
 

Hvað á hver að vista í gæðastjórnunarkerfið sitt? 
Byggingarstjóri Húsasmíðameistari Múrarameistari Rafvirkjameistari Pípulagarmeistari Blikksmíðameistari Málarameistari Veggfóðrameistara  

Áfangaúttektir  
Framkvæmir 

Áfangaúttektir 
Er viðstaddur 

Áfangaúttektir 
Er viðstaddur 

Áfangaúttektir 
Er viðstaddur 

Áfangaúttektir 
Er viðstaddur 

Áfangaúttektir 
Er viðstaddur 

   

Fær tækilýsingar og kannar 
samræmi á eiginleikum 

Byggingarvörur 
Staðfesta eiginleika- CE 
merkingar 

Staðfesta eiginleika- CE 
merkingar 

Staðfesta eiginleika- CE 
merkingar 

Staðfesta eiginleika- CE 
merkingar  

Staðfesta eiginleika- CE 
merkingar 

Hættuleg efni 
Varðveita tæknilýsingar 

Hættuleg efni 
Varðveita tæknilýsingar 

 

Fær afrit frá öllum IM Tæknilýsingar með öllu efni Tæknilýsingar með öllu efni Tæknilýsingar með öllu efni Tæknilýsingar með öllu efni Tæknilýsingar með öllu efni Tæknilýsingar með öllu efni Tæknilýsingar með öllu efni  

Fær afrit af skýrslum 
viðurkennds aðila 

Brunaþéttingar – Innra 
eftirlit 

 Brunaþéttingar – Innra 
eftirlit - skýrslur 

Brunaþéttingar – Innra 
eftirlit 

Brunaþéttingar –Innra 
eftirlit 

   

Fær afrit frá HM Brunavarnir- vottanir á öllu 
efni 

Brunavarnir- vottanir á öllu 
efni 

Brunavarnir- vottanir á öllu 
efni 

Brunavarnir- vottanir á öllu 
efni 

Brunavarnir- vottanir á öllu 
efni 

   

Fær frá RM   Reyklosun – Innra eftirlit – 
yfirlýsing - tæknilýsingar 

     

Fær frá RM   Neyðarlýsingar - yfirlýsing      

Fær afrit frá RM   Innra eftirlit - 
Spennumælingar - skýrsla 

     

Fær afrit frá HM eða MM Steypuskýrslur – innra 
eftirlit 

Steypuskýrslur- Innra eftirlit       

Fær afrit frá HM Gluggaísetning- Innra eftirlit        

Fær afrit frá HM Glerjun – Innra eftirlit - 
skýrslur 

       

Fær afrit frá HM Rakasperra- Innra eftirlit - 
skýrslur 

       

Fær afrit frá RM   Merkingar í rafmagnstöflum 
– Innra eftirlit - Myndir 

     

Fær afrit frá RM   Skýrsla um neysluveitu (BSI)      

Fær afrit frá RM   Lokatilkynning frá HMS      

Fær mynd frá PM    Merkingar á lagnagrind - 
myndir 

    

Fær afrit frá PM    Þrýstiprófun á vatnslögnum 
– yfirlýsing - skýrsla 

    

Fær afrit frá RM, PM og BM    Lofræstikerfi - yfirlýsingar Lofræstikerfi - yfirlýsingar Lofræstikerfi – yfirlýsingar – 
tæknilýsingar - stilliskýrsla 

   

    Hitalagnir í stéttum 
Þrýstiprófun – myndir - 
efnisvottanir 

    

Afrit frá HM Lyftur- úttektarskýrsla frá 
faggildum aðila 

       

Afrit frá MM      Eldvarnarmálun – yfirlýsing - 
efnisvottun 

  

Afrit frá HM Eldvarnarhurðir –  
Vottorð framleiðanda  

       

Afrit frá HM Einangrun-eiginleikar samk. 
CE merkingu 

       

Afrit frá HM Forsteyptar einingar- CE 
vottorð eiginleika- og 
samræmisyfirlýsing 

       

Afrit frá PM    Sprinklerkerf – yfirlýsing – 
efnisvottanir - tæknilýsingar 

    

Fær afrit frá HM eða MM Kambstál - vottanir Kambstál - vottanir       

Fær afrit hjá PM    Stilling neysluvatns og 
hitakerfi - yfirlýsing 
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