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Varðar: Athugasemdir við frumvarp til laga um mannvirki

I. KAFLI 
Almenn ákvæði.

l.gr.
Markmið.

b. Að stuðla að endingu og hagkvæmní mannvirkja m.a. með þvi að tryggja að þau séu 
hönnuð þannig og byggð að þau henti íslenskum aðstæðum.

Athugasemd: Orðið “ending” er afstætt og segir ekkert. Á að miða við sðmu 
endingu á ðllum mannvirkjum. Á t.d. einbýlishús og virkjun að endast jafh lengi. 
Er ástæða til að hús endist svo lengi að komandi kynslóðir séu nánast neyddar til 
að búa við ævagamla hðnnun í húsum forfeðra sinna. Krafa um lengri endingu 
veldur væntanlega auknum kostnaði frumbyggjanna er það ásættanlegt.

c. Að stuðla að vemd umhverfis með þvi að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi við hönnun

Athugasemd: Sjálfbær þróun er tísku frasi sem hefur enga ákveðna merkingu. 
(Með fullri virðingu þó fyrir GHB.) Wikipaedia gefur a.m.k. 140 merkingar!

II. KAFLI 
Stjórnvöld mannvirkjamála.

4. gr.
Stjóm manmirkfamála.

Sveitarstjórn ber ábyrgð á að stjómsýsla og framkvæmd eftirlits byggingarfulltrúa sé í 
samræmi við ákvæði laga þessara. Byggingarfulltrúar annast eftirlit með mannvirkjagerð sem

Athugasemd: En hver ber ábyrgð á að stjórnsýsla og framkvæmd eftirlits 
Byggingarstofnunar sé í samræmi við ákvæði laga þessara . Ríkið etv.
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III. KAFLI 
Byggingarleyfi.

8. gr.
Byggingarleyflsskyldar Jramkvœmdir.

Leiki vafi á því hvort mannvirki sé háð byggingarleyfi eða hvort það falli undir 2. eða 3. 
mgr. skal leita niðurstöðu úrskurðarnefndar, sbr. 58. gr. Niðurstaða nefndarinnar skal liggja 
fyrir innan eins mánaðar frá því að slíkt erindi berst.

Athugasemd: Nýju skipulags og mannvirkjalögin gera ráð fyrir að bæta óteljandi verkefnum 
á úrskurðarneftidina sem hefur gengið illa að hafa undan að afgreiða þau mál sem nú eru í 
gangi.
Þetta er mjög kvíðvænlegt.

9. gr.
Umsókn um byggingarleyfi.

Umsókn um byggingarleyfi skal send hlutaðeigandi byggingarfulltrúa eða eftir atvikum 
Byggingarstofiiun ásamt hönnunargögnum og öðrum nauðsynlegum gögnum, þ.m.t. tilkynningu

Athugasemd: Byggjandi virðist hafa frjílst vai við hverja hann skiptir. í  smærri 
sveitarfélögum úti í  landi er oft erfitt að halda úti ráðningu bygginga rfulltrúa og þessi grein 
virðist grafa undan því að hægt sé að halda slíku úti. Jafnvel væri hægt að ímynda sér að 
byggjendur færu að nota þessa grein sem svipu á viðkomandi byggingarfulltrúa. Annaðhvort 
verður þú þægur eða ég fer til Byggingarstofnunar osfrv.

12. gr.
Útgáfa byggingarleyfis.

5. Skráð hefur verið í gagnasafii Byggingarstofnunar að viðkomandi byggingarstjóri og 
iðnmeistarar hafi gæðastjórnunarkerfi í samræmi við ákvæði laga þessara, sbr. þó 3. 
mgr.

Athugasemd: Er þetta ekki of framúrstefnulegt. Þarf þetta skref ekki að eiga lengri 
aðdraganda þannig að menn læri á gæðastjórnunarkerfin f sínu námi. Allavegana þarf að gefa 
verulegan aðlðgunartíma fyrir þetta.

Óheimilt er að gefa út byggingarleyfi fyrir mannvirki sem fellur undir lög um mat á 
umhverfisáhrifum
fyrr en álit Skipulagsstofiiunar um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir eða ákvörðun 
stofnunarinnar um að framkvæmd sé ekki matsskyld.

Athugasemd: Er þetta ekki betra svona.
Óheimilt er að gefa út byggingarleyfi fyrir mannvirki sem fellur undir lög um mat á 
umhverfisáhrifum
fyrr en álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum eða ákvörðun stofiiunarinnar um að 
framkvæmd sé ekki matsskyld liggur fyrir.
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IV. KAFLI
Ábyrgð eiganda mannvirids og framkvæmd byggingareftirlits.

