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Samantekt 
 

Faggiltar skoðunar- og prófunarstofur eru aðilar sem starfa eftir ströngum kröfum alþjóðlegra 

staðla um hlutleysi, verkferla og samræmi í framkvæmd verka. Faggiltar stofur hafa starfað 

hérlendis í tvo áratugi á sviði bifreiðaskoðana, matvælaskoðana, rafskoðana, skipaskoðana og 

löggildinga mælitækja auk markaðsgæslu. Faggiltar skoðunarstofur hafa því fyrir löngu 

sannað gildi sitt sem öruggur og hagkvæmur kostur á sviði eftirlits. 

 

Stærstur hluti þessara aðila hafa stofnað sérstakan hagsmunahóp innan SVÞ – Samtaka 

verslunar og þjónustu. Á vettvangi samstarfsins hafa fyrirtækin kynnt starfsemi sína og 

hagsmunamál fyrir ráðuneytum og stofnunum ásamt því að koma á framfæri ábendingum um 

einstök mál.  

 

Hópurinn vill auka skilning almennings, atvinnulífs og hins opinbera á inntaki faggildingar og 

kostum þess að beita henni við ýmsa eftirlits- og prófunarstafsemi. Markmið hópsins er að 

treysta í sessi faggilta skoðunarstarfsemi sem fyrsta valkost í eftirliti hér á landi. Það verður 

að mati hópsins best gert með opinni samræðu og mótun skýrrar stefnu á sviði eftirlits með 

faggildingaraðferðina í öndvegi. Fyrir því mun hópurinn beita sér í störfum sínum. 
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I. Inngangur 
 

Stærstur hluti þeirra skoðunarstofa sem hlotið hafa faggildingu hér á landi hefur gengið til liðs 

við SVÞ – Samtaka verslunar og þjónustu og stofnað sérstakan hagsmunahóp innan 

samtakanna. Faggilding er formleg viðurkenning stjórnvalda á því að aðili sé hæfur til að 

vinna tiltekin verkefni varðandi samræmismat svo sem að prófa eiginleika efna, skoða ástand 

tækja og verksmiðja eða votta stjórnunarkerfi. Samræmismat er mat á því hvort vara, ferli, 

kerfi eða aðili uppfylli kröfur. Faggilding gegnir mikilvægu hlutverki og hefur skírskotun víða 

í samfélaginu ekki síst með það sem snýr að öryggismálum hvers konar. Bæði getur verið um 

að ræða lögboðna kröfu um faggildingu og svið þar sem mönnum er í sjálfsvald sett að 

faggilda starfsemi sína. 

 

Þess ber að geta að faggilding má ekki vera háð samkeppni vegna þess hlutverks hennar að 

tryggja að ekki sé vikið frá stöðlum vegna samkeppni milli aðila sem láta í té vörur og 

þjónustu. Þar af leiðandi verður að tryggja með einum eða öðrum hætti að faggilding sé 

samræmd, þrátt fyrir að faggildingarþjónusta sé veitt af mismunandi aðilum og jafnframt 

aðilum sem starfa í samkeppni. Faggilding er starfrækt alþjóðlega og miðar að því að vara 

sem er prófuð, skoðuð eða vottuð í einu landi af faggiltum aðila sé viðurkennd í öllum löndum 

þar sem faggilding er starfrækt.  

 

Eftirfarandi eru þau fyrirtæki sem eiga aðild að hagsmunahópnum sem og stutt lýsing á 

starfsemi þeirra og verkefnum á þessu sviði. 

Aðalskoðun 
Aðalskoðun hf. hefur starfað sem faggilt skoðunarstofa á ýmsum sviðum frá árinu 1995. 

Aðalskoðun starfar nú á ökutækja- og markaðseftirlitssviði. 35 manns starfa nú hjá 

fyrirtækinu á þessum sviðum. 

BSI 
BSI er aðili í sérfræðiþjónustu til stofnanna og fyrirtækja um allan heim og annast m.a. vottun 

á stjórnkerfum (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 20000 og OHSAS 18001), þjálfun við 

innleiðingu á þeim og aðstoð vegna CE merkingar á búnaði. BSI á Íslandi hefur faggildingu 

fyrir árlegar skoðanir leiksvæða, skoðanir á skipum, rafmagnseftirlit og lyftur frá 

Faggildingarsviði Einkaleyfastofu (ISAC). 

Frumherji 
Frumherji hf. er fyrirtæki á sviði skoðana, prófana og tækniþjónustu á Íslandi. Hjá fyrirtækinu 

starfa nú rúmlega 100 manns á 9 mismunandi sviðum. Frumherji rekur starfsemi á 30 stöðum 

á Íslandi en höfuðstöðvar félagsins eru í Reykjavík. 

Tékkland 
Tékkland bifreiðaskoðun ehf. er almennt bifreiðaskoðunarfyrirtæki sem hóf starfsemi 20. maí 

2010 þegar fyrsta stöð fyrirtækisins var opnuð að Reykjavíkurvegi 54 í Hafnarfirði. Þann 29. 

júní var svo starfsstöð fyrirtækisins við Holtagarða opnuð formlega. Þriðja stöð fyrirtækisins, 

sem hýsir jafnframt höfuðstöðvar fyrirtækisins við Borgartún í Reykjavík, opnaði formlega 

11. mars 2011. Loks opnaði fyrirtækið starfsstöð á Akureyri í febrúar 2013. Dótturfélag 
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Tékklands bifreiðaskoðunar ehf. er Löggilding ehf. sem hefur faggildingu á sviði prófunar 

voga og eldsneytismæla. 

II. Heimsóknir og kynning 
 

Sem hluti af kynningarstarfsemi hópsins hefur hann fundað með ráðuneytum og stofnunum 

þar sem m.a. starfsemi fyrirtækjanna hefur verið kynnt sem og kostir faggildingar og 

hugmyndafræði hennar. Þá hefur einnig verið ástæða til að kynna fyrir ráðuneytum og 

stofnunum um hvað faggilding snýst en að mati hópsins hefur á tíðum skort á skilning, bæði 

hjá almenningi sem og hinu opinbera, um hvað faggilding í raun er. 

 

Eitt af fyrstu verkum hagsmunahópsins var því að skipuleggja kynningu á starfsemi hans fyrir 

ráðuneytum og stofnunum sem og almenningi. Í lok september 2011 var fréttatilkynning send 

á fjölmiðla þar sem tilkynnt var um stofnun hópsins, stofnaðila og hlutverk hans  og loks 

mikilvægi faggildingar hér á landi ítrekað. Í kjölfarið var sent bréf á helstu opinbera aðila sem 

hafa með faggildingu að gera, þ.m.t. stofnanir, ráðuneyti sem og Reykjavíkurborg, þar sem 

einnig var tilkynnt um stofnun hópsins og hlutverk hans og að hópurinn myndi í framhaldinu 

óska eftir fundum með þessum aðilum  

 

Sérstakir kynningarfundir hafa verið haldnir með efnahags- og viðskiptaráðuneyti, 

Einkaleyfastofunni og faggildingarsviði hennar (ISAC), Mannvirkjastofnun, Neytendastofu, 

Umferðarstofu og Vinnueftirlitinu. Stefnt er að því að funda áfram með öðrum ráðuneytum og 

stofnunum sem og þeim aðilum sem þegar hafa verið heimsóttir. Áhugi er hjá hópnum á að 

koma á reglulegum samráðsfundum með þessum aðilum í kjölfarið á umræddum 

kynningarfundum. 

