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Tilvísun: 08020800/04.00/MH

Efni: Frumvarp til laga um mannvirki.

Vísað er til bréfs umhverfisnefndar Alþingis, dags. 26. febrúar sl., þar sem Fasteignamati 
ríkisins er sent til umsagnar fhimvarp til laga um mannvirki, 375. mál á 135. löggjafarþingi 
2007 - 2008.

Af því tilefni er tekið fram að stofnunin mun i umsögn sinni aðeins víkja að þeim atriðum i 
frumvarpinu sem snerta starfsemi hennar. Fyrst er til að nefiia að Fasteignamat ríkisins telur 
það nýmæli til bóta að sett verði á fót sérstök stofhun, Byggingarstofhun, sem hafi eftirlit með 
framkvæmd laganna, yfirumsjón með stjómsýslu hvað varðar öryggi og gæði mannvirkja og 
sjái um gerð leiðbeininga og samræmingu þar að lútandi. Athygli vekur að ekki er tekið fram 
hvar Byggingarstofnun skuli staðsett, eins og oft er í nýlegum lögum sem ríkisstofnanir eru 
grundvallaðar á. Þá má velta því upp hvort það sé ekki betur í samræmi við verkefni 
stofnunar skv. 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins að hún bæri heitið Mannvirkjastofnun.

í frumvarpi til mannvirkjalaga er aflögð skylda til fokheldisúttektar og gert er ráð fyrir í VII. 
kafla frumvarpsins að áfangaúttektir fari fram á einstökum verkþáttum mannvirkis meðan á 
gerð þess stendur og öryggisúttekt áður en mannvirkið er tekið í notkun og að endingu 
lokaúttekt innan þriggja ára frá því að öryggisúttekt fór fram. Bent er á að meginreglan er sú 
að fyrsta fasteignamat mannvirkis er ákveðið eftir að byggingarfulltrúi hefur tilkynnt fokheldi 
þess, sbr. 3. og 4. mgr. 6. gr. reglugerðar skráningu og mat fasteigna nr. 406/1978. 
Sveitarfélag hefur heimild að leggja á fasteignaskatta á lóðir og mannvirki frá næstu 
mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Landskrá fasteigna, sbr. 4. mgr. 4. gr. laga 
um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 og hefur sveitarfélag hagsmuni af því að það gerist 
sem fyrst svo það fái tekjur af eigninni. Þá miðast byggingarár mannvirkis við tilkynningu 
sveitarfélags um fokheldi og er eitt grunnskráningaratriða hvers mannvirkis. Með vísan til 
framaritaðs telur stofriunin því æskilegt að skylda til fokheldisúttektar verði áfram i lögum.

Samkvæmt 19. gr. laga um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001 bera sveitarfélög ábyrgð á 
að Fasteignamati ríkisins berist upplýsingar m.a. um mannvirki sem gerð eru í umdæmi þeirra 
hvers um sig, og um breytingar á þeim og eyðingu þeirra. Það gera sveitarfélögin með því að 
forskrá upplýsingamar í Landskrá fasteigna. í 3. mgr. 8. gr. frumvarpsins er lagt til að 
Byggingarstofnun gefi út byggingarleyfi í ákveðnum tilvikum og kemur það til álita hvort 
skylda tilkynningar mannvirkja skv. framangreindri 19. gr. hvíli á Byggingarstofiiun og með 
vísan til þess hvort þörf sé á breytingu á ákvæðum IV. kafla laga nr. 6/2001 um framkvæmd 
fasteignaskráningar.

í ljósi nýmælis um að öryggisúttekt skuli fara fram áður en mannvirki er tekið i notkun er

mailto:fmr@fmr.is
http://www.fmr.is


vakin athygli á því að i undirbúningi er verkeftii á milli Fasteignamats ríkisins, Þjóðskrár, 
Hagstofu og Sambands islenskra sveitarfélaga er lýtur að því að tengja saman þjóðskrá og 
Landskrá fasteigna með nákvæmari skráningu lögheimila að markmiði. I stað þess að 
einstaklingur verði skráður til heimilis í húsi við ákveðna götu og númer þá verði hann 
skráður í tiltekna íbúð í húsinu. Með því að birta í Landskrá fasteigna hvort öryggisúttekt hafi 
farið fram þá mætti setja það sem skilyrði fyrir skráningu einstaklings til lögheimilis í húsinu 
að hún hafi farið fram.

í 60. gr. frumvarpsins segir að Byggingarstofhun skuli starfrækja gagnasafn fyrir upplýsingar 
um mannvirki um land allt. í Landskrá fasteigna eru nú þegar sameinaðar helstu skrár um 
fasteignir í landinu, þar á meðal um mannvirki, og er skráin hugsuð sem víðtækur 
gagnagrunnur sem hafi að geyma upplýsingar um fasteignir sem stjómvöld sem og 
fasteignaeigendur, almenningur og hagsmunaaðilar í landinu þurfi á að halda. Óþarft virðist 
því að starfrækja sérstakt rafrænt gagnasafn um mannvirki, en nýta þess í stað hina opinberu 
fasteignaskrá landsins. í einni skrá eða samtengingu við grunnskráningatriði hverrar 
fasteignar í Landskrá fasteigna felst hagræði, minni líkur á misræmi upplýsinga um fasteignir 
og aukið aðgengi að heildstæðu safni upplýsinga. Þar sem í Landskrá fasteigna eru skráðar 
upplýsingar um verðmætasta eignasafri landsmanna hefur verið talið mikilvægt að skráin sé 
rekin með hámarksöryggi og á árinu 2006 hlaut Fasteignamat ríkisins, fyrst ríkisstofnana hér 
á landi, vottun frá Bresku staðlastofiivininni, BSI, samkvæmt ÍST ISO/IEC 27001:2005 
staðlinum um stjómun upplýsingaöryggis fyrir gagna- og upplýsingakerfi sitt.

Að lokum er tekið fram að Fasteignamat ríkisins telur frumvarp til laga um mannvirki sé vel 
samið, skýrt og greinargott og styður framgang þess.
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