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Inngangur 
 

 

Markmiðið með gerð þessara verklagi er að flýta fyrir afgreiðslu hjá ÞÍ og fækka frávísun mála 
vegna skráningar í Bygging.  

Tilgangurinn er að samræma vinnubrögð þeirra sem koma að afgreiðslu mála í Bygging hjá 
byggingafulltrúaembættum og tryggja að öll rétt gögn berist til ÞÍ svo hægt sé að afgreiða 
afhendingar og staðfesta í fasteignaskrá án nokkurra vandkvæða.  

 

Skráningar og matsdeild hefur sett upp verkferla fyrir flesta þætti skráningarafhendingar frá 
byggingafulltrúaembættum.  
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1. Grunnþættir  

1.1. Skráningartafla   

Þegar skráningartafla er lesin inn í Bygging þarf að tryggja það að dagsetning rafrænu 
skráningartöflunnar, birtar stærðir, rýmisnúmer, rúmmál og skiptarúmmál, stemmi við 
samþykkta skráningartöflu sem á að fylgja  aðaluppdráttum sem byggingafulltrúi afhendir, 
rafrænt eða á pappír,  til skráningar hjá fasteignaskrá.  

Oft kemur fyrir að hönnuðir eru ekki að hafa fyrir því að breyta dagsetningum á 
skráningartöflum þótt þær séu í stöðugum breytingum í framkvæmdaferlinu. Oft þarf að leita 
að réttri rafrænni töflu sem stemmir við samþykkta aðaluppdrætti og/eða 
eignaskiptayfirlýsingar þar sem breytingardagsetningu hefur ekki verið breytt í töflu og röng 
tafla afhent til skráningar hjá fasteignaskrá. Þetta getur bæði orðið tímafrekt ferli fyrir 
sérfræðinga fasteignaskrár þegar verið er að skrá mannvirki eða eignaskiptayfirlýsingar og 
getur líka skapað misræmi á stærðum og hlutfalltölum í fasteignaskrá og á samþykktum 
aðaluppdráttum.  

Þess vegna er það áríðandi að sérfræðingar hjá ÞÍ hafi samþykkta skráningartöflu með  til 
samanburðar áður en staðfest er í fasteignaskránna.  

Best væri að ítreka við hönnuði skráningartaflna að þeir uppfæri líka dagsetningar á töflum ef 
um breytingu er að ræða frá áður samþykktum töflum. 

Mikilvægt er að skanna inn skráningartöflur sem fylgja  aðaluppdráttum, ef samningur hefur 
verið gerður um rafrænt aðgengi að teikningum, eða senda hana með aðaluppdráttum í 
pappírsformi ef ekki hefur verið gerður samningur við ÞÍ um aðgengi að rafrænum teikningum.  

  

 

1.2. Afhendingalisti  

Mjög gott er að venja sig á að skoða afhendingarlista viðkomandi mannvirkis áður en breytingar  
eru færðar inn í bygging og lóð afhent til ÞÍ til vinnslu. Í afhendingarlista á að sjást öll 
byggingarsaga viðkomandi mannvirkis og upplýsingar um allar þær breytingar sem gerðar hafa 
verið á landeign eða fasteign. Það kemur stundum fyrir að afhendingar sem þegar hafa verið 
afhentar áður til ÞÍ og búið að staðfesta í fasteignaskránna eru afhentar aftur. Með því að skoða 
afhendingarlistann þá má koma í veg fyrir svoleiðis aukavinnslu beggja aðila, byggingarfulltrúa 
og sérfræðinga ÞÍ.  

Afhendingarlistinn á að segja okkur alla sögu landeignar og mannvirkis og allar ákvarðanir 
vegna breytinga, á landeign/mannvirki/fasteign, eiga að vera rekjanlegar. Þess vegna er svo 
áríðandi að afhendingatexti frá byggingafulltrúum sýni nákvæmlega hverju er verið að breyta 
hverju sinni og hvað uppfærsla er í gangi á viðkomandi landeign.  

Öll ákvörðunartaka vegna skráningu mannvirkja og/eða landeigna eru á ábyrgð 
byggingarfulltrúa og verður sýnileiki vegna þeirra ákvörðunartöku að vera á kristaltæru í 
afhendingartexta í afhendingarlistanum. Ef til dæmis er verið er að breyta byggingarstigi  á 
mannvirki og ekki minnst á það í afhendingartexta en sérfræðingar ÞÍ sjá breytingu á 
byggingarstigi inn í Bygging þá má búast við því að málið tefjist í vinnslu og því jafnvel vísað 
frá.   
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Afhendingarlistinn er mjög gagnlegur á ýmsan máta og er mikið notaður af sérfræðingum 
fasteignaskráarinnar.   