 

Í viðauka I eru raktir þeir kynningarfundir sem hópurinn hefur átt með ráðuneytum og 

stofnunum. Fundir þessir hafa að mestu leyti farið í að kynna starfsemi hópsins sem og að afla 

upplýsinga hjá viðkomandi aðilum um þau mál á þeirra starfssviði er varða faggildingu og 

þ.a.l. starfsemi fyrirtækjanna. Við undirbúning á þessum fundum, sem og af þeirri reynslu 

sem komin er á eftir þessa fundi, hefur hópurinn sett saman staðlaða kynningu á starfsemi 

bæði hópsins, hlutverki einstakra fyrirtækja og stöðu faggildingar hér á landi. Í umfjöllum um 

einstaka fundi verður ekki vikið sérstaklega að þeirri kynningu heldur farið yfir í stuttu máli 

um hvað rætt var um á þessum fundum. 

III. Niðurstaða heimsókna 
 

Í áðurnefndum heimsóknum hefur hópurinn brýnt fyrir þeim ráðuneytum og stofnunum 

mikilvægi faggildingar og um leið kallað eftir að stjórnvöld nýti sér heimildir í lögum um að 

fela faggiltum aðilum verkefni. Í meðfylgjandi viðauka II við skýrslu þessa er að finna 

samantekt á þeim heimildum sem hér er vísað til. Á þessum fundum hafa aðilar almennt verið 

jákvæðir gagnvart einhvers konar samstarfi við faggilt fyrirtæki án þess þó að taka af skarið 

eða gefa upp með hvaða hætti slíkt samstarf gæti verið. Mikilvægt er að fylgja eftir 

möguleikum á að slíkt samstarf komist á eða að faggiltum aðilum verði falin verkefni í 

samræmi við þær heimildir sem standa til slíks. 
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IV. Önnur verkefni 
 

Ásamt því að standa fyrir kynningu á starfsemi hópsins sem og að funda með ráðuneytum og 

stofnunum þá hefur hópurinn einnig veitt umsagnir um einstaka málefni. Að beiðni efnahags- 

og viðskiptaráðuneyti skilaði hópurinn minnisblaði til ráðuneytisins varðandi stöðu ISAC í 

ljósi þess að því sviði var að óbreyttu ekki tryggðar fjárheimildir á fjárlögum. Í minnisblaðinu 

lýsir hópurinn áhyggjum yfir því að ekki er gert ráð fyrir neinu fjármagni til að standa straum 

af rekstri og þróun ISAC á árinu 2012, hvorki í fjárlögum né fjáraukalögum. Síðar voru þær 

breytingar gerðar á fjáraukalögum að ELS var veitt viðbótarfjárheimild alls að upphæð 

3.000.000 krónur. Hins vegar liggur ekki fyrir hvort sú fjárheimild rann beint til ELS eða var 

nýtt í rekstur á ISAC, að fullu eða að hluta. 

 

Í nóvember 2011 barst hópnum til umsagnar drög að skýrslu forsætisráðuneytis um bætta 

reglusetningu og afnám laga um opinberar eftirlitsreglur. Drög þessi bárust í kjölfar þess að 

hópurinn óskaði eftir fundi með ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur. Ráðgjafanefndin 

taldi hins vegar ekki tímabært að funda með hópnum þar sem vinna stóð yfir varðandi 

endurskoðun á starfsemi nefndarinnar en taldi mikilvægt að fá athugasemdir hópsins við 

umræddum drögum að skýrslu.  

 

Í umsögn sinni bendir hópurinn á mikilvægi þess að hið opinbera taki til skoðunar þá kosti 

sem felast í að færa eftirlit í auknum mæli til faggiltra skoðunarstofa. Vekur hópurinn athygli 

á mikilvægi þess að heildarmat á því fari fram enda hefur hið opinbera að undanförnu beygt af 

þeirri leið að fela einkaaðilum opinbert eftirlit. Þá er gagnrýnt það mat hins opinbera að eftirlit 

hjá faggiltum aðilum hafi í einstaka tilfellum ekki gengið sem skyldi enda hafi ekki verið lögð 

fram frekari rök fyrir slíkum fullyrðingum. Hópurinn gagnrýnir umfjöllun um meinta 

meinbugi í skýrslunni  enda eru þær fullyrðingar ekki studdar þar frekari rökum eða dæmum. 

Þá telur hópurinn mikilvægt að ráðuneyti og stofnanir, með almannahagsmuni að leiðarljósi, 

nýti sér þær lagaheimildir sem þeim eru færðar til að fela faggiltum skoðunarstofum eftirlit á 

tilteknum sviðum. Er þess getið í umsögninni að eftirlit í höndum einkaaðila er að jafnaði 

ódýrara og allur kostnaður gegnsær ásamt því að hlutleysi er ávallt tryggt. Hópurinn telur loks 

mikilvægt að ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur verði ekki lögð niður en þess í stað 

verði starfsemi hennar tekin til endurskoðunar með það í huga hvernig unnt sé að bæta virkni 

hennar, áhrif og samstarf með  hagsmunaaðilum.  

 

Forsætisráðherra hefur nú lagt fram á Alþingi skýrslu sína um vandaða lagasetningu, áhrif 

laga um opinberar eftirlitsreglur og störf ráðgjafanefndar 2006–2011. Af endanlegri skýrslu 

má ráða að ekki hafi með einum eða öðrum hætti verið tekið tillit til framangreindra 

athugasemda hópsins. Því standa fyrri athugasemdir, og um leið gagnrýni hópsins, óbreyttar 

varðandi þá skýrslu, þ.m.t. þær fullyrðingar sem þar er haldið fram varðandi meinta vankanta 

á eftirliti
1
. Samhliða skýrslu sinni lagði forsætisráðherra fram frumvarp til laga um brottfall 

laga um opinberar eftirlitsreglur, nr. 27/1999, með síðari breytingum, 485. mál
2
.  

