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1. Inngangur 
Tilgangur þessa staðals er að auka gæði þjónustu og ánægju viðskiptavina 
bifreiðaverkstæða, vélaverkstæða, málningarverkstæða, réttingarverkstæða, 
smurstöðva, söluaðila notaðra varahluta og rúðuverkstæða. 
 
Fyrirtæki sem vottuð eru samkvæmt þessum staðli skuldbinda sig til að uppfylla kröfur 
hans.  
 
Fyrirtæki eru vottuð til þriggja ára í senn og sæta reglubundnu eftirliti af ytri aðila á 
þessum þremur árum.  
 

2. Umfang 
Umfang staðalsins nær til eftirfarandi starfssemi: 

• þjónustu  bifreiðaverkstæða 
• þjónustu vélaverkstæða 
• þjónustu málningarverkstæða 
• þjónustu réttingarverkstæða 
• þjónustu smurstöðva 
• þjónustu söluaðila notaðra varahluta 
• þjónustu rúðuverkstæða 

3. Hugtök 
Gæði – það að hvaða marki safn tiltekinna eðlislægra eiginleika uppfyllir kröfur 
Krafa – þörf eða væntingar sem er yfirlýst, almennt undirskilin eða skyldubundin 
Viðskiptavinur – fyrirtæki eða einstaklingur sem tekur við þjónustu (geta verið innan 
eða utan fyrirtækis) 
Stjórnkerfi – kerfi til að setja fram stefnu og markmið og til að ná þessum markmiðum 
Ferli – safn samtengdra eða samverkandi athafna sem umbreytir ílagi í frálag 
Frábrigði – það að uppfylla ekki kröfu 
Úrbætur – ráðstafanir til að eyða orsök frábrigða eða annarra óæskilegra atriða sem 
hafa komið upp 
Skrá – skjal þar sem tilgreindur er árangur sem hefur náðst eða færðar sönnur fyrir 
starfsemi sem farið hefur fram 
Rýni – starfsemi til að ákvarða hvort viðfangsefnið henti eða sé fullnægjandi og 
nægilega virkt til að ná settum markmiðum 
Skjal – upplýsingar, gögn sem hafa merkingu bæði rafræn og skrifuð 
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4. BGS kröfur til stjórnkerfis 
4.1. Umfang 

Þessi kröfulýsing myndar ramma utan um þjónustu bifreiðaverkstæða, vélaverkstæða, 
málningarverkstæða, réttingarverkstæða, smurstöðva, söluaðila notaðra varahluta og 
rúðuverkstæða og leggur áherslu á ánægju viðskiptavina. 
 

4.2. Skjalastjórnun 
Öll skjöl varðandi gæði skal flokka og varðveita. Það á jafnt við um drög, útgefin skjöl, 
uppfærslur skjala og dreifingu þeirra. Skjölin skulu vera á ábyrgð æðstu stjórnenda 
fyrirtækisins. 
 

Gæðastefna 
Gæðastefna fyrirtækisins skal vera skjalfest, undirrituð af framkvæmdastjóra, 
endurskoðuð reglulega og öllum starfsmönnum ljós. Í henni þarf að koma fram stefna 
fyrirtækisins um: 

• þjónustu við viðskiptavini 
• stöðugar umbætur 
• þjálfun og hæfni starfsmanna 
• annað það sem fyrirtækið telur að koma þurfi fram 

 

5. Ábyrgð 
5.1. Hlutverk ábyrgð starfsmanna 

Ábyrgð og völd starfsmanna sem hafa áhrif á gæði þjónustunnar skulu vera skilgreind, 
sérstakleg fyrir eftirfarandi þætti: gæði (þjónustustjóri), sölu- og markaðsmál 
(framkvæmdastjóri), þjónustuferli (starfsmenn á verkstæði) og öryggi- og vinnuvernd 
(öryggisstjóri). Fyrirtækið skal hafa ábyrgðartryggingu og minnst einn starfsmann með 
meistararéttindi í bílgreinum.  
 

5.2. Æðstu stjórnendur 
Æðstu stjórnendur skulu tryggja að kröfum viðskiptavina, laga og reglugerða sé mætt 
með það að markmið að veita viðskiptavinum ánægju með þjónustu. 
 

5.3. Þjónusta 
Þjónusta fyrirtækis skal vera skilgreind og skjalfest í þjónustuferli eða ferlum sem við 
eiga  um starfsemina (sjá viðauka 4-10).  
 

