breytingar á þeim skulu hljóta 
samþykki aðalfundar IFI skulu halda aðalfundi sína fyrir 
aðalfund IFÍ og gera þar grein fyrir helstu starfsemi liðsins árs. 
Sérdeildir skulu hafa sjálfstæðan fjárhag.

9. grein
Sérdeildir, nema kjaradeild, mega ekki koma fram opinberlega 
án samþykkls stjórnar IFÍ.

Fundir:
10. grein

' - m -
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57 18.1.2008, Matsmaður

Fundum í félaginu skal stjórna samkvæmt bókinni Fundarsköp, 
(útgefin af Erni og Örtygi 1979). Til allra funda í félaginu skal 
boða skriflega með tveggja vikna fyrirvara, auk þess skal 
auglýsa aðalfund í fjölmiðlum.

Aðalfundur:
11. grein
Aðalfund félagsins skal halda t febrúar-mars ár hvert. 
Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað og mættir 
eru 1/6 hluti félagsmanna hið fæsta.
Dagskrá aðalfundar skal vera svo hljóðandi:
1. Stjórn félagsins gefur skýrslu um starfsemina á liðnu ári.
2. Endurskoðaðir reíkningar lagðir fram til samþykktar,
3. Félagsgjöld ákveðín.
4. Stjórnarkjör samkvæmt 16. grein þessara laga.
5. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
6. Lagabreytingar, ef fram koma.
7. Önnur mál.
Stjórn félagsins skal sjá um að ráða löggiltan endurskoðanda.

12. grein
Auka-aðalfund skai halda þegar stjórnin telur þurfa, eða 10 
félagsmenn krefjast þess skrifiega. Boði stjórnin ekki slíkan 
fund innan viku frá því að henni hefur borist krafan, geta þeir, 
sem fundar óska, boðað til hans sjálfir.

Ársskýrsla:
13. grein
Félagið skal gefa út ársskýrslu fyrir aðalfund um störf og 
flármál félagsins. Skal hún gerð aðgengileg öllum 
félagsmönnum að honum loknum.

Félagsgjöld:
14. grein
Félagsgjöld skal ákveða á aðalfundi ár hvert. Gjalddagi 
félagsgjalda er frá og með aðalfundi og skal greiða þau fyrir 1. 
júní ár hvert. Þeir sem ekki hafa greitt félagsgjöldin fyrir 
tilsettan tíma, missa atkvæðisrétt sinn, þar til skuldin er 
greidd. Hafi félagsmaður ekki greítt gjöld sín í síðasta lagi ári 
eftir gjalddaga, getur stjórnin fellt nafn hans af félagaskrá, að 
undangengínnl skriflegri viðvörun. Félagsmaður öðlast réttindi 
að nýju ef hann greiðir að fullu skuldir sínar við félagið, ásamt 
þeim félagsgjöldum, er féllu I gjalddaga, meðan nafn hans var 
ekki á félagaskrá.

Sjóðir:
15. grein
Kostnaður af rekstri félagsins greiðist úr félagssjóði. A llir sjóðir, 
aðrir en sjóðir sérdeilda, skulu vera í vörslu stjórnarínnar, og 
skal hún sjá um að ávaxta þá á tryggan hátt. Um sjóði 
sérdeilda skulu samdar reglur, og skal fjallað um þær eins og 
lög félagsins.

Stjórn:
16. grein
SQórn félagsins skal skipuð 7 mönnum; formanni, 
varaformanni, ritara, gjaldkera, tveimur meðstjórnendum, 
ritstjóra og tveimur til vara.
Formann skal kjósa skriflega til tveggja ára, og er hann ekki 
kjörgengur við næsta formannskjör. Aðra stjórnarmenn skal 
kjósa skriflega til tveggja ára í senn og ganga tveir þeirra úr 
sQórn ár hvert. Hver grein iðnfræðinga skal hafa a.m.k. einn 
fuiltrúa í stjórn, verði því við komið.
Stjórnln skiptir með sér verkum og formaður boðar til 
stjórnarfunda. Stjórnin skal halda gerðarbók um stjórnarfundi 
og ákvarðanir stjórnarinnar.
Nemar í Iðnfræði gera haft aukafélaga í stjórn féiagsins. Seta 
hanns á fundum er háð ákvörðun stjómar.

Réttindi og skyldur féiagsmanna:
17. grein
Sérhver félagsmaður er skyldugur að taka kosningu tii starfa í 
féiaginu, nema gild forföll hamli að dómi félagsfundar, en getur 
neitað endurkjöri í jafniangan tíma og hann hefur gegnt starfi í 
félaginu.