Vinstra megin er listi yfir afhendingar frá byggingarfulltrúa og afgreiðslur mála hjá 
fasteignaskrá. Hægra megin eru síðan dagsetningar þegar landeign er staðfest í 
fasteignaskránna. Þegar um er að ræða stofnhlutabreytingar þá fer lóðin til staðfestingar hjá 
sýslumanni viðkomandi sveitafélags. 

Farið er inn í afhendingarlista með að setja músina á viðkomandi landeign og hægri klikka og 
þá birtis breytingasaga byggingar.  

 

 

1.3. Vinnugrunnur og afhent gögn  

Byggingafulltrúar hafa eingöngu aðgengi að sínu sveitarfélagi í bygging. Hægt er að fylgjast 
með stöðu mála í afhentum gögnum hvers sveitafélags fyrir sig. Áríðandi er að fylgjast með 
reglulega með afhentum gögnum. Ef við frávísum skráningum þá birtast þær frávísanir í 
afhentum gögnum hjá viðkomandi sveitafélagi. Og ef farið er í afhendingarlistann þá er hægt 
að skoða ástæðu frávísunar. Yfirleitt eru frávísanir út af því að fasteignaskrá skortir gögn til að 
halda áfram með málið. Þess vegna er áríðandi fyrir sveitafélagið að afhending sé með bestu 
móti.  
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1.4. Stofnhlutabreyting  

Þegar breytingar eru á stofnhluta landeignar eða stofnhluta fasteignar þá fer viðkomandi 
breyting í biðskrá sýslumanns. Þegar landeign fer í biðskrá þá þarf sýslumaður að staðfesta 
viðkomandi landeign úr biðskrá og það gerist við þinglýsingu og þegar búið er að þinglýsa þá 
fyrst birtis nýja skráningin í fasteignaskrá. Í flestum tilfellum þegar um er að ræða 
stofnhlutabreytingar á landeign/fasteign þá þurfa eigendur eða sveitafélag að fara með 
skjal/skjöl til sýslumanns svo sýslumaður geti þinglýst viðkomandi stofnhlutabreytingum á 
viðkomandi fasteignir á landeign.  

Hvað fer í biðskrá. √ rautt hak þýðir að sýslumaður þarf að fá skjal til þinglýsingar með 
viðkomandi stofnhlutabreytingum til að fasteignaskrá og sýslumaður geta afgreitt málið.    

 Ný lóð, ekki til í fasteignaskrá √ 
Landeignanúmer er ekki til í fasteignaskrá 

 Stærð landeignar hefur breyst √ 
Verið er að breyta stærð lóðar ( lóðarmarkabreyting) skiptir ekki máli hve lítil 
stærðarbreytingin er.  

 Samruni landeigna √ 
Landeign felld niður og hún sameinast annarri. 

 Eignaskiptayfirlýsingar, ESK √ 
Eignaskiptayfirlýsingar eru alltaf sendar til sýslumann til þinglýsingar 
 

 Ný fasteign 
Stofnuð ný fasteign á landeign ( fer eftir eðli málsins hvort þurfi 
eignaskiptayfirlýsingu) 

 Samruni fasteigna √ 
Fasteign felld niður og hún sameinuð annarri fasteign 
 

 Matseining flutt á milli lóða 
Ekki sama landeignarnúmer á matseiningu í vinnugrunni og í fasteignaskrá 
 

 Aðaleiningu eytt af fasteign 
Matseiningu sem var aðaleining eytt af fasteign í vinnugrunni 

 Ný matseining orðin aðaleign, á bara við fjöleignir √ 
Matseining sem ekki er til í fasteignaskrá orðin aðaleign í vinnugrunni 

 Eignarhald fellt niður eða breytt, gildir bara fyrir fjöleignir √ 
Eignarhald rýmis í fasteignaskrá ekki lengur til í vinnugrunni 
Eignarhald rýmis ekki það sama í vinnugrunni og í fasteiganskrá 

 Rými bætt við skráningartöflu, gildir bara fyrir fjöleignir √ 
Rými í vinnugrunni er ekki til í fasteignaskrá 
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2. Skráning mannvirkja 

Þegar verið er að afhenda í Bygging þá er áríðandi að afhendingartexti sé skýr og telji upp allar 
þær breytingar sem verið er að framkvæma. Ef gerður hefur verið samningur við sveitafélagið 
um aðgengi fasteignaskráar að rafrænum teikningum þá þarf að tryggja það að þær séu 
skannaðar inn. Ef sérfræðingar fasteignaskráar hafa ekki aðgengi að teikningum eftir að búið er 
að afhenda landeignina í Bygging þá getur það gerst að landeigninni verði vísað frá. Þannig að 
reglan ætti að vera sú að ganga frá teikningum svo þær eru aðgengilegar fyrir sérfræðinga 
fasteignaskrár áður en afhendingin fer fram í Bygging.  

