
 

Leiðbeiningar 

6.8.3 
Útgáfa 2.6 

Dags. 22.12.2020 
 

 

 

 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun  
Bls. 1 

 

 

6.8.3. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, síðari breytingar reglugerðar nr. 1173/2012, 350/2013, 
280/2014, 360/2016, 666/2016, 722/2017, 669/2018, 1278/2018 og 977/2020 

Lög um mannvirki, nr. 160/2010 

Algild hönnun snyrtinga og baðherbergja 
Í grein 6.8.3 í byggingarreglugerð segir: 

„Í byggingum sem falla undir þennan kafla og eru hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar, 

skulu a.m.k. eitt af hverjum tíu baðherbergjum og/ eða snyrtingum á hverri hæð vera fyrir 

hreyfihamlaða þó aldrei færri en eitt. Snyrtingarnar skulu taldar með í heildarfjölda snyrtinga 

hverrar byggingar og uppfylla eftirfarandi kröfur:  

a.   Stærð, grunnflötur og innrétting rýmis skal vera þannig að hindrunarlaust snúnings-

svæði, 1,80 m að þvermáli, sé framan við salerni og einnig sé hindrunarlaust svæði, 

minnst 0,90 m breitt, beggja vegna salernis. Armstoðir skulu vera beggja vegna salernis.  

b.   Undir handlaug skal vera nægjanlegt hindrunarlaust svæði svo hægt sé að komast að 

handlauginni í hjólastól.  

c.   Sturtusvæði skal vera þreplaust og minnst 1,60 m x 1,30 m að stærð. Sturtuhaus skal 

vera hæðarstillanlegur. Svæðið skal vera með vegghengdum stuðningsslám/ búnaði.  

d.   Gólf og veggir skulu vera með sýnilegum og skýrum litamun. Sama gildir um litamun 

fasts búnaðar við gólf og veggi.  

Í atvinnuhúsnæði skal a.m.k. eitt baðherbergi og/ eða snyrting á hverri hæð uppfylla kröfur 

1. mgr. um aðgengi beggja vegna salernis.  Koma skal fyrir fleiri snyrtingum fyrir hreyfi-

hamlaða á hæðinni ef vegalengd frá vinnustöð að snyrtingu er meiri en 25 m.  

Séu fleiri en ein snyrting á hverri hæð atvinnuhúsnæðis er heimilt að þær séu með aðgengi 

að salerni frá sitt hvorri hlið. Slíkar snyrtingar skulu vera með a.m.k. 0,90 m breiðu, 

hindrunarlausu svæði öðru megin salernis og hinu megin, þ.e. á þeirri hlið sem handlaugin 

er, skal vera samsvarandi svæði, a.m.k. 0,50 m að breidd. Fjarlægð milli handlaugar og 

salernis skal vera slík að hægt sé að ná til blöndunartækja af salerninu.  

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal gefa út leiðbeiningar um framkvæmd þessarar 

greinar.“   

Leiðbeiningar 

1 Í 1. mgr. 6.8.3 gr. segir:  

a „Stærð, grunnflötur og innrétting rýmis skal vera þannig að hindrunarlaust snúnings-

svæði, 1,80 m að þvermáli, sé framan við salerni og einnig sé hindrunarlaust svæði, 

minnst 0,90 m breitt, beggja vegna salernis. Armstoðir skulu vera beggja vegna sal-

ernis.“  Sjá mynd 1. 
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Mynd 1. Dæmi um snyrtingu hannaða á grundvelli algildrar hönnunar. Öll mál í mm 

b „Sturtusvæði skal vera þreplaust og minnst 1,60 m x 1,30 m að stærð. Sturtuhaus skal 

vera hæðarstillanlegur. Svæðið skal vera með vegghengdum stuðningsslám/ búnaði.“ 

Myndir 2, 3 og 4 sýna dæmi um snyrtingar með sturtusvæðum í byggingum til annarra 

nota en íbúðar.   

 
Mynd 2. Dæmi um snyrtingu með sturtusvæði. Öll mál í mm 
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Mynd 3. Dæmi um snyrtingu með aðgengi að salerni frá annarri  

hliðinni og með sturtusvæði. Öll mál í mm 

 
Mynd 4. Dæmi um snyrtingu með sturtusvæði 

2 Í 3. mgr. 6.8.3 gr. segir: „Séu fleiri en ein snyrting á hverri hæð atvinnuhúsnæðis er heimilt 

að þær séu með aðgengi að salerni frá sitt hvorri hlið. Slíkar snyrtingar skulu vera með að 

minnsta kosti 0,90 m breiðu, hindrunarlausu svæði öðru megin salernis og hinu megin, 

það er á þeirri hlið sem handlaugin er, skal vera samsvarandi svæði, að minnsta kosti   

0,50 m að breidd. Fjarlægð milli handlaugar og salernis skal vera slík að hægt sé að ná til 

blöndunartækja af salerninu.“  Sjá mynd 5. 
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1300 

 

 
1800 

Salernispappír á 
salernisstoðum 

Salerni, hæð 480 mm 

400 
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Mynd 5. Dæmi um snyrtingu með aðgengi frá annarri hlið salernis. Öll mál í mm 

Myndir 6 og 7 sýna hæð á tækjum og fylgihlutum á snyrtingu. 

 

Mynd 6. Dæmi um snyrtingu  

 

 

  

Blöndunartæki skal 
vera hægt að stýra 
með kreptum hnefa 

Vaskur með flötum botni, 
hæð 0,8 m, frárennsli 
dregið aftur 

Hindrunarlaust svæði 1,8 m í 
þvermál framan við vask og 
salerni 

Salernishæð 0,48 m 

rusl 

Hindrunarlaust 
svæði 0,9 m við 
hlið salernis 

Fellanlegar 
salernisstoðir, hæð 
0,8 m 

 Salernispappír á salernis-
stoðum 

Sápuskammtari, 
hæð 0,9 – 1,2 m 

 Pappír , 
hæð 0,9 – 
1,2 m 

Spegill, hæð 
0,9 – 1,9 m 
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Mynd 7. Dæmi um snyrtingu 
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Yfirlit yfir breytingar sem gerðar hafa verið á leiðbeiningunni: 

Útgáfa Lýsing á breytingu: Dags. 
1.0 Á ekki við 12.10.2012 

2.0 1. breyting byggingarreglugerðar 31.5.2013 

2.1 Minniháttar lagfæringar 12.2.2016 

2.2 Letur stækkað og úreltar tilvísanir fjarlægðar 26.6.2018 

2.3 Úreltar tilvísanir fjarlægðar 15.5.2019 

2.4 Tilvísanir fjarlægðar 16.10.2019 

2.5 MVS breytt í HMS 6.2.2020 

2.6 Yfirlit yfir breytingar 22.12.2020 

 


