
III. KAFLI 
Byggingarvara sem fellur ekki undir samhæfða tækniforskrift. 

9. gr. 
Gildissvið. 

Ákvæði þessa kafla gilda um byggingarvörur sem falla ekki undir samhæfðan evrópskan 
staðal eða evrópskt tæknimat hefur ekki verið gefið út fyrir. 

Ákvæði þessa kafla gilda þó ekki um eftirfarandi: 
1. Byggingarvöru sem framleidd er í stykkjatali eða sérsmíðuð eftir sérstakri pöntun á 

grundvelli hönnunargagna sem samþykkt hafa verið af útgefanda byggingarleyfis í samræmi 
við ákvæði laga um mannvirki og varan er sett upp í einu tilteknu mannvirki af 
iðnmeistara sem ber ábyrgð á þeim verkþætti samkvæmt ákvæðum þeirra laga. Sé um 
að ræða verk sem háð er eftirliti og áfangaúttektum útgefanda byggingarleyfis skal hann 
upplýstur um vinnu við viðkomandi einingar eða byggingarhluta áður en hún hefst og 
skal hann kallaður til áfangaúttekta samkvæmt nánari ákvæðum byggingarreglugerðar 
um áfangaúttektir. 

2. Byggingarvöru sem framleidd er á byggingarsvæði til ísetningar í tiltekið mannvirki í 
samræmi við ákvæði laga um mannvirki og á ábyrgð þeirra sem bera ábyrgð á öruggri 
framkvæmd verksins samkvæmt ákvæðum þeirra laga. 

3.  Byggingarvöru sem framleidd er með hefðbundnum hætti, eða á þann hátt sem er viðeigandi 
fyrir varðveislu menningararfleifðar og er ekki iðnaðarframleiðsla, í því skyni að 
endurnýja með fullnægjandi hætti mannvirki sem njóta opinberrar verndar sem hluti af 
tilgreindu umhverfi eða vegna sérstaks byggingarlistarlegs eða sögulegs gildis. 

 
10. gr. 

Markaðssetning og nothæfi byggingarvöru. 

Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans, innflytjandi og dreifandi skulu tryggja að 
gerð sé fullnægjandi grein fyrir nothæfi byggingarvöru í samræmi við ákvæði kafla þessa 
áður en varan er markaðssett eða notuð í mannvirki. 

Yfirlýsing um nothæfi skal lýsa nothæfi byggingarvöru hvað varðar eftirfarandi eiginleika 
eða þætti: 

1.  Viðbrögð við bruna. 
2.  Brunamótstöðu. 
3.  Burðarþol og styrk efnis. 
4.  Einangrunargildi. 
5.  Hljóðeinangrun og aðra þætti er varða hljóðvist. 
6.  Loftþéttleika. 
7.  Slagregnsþéttleika. 
8.  Hitaþol. 
9.  Frostþol. 
10. Efnaþol. 
11. Gufuþéttleika. 
12. Að varan spilli ekki gæðum neysluvatns (t.d. útfelling þungmálma). 
13. Uppgufun/losun mengandi efna. 
14. Innihald efna sem falla undir 57. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni 
(REACH), sbr. reglugerð nr. 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 
að því er varðar efni (REACH). 

Yfirlýsing um nothæfi sem felur í sér þá eiginleika eða þætti sem fram koma í 2. mgr. skal 
afhent á pappírsformi við afhendingu byggingarvöru eða vera aðgengileg á heimasíðu framleiðanda, 

innflytjanda og/eða dreifanda. Yfirlýsingin skal vera á íslensku, ensku eða Norðurlandamáli 
öðru en finnsku. Ráðherra er þó heimilt með reglugerð að ákveða að yfirlýsing um 
nothæfi fyrir tilteknar vörur eða vöruflokka skuli vera á íslensku, með hliðsjón af notkunarsviði 
vörunnar og mikilvægi hennar með tilliti til grunnkrafna, sbr. 3. mgr. 4. gr. Óheimilt 
er að láta koma fram í yfirlýsingunni upplýsingar sem eru rangar eða hægt er að mistúlka 
varðandi eiginleika eða nothæfi vöru. 

Skylt er að lýsa yfir þeim eiginleikum eða þáttum 2. mgr. sem varða fyrirhugaða notkun 
byggingarvörunnar í mannvirkjum. Tilgreina skal í yfirlýsingu um nothæfi aðra eiginleika 



eða þætti sem gætu varðað notkun vörunnar og ekki er lýst yfir nothæfi fyrir. 
Mannvirkjastofnun er heimilt að krefjast gagna um aðra eiginleika eða þætti en tilgreindir 

eru í 2. mgr. þegar slíkt er nauðsynlegt til að tryggja örugga notkun vörunnar í mannvirkjum. 
Við greiningu, staðfestingu og yfirlýsingu eiginleika og þátta byggingarvöru samkvæmt 

þessari grein skal styðjast við viðurkennda hönnunar- og prófunarstaðla, svo og aðra viðeigandi 
staðla sem ætlaðir eru til slíkrar greiningar og skráningar. 