5.4. Viðskiptavinir 
Skjalfesta skal skilmála þjónustu s.s.: 

• samskipti, m.a. ef kostnaðarmat og verkbeiðni tekur breytingum  



BGS Staðall - Útgáfa 5.0:2013        ©BSI á Íslandi 

4.11.2013  bls. 4 af 18 

• framkomu við viðskiptavini 
• rýni og staðfestingu á kröfum varðandi þjónustu fyrir viðskiptavini 
• meðhöndlun eigna viðskiptavina og ábyrgð  
• samskipti við viðskiptavini varðandi ánægju, kvartanir og sáttaþjónustu sem er í 

boði 
• vöktun og mælingu þjónustu (kvartanir/endurkomur) 
• greiningu á ánægju viðskiptavina 
• rétt til riftunar samkvæmt þjónustu og kaupalögum 

 
 

6. Móttaka og aðstaða 
6.1. Móttaka og aðstaða 

Móttaka skal aðskilin frá verkstæði og vera snyrtileg og þjóna sem best þörfum ólíkra 
viðskiptavina, s.s. eldra fólks og fatlaðra.  
Í móttöku verkstæðis fyrir viðskiptavini skulu liggja frammi upplýsingar um þá þætti 
sem fram koma í 5.3 (skilmálar þjónustu) og 7.1 (einingarverð) ásamt kvartanablaði. 
Einnig skulu meistarabréf, gæðastefna, starfsleyfi fyrirtækis, vottun BGS og 
upplýsingar um hvað BGS vottun stendur fyrir vera til staðar.  
 
Öll aðstaða utan sem innan skal vera snyrtileg og hreinlæti gott. Verkstæðið skal vera 
reglulega þrifið og haldið þrifalegu og skulu starfsmenn tileinka sér góða umgengni á 
verkstæði og vera í hreinum göllum merktum nafni þeirra eða verkstæðis (lógó). 
Æskilegt er að bílastæði séu merkt fyrir viðskiptavini fyrir utan eða í námunda við 
verkstæði.  
 
Öruggt stjórnkerfi fyrir lykla viðskiptavina skal vera til staðar. Öll aðstaða skal uppfylla 
kröfur laga og reglugerða, s.s. varðandi brunamál, heilbrigðismál og öryggis- og 
vinnuvernd. Allar athugasemdir úr opinberu eftirliti, s.s. bruna–, vinnu– og 
heilbrigðiseftirliti skal meðhöndla sem umbætur (umbótaverkefni) og bregðast við þeim 
eins fljótt og auðið er. 

6.2. Starfsfólk 
Kröfur um þjálfun, menntun eða hæfni starfsmanna skulu vera skilgreindar. 
 
Halda skal skrár um þjálfun, menntun og hæfi starfsmanna. Þar skal m.a. skrá alla 
öryggis og vinnuverndarþjálfun sem starfsmenn fá. Í skrána skal skrá jafnt stuttar 
kynningar sem lengri námskeið.  
 
Taka skal mið af tæknilegri þekkingu, menntun, þjálfun og hæfni þegar ákvarðað er 
hver framkvæmir viðgerð á ökutæki.  

6.3. Birgjar 
Lista yfir birgja skal viðhaldið og endurskoða reglulega með hliðsjón af 
afhendingartíma, gæðum og verði. Skrár skulu haldnar um frammistöðu birgja. 
Undirverktaka, s.s. hjólastilling, skipti á dekkjum, skal byggja á samningi. 
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7. Þjónusta 
Skilgreina skal alla þá þjónustu sem fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum (sjá 
viðauka 4-10). 

7.1. Kostnaðarmat og verkbeiðni  
Einingaverð sem er grunnur að kostnaðarmati skal liggja fyrir af hálfu fyrirtækis. 
Ef stoðþjónusta er í boði skal hún vera skilgreind og upplýsingar um hana og kostnað 
komi fram, t.d. lán á bifreið. 
 
Gera skal verkbeiðni á verkið þar sem fram skal koma áætlaður afhendingartími 
ökutækis, að ytra útlit ökutækis hafi verið kannað og áætlaður kostnaður viðgerðar. 
Samþykki viðskiptavinar skal liggja fyrir um ofangreinda hluti og skrá viðhaldið. 

7.2. Aðferðir 
Aðferðir verkstæðis skulu vera skilgreindar m.a. til að tryggja að unnið sé eftir 
leiðbeiningum framleiðanda ökutækis.  
 
