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Borgarráð Reykjavíkur, 
Ráðhúsinu

Reykjavík, 10. apríl 2008.

Varðar: Umsögn um frumvarp til mannvirkjalaga.

Vísað er til orðsendingar skrifstofu borgarlögmanns dags. 29. febrúar sl. þar sem óskað er eftir drögum 
skipulagsráðs að umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarpið.

Á fundi skipulagsráðs þann 9. apríl sl. var lögð fram meðfylgjandi samantekt byggingarfulltrúans í 
Reykjavík vegna einstakra greina frumvarpsins. Umsögnin var samþykkt á fundinum og vísað til 
borgarráðs. Samantekt byggingarfulltrúa er hluti af umsögn þessari.

Skipulagsráð Reykjavíkurborgar fagnar nú sem áður endurskoðun skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997 og tekur undir þær meginhugmyndir sem liggja að baki aðskilnaðar skipulagsþáttar laganna og 
mannvirkjaþáttar. Skipulagsráð tekur að sama skapi undir þau sjónarmið sem lágu til grundvallar við 
endurskoðun laganna og telur það geta orðið til bóta og einföldunar að um flest allt er lýtur að öryggi 
bygginga sé fjallað í sama lagabálknum. Þá telur skipulagsráð ástæðu til að taka undir þá hugsun sem 
birtist í frumvarpinu þar sem það er dregið fram með skýrari hætti en verið hefur að byggingarmál eru í 
eðli sínu tæknilegs eðlis en ekki pólitísk. Er þessi þróun í fullu samræmi við þá skipan málaflokksins 
sem verið hefur hjá Reykjavíkurborg.

Skipulagsráð leggst alfarið gegn því hlutverki sem Byggingarstofnun er ætlað þegar kemur að 
byggingareftirliti sem og því að stofnuninni verði veittar svo rúmar heimildir til íhlutunar i störf 
byggingarfulltrúa og telur þessar fyrirætlanir ganga gegn sjálfsforræðisrétti sveitarfélaganna.
Samkvæmt frumvarpinu er byggingarstofnun ætlað að gefa út byggingarleyfi og hafa eftirlit með ýmsum 
mannvirkjum sem fram til þessa hafa ekki verið byggingarleyfisskyldar. Skipulagsráð telur ástæðu til að 
mótmæla því harðlega að Byggingarstofnun sé ætlað að gefa út byggingarleyfi fyrir þeim mannvirkjum 
sem upp eru talin í a-lið 3. mgr. 8. gr. sem og að hafa byggingareftirlit með þeim. Talið er að þessar 
áætlanir gangi gegn sjálfsforræðisrétti sveitarfélaganna. Verður ekki komið auga á nein þau rök sem 
réttlætt geta þetta fyrirkomulag. Byggingarfulltrúum ber að gefa út byggingarleyfi fyrir öllum 
byggingarleyfisskyldum framkvæmdum innan sveitarfélagsins sem og að sinna byggingareftirliti. Eftirlit 
með þessum mannvirkjum er i eðli sínu ekki frábrugðið eftirliti með öðrum mannvirkjum. Skorti á 
þekkingu byggingarfulltrúa til að sinna slíku eftirliti verður að ætla að byggingarfulltrúi feli skoðunarstofu 
slikt eftirlit eða semji við Byggingarstofnun um að stofnunin taki það að sér.