Ef fasteignaskráin hefur ekki aðgang að rafrænum teikningum þá þarf að senda stimplað og 
samþykkta aðaluppdrætti í pósti. Ath. ekki dugar að senda skannaðar teikningar í tölvupósti til 
fasteignaskráar nema með örfáum undantekningum. Tryggja þarf þá að gæðin á skönnun sé 
fullnægjandi.   

 

Hluti af aðaluppdráttum er skráningartafla en hún er nauðsynleg til samanburðar við þá rafrænu 
sem lesin er inn í bygging. Rafræn þjónusta er í mikilli uppsveiflu í dag og hefur fasteignaskráin 
aðgengi að rafrænum teikningum hjá flestum sveitafélögum. Gæði skannaða teikninga skiptir 
máli fyrir okkur og líka málsetning teikninga. 

Hjúpfletir mannvirkja er stór hluti við áætlun byggingakostnaðar og þurfa því málsetningar 
teikninga að vera skýrar með tillits til þess. 

Þegar verið er að afhenda skráningu í bygging þá þarf að fylla út lýsingar á matshluta og lýsingar 
á rýmum eftir samþykktum aðaluppdráttum.  
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2.1. Nýskráning mannvirkja 

Þegar verið er að nýskrá mannvirki á  óbyggða lóð þá þarf að lesa skráningartöfluna inn í 
matshlutann sem þegar er fyrir á lóð. En á óbyggðum lóðum eru nú þegar komin 
matshlutanúmer og fasteignanúmer sem  er þinglýsingarandlag eignarinnar.  

Myndband sem sýnir hvernig skráningartafla er lesin yfir landréttindi er hægt að finna hér: 

https://www.youtube.com/watch?v=zKOpXYV6o9w&t=4s 

Gögn með afhendingu:  

Samþykktir og stimplaðir aðaluppdrættir.  Hluti af byggingarnefndarsetti er skráningartaflan 
sjálf en hún er nauðsynlegur hluti af skráningarferlinu hjá ÞÍ en hún er notuð til að fullvissa 
okkur um að skráningartaflan sem lesin er inn í bygging stemmi við samþykkar stærðir 
byggingarfulltrúa . Með því að bera saman þau gögn komum við  í veg fyrir misræmi í birtu 
flatarmáli þar sem það kemur oft fyrir að breytingar eru á skráningartöflum í hönnunarferlinu. 
Hönnuðir ættu að uppfæra dagsetningar á breyttum skráningartöflum svo auðveldara sé að halda 
utanum allar breytingar.  

 

 

 

2.2. Breytt stærð mannvirkja.  

Viðbyggingu er ekki hægt að skrá fyrr en framkvæmd er komin í byggingarstig 4. Þetta er gert 
til að koma í veg fyrir að það myndist misræmi á skráningu í fasteignaskrá og 
raunveruleikanum því oft taka framkvæmdir langan tíma eða jafnvel hætt við framkvæmdir af 
ýmsum ástæðum. Þegar um viðbyggingu við mannvirki er að ræða þá ákveður 
byggingarfulltrúi hvort breyta eigi byggingarári byggingar en yfirleitt eru viðbyggingar ekki 
stórvægilegar og venjulega er afskriftarárið hjá ÞÍ ekki uppfært nema um verulega 
viðbyggingu sé að ræða og jafnvel endurbyggingu á eldri hluta mannvirkisins.  

Byggingastigið á matshlutanum ætti venjulega að halda sér í byggingarstigi 7 enda löngu 
komin lokaúttekt á eldri hluta byggingarinnar. Aftur á móti þegar um verulega breytingu er að 
ræða, td. stór viðbygging í hlutfalli við eldri byggingu og jafnvel endurbyggingu á eldri hluta 
byggingar þá er alltaf möguleiki á því að setja matstig 9 á mannvirkið vegna framkvæmdanna. 
En matstig 9 þýðir að mannvirkið sé í endurbyggingu og er metið tímabundið á við mannvirki 
í fokheldisástandi.  
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Ef viðbygging er gerð við fjöleignarhús ( fleiri en ein fasteign á lóð) þá þarf að afhenda ÞÍ 
nýja eignaskiptayfirlýsingu vegna breyttra stærða áður en skráning er framkvæmd. 
Fasteignaskráin þarf að stemma við þinglýst gögn.  

