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Málið varðar umsagnir um frumvörp.

Athuoasemdir við Mannvirkiafrumvarpið frá stiórn Félags bvaainaarfulltrúa:

1. Mannvirkiafrumvarpið:

Frumvarp til laga 
um mannvirki

Nokkrar athugasemdir við frumvarpið:

Við 5. lið 5. areinar sbr. einnig 48. arein.

Ákvæði um miðlægan gagnagrunn eins og þau eru nú í frumvarpinu verði felld út.

Flestir byggingarfulltrúar hafa nú þegar tölvukerfi sem notuð eru við heildarstjórn málaflokksins þar 
með talið málasvið skipulagsfulltrúa enda þarfmálaskrá skipulagsfulltrúa að vera mjög aðgengileg 
byggingarfulltrúa.
í  sumum tilvikum eru tölvukerfin hluti af umhaldi annarrar stjórnsýslu viðkomandi sveitarfélags.

Ákvæði 48. ar. eru óliós þar segir að Byggingarstofnun skuli starfrækja miðlægan 
gagnagrunn og að byggingarfulltrúum og slökkviliðum skulu hafa aðgang að honum 
endurgjaldslaust.
í skýringum við greinina segir m.a. [...] í gagnagrunninn má hugsa sér ( sic I)
Að verði færðar inn umsóknir um byggingarleyfi og fylgigögn þeirra, hönnunargögn á 
rafrænu formi, niðurstöður úttekta, vottorð sem gefin eru út vegna mannvirkjanna auk 
skoðunarhandbók, gátlista og leiðbeininga [...]
Verði þetta að veruleika er fjarri þvi að aðgangur sveitarfélaga að gagnagrunninum verði ókeypis. 
Því vinna við skráningu mun vaxa og sumt sem hugmyndir eru um að skrá er óþarft, er 
byggingarfulltrúum gert að stórauka skráningu gegn ókeypis aðgangi að eigin upplýsingum! 
Afskrifa verður núverandi tölvukerfi með tilheyrandi viðbótarkostnaði við að yfirfæra núverandi 
upplýsingar i  nýtt tölvukerfi.
Þá mun reksturs eins tölvukerfis leiða til stöðnunar þar sem í dag er samkeppni um gerð og 
þjónustu fyrir hendi. Uppbygging þeirra tölvukerfa hefur öll verið að frumkvæði byggingarfulltrúa 
þessi kerfi eru i  stööugri þróun.
Verksvið byggingarfulltrúa er ekki einungis bundið útgáfu byggingarleyfa og framkvæmd eftirlits, 
byggingarfulltrúar hafa með höndum eftirlit með viðhaldi húsa og lóða, skilmálaeftirlit annast 
umsagnir um veitinga- og starfsleyfi, sinna hverskyns kvörtunarmálum og margt fleira. Allt þetta 
kallar á skráningu og umhald eigi stjórnsýsla að vera í samræmi við nútimakröfur.
Harðvirað tölvukerfi Byggingarstofnunar mun ekki þjóna þeim þörfum sem fyrir hendi eru ,heldur 
leiða til tviverknaðar, tvistra umhaldi og auka kostnað.
Nægjanlegt ætti að vera að gera kröfu um hvað byggingarfulltrúar eigi að skrá að lámarki og að 
Byggingarstofnun hafi þar fullan aðgang að.

Við 8. qrein.

Rök:

Við 2.mgr. bætist á eftir orðunum brevta bví L .l .svipmóti bess eða formi. T...1



Þrátt fyrir að kröfur tii útlits séu að einhverju leyti settar fram i deiliskipulagsskilmálum verður að 
meta fagurfræðileg áhrif bygginga við samþykkt byggingarleyfis. Eldri deiliskipulög tóku ekki til 
þessa þátta þannig að stór hluti byggingararfleiðarinnar lítur sínum eigin lögmálum sem ber að 
varðveita innan viðeigandi marka.

8.gr. Bvgqinaarskvldar framkvæmdir - síðasta málsgrein

Varði breyting á mannvirki skv. 2. mgr. einungis útlit og form skal leita eftir samþykki sveitarstjórnar í 
samræmi við ákvæði skipulagslaga, sbr. 2. mgr. 37. gr. skipulagsfrumvarpsins.

