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Efni: Umsögn Kópavogsbæjar um frumvarp til mannvirkjalaga, mál nr. 375.

Með vísan til erindis umhverfísnefndar Alþingis frá 26. febrúar s.l. þar sem óskað er 
eftir umsögn Kópavogsbæjar vegna frumvarps til mannvirkjalaga. Kópavogsbær 
leggur til að gerðar verði breytingar á frumvarpinu í samræmi við neðangreindar 
athugasemdir og ábendingar.

Athugasemdir við 3. gr. Skilgreiningar.
Lagt er til að við 1. tölulið bætist orðin...”og skiptingu þess í eignarhluta”. Jafnframt 
er lagt til að við 1. málslið 3. töluliðar bætist... “og svipmóti”.

Umsögrt:
1. töluliður, aðaluppdráttur felur í sér eignarréttarleg ákvœði og því rétt aö skilgreina 
eignasJciptingu mamvirkisins á aðaluppdrœtti eins og verið hefur.
3. töluliður, það er mjög brýnt að byggingarleyfi innihaldi einnig ákvæði um svipmót 
mannvirkja eins og verið hefur í gildandi byggingarreglugerð. Svipmót mannvirkja 
getur haft afgerandi áhrif á umhverfi. Það er vert að velta þvi upp hvort eigi að 
innleiða hugtakið “mannvirkjaleyfi ” samhliða byggingarleyfi eða í stað þess.

Athugasemdir við 8.gr. Bvggingalevfisskvldar framkvæmdir.
Kópavogsbær gerir athugasemdir við að dreifi og flutningskerfi veitufyrirtækja séu 
byggingarleyfisskyld og leggur til að ákvæðið verði fellt út.

Umsögn:
Samkvœmt ákvœðum frumvarpsins er gert ráð fyrir að lagning dreifi- og 
flutningskerfa veitufyrirtœkja verði byggingarleyfisskyld. Kópavogsbœr gerir 
athugasemdir við þá breytingu og leggur til að ákvœðið verði fellt út. í  dag sinna 
veitufyrirtœkin sjálf eftirliti með framkvœmdum. Fyrirtœkin hafa komið á 
gœðaeftirliti sem reynst hefur mjög vel. Hagsmunir a f því að framkvœmdir við 
veitumannvirki séu i lagi eru alfarið hjá fyrirtœkjunum sjálfiim þar sem því fylgir 
gífurlegur kostnaður e f fara þarf út í lagfœringar. Verði slíkar framkvæmdir gerðar 
byggingarleyfisskyldar mun það leiða til viðbótarkostnaðar sem á endanum mun hafa 
áhrif á verð til neytenda.
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Langflest veitufyrirtœki eru í eigu opinberra aðila. Það er mat Kópavogsbæjar að 
eftirlit með framkvœmdum á þeirra vegum verði í formi gæðaeftirlits og slík eftirlit 
verði á vegum Orkustofhunnar sem í dag hefur eftirlit með rekstri veitufyrirtækja.

ífrumvarpinu er dreifi- og flutningakerfi rafyeita undanþegið byggingarleyfi meðan 
öll önnur manngerð mannvirki falla undir byggingarleyfisskyldu. A þessu er engin 
skýring gefin í athugasemdum með frumvarpinu. Þetta eru þau flutningakerfi sem 
setja einna mesta svipmót á umhverfið.

Lagt er til að við 1. málslið 1. mgr. bætist orðin, ”og svipmóti” til samræmis við 
ábendingu við 3. tl. 3. greinar.

Umsögn:
Það er markmið frumvarpsins að setja ítarlegri ákvœði um útlit mannvirkja í 
skipulagsskilmála en verið hefur og er það framfaraspor. Það þarf því að skýra betur 
hvernig fara eigi með þau mannvirki sem fyrir eru og lutu ekki slíkum ákvæðum í 
skipulagsskilmálum. ÞacI getur skapast misvísun í gögnum og vistun þeirra milli 
byggingarfulltrúa og skipulagsfulltrúa og ógagnsæifyrir eigendur mannvirkja e f gögn 
eru vistuð á tveimur stöðum t.d. teikningar a f útliti húsa.
Það er lagt til að þetta ákvæði verði skoðað nánar til að skapa sem best samræmi um 
þetta atriði og skoða samsvarandi ákvæði í frumvarpi til skipulagslaga.

Lagt er til að 5. mgr. breytist með þeim hætti að því sé bætt við að ákvæðið að það 
eigi við um breytingar á fullgerðu mannvirki. Lagt er því til að við málsgreinina 
bætist: “og skal um uppdrætti því tengt fara eftir ákvæðum 21. gr. mannvirkjalaga 
eftir því sem við á og senda þá byggingarfulltrúa til varðveislu með öðrum 
hönnunargögnum mannvirkisins.”