18. grein
Félagsmenn einir hafa rétt til að kenna sig við félagið og nota 
skammstöfunina IFÍ með nafni sínu.

Lagabreytingar:
19. grein
Breytingar á lögum þessum má einungis gera á aðalfundi. Tii 
lagabreytinga þarf 2/3 hluta atkvæða. Tillögur tii



Abyrgð hörmuða.
Aðal- og séruppdrættir skulu vera gerðir af hönnuðum sem hafa fengið löggildingu, sbr. 

24. og 25. gr.
Hönnuðir bera ábyrgð á því gagnvart eiganda mannvirkis að hönnun þeirra sé faglega 

unnin og mannvirkið standist þær kröfur sem til þess eru gerðar í lögum þessum og reglu- 
gerðum settum samkvæmt þeim enda hafi verið fylgt að fullu uppdráttum hönnuðar, verk- 
lýsingu, skriflegum fyrirmælum og viðurkenndum starfsvenjum. Hönnuðir skulu árita upp- 
drætti sina eigin hendi og þannig staðfesta ábyrgð sína.

Hönnuður séruppdrátta ber ábyrgð á þvi að hönnun hans samræmist aðaluppdráttum. 
Eigandi mannvirkis skai við umsókn um byggingarleyfi tilnefna samræmingaraðila til að 

hafa yfírumsjón með hönnun mannvirkisins og ber sá aðili ábyrgð á því að samræming hönn- 
unargagna fari fram. Samræmingaraðili skal vera löggiltur hönnuður. Samræmingaraðili skal 
árita séruppdrætti til staðfestingar á þvi að samræming hafi farið fram áður en þeir eru 
samþykktir af leyfisveitanda. Samræmingaraðili skal áður en byggingarleyfi er gefíð út 
leggja fram yfirlit um innra eftirlit við framkvæmd hönnunar. Uppfært yfírlit um innra eftirlit 
skal lagt firam við lok hönnunar mannvirkisins.

Skaðabótaábyrgð hönnuðar fymist samkvæmt ákvæðum laga um fyming skulda og ann- 
arra kröfuréttinda.

23. gr.
Gœðastjórmnarkerfi hönnuða og samrœmingaraðila.

Hönnuðir og samræmingaraðilar skulu hafa gæðastjómunarkerfi i samræmi við nánarí 
fyrirmæli í reglugerð. Hönnuður skal í upphafi hvers byggingarleyfísskylds verks skilgreina 
það innan síns gæðastjómunarkerfis. Gæðastjómunarkerfi hönnuðar skal a.m.k. fela i sér 
staðfestingu á hæfni hönnuðar, endurmenntim hans, skráningu á ákvörðunum varðandi ein- 
stakar framkvæmdir, gátlista um samræmi hönnunargagna við reglur og staðla, skrá um sam- 
þykkt hönnunargögn, þ.m.t. allar breytingar á hönnunargögnum sem gerðar eru á fram- 
kvæmdatima og samþykktar eru af byggingary fírvöldum, skrá um samskipti og leiðbeiningar 
byggingaryfirvalda og eftirlitsaðila, skrá yfír athugasemdir byggingarstjóra, samræmingar- 
aðila, eftirlitsaðila og byggingaryfirvalda vegna hönnunargagna. Gæðastjómunarkerfí sam- 
ræmingaraðila skal að auki innihalda lýsingu á og skrá um innra eftirlit samræmingaraðila 
á hönnunarstigi. Gæðastjómunarkerfi ÍST ENISO 9000 uppfyilir þær kröfur sem gerðar eru 
til gæðastjómunarkerfís samkvæmt þessari grein. Hönnuðir og samræmingaraðilar skulu til- 
kynna Byggingarstofnun um gæðastjómunarkerfí sitt til skráningar í gagnasafn stofnun- 
arinnar.

24.gr.
í s  Löggilding hönnuða.