 

Í desember 2011 sendi efnahags- og viðskiptaráðuneyti hópnum til umsagnar drög að 

gjaldskrá fyrir þjónustu ISAC. Í umsögninni er því fagnað að stefnt er að því að tryggja 

fjármögnun ISAC og um leið að koma á skýrara fyrirkomulagi varðandi gjaldtöku þessa 

sviðs. Telur hópurinn eðlilegt og sanngjarnt að greitt sé hóflegt gjald fyrir þá þjónustu sem 

                                                 
1
 Skýrslan hefur enn ekki komist á dagskrá Alþingis og því hefur umræða um hana á þingi ekki átt sér stað, í það 

minnsta þegar þessi skýrsla hópsins er rituð. 
2
 Frumvarpið hefur enn ekki komist á dagskrá Alþingis og því hefur umræða um það á þingi ekki átt sér stað, í 

það minnsta þegar þessi skýrsla hópsins er rituð. 
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veitt er af faggildingarsviðinu en þó ávallt gegn því að á móti sé veitt fullnægjandi þjónusta. 

Hins vegar er gagnrýnt að þau drög sem send voru til umsagnar taka ekki mið af breyttum 

forsendum frá því að fyrri drög voru óformlega kynnt hópnum, þ.e. að ekki er tekið mið af því 

að ELS hafði þá þegar fengið viðbótar fjárframlög á fjáraukalögum. Þá eru gerðar einstaka 

athugasemdir varðandi fyrirkomulag gjaldtökunnar og skort á rökstuðningi með einstaka 

gjaldtökuheimildum, þ.m.t. hætta á tvígjaldtöku í einstaka tilvikum. Þá telur hópurinn 

mikilvægt að tryggt sé að gjaldtaka ISAC verði bæði gagnsæ og í samræmi við almennar 

kröfur varðandi töku þjónustugjalda og um leið að ISAC setji sér eftirlitsáætlun fyrir hvert 

starfsár. Mikilvægt er hins vegar að slík áætlun verði kynnt eftirlitsskyldum aðilum og þeim 

veittur kostur á að koma á framfæri athugasemdum varðandi þá áætlun. Þannig er að mati 

hópsins unnt að koma á gagnkvæmu aðhaldi varðandi umfang og framkvæmd á þeirri 

þjónustu ISAC sem faggiltum aðilum er ætlað að greiða fyrir. 

 

Eitt af því sem hagsmunahópurinn hefur gagnrýnt er ríkjandi stefnuleysi stjórnvalda varðandi 

faggildingu sem og aðra þætti sem varða þennan málaflokk. Í því samhengi hefur hópurinn 

t.d. vakið athygli á misbresti varðandi svokallað jafningjamat. Hvað varðar stöðu 

jafningjamats er mikilvægt að halda til haga mikilvægi jafningjamats hér á landi fyrir innlenda 

aðila og má með sanni segja að jafningjamat sé jafnvel rekstrarleg forsenda fyrir einstök 

fyrirtæki. 

 

Mikilvægt er hins vegar að greina á milli faggildingar og jafningjamats. Enda þótt þetta 

tengist órjúfanlegum böndum þá er með klárum hætti greint þar á milli, þ.m.t. andlag þessar 

hugtaka. Hvað faggildingu varðar þá sér ISAC um innlenda faggildingu á Íslandi. Hins vegar 

er uppi verulegur vafi á því hvort ISAC uppfylli þær kröfur sem gera verður hæfni um ISAC 

til að uppfylla allar þær kröfur sem gerðar eru til innlendra ábyrgðaraðila faggildingar. Til 

upplýsingar má hins vegar benda á að vinnuskjali starfshóps framkvæmdastjórnar ESB til 

Evrópuþingsins og ráðsins, þar sem fram kemur álit framkvæmdastjórnarinnar á 

aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu
3
, segir að ISAC sé fullgildur aðili að 

Evrópustofnuninni um samvinnu á sviði faggildinga (EA)
4
. Hins vegar má ráða að sú 

fullyrðing byggi á svörum íslenskra stjórnvalda en ekki sjálfstæðu mati vinnuhópsins 

varðandi þá fullyrðingu og þess þá heldur á tæknilegri eða faglegri úttekt á starfsemi ISAC. 

Reyndar kemur einnig fram í skýrslunni að íslenskar meginreglur í faggildingarstefnunni eru í 

samræmi við reglur Evrópusambandsins, þ.m.t. faglegt og fjárhagslegt sjálfstæði. Telur 

vinnuhópurinn samt að tryggja þurfi fullt samræmi við löggjöf ESB ásamt því að bent er á að 

ISAC hefur enn ekki undirgengist jafningjamat. 

 

Markmið framangreinds jafningjamats er að sannprófa að aðilar, í þessu tilviki ISAC, uppfylli 

alþjóðlega samþykkt viðmið sem um þessa starfsemi gilda. Þessu jafningjamati er einnig 

ætlað að tryggja samræmd og samhæfð faggildingarviðmið. Kosturinn við slíkt mat, fyrir utan 

að tryggja samræmingu varðandi faggilta starfsemi á EES-svæðinu, er að slíkt auðveldar 

einnig vottuðum aðilum að skiptast á upplýsingum og reynslu. Eins og áður segir hafa íslensk 

stjórnvöld ekki óskað eftir jafningjamati og þar af leiðandi er viðhaldið verulegri óvissu um 

stöðu faggildingar hér á landi með tilheyrandi óhagræði fyrir faggilt fyrirtæki hér á landi. 

 

                                                 
3
 http://www.utanrikisraduneyti.is/media/esb/ESB-greiningarskyrsla.pdf 

4
 EA er samvinna faggildingarstofa í Evrópu. Hlutverk þess er að tryggja samræmda starfsemi faggildingarstofa í 

ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu með þróun og kynningu leiðbeininga og viðmiða fyrir faggildingu. EA er 

samband faggildingarstofa sem viðurkenndar eru hver í sínu landi á Evrópusvæðinu og er ekki rekið í 

hagnaðarskyni. 
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Því er það krafa þessara fyrirtækja gagnvart íslenskum stjórnvöldum að þau tryggi faglega 

framkvæmd hér á landi á þessu sviði og marki sér um leið skýra stefnu á þessu sviði. Vísir að 

slíku átaki stjórnvalda væri m.a. að tryggja faglega framkvæmd hjá ISAC og um leið að tryggt 

verði að leitast verði eftir jafningjamati í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til slíks 

mats. 
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Viðauki I: Heimsóknir til ráðuneyta og stofnana 
 

Einkaleyfastofan og faggildingarsvið hennar 

Í lok október 2011 fundaði hópurinn með fulltrúum frá bæði Einkaleyfastofunni (ELS) og 

faggildingarsviði hennar (ISAC). Að mati hópsins var brýnt að funda með þessum aðilum 

enda hefur stofnunin mikilvægu hlutverki að gegna varðandi faggildingu hér á landi sem og 

eftirliti með þeim fyrirtækjum sem standa að hópnum. Þá var það samhljóða álit hópsins að 

margt í starfsemi ELS og ISAC mætti betur fara og því mikilvægt að koma þeim skilaboðum 

áleiðis til þeirra. 

