
Alþingi ,
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komudagur (OM. 0 .008
UMSÖGN UM FRUMVARP TIL LAGA UM MANNVIRKI
Mál nr. 375. Lagt fyrir Alþingi á 135.löggjafarþingi.

Sveitarfélagið Ölfuss hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um mannvirki. 
Umsagnarfrestur er til 11. apríl n.k. Hér fara á eftir athugasemdir skipulags- og 
byggingarfulltrúa. Sveitarfélagið Ölfuss áskilur sér rétt til að koma með 
ábendingar/athugasemdir á seinni stigum.

I. Kafli. Almenn ákvæðl.
1-gr.
Við lið b. bætist........henti íslenskum aðstæðum og fvrirhuauðum notum.
Við lið e. bætist........að aðgengi fyrir alla og fráaenai.

3. gr.
I. Aðaluppdrættir: í aðra línu í upptalningu komi.........stærð, og staðsetningu
mannvirkis og skiptinau bess í eianarhluta.......
3. Byggingarleyfi: I aðra línu bætist v ið .........eða breyta notkun þeirra og útliti eða
formi.
5. Byggingarvara: Brott falli úr setningu..hvers konar.. og hljóði svona: Vara sem er 
framleidd með bað fvrir auaum að hún verði varanleaur hluti af mannvirkium.
I upptalningu í skilgreiningu komi inn 18. liður er skilgreini hvað útlit oa form 
bvaainaar er.

II.Kafli. Stjórnvöld mannvirkjamála.
5.gr.
Hér er kveðið á um nýja stofnun, Byggingarstofnun, sem taki við verkefnum varðandi 
byggingarmál frá Skipulagsstofnun og brunamál frá Brunamálastofnun, sem verður 
lögð niður. Stofnunin skal tryggja samræmingu á byggingar- og eldvarnareftirliti og 
starfsemi slökkviliða um allt land í samráði við viðkomandi stjórnvöld. Henni er einnig 
ætlað að annast leiðbeiningar, fræðslustarf, setja verklagsreglur o.fl. og annast ýmsa 
þætti stjórnsýslu hvað þessi mál varðar.

Umsögn:
Það verður að teljast jákvætt að sett sé á laggirnar sérstök stofnun þar sem hægt er 
að byggja upp sérþekkingu varðandi byggingarmál og samræma byggingareftirlit o.fl. 
Hingað til hefurþað verið í höndum byggingarfulltrúa að samræma störfsín og miðla 
þekkingu sín á milli að eigin frumkvæði.

í 5. gr. Er fjallað um Byggingarstofnun. 17. ar. Sem fiallar um hlutverk 
Bvaainaarstofnunar við eftirlit bvaainaarfulltrúa. er laat til að bessi arein falli út. Hér er 
um miðstvrinau að ræða. Nevtendastofa er með eftirlit með bvaainaarvörum. Tel að 
um tvívinnu sé að ræða.

Gerð er athuaasemd við lið 8. í uDDtalninau um hlutverk Bvaainaarstofnunar. 
Bvaainaarstofnun er stiórnsvslustofnun oa tekur fvrir mál sem úrskurða barf um oa 
gefa umsaanir um. Oeðlileat erað Bvaainaarstofnun sé einnia að aefa út



bvaainaarlevfi oa annast eftirlit með framkvæmdum. Hvernia mun bvaainaarstofnun 
skrá inn í miðlæaan aaanaarunn?

6. gr. Forstjóri Byggingarstofnunar og annað starfsfólk.
Hér barfað koma skvrt fram að starfsmenn Bvaainaarstofnunar vinni ekki störfsem 
koma til afareiðslu hiá bvaainaarfulltrúa embættum.

7. gr., 3. mgr. Hér talið udd  hver menntun bvaainaarfulltrúa eiai að vera. Þessa arein 
má útvíkka bannia að krafist verði háskólamenntunar oa menntunar á sviði 
bvaainaarmála.

