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Rafrænar byggingarleyfisumsóknir

Umsóknakerfi tengt Borgarlandi Hlöðu, rafræn svarbréf og
staða máls
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Staðfesting teikninga með Dokobit-innsigli

Rafræn staðfesting (Dokobit)

Skil á gögnum beint til BYGG

Umsóknin rafræn í gegnum HMS-gátt

Rafræn innsigli á teikningar og gögn

Rafræn undirritun á fylgiskjöl sem fólk sendir inn

Rafræn skráningarblöð á Mínum síðum Reykjavíkur



Tímalína 
innleiðingar 
í desember



Byggingargátt HMS



Þjónustuver

• Innkomið á pappír fram að innleiðingu:
• Benda á rafrænt ferli á Reykjavik.is og Mínum síðum

• Ef ekki er til rafræn umsókn, verður að taka við viðbótar gögnum á pappír
• Bjóða að taka gögn til baka og skila rafrænt
• Ef ekki, taka við og skila til Byggingarfulltrúa
• Benda á að sennilega næst ekki að afgreiða mál fyrr en í byrjun janúar.

• Pappírsgögn eftir innleiðingu:
• Bjóða að taka gögn til baka og skila rafrænt 
• Pappírsferill fyrir undantekningar



Verður enn hægt að skila á pappír?

• Meginreglan: Rafræn skil fyrir öll
• Undantekning: Viðkomandi neitar að skila rafrænt: Tekið við 

pappírsumsókn. Byggingarfulltrúi mun enn um sinn afgreiða slíkt á 
pappír.

• Þjónustuverið eitt hafi aðgang að PDF-umsókn, og geti veitt aðgang að 
henni.



Kröfur v. innsendra teikninga

• Teikningar sameinaðar í eitt sett
• Hámarksstærð setts eru 20 MB
• Almennt skilað óundirritað

• Bara tekið við PDF
• Enga íslenska sérstafi í skrárheitum
• Tölvupóstfang neðst í lýsingu











Spurt og svarað

• Rafræn umsókn um byggingarleyfi | Reykjavik

https://reykjavik.is/rafraen-umsokn-um-byggingarleyfi


Fleira?

• Uppfærslur frá HMS einu sinni á sólarhring (yfir nótt)
• Flett upp í Hlöðu; greitt / ógreitt í Agresso
• Samskipti Byggingarfulltrúa verða rafræn

• Tölvupóstur með svarbréfum ásamt athugasemdum
• Admin-aðgangur inn í byggingargátt



Staðan í dag

Rafrænar umsóknir úr byggingargátt HMS í Hlöðu:
• 05.01.2023:  42 umsóknir, þar af 13 núna í byrjun árs

Rafræn skráning byggingarstjóra og iðnmeistara:
• Byggingarstjóri: 25 staðfest, 26 í undirritunarferli
• Iðnmeistarar: 13 staðfest, 21 í undirritunarferli



Framundan til 1. mars:

Innleiðing Content

Mínar síður TeikningavefurInnsigli

Roadmap

Smiðjuviðmót Hlöðunnar, 
admin-aðgangur í HMS

Aðstoð við að móta verklag í 
tengslum við innleiðingu

Fleiri rafrænar skráningar 
(eyðublöð) á MS

Uppgötvun og áskorun 
formuð fyrir verkefnaráð

Innsigli á teikningar
og vatnsmerking, 
notkun og kennsla

Framtíðarsýn gagna 
og tengingar Hlöðu 
við Mínar síður

JAN FEB MARS

Verklag

Endurskrif á vefefni BYGG í 
samræmi við breytingar



Fræðsludagur USK: BYGGest Loser

Minnka pappírsmagn

Spara tíma íbúa og starfsfólks

Minnka kolefnisfótspor



Svona var undirbúningurinn:

Mælingar í þjónustuveri
í 4 vikur (okt - nóv)

Vigtun: Inn Vigtun: Út

Talning og erindagreining

o Heimsókna

o Símtala

o Rafrænna erinda o.fl.

Allur pappír sem kom
inn í gegnum þjónustuver

o Teikningar

o Fylgigögn

o Skráningarblöð

Pappírsgögn sem
BYGG fargaði

o Útskiptar teikningar

o Stuðningsgögn fyrir
afgreiðslufundi o.fl.



Tími og pappír

o 19 kg af 
pappírsteikningum á 
mánuði

o 275 kg af pappír á ári

o 18 heimsóknir á dag 
= 270 mín á dag

o Samanlagður 
tímasparnaður af 
prentun og akstri = 1,7 
stöðugildi á ári (3.157 
klst)



Kolefnisfótspor



Byggingarstjórar, iðnmeistarar og hönnuðir
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