 

Á fundinum var farið stöðu og starfsemi ISAC sem er rekin sem sjálfstætt svið innan ELS. 

Hópurinn lýsti yfir áhyggjum varðandi þáverandi fyrirkomulag ISAC þar sem sviðið var 

eingöngu mannað einum starfsmanni í hlutastarfi. Þá lýsti hópurinn einnig yfir áhyggjum yfir 

því að ISAC væri ekki úthlutað rekstrarfé í núverandi fjárlögum. Þá var einnig bent á ákveðið 

stefnuleysi stjórnvalda hvað varðar jafningjamat og að innleiðing á regluverki ESB væri 

komin út fyrir þær heimildir sem núverandi skuldbindingar EES samningsins hér á landi fælu 

í sér. Ætla mætti að kröfur varðandi jafningjamat hefðu því verið innleiddar án þess að 

nauðsynleg lagastoð væri fyrir hendi. 

 

Á fundinum voru ræddir þeir möguleikar sem stæðu til boða ef ISAC yrði ekki tryggð 

fjárframlög í fjárlögum. Ef ISAC yrði ekki tryggð fjárframlög þá þyrfti að skoða þá 

möguleika að sækja þjónustuna erlendis frá eða hækka gjaldskrá þannig að hún stæði undir 

rekstri sviðsins. Til viðbótar, og sá kostur sem líklegastur er talin í stöðunni, var að sækja 

fjárframlög í gegnum fjáraukalög sem á þessum tíma voru ekki full frágengin.  

 

Lýsti hópurinn því yfir að fyrirtækin væru almennt jákvæð gagnvart því að greiða ISAC fyrir 

þá þjónustu sem sviðið veitti í samræmi við gjaldskrá. Hins vegar yrði að gera þá sjálfsögðu 

og eðlilegu kröfu að sú þjónusta sem veitt er væri bæði fagleg og fullnægjandi og í eðlilegu 

samræmi við það gjald sem greitt væri. 

 

Hvað varðar fjárheimildir til handa ISAC voru aðilar sammála um að hópurinn myndi setja 

sig í samband við efnahags- og viðskiptaráðuneyti og vekja athygli á þessu máli. Ástæða væri 

til að ítreka fyrir ráðuneytinu þá bagalegu stöðu sem faggilding hér á landi væri sett í, ef ekki 

væri hægt að tryggja fjárhagslegan rekstur ISAC. 

 

Fundur með efnahags- og viðskiptaráðuneyti 

Í byrjun nóvember 2011 fundaði hópurinn með fulltrúum efnahags- og viðskiptaráðuneytis. Á 

fundinum lagði hópurinn mikla áherslu á að ráðuneytið myndi tryggja að í fjáraukalögum yrði 

ISAC veitt fjárframlög, en að óbreyttu var ekki gert ráð fyrir slíkum framlögum í gildandi 

fjárlögum. Þá var einnig komið á framfæri athugasemdum hópsins um það sem betur mátti 

fara varðandi faggildingu hér á landi sem hlutverk hins opinbera á því sviði, þ.m.t. stöðu mála 

varðandi jafningjamat.  

 

Á fundinum var ákveðið að hópurinn myndi senda á ráðuneytið minnisblað varðandi 

fjármögnun ISAC. Var það minnisblað sent á ráðuneytið þann 3. nóvember 2011. 
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Umferðarstofa 

Í lok janúar 2012 fundaði hópurinn með Umferðarstofu (US). Á fundinum kom hópurinn á 

framfæri athugasemdum og um leið gagnrýni varðandi eftirlit US
5
 með skoðunarstofum. Að 

mati hópsins mátti ráða að innan US væri til staðar ákveðin gagnrýni varðandi starfsemi 

faggildingar hér á landi sem rekja mætti til vantrausts þess sem uppi er varðandi starfsemi 

ISAC almennt. Þá kvartaði hópurinn yfir eftirlitskerfi US og óskaði um leið eftir skilvirku 

skipulagi og verklagi varðandi eftirlit stofnunarinnar. Vakin var athygli á því að 

bifreiðaskoðun er sú starfsemi sem hvað lengst hefur verið faggilt hér á landi og því væri 

mikil reynsla komin á það svið. Þá var einnig verið að óskað eftir því að US fæli faggiltum 

aðilum verkefni, þ.m.t. skráningarverkefni. 

 

Mannvirkjastofnun 

Hópurinn átti fund með fulltrúum Mannvirkjastofnunar (MVS) um miðjan febrúar 2012. Á 

fundinum var m.a. rætt almennt um framkvæmd varðandi opinberar eftirlitsreglur. Voru aðilar 

sammála um að slíkar reglur væru ásættanlegar en svo virðist sem markmiði þeirra reglna sé 

oft ekki náð. Þess ber að geta að gagnrýni þessi beindist ekki að starfsemi MVS heldur 

varðaði almennt viðhorf einstakra opinberra eftirlitsaðila. Að mati hópsins mætti rekja það til 

þess að eftirlit hins opinbera væri oft á tíðum einstaklingsbundið og því hætt við að slíkt 

eftirlit ráðist af geðþóttaákvörðunum einstakra starfsmanna hverju sinni. Verulega skorti því 

að almennt væru settar staðlaðar leiðbeiningar eða viðmið varðandi eftirlit. Taldi hópurinn 

jákvætt að MVS hefði þegar sýnt málefni þessum jákvæðan skilning. 

 

Á fundinum lýsti forstjóri MVS almennt yfir áhuga á samstarfi við skoðunarstofur, þ.m.t. 

varðandi útfærslu á kröfum fyrir gæðastjórnunarkerfi. Einnig var áhugi á samstarfi varðandi 

einstaka gáttir sem MVS stefnir að setja upp.  

 

Neytendastofa 

Hópurinn fundaði með fulltrúum Neytendastofu (NST) í mars 2012. Á fundinum kom fram að 

NST hefur mikinn áhuga á að styðja við innleiðingu á hinu samevrópska eftirlitskerfi. Þá 

komu einnig til umfjöllunar málefni varðandi hin svokallaða NANDO gagnagrunn (e. New 

Approach Notified and Designated Organisations). Kom hópurinn á framfæri athugasemdum 

sínum um að hætt er við því að aðilar sætu ekki við sama borð varðandi þann gagnagrunn, 

t.a.m. gagnvart tilteknum opinberum aðila sem þar er að finna en hugsanlega skorti hæfi til 

þess að vera þar inni. Þá var á fundinum rætt almennt um framkvæmd varðandi 

markaðseftirlit, þ.m.t. hver ætti að fara með slíkt eftirlit. Taldi hópurinn mikilvægt að komið 

væri á fastmótuðu skipulagi varðandi framkvæmd á markaðseftirliti í landinu.  

