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Viðurkenningarnefnd LAFÍ
Flutt á aðalfundi 14. maí 2012

Fyrsta Viðurkenningarnefndin 
Lagnafélags Íslands hefur starfað frá árinu 1991 og hefur veitt 

viðurkenningar fyrir lofsverð lagnaverk á hverju ári síðan. Fyrsta 
viðurkenningin var veitt fyrir „Lofsvert lagnaverk“, lagnaverkum 
í húsakynnum Sjóvá Almenna Trygginga fyrir árið 1990. Fyrsta 
viðurkenninganefndin var skipuð, Jóhannesi Zoega verkfræð-
ingi formaður, Ólafi Jóhannessyni blikksmíðameistara og Kristni 
Auðunssyni pípulagningameistara.

Aðrir nefndarmenn
Frá 1995 tók Valdimar K. Jónsson verkfræðingur við formensku 

og starfaði sem slíkur allt til ársins 2011. Með honum í nefnd-
inni voru fyrst Tryggvi Gíslason pípulagningameistari og Kristján 
Ingimundarson blikksmíðameistari. Af Tryggva tók við Stefán 
Jónsson pípulagningameistari og af Kristjáni, Ólafur Bjarnason blikksmíðameistari. Af Stefáni tók 
síðan við Páll Bjarnason pípulagningameistari. 

Bætt var við nefndina fjórða manni árið 2006 sem er Kristján Nielsen rafvirki.
Ritari nefndarinnar hefur frá upphafi verið Kristján Ottósson, framkvæmdastjóri Lagnafélags 

Íslands. 
Eina breyting á stjórn viðurkenningarnefnd nú 2012 er að Valdimar K. Jónsson lætur af störfum 

sem formaður og Þórður Ólafur Búason verkfræðingur tekur við.

21 viðurkenning
Veitt hefur verið alls 21 viðurkenning fyrir „Lofsvert lagnaverk“ heildarverk og eru þau upptalin 

í töflu hér að neðan.
Tilgangur viðurkenninganna er að efla gæðavitund þeirra aðila sem starfa á þessum vettvangi 

bæði hönnuði og iðnaðarmenn, efla þróun í lagnamálum með bættum vinnubrögðum, vanda vali 
á lagnaleiðum og lagnaefnum. 

Metnaður
Í gegnum tíðina hefur verið lögð áhersla við mat á lagnaverkum, að fyrir liggi greinargóð og 

ítarleg lýsing í handbók á samvirkni tækja og skráning á öllum tækjum Einnig liggi fyrir skýrsla 
verktaka um stillingu lagnakerfanna og tækja þeirra og að úttekt á þeim hafi farið fram. 

Síðast en ekki síst er viðurkenningin vettvangur til að efla metnað lagnamanna, metnað til að 
skila góðu verki sem er vel hannað og faglegur metnaður hafður í fyrirrúmi.

Valdimar K. Jónsson
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Sérstakt handverk
Auk viðurkenninga fyrir lofsvert lagnaverk sem veitt hefur verið á hverju ári hefur verið veitt 

nokkrum sinnum viðurkenning fyrir sérstakt lagnaverk þar sem iðnaðarmenn hafa sýnt sérstaklega 
vönduð vinnubrögð eða fyrir nýungar í lagnakerfum eins og t.d. kæliraftar þegar þeir voru fyrst 
teknir í notkun hér á landi. Einnig hefur nokkrum einstaklingum verið veitt heiðursviðurkenning 
fyrir frábært ævistarf að lagnamálum.
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