Ráðherra er heimilt í reglugerð að kveða á um að í yfirlýsingu um nothæfi skuli lýsa fleiri 
eiginleikum eða þáttum byggingarvöru en kveðið er á um í 2. mgr. 
 

11. gr. 
Framleiðslustýring og gerðarprófun. 

Byggingarvara sem fellur undir þennan kafla skal framleidd undir skjalfestri og stöðugri 
innri framleiðslustýringu sem tryggir stöðugleika framleiðslunnar þannig að hún hafi tilgreinda 
eiginleika og uppfylli tilskilið nothæfi. 

Óháðum aðila skv. 12. gr. er heimilt að krefjast gerðarprófunar byggingarvöru eftir eðli 
hennar með hliðsjón af notkunarsviði vörunnar og mikilvægi hennar með tilliti til grunnkrafna. 
 

12. gr. 
Krafa um staðfestingu óháðs aðila. 

Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans skal afla staðfestingar Mannvirkjastofnunar 
eða annars aðila sem ráðherra viðurkennir á nothæfi byggingarvöru með tilliti til brunaþols 
og brunaeiginleika byggingarvöru, sbr. 1. og 2. tölul. 2. mgr. 10. gr. 

Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans skal afla staðfestingar Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands eða annars aðila sem ráðherra viðurkennir á nothæfi byggingarvöru með tilliti til 
þeirra eiginleika og þátta sem falla undir 2. mgr. 10. gr., að undanskildum 1. og 2. tölul., og 
5. mgr. 10. gr. 

Við staðfestingu, þ.m.t. ákvörðun um gerðarprófun skv. 2. mgr. 11. gr., skal höfð hliðsjón 
af kröfum sem settar eru fram í ákvörðunum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um 
hlutverk framleiðanda og tilkynnts aðila við staðfestingu á samræmi við kröfur, en ef ekki 
liggja fyrir samþykktir frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins um einstaka vöruflokka 
skal höfð hliðsjón af ákvörðunum um hliðstæðar vörur. 
 

13. gr. 
Yfirlýsing um nothæfi o.fl. 

Byggingarvörum sem falla undir þennan kafla skal fylgja skjal með eftirfarandi upplýs 
ingum: 

1. Nafni og heimili framleiðanda og ábyrgðaraðila sé hann annar en framleiðandi. 
2. Lýsingu og auðkenni vöru, svo sem gerð, númeri, notkunarsviði og þess háttar. 
3. Yfirlýstum eiginleikum og þáttum vörunnar, sbr. 10. gr., með tilvísun til þeirra staðla, 
prófana og annars þess sem stuðst er við til að kanna eiginleika vörunnar. 
4. Tilvísun til gæðakerfis framleiðanda. 
5. Skilmálum er varða notkun vörunnar. 
6. Nafni og heimili þess aðila sem staðfestir nothæfi vörunnar, sbr. 12. gr. 
7. Nafni og stöðu þess sem undirritar yfirlýsinguna fyrir hönd ábyrgðaraðila. 

Þegar byggingarvara er boðin fram á markaði skulu framleiðendur, innflytjendur og dreifendur 
sjá til þess að vörunni fylgi leiðbeiningar um notkun og upplýsingar um öryggi á íslensku 
eða ensku. Ráðherra er þó heimilt með reglugerð að ákveða að leiðbeiningar um notkun 
eða upplýsingar um öryggi byggingarvöru fyrir tilteknar vörur eða vöruflokka skuli vera 
á íslensku, með hliðsjón af notkunarsviði vörunnar og mikilvægi hennar með tilliti til grunnkrafna, 
sbr. 3. mgr. 4. gr. 
 

14. gr. 
Gagnkvæm viðurkenning. 

Gögn frá viðurkenndum aðilum á Evrópska efnahagssvæðinu um prófun byggingarvöru 
og eftirlit skulu tekin gild hér á landi til jafns við gögn frá Mannvirkjastofnun, Nýsköpunarmiðstöð 
eða öðrum aðilum sem ráðherra viðurkennir skv. 12. gr., enda feli þau í sér staðfestingu 
á að varan henti til fyrirhugaðra nota. Komi ekki fram í gögnunum staðfesting á nothæfi 



vörunnar við íslenskar aðstæður skal afla staðfestingar á því samkvæmt ákvæðum 12. gr. 
Ávallt ber að láta fylgja vörunni samsvarandi skjöl og staðfestingar og tilgreind eru í þessum 
kafla. 