 

Vinnueftirlitið 

Í byrjun júní 2012 fundaði hópurinn með fulltrúum frá Vinnueftirlitinu (VER). Á fundinum 

var ítrekað það sem áður hafði komið fram á fundum með öðrum opinberum aðilum að 

verulega skortir á skýrleika opinbers eftirlit. Þannig séu víða gerðar ítarlegar kröfur af hálfu 

hins opinbera varðandi starfsemi faggiltra aðila en á móti kemur að eftirlit með þessum 

aðilum er oft á tíðum einstaklingsbundið og háð huglægu mati viðkomandi eftirlitsaðila. 

 

Fór hópurinn fram á að það að VER tæki til skoðunar hvort unnt væri að fela faggiltum 

aðilum að sinna einstaka verkefnum sem væru á forræði eftirlitsins.  

 

                                                 
5
 Rétt er að ítreka að US hefur þegar bætt úr ýmsu því sem gagnrýnt var á fundinum.  
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Af hálfu VER var lýst yfir áhuga á að taka til skoðunar að fela faggiltum aðilum framkvæmd 

einstaka verkefnum án þess þó að fara út í það nánar að svo stöddu hver þau verkefni gætu 

verið að undanskildu því að VER nefndi af fyrra bragði eftirlit varðandi hleðslukrana. 
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Viðauki II: Samantekt yfir lög og heimildir 
 

Eftirfarandi er samantekt yfir einstaka heimildir samkvæmt lögum til að fela faggiltum aðilum 

eftirlit eða skoðun. Í samantektinni er vísað til þeirra heimilda og um leið hvaða aðilum sú 

ábyrgð hvílir að fela faggiltum aðilum tiltekið hlutverk. Ekki er farið nánar út í viðkomandi 

heimildir. Fyrst er yfirlit yfir ráðuneyti eða stofnanir og þau lög sem undir þessa aðila heyra 

og þar á eftir er gerð grein fyrir þeim ákvæðum þessara laga sem heimila að fela faggiltum 

aðilum tiltekin verkefni.
6
 

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra 

Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu, nr. 162/1994 

Lög um verslunaratvinnu, nr. 28/1998 

 

Fiskistofa 

Lög um fiskeldi, nr. 71/2008 

 

Fjölmiðlanefnd 

Lög um fjölmiðla, nr. 38/2011 

 

Fjármála- og efnahagsráðherra 

Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993 

 

Heilbrigðisnefndir 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 

 

Matvælastofnun 

Lög um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, nr. 22/1994 

Lög um matvæli, nr. 93/1995 

Lög um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á 

sláturafurðum, nr. 96/1997 

Lög um sjávarafurðir, nr. 55/1998 

 

Mannvirkjastofnun 

Lög um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, nr. 146/1999 

Lög um mannvirki, nr. 160/2010 

 

Neytendastofa 

Lög um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, nr. 134/1995 

Lög um vörur unnar úr eðalmálmum, nr. 77/2002 

Lög um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, nr. 91/2006 

 

Orkustofnun 

Lög um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001 

Raforkulög, nr. 65/2003 

 

 

                                                 
6
 Sá fyrirvari er settur á varðandi þessa samantekt að hún tekur eingöngu til þeirra laga sem kveða sérstaklega á 

um faggilta aðila. Eftir sem áður kunna að vera til staðar heimildir sem nánar kveðið er á um í eintökum 

reglugerðum án þess þó að tilvísun til faggiltra fyrirtækja sé að finna í frumheimildum þeirra reglugerða, þ.e. 

settum lögum. 



 

11 

 

Vegagerðin 

Lög um bílaleigur, nr. 64/2000 

 

Velferðarráðherra 
Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 

 

Siglingastofnun 

Lög um eftirlit með skipum, nr. 47/2003 

 

Sveitarfélög 

Lög um mannvirki, nr. 160/2010 

 

Umhverfis- og auðlindaráðherra 

Lög um eiturefni og hættuleg efni, nr. 52/1988 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 

Lög um mannvirki, nr. 160/2010 

 

Umhverfisstofnun 

Lög um eiturefni og hættuleg efni, nr. 52/1988 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 

Lög um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003 

Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda, nr. 33/2004 

Lög um efni og efnablöndur, nr. 45/2008 

 

Hér á eftir er gerð frekarið grein fyrir ábyrgð framangreindra laga og þeim heimildum 

til handa ráðuneytum eða stofnunum til að fela faggiltum aðilum tiltekin verkefni. 

Samantekt þessi miðast við gildandi lagaheimildir á þeim tíma sem skýrsla þessi er gefin 

út – en einstök lagaákvæði kunna eftir atvikum að taka breytingum eftir þann tíma sem 

og heiti og verkefni einstakra ráðuneyta eða stofnana. 

 

Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980 

6. mgr. 82. gr.: Ráðherra getur ákveðið að tiltekin eftirlitsverkefni Vinnueftirlits ríkisins verði 

falin annarri opinberri stofnun eða faggiltum skoðunarstofum. 

 

Ábyrgðaraðili: Velferðarráðherra 

 

Lög um eiturefni og hættuleg efni, nr. 52/1988 

3. mgr. 29. gr.: Vottun samkvæmt lögum þessum er framkvæmd af faggiltri skoðunarstofu 

samkvæmt lögum nr. 24/2006, um faggildingu o.fl., og gildir í fjögur ár.  

 

Ábyrgðaraðili: Umhverfis- og auðlindaráðherra/Umhverfisstofnun 

 

Lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993 

Bráðabirgðaákvæði XIII: Eigandi ökutækis skal sækja um endurgreiðslu vörugjalds til 

tollstjóra á eyðublaði sem tollstjóri útbýr. Með umsókninni skal fylgja staðfesting 

Umferðarstofu um að ökutæki hafi verið breytt til þess að nýta metan og að faggilt 

skoðunarstöð ökutækja hafi vottað breytinguna. Jafnframt skal fylgja með vottorð faggiltrar 

skoðunarstöðvar um að ökutæki sé útbúið að lágmarki 78 lítra metangeymi. 