Rétt til að leggja fram uppdrætti vegna byggingarleyfís hafa þeir sem tii þess hafa hlotið 
löggildingu Byggingarstofhunar. Löggildingin skiptist i eftirfarandi svið:

a. Arkitektar og byggingarfræðingar geta fengið löggildingu til að gera aðaluppdrætti, upp- 
drætti að skipulagi lóða og tilheyrandi deiliuppdrætti.

b. Verkfræðingar og tæknifræðingar með viðkomandi sérmenntun geta fengið löggildingu 
til að hanna og gera séruppdrætti að burðarvirkjum, boðveitum, rafkerfum og raflögnum 
i mannvirkjum, vatns-, hita- og fráveitukerfum, loftræsikerfum og iýsingarkerfum.



c. Byggingarverkfræðingar og byggingartæknifræðingar geta fengið löggildingu til að gera 
aðaluppdrætti og tilheyrandi deiliuppdrætti, enda hafi þeir öðlast a.m.k. fímm ára starfs- 
reynslu hjá löggiltum aðila á því sviði.

d. Innanhússarkitektar og landslagsarkitektar (landslagshönnuðir) geta fengið löggildingu 
sem hönnuðir séruppdrátta, hver á sínu sviði.

\jf e. Rafíðnfræðingar geta fengið löggildingu sem hönnuðir séruppdrátta á sínu sviði. Ráð- 
\  herra setur stærðartakmarkanir veitna í reglugerð.

Listi yfir löggilta hönnuði skal varðveittur í gagnasafni Byggingarstofnunar.

25. gr.
Skilyrði fyrir löggildingu hönnuða.

Skilyrði fyrir löggildingu skv. 24. gr. eru eftirfarandi:
a. Að umsækjandi hafí hlotið heimild iðnaðarráðherra til starfsheitisins samkvæmt lögum 

um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, nr. 8/ 
1996.

b. Að umsækjandi hafi staðist próf sem Byggingarstofhun stendur fyrir að undangengnu 
námskeiði um gildandi lög og reglur á sviði mannvirkjagerðar. Jafnframt skal á nám- 
skeiðinu Qallað um séríslenskar aðstæður sem taka þarf tillit til við hönnun.

c. Að umsækjandi hafi sérhæft sig á viðkomandi löggildingarsviði og öðlast starfsreynslu 
hjá löggiltum aðila á sviðinu. Starfsreynslutíminn skal ekki vera skemmri en þrjú ár, þar 
af minnst eitt ár við mannvirkjagerð á íslandi. í vottorði um starfsreynslu skal gerð grein 
fyrir þeim verkefiium sem umsækjandi hefur unnið að á starfsreynslutímanum. Starfs- 
reynslutíma skal lokið áður en námskeið og próf skv. b-Iið eru sótt.

Ráðherra ákveður gjald sem umsækjendur greiða fyrir að þreyta próf skv. b-lið 1. mgr. 
Skal fjárhæðin taka mið af kostnaði af námskeiðum og framkvæmd prófs. Byggingarstofhun 
er heimilt að fela öðrum framkvæmd námskeiða og prófa fyrir hönd stofnunarinnar.

VI.KAFLI 
Byggingarstjórar og iðnmeistarar.

26. gr.
Byggingarstjórar.

Við stjóm byggingarframkvæmda hvers leyfísskylds mannvirkis skal á hverjum tima vera 
einn byggingarstjóri. Óheimilt er að veita byggingarleyfí fyrir framkvæmd nema ráðinn hafí 
verið byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur 27. gr.

Byggingarstjóri er faglegur fulltrúi eiganda við mannvirkjagerð og starfar í umboði hans 
samkvæmt skriflegum ráðningar- eða verksamningi við eiganda. Byggingarstjóri skal gæta 
réttmætra hagsmuna eiganda gagnvart byggingaryfírvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og 
öðrum sem að mannvirkjagerðinni koma. Um umboð byggingarstjóra, verksvið og ábyrgð 
fer eftir ákvæðum laga þessara, reglugerðar og samningi við eiganda.

Byggingarstjóra er ekki heimilt að taka að sér ábyrgð á hönnun eða einstökum verkþáttum 
mannvirkjagerðar sem hann fer með byggingarstjóm á. Sé um að ræða minni háttar mann- 
virkjagerð til eigin nota, svo sem byggingu frístundahúss, bílskúrs eða viðbyggingu við 
íbúðarhús, getur eigandi þó falið einum af iðnmeisturum eða hönnuðum mannvirkisins bygg- 
ingarstjóm þess enda hafí sá aðili starfsleyfi Byggingarstofhunar skv. 27. gr.