Umsögn:
5. mgr. Það er nauðsynlegt að þetta eigi við um fullgerð mannvirki því breytingar á 
byggingartíma lúta ákvœðum skilmála og eru því hluti a f  verksviði byggingarfulltrúa 
eða eftir atvikum byggingarstofnunar.

Athugasemdir við 10. grein- Samþvkkt bvggingaráforma.
Leiðrétta þarf tilvísun í ákvæði 8. gr. laganna. Einungis er vísað til 3. mgr. 8. gr., en 
hið rétta er að vísa á til 2. eða 3. mgr. 8 gr.

Athugasemdir við 17. gr. -  Hlutverk bvggingarstofnunnar við eftirlit 
byggingarfulltrúa.
Lagt er til að gerð verði sú breyting á l.mgr. ákvæðissins að í stað orðalagsins “skal 
Byggingarstofhun kalla eftir skýringum frá byggingarfulltrúa og viðkomandi 
sveitarstjóm nema málið sé að fullu upplýst” komi orðalagið: “skal Byggingarstofnun 
kalla eftir skýringum frá byggingarfulltrúa nema málið sé að fullu upplýst”. í þessu 
felst að orðalagið “og viðkomandi sveitarstjóm” verði fellt út.



Umsögn:
Sveitarstjórn er ekki aðili að afgreiðslum eða eftirliti byggingarfulltrúa og hefur 
engar forsendur til að gefa skýringar. Samkvœmt frumvarpinu hefur sveitarstjórn ekki 
beinan íhlutunarrétt a f  störfum byggingarfulltrúa. I  Ijósi þess á það ekki við að leita 
skýringa frá sveitarfstjórn.

Kópavogsbær leggur jafnframt til að ákvæðið verði skoðað í því tilliti að gera skýrari 
skil á milli úrskurðamefnar skipulags og byggingarmála annarsvegar og 
Byggingarstofnunnar hinsvegar.

Umsögn:
Með ákvæðinu er Byggingarstofnun falið eftirlits sem og ákvörðunarvald með 
afgreiðslum byggingarfulltrúa. Urskurðarnefnd skipulags og byggingarmála fer 
jafhframt með álíka hlutverk sem æðra stjórnvald. Skýra þar betur hvaða ákvarðanir 
eða afgreiðslur heyra undir Byggingarstofnun og hverjar heyri undir úrskurðarnefnd. 
Eyða þarf óvissu um skil á milli þessara tveggja stjórnvalda. I  ákvœðinu kemur fram 
að Byggingarstofnun taki ekki upp mál sem sé til meðferðar hjá úrskurðarnefnd. 
Ekkert er hinsvegar fjallað um það e f mál sé til meðferðar hjá Byggingarstofnun áður 
en það er kært til úrskurðarnefhdar.

Athugasemdir við 21. grein
Lagt er til að síðari málsliður í 2. mgr. verði felldur út en þar segir: “Til fylgiskjala 
heyra m.a. byggingarlýsingar, greinargerðir, forsendur og útreikningar.”

Umsögn:
Fylgiskjöl eru í raun tæknilegar útfærslur sem geta verið breytingum háðar. 
Eðlilegra er að slíkt ákvæði sé í reglugerð, sbr. 2. tl. 59. gr. og athugasemdir með 
frumvarpinu.

Athugasemdir við 22. grein
Lagt er til að við síðasta málslið 2. mgr.
Bætist setningin: “...eða með viðurkenndri rafrænni undirritun.”

Umsögn:
2. mgr. Það er afar brýnt að unnið verði að lagalegu formi rafrænnar undirritun á 
teikningum. Hönnunarvinna fer alfarið fram í teikniforritum og eru teikningar sendar 
til útprentunar hjá Ijósritunarfyrirtækjum. Síðar þarfhönnuður að nálgast teiknigar á 
pappírsformi með miklum kostnaði ogfyrirhöfn.

Lagt er til að í 4. mgr., verði fellt út orðalagið “...til að hafa yfirumsjón með hönnun 
mannvirkisins “. Lagt er til að í stað þess bætist við orðalagið: “Samræmingaraðili 
getur verið hönnuður mannvirkis og byggingarstjóri þess enda hafi hann starfsleyfi 
Byggingarstofnunar.”

Umsögn:
4. mgr. Samrœmingaraðili á að hafa eftirlit með samræmingu hönnunargagna en ekki 
umsjón með hönnun. Hér er bent á að lagfæra ónákvæmt orðalag. Einnig er rétt að 
starfsréttindi samræmingaraðila séu Ijós.



Athugasemdir við 23. gr.
Lagt er til að 1. málsliður ákvæðissins haldist en að öðru leyti verði ákvæðið fellt út. 

Umsögn:
í  þessari grein á aðeins að koma fram stefnumörkun um gœðastjórnunarkerfi 
hönnuða og samrœmingaraðila. Það er ekki rétt að skýra í lagatexta tœknilegar 
útfœrslur sem geta verið breytingum háðar heldur á slíkt heima í reglugerð, sbr. 3. tl. 
59. gr..