 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139b/1980046.html&leito=faggild%5C0faggilda%5C0faggildan%5C0faggildar%5C0faggildara%5C0faggildari%5C0faggildast%5C0faggildasta%5C0faggildastan%5C0faggildastar%5C0faggildasti%5C0faggildastir%5C0faggildastra%5C0faggildastrar%5C0faggildastri%5C0faggildasts%5C0faggildastur%5C0faggildi%5C0faggildir%5C0faggildra%5C0faggildrar%5C0faggildri%5C0faggilds%5C0faggildu%5C0faggildum%5C0faggildur%5C0faggildust%5C0faggildustu%5C0faggildustum%5C0faggilt%5C0faggilta%5C0faggiltan%5C0faggiltar%5C0faggiltara%5C0faggiltari%5C0faggiltast%5C0faggiltasta%5C0faggiltastan%5C0faggiltastar%5C0faggiltasti%5C0faggiltastir%5C0faggiltastra%5C0faggiltastrar%5C0faggiltastri%5C0faggiltasts%5C0faggiltastur%5C0faggilti%5C0faggiltir%5C0faggiltra%5C0faggiltrar%5C0faggiltri%5C0faggilts%5C0faggiltu%5C0faggiltum%5C0faggiltur%5C0faggiltust%5C0faggiltustu%5C0faggiltustum#word2
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139b/1988052.html&leito=faggild%5C0faggilda%5C0faggildan%5C0faggildar%5C0faggildara%5C0faggildari%5C0faggildast%5C0faggildasta%5C0faggildastan%5C0faggildastar%5C0faggildasti%5C0faggildastir%5C0faggildastra%5C0faggildastrar%5C0faggildastri%5C0faggildasts%5C0faggildastur%5C0faggildi%5C0faggildir%5C0faggildra%5C0faggildrar%5C0faggildri%5C0faggilds%5C0faggildu%5C0faggildum%5C0faggildur%5C0faggildust%5C0faggildustu%5C0faggildustum%5C0faggilt%5C0faggilta%5C0faggiltan%5C0faggiltar%5C0faggiltara%5C0faggiltari%5C0faggiltast%5C0faggiltasta%5C0faggiltastan%5C0faggiltastar%5C0faggiltasti%5C0faggiltastir%5C0faggiltastra%5C0faggiltastrar%5C0faggiltastri%5C0faggiltasts%5C0faggiltastur%5C0faggilti%5C0faggiltir%5C0faggiltra%5C0faggiltrar%5C0faggiltri%5C0faggilts%5C0faggiltu%5C0faggiltum%5C0faggiltur%5C0faggiltust%5C0faggiltustu%5C0faggiltustum#word2
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139b/1988052.html&leito=faggild%5C0faggilda%5C0faggildan%5C0faggildar%5C0faggildara%5C0faggildari%5C0faggildast%5C0faggildasta%5C0faggildastan%5C0faggildastar%5C0faggildasti%5C0faggildastir%5C0faggildastra%5C0faggildastrar%5C0faggildastri%5C0faggildasts%5C0faggildastur%5C0faggildi%5C0faggildir%5C0faggildra%5C0faggildrar%5C0faggildri%5C0faggilds%5C0faggildu%5C0faggildum%5C0faggildur%5C0faggildust%5C0faggildustu%5C0faggildustum%5C0faggilt%5C0faggilta%5C0faggiltan%5C0faggiltar%5C0faggiltara%5C0faggiltari%5C0faggiltast%5C0faggiltasta%5C0faggiltastan%5C0faggiltastar%5C0faggiltasti%5C0faggiltastir%5C0faggiltastra%5C0faggiltastrar%5C0faggiltastri%5C0faggiltasts%5C0faggiltastur%5C0faggilti%5C0faggiltir%5C0faggiltra%5C0faggiltrar%5C0faggiltri%5C0faggilts%5C0faggiltu%5C0faggiltum%5C0faggiltur%5C0faggiltust%5C0faggiltustu%5C0faggiltustum#word2
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Faggiltar skoðunarstofur ökutækja skulu kanna ástand og virkni metanbúnaðar við hverja 

reglubundna skoðun ökutækis. 

 

Eigendur ökutækja sem breytt hefur verið til þess að nýta metan í stað bensíns eða dísilolíu 

fyrir gildistöku þessa ákvæðis og hlotið hafa vottun frá faggiltri skoðunarstöð ökutækja 

samkvæmt reglum Umferðarstofu geta jafnframt sótt um endurgreiðslu vörugjalda. 

 

Ábyrgðaraðili: Fjármála- og efnahagsráðherra 

 

Lög um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, nr. 22/1994 

7. gr. j.: Matvælastofnun er heimilt að fela aðilum sem hlotið hafa faggildingu samkvæmt 

lögum um faggildingu o.fl. að annast tiltekin verkefni við framkvæmd fóðureftirlits 

samkvæmt lögum þessum og skal gerður um það sérstakur samningur í hverju tilviki. Þá er 

ráðherra heimilt að ákveða að tilteknar rannsóknarstofur, sem hlotið hafa faggildingu á 

viðkomandi rannsóknar- eða prófunarsviði, skuli vera tilvísunarrannsóknastofur. 

 

Ábyrgðaraðili: Matvælastofnun 

 

Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu, nr. 162/1994 

3. gr.: Innlendum sjálfstæðum stofum, einstaklingum eða stofnunum er heimilað að annast 

vottunarþjónustu fyrir lögbýli og fyrirtæki í lífrænni framleiðslu að því tilskildu að þær hafi 

faggildingu.  

 

Ábyrgðaraðili: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra 

 

Lög um matvæli, nr. 93/1995 

23. gr.: Opinberum eftirlitsaðila er heimilt að fela aðilum sem hlotið hafa faggildingu 

samkvæmt lögum um faggildingu o.fl. að annast tiltekin verkefni við framkvæmd eftirlits 

samkvæmt lögum þessum og skal gerður um það sérstakur samningur í hverju tilviki.  

 

Ábyrgðaraðili: Matvælastofnun 

 

Lög um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, nr. 134/1995 

13. gr.: Heimilt er að fela faggiltri skoðunarstofu markaðseftirlit.  

 

Ábyrgðaraðili: Neytendastofa 

 

Lög um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, nr. 146/1999 

8. gr.: Einstaklingar og lögaðilar sem stofna vilja til reksturs rafskoðunarstofu skulu sækja um 

starfsleyfi til Mannvirkjastofnunar. Til að öðlast slík leyfi skal rafskoðunarstofa vera faggilt í 

samræmi við lög um vog, mál og faggildingu, nr. 100/1992. 

 

Ábyrgðaraðili: Mannvirkjastofnun 

 

Lög um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á 

sláturafurðum, nr. 96/1997 

11. gr.: Þá skulu ákvæði þessarar greinar einnig gilda eftir því sem við á um eftirlitsgjöld 

Matvælastofnunar vegna eftirlits sem hún felur faggiltum aðilum að framkvæma samkvæmt 

lögum þessum. 

