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Umsögn um frumvarp til laga um mannvirki

Vinnueftirlitið hefur haft til umfjöllunar frumvarp til laga um mannvirki sem lagt hefur 
verið fyrir 135. löggjafarþing. í frumvarpinu er gert ráð fyrir að málefni er varða lyftur til 
fólks- og vöruflutninga verði flutt frá Vinnueftirlitinu til nýrrar Byggingastofnunar. 
Vinnueftirlitið er mótfallið þessara breytingu og er rökstuðning fyrir þeirri afstöðu 
að finna hér fyrir neðan.
Fyrst ber að nefiia aðdraganda málsins sem gera verður athugasemd við. Nefiid sú sem 
undirbjó frumvarpið hafði ekki samband við Vinnueftirlitið og kynnti sér ekki, að því séð 
verður, hvemig staðið er að lyftuöryggismálum af hálfu stofiiunarinnar. Engin greining 
hefur verið gerð á því hvaða afleiðingar þessi tilflutningur hefði fyrir starfsemi 
Vinnuefitirlitsins.

Stjómsýsla lyftuöryggismála og eftirlit með öryggi fólks- og vörulyfta hefur verið hjá 
Vinnuefitirlitinu og forverum þess frá því fyrst voru sett stjómsýslufyrirmæli um þau mál 
hér á landi. Ástæða þess er sú að hjá þeirri stofnun sem hefur með höndum öryggismál á 
vinnustöðum verður að vera til staðar þekking á véltæknilegum öryggismálum sem einnig 
er nauðsynleg vegna öryggismála lyftubúnaðar. Auk þess er slíkur búnaður notaður bæði 
af almenning og fólki við hin ýmsu störf. Ekki hefur þótt skynsamlegt að byggja upp slíka 
þekkingu og reynslu hjá fleiri en einni stofnun.

Okkar löggjöf á sviði öryggismála vinnustaða sem og hvað varðar lyftur hefur tekið mið 
af danskri löggjöf. í Danmörku er nýverið búið að fara yfir þessi mál og þar hefur verið 
ákveðið að stjómsýsla lyftumála verði áfram í höndum danska Vinnueftirlitsins.

Hjá Vinnueftirlitinu starfar sérstök tæknideild sem sérhæfir sig í öryggismálum hvers 
kyns vélbúnaðar, þar á meðal lyfta. Deildin hefur þekkingu á tilskipunum ESB á þessu 
sviði og aðstoðar við setningu reglugerða á grundvelli þeirra. Hún tekur jafnframt þátt í 
samstarfi Norðurlanda og ESB um þessi málefni og hefur víðtæka þekkingu á 
staðlasetningu á þessu sviði.

Reglubundið eftirlit með fólks- og vörulyftum er framkvæmt af eftirlitsumdæmum 
Vinnueftirlitsins sem em 8 talsins með skrifstofur á Akranesi, ísafirði, Sauðárkróki, 
Akureyri (útibú á Húsavík), Egilsstöðum, Hveragerði (útibú í Vestmanneyjum), 
Reykjanesbæ og Reykjavík. Vinnueftirlitið hefur ávallt lagt áherslu á að dreifa verkefnum 
til umdæmanna og vera með sem öflugasta starfsemi vítt og breytt um landið. 
Lyftueftirlitið er eitt af verkefnum umdæmanna og tekjur af því em hluti fjárhagslegrar 
undirstöðu að starfsemi þeirra.
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í ljósi ofanritaðs eru meginrök Vinnueftirlitsins gegn því að flytja lyftumálefnin til nýrrar 
Byggingastofnunar eftirfarandi:

1. Stjómsýsla þessara mála fellur vel að tæknilegum öryggismálum vinnustaða sem 
eru hjá stofiiuninni. í 3. gr. laga nr. 46/1980 með síðari breytingum er gert ráð fyrir 
að stofnunin geti haft slík verkefiii með höndum. Staðgóð þekking er til staðar á 
þessum málum hjá stofnuninni og þarf að vera áfram vegna hliðstæðs búnaðar sem 
notaður er á vinnustöðum.

2. Eftirlit með lyflum og lyftubúnaði er í höndum efíirlitsumdæma Vinnueftirlitsins 
og er þar samþætt öðru vinnuvéla- og tækjaeftirliti. Utan höfuðborgarsvæðisins er 
um að ræða hluta úr stöðugildi í hverju umdæmi, en verkefnið er þó mikilvægt til 
þess að stofnunin geti haldið úti þeirri umdæmisstarfsemi sem nú er. Ekki yrði 
unnt að fækka starfsliði umdæmanna, utan Reykjavíkur, ef verkefiiið yrði flutt og 
því yrði að bæta stofnuninni tekjumissinn. Gróflega áætlað er það ekki undir 6 - 8  
mkr.

3. Skráning á lyftum og eftirliti með þeim er hjá Vinnuefitirlitinu og er þar samþætt 
annarri tækja- og vinnuvélaskráningu. Hagkvæmt er að reka slíka skráningu í einu 
lagi.

4. Hafi stjómvöld hug á að færa þetta eftirlit út á markað má með eðlilegri aðlögun 
gera það þó Vinnueftirlitið fari áfram með stjómsýsluna. Slíkt hefur þegar verið 
gert hvað varðar úttekt á nýjum lyftum.

5. Vinnueftirlitið hefur haft gott samstarf við Brunamálastofnun, byggingafulltrúa og 
fleiri aðila sem að slíkum málum komu. Ekki er fyrirsjáanlegt annað en að það 
muni gilda um fyrirhugaða Byggingastofnun.

Bæði fagleg, efiiisleg og fjárhagsleg rök hníga að því að eftirlit með lyftum verði áfiam 
hjá Vinnueftirlitinu og af því er lagt til að 14. reglugerðarheimild í 59. gr. og 5. liður 5. gr. 
fiumvarpsins verði felld brott og eftirlitið verði áfram hjá Vinnueftirlitinu.

Að öðru leiti gerir Vinnueftirlitið engar athugasemdir við frumvarpið.

forstjóri lögfræðingur
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