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Frumvörp til laga frá Umverfisnefnd Alþingis.

Á 45. fundir sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar sem haldinn var 15. apríl voru 
eftirtalin frumvörp lögð fram til umsagnar.

Skipulagslög, 374.mál, Mannvirki 375 mál. og Brunavarnir 376 mál. 

Eftirfarandir bókun var gerð.

- 7. liður, frumvarp til laga um mannvirki. Formanni og 
skipulags- og byggingarfulltrúa falið að undirbúa umsögn.
Oddviti lagði fram umsögn nefndarinnar, þarsem gerðareru 
athugasemdir við nokkrar greinar frumvarpsins. Sveitarstjóm 
samþykkir umsögn nefndarinnar.
- 8. liður, frumvarp til laga um skipulagslög. Formanni og 
skipulags- og byggingarfulltrúa falið að undirbúa umsögn.
Oddviti lagði fram umsögn nefndarinnar, þar sem gerðar eru 
athugasemdir við nokkrar greinar frumvarpsins. Sveitarstjórn 
samþykkir umsögn nefndarinnar.
- 9. liður, frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
brunavarnir. Formanni og skipulags- og byggingarfulltrúa falið 
að undirbúa umsögn. Oddviti lagði fram umsögn 
nefndarinnar, þarsem gerðareru athugasemdir við 9. og 12. 
gr. Frumvarpsins, Sveitarstjórn samþykkir umsögn 
nefndarinnar.

Umsagnir eru hjálagðar.

Þetta tilkynnist hér með.

Ingibjctfg Birna'trlingsaóttir
íari/ afgreiðslufulltrúi

ingabirna@hvalfjardarsveit. is

www.hvalfjordur.is

http://www.hvalfjordur.is


Skípuíags og byggingamefhd HVALFfARÐAR
SVEIT

Umsögn skipulags og byggingarnefndar Hvalfjarðarsveitar um frumvarp 
til mannvirkjaiaga.

Sveitarstjóm Hvalljarðarsveitar óskaði cfLir því að skipulags og byggingamefiid 
Hvalfjarðarsveitar gæli umsðgn um framangreint lagaírumvarp. Nefiidin fól formanni og 
skipulags og byggingarfulltrúa að gera viðkomandi umsögn til sveitarstjómar.

II.KaflL Stjórnvðld mannvírkjainála.

Hér er kveðið á um nýja stofitum, Byggingarstofiiun, sem taki við verkeíhum varðandi 
byggingarmál frá Skipulagsstofiiun og brunamál frá Brup amálastofiiun, sem verður lögð 
niður. Stofnunin ska) tryggja samræmingu á byggingar- og eldvamareftirliti og starfsemi 
alökkviliða um allt Iand í samráði við viðkomandi stjómvöld. Henni er einnig ætlað að anmtst 
leiðbeiningar, frœðsiustarf, setja verklagsreglur o.fl. og annast ýmsa þætti stjómsýslu hvað 
þessi mál vaiðar.

Það verðter að teljast jákvœtt að sett sé á laggirnar sérstðk stojhun þar sem hægt er aó byggja 
upp sérþetiángu varðcmdi byggingarmál og samrœma byggingareftirlit o.fl. Hingað til hefur 
þaó verið í höndum byggingarfulltrúa að samræma störfsín og miðla þekkingu sín á milli að 
eigin frumkvœði.

nLkafli. Byggingarleyfi.

Hér er útgáfa byggingarleyfa falin by ggingarful ltrúa. eða í vissum tilvikum Byggingarstofiiun 
án staðfestingar sveitarstjómar. Byggingamefiidir eru lagðar niður. í umsögn með þessum lið 
frumvarpsins segir að þróunin hafí verið i það átt að svcitarfélög óski eftir að láta málið í 
auknum mæli í hendur embættismanna.

Umsögn:
Tekið er undir þá umsðgn með frumvarpinu að þar sem stefhumótandi atriði varóandi 
byggingar eru skilgreind í skipuiagslögum og því i höndum kjðrinna fulltrúa, sé eðlilegt að 
mat á tæknilegum atriðum sé í höndum faggilíra embœttismanna, sem hafa tœkniþekkingu og 
forsendur til þess mats, fremur en kjörirma fulltrúa.

5.gr.

Umsögn:

8.gr.
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10.gr. og 15.gr.
Hér segir ra.a. að byggingarfulltrúi eða Byggingarstofoun yfiríari byggingarleyfisumsókn og 
gangi úr skugga um að aðaluppdrættir uppfylli ákvæði laganna og reglugerða. í 15.grein er 
kveðið nánar um þetta, ogjafnframt að útgefandi byggingarleyfís annist úttcktir í samræmi 
við ákvacði skoðunarhandbóka og gefi út vottoið.

Umsögn:
122. greinfrumvarpsins er kveðið á um ábyrgð hönnuða og i 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 byggingarfulltrúa, er e.t.v. ástœða til að kveða 
nánar um ábyrgðarmörk byggingarjulltrúa/Byggingarstofnunar iþessu tttvtkL Þ.e. hvort 
útgáfa byggingarleyfis og eftirlitfetí í sér einhverja skaðabótaábyrgð gagnvart húsbyggjanda 
eða eiganda mannvirtís, sbr. 53. grein um rannsókn m.a á framkvœmd byggingareftirlits.