 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139b/1993029.html&leito=faggild%5C0faggilda%5C0faggildan%5C0faggildar%5C0faggildara%5C0faggildari%5C0faggildast%5C0faggildasta%5C0faggildastan%5C0faggildastar%5C0faggildasti%5C0faggildastir%5C0faggildastra%5C0faggildastrar%5C0faggildastri%5C0faggildasts%5C0faggildastur%5C0faggildi%5C0faggildir%5C0faggildra%5C0faggildrar%5C0faggildri%5C0faggilds%5C0faggildu%5C0faggildum%5C0faggildur%5C0faggildust%5C0faggildustu%5C0faggildustum%5C0faggilt%5C0faggilta%5C0faggiltan%5C0faggiltar%5C0faggiltara%5C0faggiltari%5C0faggiltast%5C0faggiltasta%5C0faggiltastan%5C0faggiltastar%5C0faggiltasti%5C0faggiltastir%5C0faggiltastra%5C0faggiltastrar%5C0faggiltastri%5C0faggiltasts%5C0faggiltastur%5C0faggilti%5C0faggiltir%5C0faggiltra%5C0faggiltrar%5C0faggiltri%5C0faggilts%5C0faggiltu%5C0faggiltum%5C0faggiltur%5C0faggiltust%5C0faggiltustu%5C0faggiltustum#word2
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139b/1994022.html&leito=faggild%5C0faggilda%5C0faggildan%5C0faggildar%5C0faggildara%5C0faggildari%5C0faggildast%5C0faggildasta%5C0faggildastan%5C0faggildastar%5C0faggildasti%5C0faggildastir%5C0faggildastra%5C0faggildastrar%5C0faggildastri%5C0faggildasts%5C0faggildastur%5C0faggildi%5C0faggildir%5C0faggildra%5C0faggildrar%5C0faggildri%5C0faggilds%5C0faggildu%5C0faggildum%5C0faggildur%5C0faggildust%5C0faggildustu%5C0faggildustum%5C0faggilt%5C0faggilta%5C0faggiltan%5C0faggiltar%5C0faggiltara%5C0faggiltari%5C0faggiltast%5C0faggiltasta%5C0faggiltastan%5C0faggiltastar%5C0faggiltasti%5C0faggiltastir%5C0faggiltastra%5C0faggiltastrar%5C0faggiltastri%5C0faggiltasts%5C0faggiltastur%5C0faggilti%5C0faggiltir%5C0faggiltra%5C0faggiltrar%5C0faggiltri%5C0faggilts%5C0faggiltu%5C0faggiltum%5C0faggiltur%5C0faggiltust%5C0faggiltustu%5C0faggiltustum#word2
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139b/1994162.html&leito=faggild%5C0faggilda%5C0faggildan%5C0faggildar%5C0faggildara%5C0faggildari%5C0faggildast%5C0faggildasta%5C0faggildastan%5C0faggildastar%5C0faggildasti%5C0faggildastir%5C0faggildastra%5C0faggildastrar%5C0faggildastri%5C0faggildasts%5C0faggildastur%5C0faggildi%5C0faggildir%5C0faggildra%5C0faggildrar%5C0faggildri%5C0faggilds%5C0faggildu%5C0faggildum%5C0faggildur%5C0faggildust%5C0faggildustu%5C0faggildustum%5C0faggilt%5C0faggilta%5C0faggiltan%5C0faggiltar%5C0faggiltara%5C0faggiltari%5C0faggiltast%5C0faggiltasta%5C0faggiltastan%5C0faggiltastar%5C0faggiltasti%5C0faggiltastir%5C0faggiltastra%5C0faggiltastrar%5C0faggiltastri%5C0faggiltasts%5C0faggiltastur%5C0faggilti%5C0faggiltir%5C0faggiltra%5C0faggiltrar%5C0faggiltri%5C0faggilts%5C0faggiltu%5C0faggiltum%5C0faggiltur%5C0faggiltust%5C0faggiltustu%5C0faggiltustum#word2
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139b/1994162.html&leito=faggild%5C0faggilda%5C0faggildan%5C0faggildar%5C0faggildara%5C0faggildari%5C0faggildast%5C0faggildasta%5C0faggildastan%5C0faggildastar%5C0faggildasti%5C0faggildastir%5C0faggildastra%5C0faggildastrar%5C0faggildastri%5C0faggildasts%5C0faggildastur%5C0faggildi%5C0faggildir%5C0faggildra%5C0faggildrar%5C0faggildri%5C0faggilds%5C0faggildu%5C0faggildum%5C0faggildur%5C0faggildust%5C0faggildustu%5C0faggildustum%5C0faggilt%5C0faggilta%5C0faggiltan%5C0faggiltar%5C0faggiltara%5C0faggiltari%5C0faggiltast%5C0faggiltasta%5C0faggiltastan%5C0faggiltastar%5C0faggiltasti%5C0faggiltastir%5C0faggiltastra%5C0faggiltastrar%5C0faggiltastri%5C0faggiltasts%5C0faggiltastur%5C0faggilti%5C0faggiltir%5C0faggiltra%5C0faggiltrar%5C0faggiltri%5C0faggilts%5C0faggiltu%5C0faggiltum%5C0faggiltur%5C0faggiltust%5C0faggiltustu%5C0faggiltustum#word2
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Ábyrgðaraðili: Matvælastofnun 

 

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998 

23. gr.: Ráðherra ákveður í reglugerð kröfur um gæðastjórnun og innra eftirlit í fyrirtækjum 

sem eru eftirlitsskyld samkvæmt lögum þessum. Heimilt er að kveða þar á um að innra eftirlit 

skuli að hluta eða í heild sæta úttekt faggilts aðila.  

 

24. gr.: Heilbrigðisnefndum og Umhverfisstofnun er heimilt að fela tiltekna þætti 

heilbrigðiseftirlitsins faggiltum skoðunaraðilum.  

 

Ábyrgðaraðili: Umhverfis- og auðlindaráðherra/Umhverfisstofnun/Heilbrigðisnefndir 

 

Lög um verslunaratvinnu, nr. 28/1998 

15. gr.: Bifreiðasali skal, áður en gengið er frá afsali notaðs ökutækis, greina kaupanda með 

sannanlegum hætti frá þeim rétti hans að láta óháðan aðila meta ástand ökutækis, svo sem 

faggilta skoðunarstofu eða faggilt skoðunarverkstæði. Kostnað við slíkt mat skal kaupandi 

greiða nema um annað verði samið. 

 

Ábyrgðaraðili: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra 

 

Lög um sjávarafurðir, nr. 55/1998 

16. gr.: Matvælastofnun er heimilt að fela aðilum sem hlotið hafa faggildingu samkvæmt 

lögum um faggildingu o.fl. að annast tiltekin verkefni við framkvæmd eftirlits samkvæmt 

lögum þessum og skal gerður um það sérstakur samningur í hverju tilviki.   

 

Ábyrgðaraðili: Matvælastofnun 

 

Lög um bílaleigur, nr. 64/2000 

9. gr.: Vegagerðinni er heimilt að fela faggiltum skoðunarstofum að sinna eftirlitshlutverki 

sínu samkvæmt lögunum. 

 

Ábyrgðaraðili: Vegagerðin 

 

Lög um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 13/2001 

26. gr. a.: Starfsmenn Orkustofnunar sem annast eftirlit á grundvelli laga þessara eru bundnir 

þagnarskyldu. Sama gildir um sérfræðinga sem sinna eftirliti fyrir Orkustofnun, svo sem 

starfsmenn faggiltra skoðunarstofa og eftirlitsaðila. 