2.3. Breytt notkun.  

Þegar breyta á notkun mannvirkis á lóð þá má ekki gleyma að breyta notkun lóðar í þeim 
tilfellum sem það á við. Einnig þarf að muna eftir að breyta skattflokki og gjaldflokki. 
Skattaálagning er á ábyrgð sveitafélagsins.  

Ef breyta á notkun einstaka eigna innan matshluta þá gildir það sama með skattflokk og 
gjaldflokk.  

Útskýringarmyndir: 
Afhendingartextinn verður að 
vera skýr. Áríðandi er fyrir alla 
aðila að rekjanleikinn sé til 
staðar. 
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2.4. Niðurrif mannvirkja 

Ef eyða á út matshluta af lóð vegna niðurrifs mannvirkis þá þarf bara að fara í stofn matshluta 
og eyða færslu og þá birtist gluggi sem býður upp á að eyða matseiningu og svo matshluta í 
kjölfarið. Ekki skiptir lengur máli hvort að fasteignanúmer sé í viðkomandi matshluta þar sem 
fasteignanúmerið er orðið óháð mannvirkinu og verður myndað nýtt matseiningarnúmer fyrir 
lóðarréttindi sem eiga að vera á lóð ef öll mannvirki eru rifin.   

 

Það er líka alltaf hægt biðja sérfræðing fasteignarskrár að eyða út matshluta vegna niðurrifs ef 
það er tekið skýrt fram í afhendingar texta hvers er verið að óska eftir. Ath. alltaf verður að 
afhenda í bygging með greinagóðum upplýsingum og líka upp á rekjanleika. 
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2.5. Nýtt byggingarstig 

þegar tilkynna á nýtt byggingarstig ( 4,5,6 eða 7)   þá þarf ekki að taka lóðina í vinnugrunn. 
Þá skal hægri smella með músinni á þá lóð þar sem uppfæra á byggingarstigið, velja breytt 
byggingarstig. Með þessari aðferð þá uppfærist byggingarstigið strax í fasteignaskrá og birtist 
á tilkynningarlista hjá okkur og við uppfærum síðan matstigið eftir honum. 
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2.6. Beiðni um breytt matstig 

  
Hægt er óska eftir breyttu matstigi á mannvirkjum til hækkunar fasteignamats. Er þetta notað í 
þeim tilfellum þegar td. er vitað að mannvirki er tekið í notkun en lokaúttekt hefur ekki farið 
fram. Matstiginu er þá breytt í samræmi við byggingarstigið. Ef byggingarstig er td. 4 þá er 
matstigið uppfært í 8-1. Þegar ÞÍ fær tilkynningu um að mannvirkið sé tekið í notkun þá fer 
málið í feril sem er brunabótamat að frumkvæði ÞÍ. Eigendur fá þá tilkynningu frá 
fasteignaskránni að þeir hafa 4 vikur til að panta brunabótamat. Ef eigendur verða ekki við 
áskorun ÞÍ þá er framkvæmd hraðskoðun til ákvörðunar nýs fasteigna og brunabótamats. 

Matsstig 8  ( ekkert aukamatsstig ) Mannvirki / notkunareining ekki fullklárað(uð) en 
tekið í notkun:  Lítið er eftir til að mannvirkið teljist fullklárað. (samsvarar byggingarstig  
Matsstig 8-1  Mannvirki / notkunareining ekki fullklárað(uð) en tekið í notkun:  Ástand 
eignar sambærilegt og eign sem er tilbúin undir tréverk. 
Matsstig 8-2   Mannvirki / notkunareining ekki fullklárað(uð) en tekið í 
notkun: Frágangur húsnæðis stutt kominn, td. ófrágengið að utan, án gólfefna, 
loftaklæðningar og lámark innréttinga. 
Matsstig 8-3  Mannvirki / notkunareining ekki fullklárað(uð) en tekið í 
notkun: Frágangur húsnæðis að mestu búinn, td. eftir að ganga frá gólfefnum og þakbrúnum. 

Útskýringarmyndir: Hér til hliðar er hægt að sjá hvernig 
beiðni um breytt matstig fer fram. Ef um fjöleignarhús er 
að ræða og eingöngu einstakar eignir innan þess sem á að 
fá matstig 8 þá verður að afhenda lóð í Bygging.  

 

 

 

 