Þótt fallast megi á að Byggingarstofnun verði ætlað tiltekið samræmingar-, leiðbeiningar- og 
eftirlitshlutverk gagnvart byggingarfulltrúum þá leggst Reykjavíkurborg alfarið gegn því að stofnunin hafi 
beinan íhlutunarrétt i málefni sveitarfélagsins. Telur skipulagsráð þá fyrirætlan ganga þvert gegn 
sjálfsstjómarrétti sveitarfélaganna og því alfarið óásættanlega. Þá telur Reykjavikurborg jafnframt 
þessa fyrirætlan að hluta til skarast á við verksvið úrskurðarnefndarinnar.
Skipulagsráð telur einnig ástæðu að gera athugasemd við þá fyrirætlan að láta Byggingarstofnun 
annast útgáfu leyfis og byggingareftirlit með dreifikerfum veitufyrirtækja ef þau liggja innan fleiri en eins 
sveitarfélags. Eðlilegra verður að teljast, í samræmi við forræði sveitarfélaganna á sínum málum að 
sveitarfélögin semji um hvernig útgáfu leyfis og eftirliti skuli háttað sem og kostnaðarskiptingu.



Skipulagsráð leggst einnig alfarið gegn þeirri fyn'rætian að Byggingarstofnun byggi upp og reki 
gagnagrunn um byggingar og mannvirki um land allt. Sveitarfélög reka nú þegar lögum samkvæmt 
málaskrá og notast byggingarfulltrúar í landinu við sérstaka málaskrá sem sniðin er að þörfum þeirra og 
þeim upplýsingum sem þeim ber að skrá. Ekki verður fallist á að sveitarfélögin í landinu búi við tvöfalda 
skráningarskyldu með tilheyrandi skriffinnsku og kostnaðarauka. Hin umfangsmikla skráning hjá svo 
mörgum aðilum vekur enn fremur upp spurningar um hvort nægjanlega hafi verið hugað að 
persónuverndarsjónarmiðum. Vera kann að þörf sé á einhvers konar skráningu sem aðgengileg er 
Byggingarstofnun svo hún geti sinnt lagaskyldu sinni varðandi samræmingu og eftirlit. Þeim tilgangi má 
hins vegar ná með því að skylda byggingarfulltrúa til að gera málaskrá þeirra aðgengilega 
Byggingarstofnun og almenningi.
Skipulagsráð leggur sérstaka áherslu á að nauðsynlegt er að bæta hugtakinu fokheldisúttekt við þá 
skilgreiningu sem lögð er til í 3. gr. frumvarpsins á því hvað teljist til úttektar en fokheldisúttekt þarf að 
fara fram svo staðfesta megi byggingarár fasteignar en miða ber innheimtu fasteignaskatta við það 
byggingarstig.

Samkvæmt frumvarpi til skipulagslaga skal í deiliskipulagi m.a. kveða á um útlit mannvirkja, form og 
svipmót eftir því sem við á. í framhaldi af því gerir frumvarp til laga um mannvirki svo ráð fyrir að 
byggingarfulltrúi fari yfir hvort umsókn sé í samræmi við lög og reglur, þ.m.t. hvort fyrirhuguð 
mannvirkjagerð sé í samræmi við skipulagsáætlanir á viðkomandi svæði, sbr. 10. gr. frumvarpsins. Af 
því leiðir að byggingarfulltrúi leggur m.a. mat á hvort fyrirhuguð byggingarframkvæmd sé í samræmi við 
ákvæði deiliskipulags hvað varðar form og svipmót. Verða ekki séð rökin að baki því að samkvæmt 2. 
mgr. 8. gr. frumvarpsins er ekki gert ráð fyrir að byggingarfulltrúi leggi þetta sama mat á umsókn þegar 
til stendur að breyta formi og svipmóti mannvirkis. Þess í stað er í 5. mgr. 8. gr. gert ráð fyrir að 
samþykki sveitarstjórnar þurfi fyrir breytingunum í samræmi við ákvæði skipulagslaga. í þessu 
sambandi er minnt á að víða, t.d. í eldri hverfum Reykjavíkur, eru ekki til deiliskipulög auk þess sem 
allur gangur er á því hvort og þá hversu ítarlega eldri deiliskipulög kveða á um form og svipmót 
mannvirkja. Um þetta atriði vísast einnig til umsagnar skipulagsráðs um frumvarp til skipulagslaga og 
meðfylgjandi samantektar byggingarfulltrúa.
Meðfylgjandi umsögn þessari er samantekt byggingarfulltrúa um einstök atriði frumvarpsins dags. 2. 
apríl sl. auk þess sem skipulagsráð telur ástæðu til að ítreka athugasemdir borgarlögmanns dags. 24. 
ágúst 2006, um frumvarpið og einstök ákvæði þess, að því leyfi sem ekki hefur verið tekið tillit til þeirra 
á fyrri stigum meðferðar frumvarps til mannvirkjalaga. Ber að skoða ofangreinda samantekt og eldri 
athugasemdir borgarlögmanns sem hluta af umsögn þessari.