 

Ábyrgðaraðili: Orkustofnun 

 

Lög um vörur unnar úr eðalmálmum, nr. 77/2002 

6. gr.: Neytendastofa getur falið opinberum aðila eða faggiltri prófunarstofu að mæla og 

staðfesta hreinleika málma sem lög þessi taka til.  

 

9. gr.: Neytendastofu er heimilt með samningi að fela faggiltri skoðunarstofu að annast á 

sína ábyrgð markaðseftirlit með vörum sem lögin taka til. 

 

Ábyrgðaraðili: Neytendastofa 
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Lög um eftirlit með skipum, nr. 47/2003 

2. mgr. 10. gr.: Siglingastofnun Íslands hefur heimild til að fela öðrum að framkvæma skoðun 

og gefur út starfsleyfi þeim til handa. Ráðherra setur reglugerð um starfsemi viðurkenndra 

skoðunaraðila.
7
 

 

Ábyrgðaraðili: Siglingastofnun 

 

Lög um meðhöndlun úrgangs, nr. 55/2003 

47. gr.: Umhverfisstofnun er heimilt að fela tiltekna þætti heilbrigðiseftirlitsins faggiltum 

skoðunaraðilum.  

 

Ábyrgðaraðili: Umhverfisstofnun 

 

Raforkulög, nr. 65/2003 

24. gr.: Orkustofnun skal hafa eftirlit með því að fyrirtæki sem starfa samkvæmt lögum 

þessum fullnægi þeim skilyrðum sem um starfsemina gilda samkvæmt lögum þessum, 

reglugerðum settum samkvæmt þeim, samningi skv. 8. gr. og öðrum heimildum. Orkustofnun 

getur falið faggiltri skoðunarstofu, sbr. lög um vog, mál og faggildingu, að framkvæma 

eftirlit fyrir sína hönd.  

 

Ábyrgðaraðili: Orkustofnun 

 

Lög um varnir gegn mengun hafs og stranda, nr. 33/2004 

4. gr.: Umhverfisstofnun er heimilt að fela tiltekna þætti eftirlitsins, sem undir stofnunina 

heyra, heilbrigðiseftirliti sveitarfélaganna eða faggiltum skoðunaraðilum í umboði 

stofnunarinnar.  

 

Ábyrgðaraðili: Umhverfisstofnun 

 

Lög um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, nr. 91/2006 

6. gr.: Mælitæki sem notuð eru til lögboðinna mælinga og eftirlits og ákvörðunar stjórnvalda 

eða dómstóla á viðurlögum eða sá búnaður sem notaður er til löggildingar þessara mælitækja 

skal kvarðaður með rekjanlegum kvörðunum af faggiltum aðilum. 

 

Ábyrgðaraðili: Neytendastofa 

 

Lög um efni og efnablöndur, nr. 45/2008 

9. gr.: Umhverfisstofnun getur með samningi falið öðrum stjórnvöldum eða faggiltum 

skoðunarstofum, sbr. lög nr. 24/2006, um faggildingu o.fl., einstaka þætti eftirlits samkvæmt 

lögum þessum.  

 

Ábyrgðaraðili: Umhverfisstofnun 

 

Lög um fiskeldi, nr. 71/2008 

14. gr.: Fiskistofu er heimilt að fela aðilum sem hlotið hafa faggildingu samkvæmt lögum um 

faggildingu o.fl. að annast framkvæmd eftirlitsins samkvæmt sérstökum samningi. 

 

Ábyrgðaraðili: Fiskistofa 

                                                 
7
 Þótt hér standi ekki samkvæmt orðanna hljóðan að um faggiltar skoðunarstofur sé að ræða þá tekur ákvæðið, 

sem og reglugerð sú sem vísað er til í ákvæðinu til faggiltra skoðunarstofa. 
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Lög um mannvirki, nr. 160/2010 

12. gr.: Prófun, skoðun og vottun skv. 1. og 2. mgr. skulu fara fram í samræmi við viðeigandi 

staðla og skulu þeir sem þetta annast hafa til þess viðurkenningu frá Mannvirkjastofnun. 

Heimilt er útgefanda byggingarleyfis að krefjast þess að faggiltur aðili annist þetta.  

 

17. gr.: Hafi hönnuðir, byggingarstjórar eða iðnmeistarar ekki hlotið vottun faggiltrar 

vottunarstofu á gæðastjórnunarkerfum sínum skal Mannvirkjastofnun gera úttekt á gerð og 

virkni þessara gæðastjórnunarkerfa. Mannvirkjastofnun er heimilt að fela faggiltri 

vottunarstofu að annast úttekt af þessu tagi. 

 

20. gr.: Sveitarstjórn og Mannvirkjastofnun er heimilt að ákveða að tiltekna þætti eftirlits 

þeirra með mannvirkjum annist skoðunarstofa sem hefur til þess starfsleyfi 

Mannvirkjastofnunar. Sé hönnun mannvirkis sérstaklega vandasöm getur byggingarfulltrúi 

við meðferð byggingarleyfisumsóknar ákveðið að faggilt skoðunarstofa annist eftirlit með 

viðkomandi framkvæmd í heild eða að hluta. 

 

42. gr.: Skoðunar-, prófunar- og vottunarstofur geta óskað eftir því að annast samræmismat 

sem tilnefndir aðilar. Tilnefndur aðili skal hafa faggildingu og faglega þekkingu til að meta 

samræmi viðkomandi byggingarvöru við grunnkröfur laga þessara. [Krafa um að tilnefndur 

aðili skuli hafa faggildingu tekur gildi 1. janúar 2016. Fram að þeim tíma skal tilnefndur aðili 

hafa gæðastjórnunarkerfi sem Mannvirkjastofnun viðurkennir og hefur eftirlit með.] 

 

44. gr.: Mannvirkjastofnun getur falið faggiltri skoðunarstofu að annast markaðseftirlit eða 

faggiltri prófunarstofu að prófa og meta hvort byggingarvara uppfyllir ákvæði laga þessara.  

 

60. gr.: Tilhögun innra eftirlits við byggingarframkvæmdir og þær kröfur sem gerðar eru til 

gæðakerfa hönnuða, hönnunarstjóra, byggingarstjóra og iðnmeistara. Ráðherra getur með 

reglugerð ákveðið að faggilt vottunarstofa skuli votta þessi gæðastjórnunarkerfi. Heimilt er 

að gera mismunandi kröfur til gæðakerfa samkvæmt lögum þessum eftir gerð mannvirkis. 

 

Ábyrgðaraðili: Umhverfis- og auðlindaráðherra/Mannvirkjastofnun/Sveitarfélög 

 

Lög um fjölmiðla, nr. 38/2011 

23. gr.: Fjölmiðlanefnd getur áskilið að faggilt skoðunarstofa staðfesti skýrslur 

fjölmiðlaveitna. 

 

Ábyrgðaraðili: Fjölmiðlanefnd 