Ill.kafli. Byggingarleyfi.
8.gr.
Hér er útgáfa byggingarleyfa falin byggingarfulltrúa eða í vissum tilvikum 
Byggingarstofnun án staðfestingar sveitarstjórnar. Byggingarnefndir eru lagðar niður. 
í umsögn með þessum lið frumvarpsins segir að þróunin hafi verið í það átt að 
sveitarfélög óski eftir að láta málið í auknum mæli í hendur embættismanna.

Umsögn:
Tekið er undir þá umsögn með frumvarpinu að þar sem stefnumótandi atriði varðandi 
byggingar eru skilgreind í skipulagslögum og því í höndum kjörinna fulltrúa, sé 
eðlilegt að mat á tæknilegum atriðum sé f höndum faggiltra embættismanna, sem 
hafa tækniþekkingu og forsendur til þess mats, fremur en kjörinna fulltrúa.

í annarri línu komi inn á eftir...breyta notkun þess, útliti oa formi nema að fengnu 
leyfi....

Það sem fjallað er um í þessari grein hvað skal gefa byggingarleyfi út fyrir, þarfað 
skýra betur.

Fialla barfum ábvrað bvaainaarfulltrúa. Hvers veana er bvaainaarfulltrúi að vfirfara 
aöan. vera með eftirlit oa skoðun? Hvað liaaur á bak við að vfirfara uppdrætti. 
ábvraðin? Ef bvaainaarfulltrúi fer ekki vfir aöan oa eitthvað kemur uppá. er bá ábvrgð 
á bvaainaarfulltrúa?

Skilareina hvað er bvaainaarlevfi oa hvað er levfi.

10.gr. og 15.gr.
Hér segir m.a. að byggingarfulltrúi eða Byggingarstofnun yfirfari 
byggingarleyfisumsókn <?g gangi úr skugga um að aðaluppdrættir uppfylli ákvæði 
laganna og reglugerða. í 15.grein er kveðið nánar um þetta, og jafnframt að útgefandi 
byggingarleyfis annist úttektir í samræmi við ákvæði skoðunarhandbóka og gefi út 
vottorð.

Umsögn:
122. grein frumvarpsins er kveðið á um ábyrgð hönnuða og í 28. grein er kveðið á um 
ábyrgð byggingarstjóra. Þarsem oftkoma upp deilumál þegar gallar á mannvirkjum 
koma í Ijós, og oft er þar reynt að kenna um slælegu eftirliti byggingarfulltrúa, er e. t. v. 
ástæða til að kveða nánar um ábyrgðarmörk byggingarfulltrúa/Byggingarstofnunar í 
þessu tilviki. Þ.e. hvort útgáfa byggingarleyfis og eftirlit feli í sér einhverja 
skaðabótaábyrgð gagnvart húsbyggjanda eða eiganda mannvirkis, sbr. 53. grein um 
rannsókn m.a. á framkvæmd byggingareftirlits.



12.grein.
Hér eru sett skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfis, sbr. lO.grein, þar sem segir að 
samþykkt aðaluppdrátta jafngildi ekki byggingarleyfi.

Umsögn:
Þar sem þetta stuðlar að því að allirþættir byggingarinnar hafi verið leystir áður en 
framkvæmd hefst, verðurþetta að teljast jákvætt ákvæði, enda kveði 
byggingarreglugerð nánar á um hvaða séruppdrættir þurfi að liggja fyrir við útgáfu 
byggingarleyfis.

Skvra betur hver kemur skár inn til Bvaainaarstofnunar.

í  Fasteianalöaum seair að sveitarfélöaum sé skvlt að tilkvnna um land. lóðir oa 
mannvirki inn til Fasteianamats ríkisins. Þarf Bvaainaarstofnun ekkiað tilkvnna?

13. gr.
Lagt er til að 2. mgr. falli út eins og hún er en um stöðvun byggingarframkvæmda 
komi stöðvun í  3 mánuði eða lenaursé hæatað fella bvaainaarlevfi úrgildi.