f.h. skipulagsráðs Reykjavíkurborgar

Helga Björk Laxdal hdl.
yfirlögfræðingur skipulags- og byggingarsviðs



Umsðgn og athugasemdir byggingarfulltrúans í Reykjavík um frumvarp til 
mannvirkjalaga, mál 375.

Ívísuð númer eru nr. greina frumvarpsins.

1.gr.
Við b-lið bætist
b. [...] aðstæðum og fyrirhugaðri notkun.

e. í setninguna bætist.
[...] aðgengi og frágengi fyrir alla.

Skýring: Ekki er nóg að koma fólki í hús rýming þarf að vera í lagi.

2. gr.
Upptalning á lagnakerfum er ítarleg því verður að bæta við vatnsúðakerfum og öðrum 
slðkkvikerfum.
Vegbrýr í þéttbýli hafa veruleg áhrif á umhverfi ótækt er að undanskilja vegbrýr í þéttbýli 
byggingarleyfi.

3.gr.
1. liður. Við bætist:
[...] staðsetningu mannvirkis, skiptingu þess í eignarhluta, [...]
3. liður. Við bætist:

[...] eða breyta notkun þeirra og útliti og formi. [...]
Skýríng: Ef forseta Alþingis hugkvæmdist að láta mála allar fúgur í útveggjum 

Alþingishússins bláar þarf hann ekki byggingarleyfi til þess, nema gr. breytist.
Hann þarf aftur á móti sbr. 2. mgr. 37. gr. frumvarps til skipulagslaga að leita eftir samþykki 
sveitastjómar á breytingu er varðar útlit og form. (Svipmóti) Á hér að taka upp nýtt form 
umsókna eða samþykkta?
Oft er sótt um byggingarleyfi sem innifela breytingar á skipulagi. Slík umsókn fær að 
sjálfsögðu umfjöllun skipdagsfulltrúa og getur leitt til grenndarkynningar eða breytinga á 
deiliskipulagi. Að taka umsóknir sem lúta að breytingum á útliti og formi út úr því verklagi 
leiðir einungis til rugls í stjómsýslu.
5. liður.
Aths. við orðalag.

[...] varanlegur hluti af hvers konar mannvirkjum.
Orðist:

[...] varanlegur hluti af mannvirki.