Heimildir byggingarstjóra takmarkast af gerð mannvirkis og umfangi framkvæmda svo 
sem hér segir:

12
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4. Uppdrættir lagnakerfa, svo sem raftagna, hitalagna, D Ráðherra sendir árlega lista yfir löggilta hönnuði til
neysluvatnslagna, loftræstikerfa, slökkvilagna, sem sýna eðli Skipulagsstofounar og byggingarfuHtrúa.
þeirra, fyrirkomulag og frágang. Á séruppdráttum er gerð 
grein fyrir þeim kröfum sem reglur og staðlar um öryggis-, 
umgengnis- og heilbrigðismál gera til hönnunar. ,

S. Deiliuppdrættir er gera nánari grein fyrir einstökum at- 
riðum sem fram koma á öðrum uppdráttum og útfærslu þeirra 
í smáatriðum.
□ í byggingarreglugerð skal kveða nánar á um kröfur varð- 
andi hönnunargögn, svo sem vegna mismunandi bygginga.
■  47. gr. Áritun hönnuða.
□ Aðal- og séruppdrættir skulu vera gerðir af hönnuðum 
sem hafa fengið löggildingu, sbr. 48. og 49. gr. Hönnuðir 
skulu árita teikningar sinar og þannig ábyrgjast að hönnun 
sé faglega unnin og i samræmi við lög og reglugerðir um 
byggingarmál.
□ Sá sem áritar aðaluppdrátt er samræmingarhönnuður. 
Samræmingarhönnuður ber ábyrgð gagnvart byggingaryf- 
irvöldum á að séruppdrættir, sem lagðir eru fram til sam- 
þykktar, séu i samræmi innbyrðis og við aðaluppdrætti.
□ [Hönnuður, einstaklingur eða fyrirtæki þar sem löggiltur 
hönnuður starfar sem leggur uppdrætti fyrir byggingamefhd 
eða byggingarfulltrúa skal hafa fullnægjandi ábyrgðartrygg- 
ingu.]0

0  L  170/2000.12.gr.

■ 48. gr. Löggilding hönnuða.
□ [Rétt til að leggja fram uppdrætti vegna byggingarleyfis 
hafa þeir sem til þess hafa hlotið löggildingu ráðherra.]0
□  Arkitektar, byggingarfneðingar, tæknifræðingar, verk- 
fræðingar. rafiðnfræðm^ar  ̂ finnanhússarkitektar eða lands- 
lagsarkitektar (]andslagshönnuðir)],2> sem sækja um löggild- 
ingu samkvæmt lögum þessum, skulu hafa hlotið heimild 
iðnaðarráðherra til starfsheitisins samkvæmt lögum um lög- 
gildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga i tækni- og hönn- 
unaigreinum, nr. 8/1996.
□ [Arkitektar, byggingarfræðingar, verkfræðingar, tækni- 
fræðingar, innanhússarki tektar, landslagsarkitektar og rafiðn- 
fræðingar er sækja um löggildingu skulu standast próf sem 
þriggja manna prófhefhd sérfróðra aðila annast.]3* Utnhverf- 
isráðherra skipar nefndina til fjögurra ára i senn. Jafhmargir 
varamenn skulu skipaðir. Prófið skal ná til þeirra greina sem 
helst reynir á i störfum hönnuða við íslenskar aðstæður. Próf- 
nefiid skipuleggur námskeið til undirbúnings prófi sem um- 
sækjendum er skylt að sækja. Ráðherra ákveður gjald sem 
umsækjendur greiða fyrir að þreyta próf. Skal fjárhæðin taka 
mið af kostnaði af námskeiðum og annarri framkvæmd prófs. 
Ráðherra setur nánari ákvæði i reglugerð4' um framkvæmd 
námskeiðahalds og prófs og lágmarksárangur til að standast 
það.
□ Byggingarfræðingar þurfa, auk þess að standast próf skv.
3. mgr., að hafa lokið 20 mánaða starfsreynslutima.
□ Umsækjendur, aðrir en arkitektar og byggingarfræðingar, 
skulu hafa sérhæft sig á viðkomandi löggildingarsviði og öðl- 
ast starfsreynslu hjá löggiltum aðila á sviðinu. Starfsreynslu- 
timinn skal ekki vera skemmri en þijú ár, þar af minnst 
eitt ár hér á landi. í vottorði um starfsreynslu skal gerð 
grein fyrir þeim verkefhum sem umsækjandi heflir unnið 
að á starfsreynslutimanum. Að starfsreynslutimanum lokn- 
um skulu umsækjendur sækja námskeið og undirgangast próf 
það sem mælt er fyrir um i 3. mgr. [Ráðherra leitar umsagnar 
viðkomandj fagfélags og prófhefhdar áður en löggilding er 
veitt.]1'