Ef upplýsingar eru ekki til staðar á verkstæði þarf þjónustustjóri að meta þá áhættu 
sem fylgir slíkri viðgerð og skal hann gera viðskiptavini það ljóst. 
 

7.3. Efni  
Samþykktur efnislisti skal vera til staðar um þá íhluti sem notaðir eru. 
 

7.4. Tæki og tól 
Listi yfir þau tæki og tól sem þarfnast eftirlits, samanburðarprófunar eða kvörðunar skal 
vera til staðar og skulu þau tæki listuð upp sérstaklega og sæta eftirliti, 
samanburðarprófun eða kvörðun samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda. Skrár um 
eftirlit, samanburðarprófun eða kvörðun skulu haldnar. 
 

7.5. Innra eftirlit 
Öll þjónusta (viðgerðir) skal vöktuð í samræmi við skilgreindar kröfur (verkbeiðni) og 
skal vera í samræmi við viðeigandi þjónustuferli  (sjá viðauka 4-10) og sú vöktun 
skráð. Skoðun/vöktun skal gerð af öðrum en þeim sem framkvæmdi þjónustu.  
Innri eftirlitsskrár skulu geymdar í fyrirfram skilgreindan tíma, að lágmarki í 1 ár. 

7.6. Afhending ökutækis/reikningar 
Fjarlægðir hlutir skulu vera aðgengilegir viðskiptavini til skoðunar þegar afhending 
ökutækis fer fram þegar við á. Förgun slíkra hluta skal vera í samræmi við lög.  
 
Reikningar skulu innihalda upplýsingar um: 

a) nafn og heimilisfang verkstæðis, kennitölu og virðisaukanúmer 
b) nafn og heimilisfang viðskiptavinar og númer verkbeiðna þar sem við á  
c) dagsetningu reiknings 
d) tegund, módel, skráningarár, skráningarnúmer bifreiðar 
e) umfang þjónustu og ábyrgð sem veitt er 
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f) gjald vegna veittrar þjónustu, alla varahluti, fylgihluti og auka kostnað með og 
án vsk. 
g) skilgreiningar og skilmálar samnings (tilvísanir) 

7.7. Komið í veg fyrir frábrigði í þjónustu 
Fyrirtækið skal stöðugt tryggja að þjónustan uppfylli kröfur varðandi 
þjónustuskilgreiningar fyrirtækisins.  
Öll þjónusta (viðgerðir) skal vera vöktuð í samræmi við skilgreindar kröfur (verkbeiðni) 
og valdra þjónustuferla (viðauka 4-10) í umfangi fyrirtækis og sú vöktun skráð. Sú 
skoðun/vöktun skal gerð af öðrum en þeim sem framkvæmdir þjónustuna.  

8 Umbætur og greining gagna 
Skipulögð starfsemi, hönnuð til að vakta og bæta þjónustu, skal vera til staðar. 
Mælanleg þjónustumarkmið varðandi þjónustu eiga að liggja fyrir og hlutverk og 
ábyrgð í tengslum við umbætur á þjónustu vel skilgreind. Umbótum á þjónustu skal 
vera stjórnað, þær mældar og regluleg samantekt gerð á þeim. 
 
Rýni kvartanna, frábrigða, ábendinga og endukoma skal leiða til umbóta. Sérstaklega 
skal huga að: 

a) Fjölda og eðli kvartana viðskiptavina (endurkomum) 
b) Ánægju með þjónustu (s.s. þjónustukönnun) 

 
Sérstaklega skal horft til orsaka við rýni. 
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 Viðauki 1 – Málningar- og réttingarverkstæði 
Sértækar kröfur til málningar- og réttingarverkstæða 
 
Viðauki við BGS staðal (kafli 5.2)  
Tegundir viðgerða, skilgreiningar, hæfni og tæki sem þurfa að vera til staðar. 
 

Tegund 
viðgerðar Skilgreining Hæfni Búnaður 

 
1. Útlit 

 
Minniháttar skemmdir 
• Dældir – málning 

ekki skemmd. 
• Stuðari genginn úr 

stað. 
• Minniháttar 

lakkskemmd á einum 
afmörkuðum hluta 
ytra byrðis. 

• Minniháttar skemmd 
á ytra byrði. 

 
Viðgerð gæti náð yfir tvo 
hluti ytra byrðis s.s. hurð 
og bretti. 
 
Viðgerð gæti falið í sér að 
skipta út hlut sem er 
boltaður á þar sem 
skemmdin væri þess 
eðlis að það svaraði ekki 
kostnaði eða viðgerð 
hentaði ekki. 
 