16.gr.
Framkvæmd eftirlits með mcptnvirkjtan.

Ef ágreiningur snýst um eftirlit Byggingarstofnunar skal leita álits ráðherra.

Athugasemd: En hvert er hægt að kæra Byggingarstofnun, ekki gengur að ríkið hafi 
sjálfdæmi í eigin milum.

19.gr.
Sé hönnun mannvirkis sérstaklega vandasöm getur byggingarfulltrúi
við meðferð byggingarleyfisumsóknar, ákveðið að eftirlit með viðkomandi framkvæmd
skuli í heild eða að hluta framkvæmt af faggiltri skoðunarstofu.

Athugasemd: Þetta skilst varla eða ástæðan fyrir þessari klausu. Hvað er átt við með “vandasöm”. 
Ekki er hægt að fullyrða að þegar hönnun er sérstaklega “vandasöm” sé nauðsynlegt að vera með 
umfangsmeira eftirUt eða að þegar um einfalda hönnun sé að ræða sé hægt að sleppa því.

Byggingarstofnun getur svipt skoðunarstofu starfsleyfí ef hún uppfyllir ekki lengur skilyrði 
fyrir leyfisveitingu. Sama á við ef skoðunarstofa hlítir ekki fyrirmælum Byggingarstofhunar, 
vanrækir hlutverk sitt og skyldur eða sýnir af sér ítrekaða óvarkárni í starfi.

Athugasemd: hversu varkár á skoðunarstofa að vera. Hætta á geðþóttaákvðrðun.

V. KAFLI 
Hönnun mannvirkja.

25.gr.
Skilyrði fyrir löggildingu hönnuða.

b. Að umsækjandi hafi staðist próf sem Byggingarstofhun stendur fyrir að undangengnu 
námskeiði um gildandi lög og reglur á sviði mannvirkjagerðar. Jafhframt skal á námskeiðinu 
fjallað um sérislenskar aðstæður sem taka þarf tillit til við hönnun.

Athugasemd: Tækniskólamir ættu tvímælalaust einning að geta staðið fyrir slíkum námskeiðum og 
útskrifað nemendur með próf í efiiinu.

í  lokin almennt.

Þau lög sem eru sett fram í þessu frumvarpi virðast einblína á þá hlið er snýr að skyldum og 
réttindum þeiirra aðila sem starfa að mannvirkjagerð og lagalegum vinklum sem geta komið upp ef 
illa tekst til.

Þar með er vísan ekki nema hálfkveðin. Ekkert er það í þessum lögum sem skyldar iðnaðarmanninn 
eða byggingarstjóran til að vera til taks á staðnum eða vinna sjálfur við verkið sem hann ber síðan 
ábyrgð á.með uppáskriftum eða gæðakerfúm.
í ljósi þess að húsbyggingar síðustu ára eru meira og minna unnar af ófaglærðu erlendu vinnuafli 
sem hvorki skilur íslensku eða talar teljum við það lykilatriði að komið verði á einhverskonar
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viðveruskyldu meistaranna eða að byggingarfulltrúi eða eftirlitsmaður geti krafist þess að slíkur 
aðili sé til staðar þegar ákveðin verk eru í vinnslu.

Skipulags og byggingarlögin eru rétt rúmlega 10 ára gömul eins og kunnungt er. Sumt í þeim er 
ágætt annað síðra eins og gengur. Þó má telja að nú 10 árum síðar séu menn fyrst famir að meðtaka 
það sem í þeim stendur. Komnar eru upp vinnureglur og rútínur hjá þem aðilum sem vinna að 
málunum. Dómar eru fallnir í mörgum þeim atriðum sem orkuðu tvímælis. Margt í nýju lögunum er 
framúrstefnulegt og búast má við að nýju lögin verði annan eins tíma og þau gömlu að meltast og 
geijast.
Spumingin er því hvort við höfiim yfirleitt nokkuð að gera við þessi nýju lög. Væri ekki betra að 
breyta einstökum hlutum þeirra gömlu sem mest stinga í stúf. Lög þurfa ekki endilega að 
endumýjast árvisst þó að stýrikerfi einmenningstölva geri það.

Skaftárhreppur- skipulags og byggingarnefnd.

Virðingarfyllst.

(c nW) ( ö ,
Oddur Bjarni Thorarensen 
Skipulags- og byggingarfulltrúi 
Skaftárhrepps
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