11 L 135/1997. S. gr. 2> L  4/2000. 2. gr. 3> L. 170/2000,13. gr. 4> Rg. 747/1997. 
.sbr. 354/2004.

Tl 49. gr. Löggilding á sérsviði. / \  
a  Arkitektar og byggingarfræðingar geta hlotið löggildingu 
ráðherra til að gera aðal- og byggingaruppdrætti, uppdrætti 
að skipulagi lóða og tilheyrandi deiliuppdnetti.
□ Verkfræðingar og tæknifræðingar með viðkomandi sér- 
menntun geta fengið löggildingu ráðherra til að hanna og 
gera séruppdrætti að burðarvirkjum, boðveitum, rafkerfiun 
og raflögnum í mannvirkjum, vatns-, hita- og fráveitukerfum, 
loftræsikerfum og lýsingarkerfum.
□ Byggingarverkfræðingar og byggingartæknifræðingar 
geta hlotið löggildingu ráðherra til að gera aðal- og bygg- 
ingaruppdrætti og tilheyrandi deiliuppdrætti, enda hafi þeir 
öðlast a.m.k. fimm ára starfsreynslu hjá löggiltum aðila á þvi 
sviði.
□ [Innanhússarkitektar og landslagsarkitektar (landslags- 
hönnuðir)]0 geta fengið löggildingu ráðherra sem hönnuðir
séruppdrátta, hver á sinu sviði.______ __________________

/Ö ftafiðntræðingar geta fengið löggildingu ráðherra sem 
'hönnuðir séruppdrátta á sinu sviði. Ráðhetra setur stærðar- 
ítakmarkanir veitna i reglugerð.21 
-̂ T̂TÍÆOOO, J. gr. 2) Xg. 730720007-
■ 50. gr. Löggilding prófhönnuða.
□ Verkfræðingar með sérmenntun og löggildinu á viðkom- 
andi hönnunarsviði geta hlotið sérstaka Iöggildingu ráðherra 
sem prófhönnuðir, sbr. 6. mgr. 42. gr., enda hafi þeir minnst 
sex ára starfsreynslu á þessu sviði, þar af minnst eítt ár við 
eftirlit með framkvæmdum.
□ Ráðherra setur nánari reglur um hæfhisskilyrði prófhönn- 
uða, störf þeirra og starfshætti. Setja má það skilyrði að um- 
sækjandi gangist undir próf.
O [Ráðherra er heimilt að ákveða gjald sem umsækjendur 
greiða fyrir að þreyta próf. Gjöld skulu aldrei vera hærri en 
sem nemur kostnaði við framkvæmd prófs.]1*

11 L  170/2000,14. gr.

■ 51. gr. Umsjón með byggingarjramkvœmdum.
□ Við stjóm framkvæmda hvers mannvirkis skal vera bygg- 
ingarstjóri.
□ Byggingarstjórar geta orðið:

1. Húsasmiðameistarar, múrarameistarar, pipulagningar- 
meistarar, vélvirkjameistarar, rafvirkjameistarar og bygging- 
ariðnfræðingar sem hlotið hafa viðurkenningu skv. 52. gr. og 
tilskilið starfsleyfi.

[2. Arkitektar, byggingarverkfræðingar, byggingartækni- 
fræðingar, byggingarfræðingar og aðrir verkfræðingar og 
tæknifræðingar með hliðstasða menntun á byggingarsviði.

3. Fyrirtæki og stofnanir þar sem starfar aðili sém upp- 
fyllir skilyrði 1. eða 2. tölul., enda annist hann störf bygging- 
arstjóra.]0
□  Byggingarstjóri er ftamkvæmdastjóri byggingarfram- 
kvæmda. Hann ræður iðnmeistara i upphafi verks með sam- 
þykki eiganda eða samþykkir ráðningu þeirra. Samsvarandi 
gildir um uppsögn iðnmeistara. Byggingarstjóri ber ábyrgð 
á þvi að byggt sé i samræmi við samþykkta uppdrætti, lög 
og reglugerðir. Hann skal hafa fullnægjandi ábyrgðartrygg- 
ingu er gildi a.m.k. i fimm ár frá lokum þeirra framkvæmda 
sem hann stýrði. Að öðru Ieyti fer tim umboð byggingar- 
stjóra, verksvið hans og ábyrgð gagnvart eiganda byggingar- 
framkvæmda eftir samningi þeirra á milli. I byggingarreglu-