12.grein.
Hér eru sett skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfis, sbr. 10.grein, þar sem segir að samþykkt 
aðaluppdrátta jafiigildi ekki byggingarleyfi.

Umsögn:
Þar sem þetta stuðlar að þvi að allir þœttir byggingarinnar haft verið leystir áður en 
framkvœmd hefst, verður þetta að teljast jákvœtt ákvæði, enda kveði byggingarreglugerð 
nánar á um hvaða séruppdrœttir þurfi að liggja fyrir við útgáfu byggingarleyfis.

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

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

14.gr.
Hér er kveðið á um að eigandi mannvirkis beri ábyrgð á þvi að við hönnun, byggingu og 
rekstur mannvirkis sé farið að kröfum laganna og reglugerða, enda ráði hann tii sín 
samræmingaraði la, sem framkvæmi innra eftirlit á hönnunarstigi og byggingarstjórd 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 sirui þœtti. Erfitt er þó að gera sér 
grein fyrir þvi hvort þetta ferli murti virka betur en núverandi ferli.
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15.gr. Hér segir m.a. að útgefandi byggingarleyfis gefi út vottorð vegna öryggisúttektar, 
lokaúttektar og við lok niðurrífs mannvirkis.

Umsögn:
Æskilegt vœri að nefha hér einnig fokhddisvottorð.

16.gr.
Hér er kvcðið á um að cftirlit með framkvæmdum skuli vera framkvæmt í samnemi við 
ákvæði skoðunarhandbóka sem B yggingarstoihun býr til og að þar skuli m.a. vera ákvæði um 
framkvæmd úttekta, eftirlitsaðferðir, skoðunaráætlanir og mismunandi eftirlitsstörf.

Umsögn:
Þetta ákvœði setur ramma um og stuðlar að samrœmingu byggingareflirlits milli 
sveitarfélaga, og er því tvímeelalaust til bóta.

19.gr.
Hér er kveðið á um að heimiit sé að fela faggiltum skoðunarstofiium tiltekna þætti 
byggingareftirlits, enda sé stjómsýsla áfiam {höndum byggingarfulltrúa eða 
Byggingarstofnunar.

Umsögn:
Þetta ákvœfli er tvlmælalaust til bóta hvað varðar flókin og sérhœfð mannvirki, en getur 
einnig bœtt aðstöðu fámennra sveitarfélaga til að sinna byggingareftirliti á faglegan hátt. 
Einnig eykttr það almenntfrelsi svetíarfélaga varðandi val milli starfsmannahalds ag 
aðkeyptrar sérfrœðiþjónustu.

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

Umsögn:
Þetta ákveeði telst mjög jákvœtt, þar sem það auðveldar að fylgjast með fertí hönnunarinnar 
og þar með gæðaeftirlit.

VI.kafti. Byggingarstjórar og iftnmeistarar.
Hér er felld niður skyldutrygging byggingarstjóra og iðnmeistara frá gildandi lögum.

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

VII. Kafli. Eftiriit með maanvirkjagerð.
33. og 35.gr.
Hér er talað um að byggingarstj órar og iðnmcistarar skuli vera viðstaddir áfangaúttektir og 
lokaúttektir.

Umsögn:
Reynslan hefur leitt i Ijós að þessu er ekki alltaf við komið (sumarleyfi o.fl.). Þá þarfað koma 
fram hvaða hafniskröfur eru gerðar til þess aðila sem byggingarstjóri og iðnmeistarar 
tilnejha með umboði.
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X.kafli. Þvingunarúrræði og viðurlög.
55.gr.
Hér er kveðið á um viðurlög sé ásigkomulagi, frágangi, notkun, umhverfi eða viðhaldi húss, 
annars mannvirkis eða Jóðar ábótavant, það teist skaðlegt heilsu cða ckki cr gengið frá þvi 
samkvœmt samþykktum lögum, reglugerðum og byggingarlýsingu, sé hcimilt að beita 
dagsektum til að knýja á um úrbætur.

Umsögn:
Hér er komin inrt mjögjákvœð viðbót við eldri iög, þar ,yem kveðið er ú um að 
byggingarfulltrúa og Byggingarstojhun sé heimilt að beita dagsektum e f vanrœkt er að láta 
farafram úttektir samkvœmt lögunum. Áfangaúttektum, öryggisúttekt og lokaúttekt er ætlað 
að leiða í Ijós hvort jramkvœmdir eru i samrœmi við samþykkta uppdræfíi, lög og reglur, og 
þvífidl ástœöa til að kveða á um viðurlðg við þvi efþær úttektir eru ekki framkvæmdar. Slík 
viðurlðg voru ekki tilgreind í eldri lögum, enda mikill misbrestur á að úttektir og lokaúttektir 
fœrufram.

Nefndin gerir ekki fleiri athugasemdir við frumvarpið.

Hvalfjarðarsveit 11. apríl 2008 
fh. skipulags- og byggingamefadar.
Skúli Lýðsson
Skipulags- og byggingarftxlltrúi 
Hvalfjarðarsveitar.