5.gr.
Hér er í 17 liðum gerð ítarleg grein fyrir helstu verkefiium fyrirhugaðrar Byggingarstofunnar. 
Jákvætt er að verkefiium sé safiiað á einn stað.
Neikvæð er sú miðstýringarárátta sem fram kemur.
Hér er um mjög umfangsmikil verkefiii að ræða sem öll kre^ast sérfræðimenntunar á ýmsum 
sviðum. Varlega áætlað krefjast þessi verkefiii 60 -  80 manns. Nú þegar er mannaflaskortur á 
þessum verksviðum og m.v. reynslu erlendis er um viðverandi ástand að ræða.
Markaðseftirlit með byggingarvörum er nú í höndum Neytendastofu er þörf á að vera með 
sérfræðinga í markaðseftirliti á mörgum stöðum? Skilvirkara er að eftirlitíð sé á einum stað.
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í 6. lið kemur firam að Byggingarstofhun sé ætlað að starfraekja rafrænt gagnasafn um 
mannvirkjagerð. Síðan kemur íram í 60. gr. að gagnasafhið skuli vera innan eða samtengt 
pagna- og upplýsingakerfum Landskrá fasteigna.
I greinagerð kemur fram að gagnasafe þetta verði lykillinn að möguleikum stofnunarinnar til 
þess að hafa eftirlit með framkvæmd byggingareflirlits í landinu. (sic!)
Ekki er nokkur þörf á miðlægu gagnasafiii fjölmörg byggingarfulltrúaembætti hafa í dag 
tölvukerfi sem halda utan um alla embættisfærslu sem fram fer á þeirra vegum.
Þar eru fyrir hendi og í notkun fleira en eitt hugbúnaðarkerfi og samkeppni milli 
þjónustufyrirtækja. í þau tölvukerfi sem nú eru í notkun hafa verið innbyggð ýmis 
þjónustukerfi vegna umhalds í málaflokkum sem ekkert koma byggingarfræðilegum 
upplýsingum við. Þörf á slíkum þjónustukerfum er ófyriséð.
Sú hugsun að vera með eitt miðlægt kerfi drepur alla framþróun í dróma og mun leiða til 
tvískráningar og kostnaðarauka hjá sveitarfélögum.
Virkt eftirlit Byggingarstofunnar verður gjörsamlega marklaust ef það á að reka með 
óskilgreindri miðlægri skráningu.

6. gr.
Við greinina bætist:
Forstjóra Byggingarstofiiimar eða starfsmönnum hans er óheimilt að vinna nokkurt það starf 
sem kann að koma til afgreiðslu stofhunarinnar eða byggingarfulltrúaembætta.
Skýring: Þótt ákvæði um þetta atriði sé í öðrum lögum er sú vísa ekki of oft kveðin m.v. 
reynslu.

7- gr.
í 3. mgr. bætist.
[...] skv. 24. gr., eða hafi háskólamenntum ogþekkingu á verksviði byggingarfulltrúa.
Skýring: í stærri embættum byggingarfiilltrúa skiptir meginmáli að ráða hæfan stjómanda 
hann þarf ekki að kunna skil á burðarvirkjum eða fagurfræði til þess hefúr hann hæfa 
undirmenn með sérþekkingu á þeim sviðum.

8. gr.
í 1. mgr. bætist:
[...] eða breyta notkun þess, útliti eða formi [...]
Aths. Sjá athugasemd 3. lið, 3 greinar.

í 2. málslið 8. gr. er gerð grein fyrir byggingarleyfisskyidu vegna fráveitu- og dreifikerfa 
veitustofnanna. Staðsetning slíkra flutnings- og dreifikerfa ræðst verulega af skipulagi. Með 
samþykkt á deiliskipulagi er ljóst að dreifikerfanna er þörf. Engin ástæða er til að gera 
einstakar framkvæmdir vegna þessarar kerfa byggingarleyfisskyldar.
Nauðsynlegt kann að vera að sveitarstjómir gefi veitufyrirtækjum rammaleyfi til þess að 
koma lögum fyrir. Nær væri að setja fram kröfur um þau efni sem nota má í lagnakerfi og 
grundvallarfrágang þeirra.

5. mgr. 8. gr.
Aths. Nú er lögð fram byggingarleyfisumsókn sem tekur til breytts innra fyrirkomulags í 
byggingu. Jafnframt tekur umsókn til breytinga á útliti og formi. Þar með fjallar umsóknin 
ekki einungis um útlit og form og þarf því ekki samþykki sveitarstjóma. Eða hvað?
Fráleitt er að vera að flokka mál sem þurfa samþykki sveitarstjómar eftir mati. Annaðhvort 
allt eða ekkert. Stjómsýslan er nógu flókin fyrir. Sjá fyrri athugasemdir.
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12. gr.
Liður 5.
Byggingarstofhun á samkv. 11. lið í 5. gr. að gefa út starfsleyfi til handa byggingarstjórum og 
hafa eftirlit með starfsemi þeirra, sbr. einnig 5. mgr. 16. gr.
Byggingarfulltrúar eiga að geta sótt upplýsingar í gagnagrunn Byggingarstofunnar um 
starfsleyfi byggingarstjóra sem byggir á þeirri forsendu að hann hafi gæðakerfi fyrir sig og 
iðnmeistara sína.
Að ætla einstökum byggingarfulltrúum að annast viðurkenningu gæðakerfa er út í hött.