Laga þarf textann til samræmis þvi sem lög og reglur gera ráð fyrir, því þetta gengur ekki svona ef 
breytingar eru gerðar á samþykktum teikningum án þess að það brevtist í  okkar fælum.

14. gr. Ábyrgð eiganda mannvirkis -  d) liður
Bæta þessu við liðinn:
.. .sama gildir um samrræmingaraðila

Við 17. arein

Ótækt er að Byggingarstofnun geti gripið inn í málsmeðferð sveitarstjórnar 
( byggingarfulltrúa) með þeim hætti sem ráð er fyrir gert í greininni og síðan taki 
byggingarfulltrúi við málinu að nýju.
Nægjanlegt ætti að vera að Byggingarstofnun gæti beitt ákvæðum um dagsektir i  þeim tilvikum sem 
um er rætt í greininni.

Við 3. mar.26.areinar 

Byggingarstjóra er ekki heimilt að taka að sér ábyrgð á hönnun eða einstökum verkþáttum 
mannvirkjagerðar sem hann fer með byggingarstjórn á.

Aths.
Þetta ákvæði mun leiða afsér aukin byggingarkostnað og spyrja má til hvers erþá verið að setja 
ýtarleg ákvæði um gæðakerfi i  mannvirkjalögin ??

Við 47. grein 7. liður 

í liðnum kemur fram að setja skuli ákvæði um framkvæmd áfangaúttekta, öryggisúttektar og 
lokaúttektar.

Aths.
I greinina vantar að bæta inn ákvæði um fokheldisúttekt. Það er mikilvægtþar sem byggingarár 
húss er miðað við fokheldisstig og fasteignaskatta skal greiða frá því byggingarstigi. Jafnvel þyrfti 
að vera heimild til byggingarfulltrúa að úrskurða hvenær bygging skuli tekin til fasteignarmats þegar 
ekki er tilkynnt um fokheldi eins og nú eru brögð af. Þá skal haft I huga að verndun bygginga er nú 
miðuð við byggingarár og því mikilvægt að rétt sé skráð. Skilgreina úttektir 
i  3. grein.

47. gr. Setning reglugerða.
Bæta við i  lok greinarínnar:
Þegar sérstaklega stendur á getur ráðherra að fenginni umsögn Byggingarstofnunar veitt 
undanþágu frá einstökum greinum byggingarreglugerðar.

Er ekki nauðsynlegt að / undantekningartilvikum sé opin gátt, mál getur endað í blindgötu því 
einhver ákvæði í lögunum geta orkað tvímælis og verið of fortakslaus.

Ákvæði til bráðabirgða -  8. liður



Eðlilegt samræmi að umrædd undanbáaa gildi einnig um 2. máslið 2. mgr. 8. gr. þ.e. um eftiríit 
byggingarfulltrúa.
Þarna er t.d. verið að veita undanþágu á dreifikerfí sem liggja um fleiri en eitt sveitarfélag og því 
mismunun að veita ekki undanþágu, jafnvel sama aðila, efþað er aðeins í einu sveitarfélgagi. 
Umræddur málsliður e r :
Sama gildir um nýframkvæmdir við fráveitumannvirki og dreifi- og flutningskerfi rafveitna, hitaveitna, 
vatnsveitna og fjarskipta og breytingar á slíkum mannvirkjum, enda sé um að ræða meiri háttar 
breytingar á hönnunarforsendum eða staðsetningu slíkra mannvirkja

Almennar athuaasemdir við frumvaroið:

1. Hvers vegna er faiiið frá kröfu um starfsábyrgðartryggingar ??
2. Ákvaeði um glldistöku í frumvarpinu er alltof brött.
3. Samkvæmt frumvarpinu skal ráðherra setja fjölda reglugerða í þeim verða ákvæði

sem taka verður tillit til við gerð verklagsreglna handbóka og gátlista sem hljóta að 
hafa áhrif á gerð gæðakerfa.

4. Allir aðilar í kerfinu eiga að vera með virk gæðakerfi sem taka mun langan tíma að 
semja og innleiða. Þetta á allt að gera á mesta þenslutíma í íslandssögunni á sama 
tíma og ekki er hægt að manna stöður tæknimanna í kerfinu.
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