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1  ■  V  Alþingi
Erindi nr. Þ /3S yá /f/ 

komudagur / /  /  ***?UMSÖGN UM FRUMVARP TIL LAGA UM MANNVIRKI
Mál nr. 375. Lagt fyrir Alþingi á 135.1öggjafarþingi.
Sveitarfélaginu Skagafirði barst þann 29. febrúar 2008 til umsagnar frumvarp til laga um 
mannvirki. Umsagnarfrestur er til 11. apríl. Hér fara á eftir athugasemdir skipulags- og 
byggingamefiidar um frumvarpið, teknar saman af Jóni Emi Bemdsen sviðsstjóra umhverfis- 
og tæknisviðs og skipulags- og byggingarfulltrúa. Sveitarfélagið Skagafjörður áskilur sér rétt 
til að koma með ábendingar/athugasemdir á seinni stigum. Þá vill skipulags- og 
byggingamefnd taka undir umsagnir sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarpið. Skoðun 
skipulags- og byggingamefndar er sú að frumvarpið sé í raun skref í átt til markaðsvæðingar 
byggingareftirlits. Gert er ráð fyrir að það verði ýmist framkvæmt af faggiltum 
skoðunarstofiim eða af byggingarfulltrúum. Byggingamefhdir verða lagðar niður og í 
frumvarpinu er formlegt ákvörðunarvald á sviði mannvirkjamála fært úr höndum kjörinna 
fulltrúa til byggingarfulltrúa sveitarfélaga. Umrædd breyting gengur á svig við þá meginreglu 
að hið formlega stjómsýsluvald liggi hjá sveitarstjóm
II. kafli Stjómvðld mannvirkjamála.
5. grein Byggingarstofnun.
Hér er kveðið á um nýja stofnun, Byggingarstofiiun, sem taki við verkefnum varðandi 
byggingarmál frá Skipulagsstofnun og brunamál frá Brunamálastofnun, sem verður lögð 
niður. Stofhunin skal tryggja samræmingu á byggingar- og eldvamareftirliti og m.a starfrækja 
rafrænt gagnasafn um mannvirki og mannvirkjagerð um land allt.
Umsögn:

Akvœði um að Byggingarstofnun reki miðlægan gagnagrunn um mannvirki og 
mannvirkjagerð um land allt er óþarft. Verður kostnaðaríþyngjandi jyrir 
sveitarfélögin, eykur tvíverknaða og óþarfa miðstýringu. Núverandi skráningarkerfi 
Landsskráin er enn í mótun. Lagst er gegn því að Byggingarstofnun verði fálin, að 
hluta, útgáfa byggingarleyfa. Það er eðlilegt að útgáfa byggingarleyfa sé alfarið hjá 
sveitarfélögunum

III kafli Byggingarleyfi
8. grein Byggingarleyfisskyldar framkvæmdir.
Hér er útgáfa byggingarleyfa falin byggingarfulltrúa eða í vissum tilvikum Byggingarstofnun 
án staðfestingar sveitarstjómar. Byggingamefhdir eru lagðar niður.
Umsögn:

Útgáfa byggingarleyfa á að vera alfarið í höndum Sveitarfélaga. Engin ástœða til að 
gefa Byggingarstofhun lagaheimild til að gefa út byggingarleyji.
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IV. Kafli Ábyrgð eigenda mannvirkis og framkvæmd byggingareftirlits.
14. grein Ábyrgð eiganda mannvirkis.
í 14. grein segir m.a. Eigandi ber ábyrgð á því að við hönnun, byggingu og rekstur mannvirkis 
sé farið að kröfum laga þessara og reglugerða sem settar eru á grundvelli þeirra.
Umsögn:

Vandséð er að hægt sé að leggja þá ábyrgð á eiganda mannvirkis að hann beri ábyrgð 
á því að við hönnun og byggingu mannvirkis sé farið að kröfum laga og reglugerðar. 
Abyrgð eigandans á aðeins að vera sú að honum sé gert skylt að ráða til verksins 
viðurkenndan byggingarstjóra, meistara og hönnuði sem hver á sínu sviði beri faglega 
ábyrgð.

17. gr. Hlutverk Byggingarstofhunar við eftirlit byggingarfulltrúa
I 17. Grein segir m.a Byggingarstofnun getur tekið til athugunar að eigin frumkvæði eða 
samkvæmt ábendingu hvort afgreiðsla byggingarfulltrúa hafi farið í bága við lög. Skal 
Byggingarstofnun kalla eftir skýringum frá byggingarfulltrúa og viðkomandi sveitarstjóm nema 
málið sé að fullu upplýst.
Umsögn:
Byggingarstofnun eru hér veittar allt o f rúmar heimildir til að grípa inn í stjórnsýslu 

sveitarfélaga.
26. grein Byggingarstjórar
í 26. Grein segir m.a Byggingarstjóra er ekki heimilt að taka að sér ábyrgð á hönnun eða 
einstökum verkþáttum mannvirkjagerðar sem hann fer með byggingarstjóm á. Sé um að ræða 
minni háttar mannvirkjagerð til eigin nota, svo sem byggingu frístundahúss, bílskúrs eða 
viðbyggingu við íbúðarhús, getur eigandi þó falið einum af iðnmeisturum eða hönnuðum 
mannvirkisins byggingarstjóm þess enda hafi sá aðili starfsleyfi Byggingarstofnunar skv. 27. gr.
Umsögn:

Akvœði um að byggingarstjóri geti aðeins tekið að sér einn verkþátt, hafi hann til þess 
réttindi, er íþyngjandi og örugglega illframkvæmanlegt við minni byggingar og á 
smærri stöðum.

30. grein Gæðastjómunarkerfi byggingarstjóra.
30 grein segir: Byggingarstjóri skal í upphafi hvers byggingarleyfisskylds verks skilgreina það 
innan síns gæðastjómunarkerfis, sbr. 27. gr. Gæðastjómunarkerfi byggingarstjóra skal a.m.k. 
fela í sér staðfestingu á hæfni byggingarstjóra, endurmenntun hans, skráningu á ákvörðunum 
varðandi einstakar framkvæmdir, skrá yfir úttektir og niðurstöður þeirra, skrá yfir samskipti 
og leiðbeiningar byggingaryfirvalda og eftirlitsaðila, skrá yfir athugasemdir við störf 
iðnmeistara, skrá yfir athugasemdir til hönnuða vegna hönnunargagna, lýsingu á og skrá um 
innra eftirlit byggingarstjóra með framkvæmdinni, lýsingu á undirbúningi og framkvæmd 
lokaúttektar þar sem m.a. er gengið frá skýrslu yfir allar úttektir, þ.m.t. öryggisúttekt, lýsingu 
á verki og samþykkt hönnunargögn. Gæðastjómunarkerfi ÍST ENISO 9000 uppfyllir þær kröfur 
sem gerðar eru til gæðastjómunarkerfis samkvæmt þessari grein.



Umsögn:
Gæðastjómunarkerfi stuðla að áuklnní fagmennsku. Benda verður þó á að víða í þessu 
frumvarpi kemur skýrt fraifi að höfundar miða lög og reglur einungis við 
stórbyggingar og stórfyrirtaeki”. Engin greinarmimur gerður á því hver framkvæmdin 
er eða hvers eðlis.

f.h skipulags- og byggingamefiidar

Jóa Öm Bemdsen
Sjriðsstjóri umhverfis- og tæknisviðs 

íqpulags- og byggingarfulltrúi
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