13. gr.
2. og 3. mgr. falli niður í stað komi:
Nú stöðvast byggingarframkvæmdir í 3 mánuði eða lengur getur þá leyfisveitandi beitt 
ákvæðum um dagsektir til þess að knýja á um framhald framkvæmdanna eða tekið ófullgerðar 
framkvæmdir eignamámi skv. lögum um framkvæmd eignamáms.
Skýring: Þau tímamörk sem fram koma í frumvaipinu eru ekki í neinum takt við nútíma 
byggingarhraða og kröfiim almennings um að framkvæmdir darki ekki árum saman.

15. gr.
í 4. mgr. bætist við nýr liður.
Fokheldisúttekt.
Skýringar: Byggingarár húss er miðað við fokheldi. Fyrsta fasteignamat fer fyrst fram eftir að 
bygging er skráð fokheld. Því verður byggingarstjóri að tilkynna strax og þessu vel 
skilgreinda byggingarstigi er náð svo unnt sé með skoðun að staðfesta að svo sé.
Mánuði síðar er hægt að innheimta fasteignagjöld af byggingunni. Gengið er úr skugga um að 
brunatrygging liggi fyrir. Greinagóð staðfesting á byggingarári getur haft þýðingu síðar þegar 
að minjavörslu kemur. Því er mikilvægt að fokheldisúttekt sé gerð.

5. mgr.
Greinin falli niður. í stað komi:
Byggingarstofriun er heimill aðgangur að gagnasafiii byggingarfulltrúa til eftirlits og 
upplýsingaöflunar.

16. gr.
2. mgr.
Aths. Komi upp ágreiningur milli byggingarfúlltrúa og Byggingarstofhunnar á 
Byggingarstofhun að gefa álit. Er þetta góð stjómsýsla ?

17. gr.
Aths. Greinin öll þarflaus. Ekki nokkur ástæða til þess að koma upp annarri kæruleið! Inngrip 
Byggingarstofiiunnar frekleg íhlutun í málefni sem er á verksviði sveitarfélags og skýrar 
kæruleiðir fyrir hendi.

21. gr.
í 2. mgr. bætist.
[...] Til fylgiskjala heyra m.a. byggingarlýsingar, skráningartafla [...]
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22. gr.
4. mgr. segir:
[...] Samræmingaraðili skal áður en byggingarleyfi er gefið út leggja fram yfirlit um innra 
eítirlit við fraxnkvæmd hönnunar. Uppfærist yfirlit um innra eftirlit skal lagt fram við lok 
hönnunar mannvirkis.
Athugasemd.
Eigi að leggja fram yfirlit það sem hér um ræðir verður það að gerast samhliða 
byggingarleyfisumsókn. Byggingarfulltrúi hefur enga aðkomu að sérhönnun mamivirkja hann 
fær í sínar hendur séruppdrætti til yfirferðar en er ekki með í hönnunni.
Löggildum hönnuðum eða hönnunarstofum ber að hafa gaeðakerfi sbr. ákv. 23 gr. 
Byggingarfulltrúar eiga að geta sótt upplýsingar í gagnagrunn Byggingarstofiiunnar um gildi 
gæðakerfis einstakra hönnuða og hönnunarstofa.
Það er ekki hægt að ætla einstökum byggingarfulltrúum að leggja mat á gæðakerfi eða 
gæðastjómunarkerfi það kemur ekki fiam í málsliðunum hvar samræmingaraðilinn á að leggja 
sína pappíra fram. Sé það ætlun löggjafans að samræma byggingar- og hönnunareftirlit í 
landinu verður það ekki gert með þeim hætti að ætla að láta 50 -  60 byggingarfulltrúa leggja 
mat á gæðastjómunarkerfi þúsund aðila.
Setningin: „Uppfært, yfirlit um innra eftirlit skal lagt fram við lok hönnunar mannvirkis“, er 
væntanlega skrifuð til aðhláturs fyrir þá sem til mála þekkja.

