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Eríndi nr, Þ 
komudagur /SZ */

fiundrad ara

Dagsetning
14.04.2008

Nefndasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Hér með sendist afgreiðsla skipulags- og byggingarráðs Hafharfjarðar á erindi, þar 
sem óskað var umsagnar um eftirtalin lagafrumvörp: Skipulagslög mál nr. 374, lög 
um mannvirki mál nr. 375 og lög um brunavamir mál nr. 376.

0802208 - Umhverfisnefnd Alþingis, frumvörp til umsagnar
Tekið fyrir að nýju bréf umhverfisnefndar alþingis dags. 26.02.2008 þar sem óskað er 
umsagnar um eftirtaiin lagafrumvörp: Skipulagslög, lög um mannvirki og lög um 
brunavamir. Áður lögð fram tillaga sviðsstjóra að umsögn um lögin dags. 03.03.2008. 
Frestað á síðasta fundi.

Skipulags- og byggingarráð tekur undir tiliögur sviðsstjóra að umsögnum offelur 
honum að Ijúka meðferð málssins í samræmi við þær.

Meðfylgjandi eru umsagnir sviðsstjóra sem samþykktar voru:
Umsögn um frumvarp til skipulagslaga, dags. 03.03.2008.
Umsögn um frumvarp til laga um mannvirki. daes. 03.03.2008.
Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um brunavamir, dags. 
03.03.2008.

Áður sent í tölvupósti.

Virðingarfyllst,

skipulags- og byggingarfiilltrúi Hajharjjarðar
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Dagsetning
03.03.2008

UMSÖGN UM FRUMVARP TIL LAGA UM MANNVIRKI
Mál nr. 375. Lagt fyrir Alþingi á 135.1öggjafarþingi.

Hafnarfj arðarbæ hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um mannvirki. Umsagnarfrestur er 
til 11. apríl n.k. Hér fara á eftir athugasemdir skipulags- og byggingarsviðs um frumvarpið, 
teknar saman af dr. Bjarka Jóhannessyni, sviðsstjóra skipulags- og byggingarsviðs og 
skipulags- og byggingarfulltrúa. Hafharfj arðarbær áskilur sér rétt til að koma með 
ábendingar/athugasemdir á seinni stigum.

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

Umsögn:
Það verður að teljast jákvœtt að sett sé á laggirnar sérstök stojhun þar sem hægt er að byggja 
upp sérþekkingu varðandi byggingarmál og samræma byggingárejtirlit o.jl. Hingað til hejur 
það verið í höndum byggingarjulltrúa að samrœma störjsín og miðla þekkingu sín á milli að 
eigin jrumkvæði.

IH.kafli. Byggingarleyfí.
8.gr.
Hér er útgáfa byggingarleyfa falin byggingarfulltrúa eða í vissum tilvikum Byggingarstofnun 
án staðfestingar sveitarstjómar. Byggingamefhdir 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 urtdir þá umsögn með jrumvarpinu að þar sem stejhumótandi atriði varðandi 
byggingar eru skilgreind í skipulagslögum og því í höndum kjörinna julltrúa, sé eðlilegt að 
mat á tœknilegum atriðum sé í höndum jaggiltra embœttismanna, sem haja tœkniþekkingu og 
jorsendur til þess mats, jremur en Igörinna julltrúa.

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

Umsögn:
í  22. grein jrumvarpsins er kveðið á um ábyrgð hönnuða og í 28. grein er kveðið á um ábyrgð 
byggingarstjóra. Þar sem oft koma upp deilumál þegar gallar á mannvirkjum koma í Ijós, og 
oft erþar reynt að kenna um slœlegu eftirliti byggingarftilltrúa, er e.t.v. ástœða til að kveða 
nánar um ábyrgðarmörkbyggingarfulltrúa/Byggingarstojhunar í þessu tilviki. Þ.e. hvort 
útgája byggingarleyjis og ejtirlit jeli í sér einhverja skaðabótaábyrgð gagnvart húsbyggjanda 
eða eiganda mannvirkis, sbr. 53. grein um rannsókn m.a. á jramkvœmd byggingarejtirlits.

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 allir þœttir byggingarinnar haji verið leystir áður en 
jramkvœmd hejst, verður þetta að teljast jákvœtt ákvœði, enda kveði byggingarreglugerð 
nánar á um hvaða séruppdrœttir þurji að liggja jyrir við útgáju byggingarleyfis.

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

Umsögn:
Æskilegt vœri að nejha hér einnigjokheldisvottorð.

IV.kafli. Ábyrgð eiganda mannvirkis og framkvæmd byggingareftirlits.
Hér er m.a. felld niður skyldutrygging hönnuða frá gildandi lögum.

Umsögn:
Þar sem ákvœði um skyldutryggingu stuðla að öryggi eiganda gagnvart bótum jrá hönnuðum, 
verður ekki séð hvaða tilgangi brottjall þessarar skyldutryggingar gegnir. Æskilegt vœri að 
skyldutryggingar vœri ájram krafist.

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 höjuðábyrgð á eign sinni, þar sem einnig er 
kveðið á um ábyrgð þeirra er að verkinu koma varðandi sína þætti. Erfitt er þó að gera sér 
grein jyrir þvi hvort þetta jerli muni virka betur en núverandi jerli.
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16.gr.
Hér er kveðið á um að eftirlit með framkvæmdum skuli vera framkvæmt í samræmi við 
ákvæði skoðunarhandbóka sem Byggingarstofhun 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 stuðlar að samræmingu byggingareftirlits milli 
sveitarfélaga, og er því tvímœlalaust til bóta.

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 
Byggingarstofhunar.

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

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

Umsögn:
Þetta ákvæði telst mjögjákvætt, þar sem það auðveldar aðfylgjast með ferli hönnunarinnar 
og þar með gæðaeftirlit.

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 vœri áfram krafist.

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 hæfriiskröfur eru gerðar til þess aðila sem byggingarstjóri og iðnmeistarar 
tilnefna með umboði.

X.kafli. Þvingunarúrræði og viðurlög.
55.gr.
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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 mjögjákvœð viðbót við eldri lög, þar sem kveðið er á um að 
byggingarfiilltrúa og Byggingarstojhun sé heimilt að beita dagsektum e f vanrœkt er að láta 
fara fram úttektir samkvœmt lögunum. Áfangaúttektum, öryggisúttekt og lokaúttekt er œtlað 
að leiða i Ijós hvort framkvœmdir eru í samrœmi við samþykkta uppdrœtti, lög og reglur, og 
þvifiill ástæða til að kveða á um viðurlög við því efþær úttektir eru ekki framkvœmdar. Slík 
viðurlög voru ekki tilgreind í eldri lögum, enda mikill misbrestur á að úttektir og lokaúttektir 
fœru fram.

F.h. skipulags- og bygginarráðs Hafnarfjarðar

Dr. Bjarki Jóhannesson
Skipulags- og byggingarfulltrúi Hafnarfjaróar,
sviðsstjóri skipulags- og byggingarsviðs
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