Athugasemdir við 31. gr.
Lagt er til að við 1. mgr. bætist: “Byggingarstjóri tilkynnir útgefanda byggingarleyfis 
sérstaklega ef ekki er þörf fyrir tiltekna iðnmeistara þar sem viðkomandi verkþættir 
verða ekki í byggingunni.”

Umsögn:
Hér er verið að hnyklga á að það er byggingarstjóra að meta og bera ábyrgð á e f 
tilteknir verkþættir verða ekki í mannvirkinu.. I  4. tl. 1. mgr. 12. gr. er 
byggingarstjóra ætlað að afhenda leyfisveitanda undirritun þeirra iðnmeistara sem 
að verkinu koma og það er jafn nauðsynlegt að það liggi formlega fyrir hvaða 
iðnmeistarar þurfi ekki að koma að verkinu.

Athugasemdir við 33. grein
Lagt er til að gerð verði sú breyting á 2. mgr. að horfið sé frá því að iðnmeistörum sé 
gert skylt að vera viðstadda úttektir.

Umsögn:
2. mgr. Algengast er að það séu 5-6 iðnmeistarar á hverju mannvirki og á stœrri 
mannvirkjum 8 iðnmeistara. Uttektatvinna byggingarfulltrúa er mikil rútínuvinna og 
það er afar þungt í vöfum að skylda viðkomandi iðnmeistara að vera viðstadda 
úttektir ásamt byggingarstjóra og með mörgum undantekningum e f iðnmeistari semur 
við annað við eiganda mannvirkis. Þetta er afar þungt í vöfum og leiðir a f sér án vafa 
miklar tafir á framkvæmdum, þar a f leiðandi er hætt við að þetta ákvæði muni ekki 
virka. Þetta ákvœði er nýmæli og er eflaust fram komið vegna þess að í sumum 
tilvikum virðast byggingarstjórar sniðganga iðnmeistara. Það er ekki rétt að opinert 
eftirlit eigi að tryggja samskipti og atvinnuhagsmuni iðnmeistara. Markmið 
frumvarpsins í þessu tilliti koma fram í b-lið 1. greinar. Þetta ákvæði stangast 
jafhframt á við 6. mgr. 28. gr. frumvarpsins.
Því er lagt til að ákvæðið um iðnmeistara gagnvart áfangaúttektum verði því sem 
næst óbreytt frá núgildandi byggingarreglugerð og orðist 2. mgr. svo: 
Byggingarstjóri mannvirkis, fyrir hönd eiganda þess, skal sjá til þess að 
áfangaúttektir fari fram og tilkynnir eftirlitsaðila um þær. Byggingarstjóra er skylt að 
vera viðstaddur áfangaúttektir. Hann skal jafhframt tilkynna viðkomandi 
iðnmeistörum um hvenær úttekt hefur verið ákveðin og geta þeir sem þess óska þá 
verið viðstaddir.

Lagt er til að gerð verði sú breyting á 4. mgr., að fellt verði út orðalagið “..eða 
iðnmeistara sem skráður er fyrir viðkomandi verkþætti...”



Umsögn:
í  ákvæðinu gætir ákveðins misskilnings við fyrirkomulag frá eldri reglugerðum. Það 
er byggingarstjóri sem er faglegur fulltrúi eiganda við mannvir/gagerð og starfar í 
umboði hans skv.. 26. gr. frumvarpsins. Vísað er í þessum sambandi til umfjöllunar í 
greinargerð um framkvœmd innra eftirlits byggingarstjóra. Þessi röksemd styðst 
einnig við ákvæði 5. mgr. 28. gr. frumvarpsins.

Athueasemdir við 35. grein
Lagt er til að við ákvæði 3. mgr. bætist orðalagið: “Sé mannvirki fullgert skal 
útgefandi byggingarleyfis gefa út vottorð um framkvæmd lokaúttektar.”

Umsögn:
Með þessari breytingu er skýrt kveðið á um að það eigi að gefa út formlegt vottorð um 
lokaúttekt.

Lagt er til að gerð verði sú breyting á 4. mgr. að orðinu “eftirlitsaðila” verði breytt í 
“útgefandi byggingarleyfis”, sbr.3. mgr 15. gr

Umsögn:
Skýrir sig sjálft.

Athugasemdir við 53. grein
Lagt er til að við 2. mgr. bætist orðalagið: “Byggingarstofnun skal senda 
byggingarfulltrúa niðurstöður rannsókna tjóna eftir því sem við á.”

Umsögn:
Byggingarfulltrúar þurfa að vera upplýstir um alvarlega ágalla á mannvirki t.d. 
varðandi burðarþol þar sem þeir eru eftirlitsaðilar með öryggiskröfum mannvirkja.

Virðingarfyllst 
F.h. Kópavogsbæjar