23. gr.
Umsegjandi þvær hendur sínar af greininni, sem er alltof ítarleg í lagatexta.
Ein setning dugir, hitt í reglugerð.

26. gr.
Almennt um greinina.
Verulega er þrengt að atvinnuréttindum manna með ákv. greinarinnar. Munu þau óbreytt 
valda hækkun byggingarkostnaðar. Þess utan að kostnaður verður vegna uppsetningar og 
viðhalds gæðaketfa. Þau eru sýnd veiði en ekki gefín í ljósi reynslu umsegjanda.
Nær hefði verið að setja einhverjar skorður við þann fjölda verka sem einn byggingarstjórr má 
taka að sér samtímis.

27. gr.
Vísað er til umsagnar um 26. gr.
Aths. við 6. mgr.
Við greinina bætist:
[,..]í gagnasafni stofnunarinnar og sé hún aðgengileg byggingarfulltrúum án endurgjalds.

28. gr.
Ótækt að fella niður ákvæði um starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra. Á jafhframt við um 
hönnuði.
Mjög merkileg niðurstaða löggjafans einmitt þegar lög nr. 73/1997 voru rétt farin að virka! 
Skoða hvað Danir voru að gera með breytingu ábyrgðarmálum nú 1. apríl 2008.

31. gr. 5. mgr.
Við greinina bætist.
[...] og sé hún aðgengileg byggingarfulltrúum án endurgjalds.
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34. gr.
Dapurlegt er til þess að vita að löggjafínn skuli í upphafí 21. aldar reikna með því að 
hálfbyggðar byggingar séu teknar í notkun og jafii dapurlegt að ekki skuli vera gerður nokkur 
greinamunur á hvort um sé að ræða byggingu sem hýsa á samkomustað eða mannsöfiiuð. Hér 
er vísað til ákvæða í gildandi byggingarreglugerð nr. 441/1998 m.s.br.
Það er nú meginregla að flutt sé í hús án stöðuúttektar.
Hvemig væri ef ekki væri hægt að skrá lögheimili hvorki fyrirtækis eða einstaklings í hús 
nema þjóðskrá hafi fengið tilkynningu byggingarfulltrúa um öryggisúttekt ?

35. gr.
Hér er gert ráð fyrir að mannvirki fari í lokaúttekt iiuian þriggja ára frá því það var tekið í 
notkun og öryggisúttekt fór fram. Hvemig á að fínna út hvenær mannvirkið var tekið í notkun 
þegar ekki fer fram öryggisúttekt?
Dagsetning lokaúttektar á að miða við t.d. tvö ár frá fokheldisúttekt eða þijú ár frá útgáfu 
byggingarleyfís. Eins gott að sleppa ákvæðum um lokaúttekt sé miðað við kviksyndi 1. mgr. 
Lokaúttekt Úýtur alltaf að vera fullnaðarúttekt og því óþarft að samtímis lokaúttekt fari fram 
öryggisúttekt.

53.gr.
Byggingarstofiiun verði gert skylt að tikynna til byggingarfulltrúa þegar tjón verður á 
burðarvirki mannvirkis þannig að það verði að styrkja eða rífa.

Annað:
í lögin vantar heimild til handa sveitarstjómum til þess að setja staðbundnar 
byggingarsamþykktir, sbr. 6. gr. byggingarreglugerða nr. 441/1998.

Reykjavík, 2. apríl 2008

Magnús Sædal Svavarsson, 
byggingarfulltrúi
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