Viðgerð gæti verið 
framkvæmd af 
þjónustubíl.  
 
Hlutir sem eru eingöngu 
boltaðir á s.s. vélarhlíf, 
hurðir, bretti,  afturhleri 
og stuðarar. 
 
Undanskilin eru skipti á 
yfirbyggingu og grind 
(undirvagni). 
 

 
Þjálfun í aðferðum við 
litlar og meðal stórar 
viðgerðir til að laga dæld 
án þess að skemma lakk, 
þar sem með lægni eru 
notuð viðeigandi 
sérsniðin búnaður. 
 
 
Einhver hæfni í að 
endurvinna yfirborð fyrir 
málningu. 
 
Almenn hæfni í 
viðgerðum á ytra byrði, 
véla-, rafmagns- og 
skreytingaviðgerðum 
(V.R.S.; EN: M.E.T., 
mechanical, electical and 
trim) og í lakkviðgerðum, 
með viðeigandi hæfni  
miðað við umfang 
viðgerðar sem fara þarf 
fram. 
 
Notkun viðeigandi 
viðgerða aðferða.  
 
Lágmarkshæfniskröfur: 
Bílasmiður/bílamálari/ 
bifvélavirki eða nemi í 
starfsþjálfun. 
 

 
Tæki hönnuð til að laga 
dældir án þess að 
skemma lakk. 
 
Tæki við litlar og 
meðalstórar viðgerðir, 
almenn tæki, tæki fyrir 
litajöfnun, málun og 
þurrkun. 
 
Greining, viðgerð og 
endurvinnsla á yfirborði 
plasthluta.  
 
Ýmis minni búnaður fyrir 
réttingaverkstæði. 
 
Handverkfæri og tæki 
fyrir endurvinnslu á 
máluðu yfirborði. 
 
Sprautuklefi. 
 
Viðeigandi búnaður fyrir 
ryk- og loftræsingu. 

 
2. Burðavirki - 
stál 

 
Viðgerð felur í sér að 
skipta út og gera við einn 
eða fleiri hluta ytra byrðis. 
 
Viðgerð og skipti á 
soðnum og tengdum 
hlutum og á ytra byrði, 
s.s. á aftari hluta 
bifreiðar, þröskuldum. 

 
Almenn hæfni í 
viðgerðum á ytra byrði og 
í lakkviðgerðum, með 
viðkennda hæfni og 
reynslu sem er í 
samræmi við umfang 
viðgerðar sem fara þarf 
fram, þar á meðal 
varðandi viðurkenndar 

 
Allur búnaður fyrir 
réttingaverkstæði, þar á 
meðal suðutæki í 
samræmi við tegund 
efnis, réttingarbekkir, 
mæli-og stillitæki fyrir 
hjóla- og stýrisbúnað. 
 
Allur sértækur búnaður 
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Meiri háttar skemmdir 
sem krefjast viðgerðar og 
skipta á burðavirki, m.a. 
grind (undirvagni) og 
sérstyrktu stáli (EN: 
UHSS – Ultra High 
Strength Steel). 
 
Skipti á yfirbyggingu og 
grind (undirvagni). 
   

aðferðir við tengingar, 
samsetningar og suður. 
 
Notkun viðeigandi 
viðgerða aðferða.  
 
Lágmarkshæfniskröfur: 
Bílasmiður/bílamálari/ 
Meistari í bílgreinum. 
Viðurkennt suðupróf, 
hjóla og burðavirkispróf.  
 

fyrir tengingar og 
samsetningu s.s. hnoð, 
og fylliefni. 
 
Fullbúinn sprautuklefi. 
 
Viðeigandi búnaður fyrir 
ryk- og loftræsingu.  

 
3. Burðavirki - 
ál og 
plastviðgerðir 

 
Viðagerðir á sérstöku 
burðavirki bifreiða þar 
sem notast er við 
samsetta byggingatækni 
t.d. ál, trefjaefni og plast 
og krafist er að 
ákveðnum aðferðum sé 
fylgt. 

 
Almenn hæfni í 
viðgerðum á ytra byrði og 
í lakkviðgerðum, með 
viðkennda hæfni og 
reynslu sem er í 
samræmi við umfang 
viðgerðar sem fara þarf 
fram, þar á meðal 
varðandi viðurkenndar 
aðferðir við tengingar, 
samsetningar og suður. 
 
Viðkennd þekking á 
sértækum efnum.  
 