14.gr.
Hér er kveðið á um að eigandi mannvirkis beri ábyrgð á því að við hönnun, byggingu 
og rekstur mannvirkis sé farið að kröfum laganna og reglugerða, enda ráði hann til 
sín samræmingaraðila, sem framkvæmi innra eftirlit á hönnunarstigi og 
byggingarstjóra sem framkvæmi innra eftirlit á byggingarstigi. Nánar er kveðið á um 
ábyrgð þessara aðila í greinum 22 og 26.

Umsögn:
Leiða má að því rök að eðlilegt sé að eigandi beri höfuðábyrgð á eign sinni, þar sem 
einnig er kveðið á um ábyrgð þeirra er að verkinu koma varðandi sína þætti. Erfitt er 
þó að gera sérgrein fyrirþví hvortþetta ferli muni virka beturen núverandi ferli.

Þetta ákvæði kallar á starfsábvraðartrvaainaar. bæði hönnuða oa bvaainaarstióra.

15.gr. Hér segir m.a. að útgefandi byggingarleyfis gefi út vottorð vegna 
öryggisúttektar, lokaúttektar og við lok niðurrifs mannvirkis.

Umsögn:
í  upptalningu eru nefndir 3 liðir. Bæta skal inn einum lið, fokheldi.
1. Fokheldi.
2. Öryggisúttektir.
3. Lokaúttektir.
4. Við lok niðurrifs mannvirkja.

Síðasta mgr. falli út eins og hún er orðuð og inn komi; Byggingarstofnun hefur 
aðgang að gagnasafni sem mannvirkjasaga erskráð í.

IV.kafli. Ábyrgð eiganda mannvirkis og framkvæmd byggingareftirlits.

Inn í mannvirkjalögin vantar ákvæði eins og getið er um í 13. gr. Að breytingum á 
lögum um brunavarnir, að byggingarfulltrúar séu slysatryggðir við öll sín störf í þágu



embættis síns. Einnig verði fjallað um bætur til handa þeim úr sveitasjóði, verði tjónið 
ekki bætt af vátryggingafélagi.

Hér er m.a. felld niður skyldutrygging hönnuða frá gildandi lögum.

Umsögn:
Þar sem ákvæði um skyldutryggingu stuðla að öryggi eiganda gagnvart bótum frá 
hönnuðum, verður ekki séð hvaða tilgangi brottfall þessarar skyldutryggingar gegnir. 
Æskilegt væri að skyldutryggingar væri áfram krafist.

16.gr.
Hér er kveðið á um að eftirlit með framkvæmdum skuli vera framkvæmt í samræmi 
við ákvæði skoðunarhandbóka sem Byggingarstofnun býr til og að þar skuli m.a. vera 
ákvæði um framkvæmd úttekta, eftirlitsaðferðir, skoðunaráætlanir og mismunandi 
eftirlitsstörf.

Umsögn:
Þetta ákvæði setur ramma um og stuðlarað samræmingu byggingareftirlits milli 
sveitarfélaga, og er því tvímælalaust til bóta.

Lagt er til að 2. mgr. verði tekin til skoðunar og skýrð frekar.

17. ar. Sem fiallar um hlutverk Bvaainaarstofnunar við eftirlit bvaainaarfulltrúa. er lagt 
til að bessi arein falli út. Hér er um miðstvrinau að ræða. Nevtendastofa er með eftirlit 
með bvaainaarvörum. Tel að um tvívinnu sé að ræða.

19.gr.
Hér er kveðið á um að heimilt sé að fela faggiltum skoðunarstofnum tiltekna þætti 
byggingareftirlits, enda sé stjórnsýsla áfram í höndum byggingarfulltrúa eða 
Byggingarstofnunar.

Umsögn:
Þetta ákvæði er tvímælalaust til bóta hvað varðar flókin og sérhæfð mannvirki, en 
getur einnig bætt aðstöðu fámennra sveitarfélaga til að sinna byggingareftirliti á 
faglegan hátt. Einnig eykurþað almennt frelsi sveitarfélaga varðandi val milli 
starfsmannahalds og aðkeyptrar sérfræðiþjónustu.

V. kafli. Hönnun mannvirkja.
21.gr.
I 2. mgr. komi inn við upptalningu hönnunargagna, þ.e. fylgiskjala að skráningartafla 
verði talin með þarna upp.