Lagmarkshæfniskröfur: 
Bílasmiður / bílamálari /  
meistari í bílgreinum. 
 
Viðurkennt suðupróf, 
hjóla og burðavirkispróf.  
 

 
Allur búnaður fyrir 
réttingaverkstæði, þar á 
meðal suðutæki í 
samræmi við tegund 
efnis (t.d. í samræmi við 
ráðleggingar 
bifreiðaframleiðanda eða 
Thatsham), 
réttingarbekkir, mæli-og 
stillitæki fyrir hjóla- og 
stýrisbúnað. 
 
Hæfileiki til að aðskilja 
viðgerðir þar sem 
mengun milli efna gæti 
átt sér stað. 
 
Allur sértækur búnaður 
fyrir tengingar og 
samsetningu s.s. hnoð, 
og fylliefni. 
 
Fullbúinn sprautuklefi. 
 
Viðeigandi búnaður fyrir 
ryk- og loftræsingu.  
 

 
 
(kafli 5) Ábyrgð. Réttingarverkstæði skal tilnefna fastráðinn starfsmann sem 
tæknilegan stjórnanda. Hann skal vera hæfur og hafa reynslu og bera ábyrgð á að 
unnið sé samkvæmt kröfum til réttingarverkstæða og að réttur aðili vinni viðeigandi 
verkþátt. Hæfur aðili  telst vera maður sem hefur réttindi sem bílasmiður / bílamálari / 
bifvélavirki.  
 
(Kafli 6.2) Starfsfólk. Aðeins viðurkenndir einstaklingar geta framkvæmt hjóla- og 
burðavirkispróf. Ef slíkur aðili er ekki á réttingarverkstæði og slíkt framkvæmt utan 
réttingarverkstæðis skal fyrirtækið sýna fram á að undirverktaki sé viðurkenndur aðili. 
 
(Kafli 7.1) Kostnaðarmat og verkbeiðni – Með verkbeiðni skulu vera leiðbeiningar frá 
framleiðanda sem styðjast á við í viðgerðinni og skulu þær fylgja bifreiðinni á meðan á 
viðgerð stendur og skal skrá haldin. 
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Áður en ökutæki er ekið inn á verkstæði skal taka horn í horn myndir af ökutækinu. 
Reynast aðrar skemmdir vera á ökutækinu en fram kemur í Cabas skoðun skal 
tilkynna það eiganda. 

Réttingarverkstæði skulu notast við CABAS kerfi eða sambærilegt kerfi til að útbúa 
kostnaðarmat, verkbeiðni og til að tryggja rekjanleika varahluta. 
 
(Kafli 7.5) Innra eftirlit. Meðan á viðgerð stendur skal skrá eftirfarandi upplýsingar: 
Dagssetningu og tíma við upphaf og lok einstakra viðgerðarþátta. 
Lýsingu á einstökum viðgerðarþáttum, ásamt því hver framkvæmdi. 
Mæliniðurstöður við lok viðgerðar, s.s. frá réttingarbekk og mæli- og stillitækjum fyrir 
hjóla- og stýrisbúnað. Skrár skulu haldnar. Taka skal ljósmyndir af 
burðarvirkisviðgerðum. 
 
Málningar og réttingarverkstæði skuldbinda sig með vottun BGS til að undirgangast 
faglega úttekt sem er framkvæmd einu sinni ári.  Þá er valið handahófskennt eitt 
ökutæki þar sem farið er faglega yfir viðgerð ökutækis og hún borin saman við 
upplýsingar í CABAS. Ef frábrigði eru á niðurstöðum faglegrar úttektar skal meðhöndla 
þau samkvæmt úrbótaferli fyrirtækisins. 
 
Við mat og skoðun á lakki er stuðst við málningarkröfur BGS*.  
 
*Málningarkröfur BGS er að finna á www.cabas.is  

http://www.cabas.is/
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Viðauki 2 – Notaðir varahlutir 
 
(Kafli 7.1) Kostnaðarmat og verkbeiðni. Verð notaðra  varahluta skal liggja fyrir af hálfu 
söluaðila notaðra varahluta.  Í pöntunum á notuðum varahlutum skal koma fram; 
akstursstaða ökutækis, árgerð, tegund og undirtegund, vélastærð, eldsneyti og hvort 
um sjálfskipt eða beinskipt ökutæki er að ræða. Samþykki viðskiptavinar skal liggja 
fyrir um ofangreinda hluti og skrám viðhaldið. 
Afhendingarseðill skal fylgja notuðum varahlutum með upplýsingum um akstursstöðu 
ökutækis, árgerð, tegund, og undirtegund, vélastærð, eldsneyti og hvort um sjálfskipt 
eða beinskipt ökutæki er að ræða. 
 