22. gr.
I lok 4. mgr. er rætt um samræmingaraðila og frágang teikninga. Munur er á 
afgreiðslu teikninga og síðan þegar lagðar eru fram fullunnar eða sannreyndar 
teikningar.

23.gr.
Hér er kveðið á um og skilgreint gæðastjórnunarkerfi hönnuða.

Umsögn:



Þetta ákvæði telst mjög jákvætt, þar sem það auðveldar að fylgjast með ferli 
hönnunarinnar og þar með gæðaeftirlit.

Segja má að ofmikið sé sagt hvernig skuli framfylgja því. Það komi í  reglugerð. í  
greininni ætti að koma fram að gæðakerfi skal vera þannig að

VI.kafli. Byggingarstjórar og iðnmeistarar.
Hér er felld niður skyldutrygging byggingarstjóra og iðnmeistara frá gildandi lögum. 

Umsögn:
Þar sem ákvæði um skyldutryggingu stuðla að öryggi eiganda gagnvart bótum frá 
þessum aðilum, verður ekki séð hvaða tilgangi brottfall þessarar tryggingar gegnir. 
Æskilegt væri að skyldutryggingar væri áfram krafist.

26. gr.
Hér er of fast kyeðið á um hvað byggingarstjóri má. Þetta getur ekki gengið upp fyrir 
landið í heild. Á minni stöðum gengi þetta ekki. Lagt er til að haldin sé opin skrá fyir 
fjölda verka hjá byggingarstjóra og þar komi skilgreining á um frekari ákvæði um 
kröfur á byggingarstjóra.

31.gr.
I 5. mgr. er fjallað um gagnasafn, skrá yfir löggilta iðnmeistara. Þetta gagnasafn verði 
aðgengilegt án endurgjalds.

VII. Kafli. Eftirlit með mannvirkjagerð.
33. og 35.gr.
Hér er talað um að byggingarstjórar og iðnmeistarar skuli vera viðstaddir 
áfangaúttektir og lokaúttektir.

Umsögn:
Reynslan hefur leitt í  Ijós að þessu er ekki alltaf við komið (sumarleyfi o.fl.). Þá þarf 
að koma fram hvaða hæfniskröfur eru gerðar tilþess aðila sem byggingarstjóri og 
iðnmeistarar tilnefna með umboði.

Lagt er til að inn íþessa grein komi að ekki sé hægt að skrá sig með lögheimili nema 
að öryggisúttekt hafi farið fram.

X.kafli. Þvingunarúrræði og viðurlög.
53. gr.
Skoða þarf 10. gr. Með þessari grein. í  1. mgr. komi inn; skylt erað tilkynna til 
byggingarfulltrúa þegar tjón verður á burðarvirki mannvirkja áður en klætt er af.

55.gr.
Hér er kveðið á um viðurlög sé ásigkomulagi, frágangi, notkun, umhverfi eða viðhaldi 
húss, annars mannvirkis eða lóðar ábótavant, það telst skaðlegt heilsu eða ekki er 
gengið frá því samkvæmt samþykktum lögum, reglugerðum og byggingarlýsingu, sé 
heimilt að beita dagsektum til að knýja á um úrbætur.

Umsögn:
Hér er komin inn mjög jákvæð viðbót við eldri lög, þar sem kveðið er á um að 
byggingarfulltrúa og Byggingarstofnun sé heimilt að beita dagsektum ef vanrækt er 
að láta fara fram úttektir samkvæmt lögunum. Áfangaúttektum, öryggisúttekt og 
lokaúttekt er ætlað að leiða í Ijós hvort framkvæmdir eru í samræmi við samþykkta
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uppdrætti, lög og reglur, og því full ástæða til að kveða á um viðurlög við því efþær 
úttektir eru ekki framkvæmdar. Slík viðurtög voru ekki tilgreind í eldri lögum, enda 
mikill misbrestur á að úttektir og lokaúttektir færu fram.

f.h. skipulags- byggingar- og umhverfisnefndar Ölfuss

Sigurður Jónsson, skipulags- og byggingarfulltrúi