(Kafli 6.2) Starfsfólk. Krafa um hæfni: Að lágmarki einn bifvélavirki og/eða 
bifreiðasmiður skal  starfa við fyrirtækið og bera ábyrgð á niðurrifi ökutækja og 
lokaskoðun notaðra varahluta. 
 
(Kafli 7.5) Innra eftirlit. Skrár yfir lokaskoðanir notaðra varahluta skulu haldnar til að 
mæta sem best kröfum viðskiptavina. Notaðir varahlutir skulu flokkaðir til sölu, gallaðir 
eða til förgunar. Halda skal skrá um lokaskoðun notaðra varahluta til sölu og gallaðra 
varahluta þar sem fram koma upplýsingar um skráningarnúmer ökutækis, aksturstöðu, 
árgerð, tegund og undirtegund, vélastærð, eldsneyti og hvort um sjálfskipt eða 
beinskipt ökutæki er að ræða.   
 
(Kafli 7.6) Afhending ökutækis / reikningar. Notaðir varahlutir sem á að farga skulu 
vera aðskildir frá notuðum varahlutum til sölu. Við niðurrif ökutækja skal fylgja lögum 
og reglugerðum um förgun spilliefna og skrá haldnar. Förgun slíkra hluta skal vera í 
samræmi við lög og reglugerðir og skrár haldnar.  
 
Gallaðir notaðir varahlutir skulu aðskildir frá notuðum varahlutum sem eru í lagi og 
notuðum varahlutum sem skal farga. 
 
Ef notaðir varahlutir eru seldir gallaðir skal samþykki kaupanda liggja fyrir um slíkan 
galla og skrá um það haldin. 
 
Undanþága er gerð á ákvæði í kafla 5 í staðlinum um einn starfsmann á verkstæði með meistararéttindi 
í bílgreinum. 
 
Athugasemd 
Tölvupóstur er ígildi samþykkis 
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Viðauki 3 – Rúðuskipti 
 
Viðauki 3.1. Verklag 
Skjalfest verklag skal vera til staður fyrir rúðuskipti. 
 
Verklagið þarf að tryggja eftirfarandi: 
 
Áður en rúðuskipti fara fram skal kanna hvort rúðuskipti hafi áhrif á burðavirki ökutækis 
samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda bifreiðar.  
 
a) Hafi rúðuskiptin ekki áhrif á burðarvirki ökutækis skulu rúðuskipti fara fram 

samkvæmt verklagi þar um. 
b) Hafi rúðuskipti áhrif á burðarvirki skal „hæfur aðili“* hafa umsjón og bera ábyrgð á 

verkinu. Undirskrift hans skal liggja fyrir um að rúðuskiptin hafa farið fram 
samkvæmt leiðbeiningum framleiðenda. 

 
Viðauki 3.2 – Efni til rúðuskipta 
Skjalfesta skal efnislista verkstæðis með þeim efnum sem nota má til rúðuskipta og 
skal koma fram í því skjali hvaða efni mega vinna saman. 
 
Leiðbeiningar um notkun efna til rúðuísetningar frá framleiðanda skulu vera til staðar á 
verkstæði. Ef leiðbeiningar frá framleiðanda kveða á um þurrktíma efna skal hann 
skráður. 
 
Starfsmenn í rúðuskiptum skulu hafa hlotið þjálfun í notkun efnanna. 
 
 
Undanþága er gerð á ákvæði í kafla 5 í staðlinum um einn starfsmann á verkstæði með meistararéttindi 
í bílgreinum.  
 
*Hæfur aðili er faglærður aðili (bifreiðasmiður) sem skal hafa lokið menntun, þjálfun hjá viðurkenndum 
aðila í rúðuskiptum s.s. framleiðanda efna. 
 
 



Viðauki 4 – Þjónustuferli bifreiðaverkstæða 
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Viðauki 5 – Þjónustuferli vélaverkstæða 
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Viðauki 6 – Þjónustuferli málningarverkstæða 
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Viðauki 7 – Þjónustuferli réttingarverkstæða 
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Viðauki 8 – Þjónustuferli smurstöðva 
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Viðauki 9 – Þjónustuferli sölu notaðra varahluta 
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Viðauki 10 – Þjónustuferli rúðuverkstæða 
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