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Varðar frumvarp til laga um mannvirki 

Háttvirta umhverfisnefnd!

Með vísan til umræðu á fundi með yður og Guðjóni Bragasyni, lögfr. S.ísl.S þann 13. þ.m. 
hefur undirritaður tekið saman að nýju helstu athugasemdir og ábendingar við ofangreint 
frumvarp.

l.gr.
Markmið

í e. lið bætist eftir orðinu aðgengi og frágengi.
Útskýring: Tryggja verður frágengi fatlaða út úr byggingum þegar vá ber að 
höndum. Má nefna að á markaði eru lyftur sem nota má í eldsvoða meðan aðrar 
lyftur eru ónothæfar.
Sé gerð krafa um frágengi er unnt fyrir byggingareftirlitið að krefjast sérbúnaðar til 
þess að tryggja frágengi allra. T.d. þarf heymarlaus maður öðruvísi viðvörun en 
heyrandi og sá í hjólastól fer ekki stiga.

9. gr.
Byggingarleyfisskyldar framkvæmdir

Umhverfisnefnd hefur lagt til þá breytingu á fiximvarpinu að útlits- og formbreytingar verði 
byggingarleyfisskyld. Fagnar undirritaður þeirri breytingu, því annað myndi leiða til verulegs 
ófamaðar.
í ljósi breytingatillögu nefndarinnar er lokamálsgrein 9. gr. algerlega óþörf og mun einungis 
valda ruglingi í stjómsýslu ef af verður.

Lagt er til að málsgreininni verði sleppt.

15.gr.
Ábyrgð eiganda mannvirkis

í d. og e. liðum greinarinnar er orðið eigandi í eintölu og reyndar einnig í lið a., b. og c. 
í öllum tilvikum getur verið um fleiri en einn aðila að ræða.

Lagt til að framsetning verði við það miðuð.

Skipulags- og byggingarsvið 
Borgartún 3 

105 Reykjavík 
Sími 411 3000 

Bréfsími 411 3050 
byggingarfulltrui@rvk.is 
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22. gr.
Hönnunargögn

í greininni er í stuttum texta gerð greinargóð skilgreining á hönnunargögnum.
Láðst hefur að geta mikilvægs hönnunargagns sem er skráningartafla, en skráningartaflan 
inniheldur grunndvallar upplýsingar um allar stærðir og eignaskipti í byggingum.
Lagt er til að á eftir orðinu byggingarlýsingar í 2. mgr. 22. gr. komi orðið skráningartöflur.

28. gr.
Starfsleyfi byggingarstjóra

í 2. 3. og 4. mgr. koma fram þau skilyrði sem meistarar og tæknimenn þurfa að uppfylla til 
þess að geta tekið að sér hlutverk byggingarstjóra.
Löggilding samkvæmt prófgráðum er auðveld í framkvæmd en þegar kemur að öðrum 
skilyrðum s.s. starfstíma og verkefnum vandast málið. Koma verður á marktæku 
skráningarkerfi um starfsferil einstakra meistara og tæknimanna, ferilskrá, eigi að vera hægt 
að meta á markvissa hátt starfsþróun viðkomandi.
Lagt er til að í lögunum verði gert ráð fyrir ferilskrám þeirra aðila sem um ræðir í greininni. 
Þannig að hver einstaklingur fái staðfestingu vinnuveitanda á starfstíma og verkefiium. 
í kafla um ákv. til bráðabirgða er í töluliðum 6. og 7. fjallað um bráðabirgðaákvæði. 
í 6. lið segir í lokasetningu:

Til að starfa sem byggingarstjórar samkvæmt ákvæðum laga þessara skulu þeir 
hafa viðeigandi gæðastjómarkerfi og afla sér starfsleyfis byggingarststofnunnar. 

í 7. lið er tilgreindur tímafrestur til 1. janúar 2011 til þess að uppfylla ákv. um 
gæðastjómunarkerfi og er það vel, en áður ívitnuð lokasetning í 6. lið virðist upphefja þetta 
atriði. Sé þessi túlkun röng og ákvæði 7. liðar um tímafrest eigi einnig við bráðabirgðaákvæði 
í 6. lið stendur eftir að byggingarstjóri verður að hafa starfsleyfi, sbr. 6. lið. Þetta þýðir að 
byggingarfulltrúar geta ekki skráð neinn byggingarstjóra fyrr en byggingarstofhun hefur gefið 
út starfsleyfi honum til handa.
Vegna þessa er nauðsynlegt að setja í lögin bráðabirgðaákvæði um útgáfu starfsleyfa 
byggingarstjóra. Að öðrum kosti stöðvast nýframkvæmdir fari byggingarfulltrúar að lögum.

32. gr.
Ábyrgð og verksvið iðnmeistara

í 3. mgr. segir [...] Iðnmeistarar sem hafa meistarabréf og hafa lokið prófi frá meistaraskóla 
eða hafa a.m.k. sambærilega menntun á hlutaðeigandi sviði, geta hlotið slíka löggildingu. [...]

Fjöldi iðnmeistara er starfandi á landinu með svo kallaðar staðbundnar viðurkenningar. Að 
uppfylltum skilyrðum sbr. ákv. gr. 37.2 í byggingarreglugerð nr. 441/1998 hafa þessir aðilar 
getað flutt réttindi sín milli lögsagnarumdæma. Eigi að gæta jafiiræðis og virða atvinnuréttindi 
iðnmeistara verður að opna fyrir þessa möguleika í lögunum.
Lagt er til að í lögunum verði ráðherra heimilst að setja í reglugerð nánari útfærslu á 
réttindum iðnmeistara.
Fyrir gildistöku núgildandi skipulags- og byggingarlaga gengu byggingarfulltrúar almennt 
ekki eftir því að málara-, dúklagninga- og stálvirkjameistarar staðfestu ábyrgð sína á verkum. 
Afleiðing þessa var sú að viðkomandi iðnmeistarar sóttu ekki um löggildingu til 
byggingamefnda, sem þá veittu löggildingu.



Eftir gildistöku laga nr. 73/1997 og byggingarreglugerðar nr. 441/1998 tóku 
byggingarfulltrúar að krefja þessa meistara um ábyrgðaryfirlýsingar á verkum sem þeir höfðu 
tekið að sér. Kom þá í ljós að fjölmargir voru án löggildingar.
Með bréfi Umhverfisráðuneytisins frá 25. nóvember 2005 var fundin viðunandi lausn á þessu 
máli, sjá meðfylgjandi afrit af bréfi.
Enn er fjöldi iðnmeistara i fyrrgreindum iðngreinum sem ekki hafa gengið eftir sjálfsögðum 
réttindum sinum.
Lagt er til að í lögunum verði ráðherra heimilt að setja í reglugerð nánari útfærslu á 
réttindum þessara aðila.

35.-36.gr.
Öryggisúttekt/Lokaúttekt

í báðum tilvikum koma starfsmenn eldvamareftirlita slökkviliða að málum.
Tekið er undir athugasemd S.ísl.S um að gjaldtökuheimild fyrir slökkviliðin verði sett i 
lagafrumvarpið.

51.gr.
í greininnni kemur ekki fram að byggingarfulltrúum sé heimil gjaldtaka fyrir staðfestingu á 
eignaskiptayfirlýsingum. En eignaskiptayfirlýsingum fæst ekki þinglýst nema 
byggingarfulltrúi hafi yfirfarið yfirlýsinguna og borið saman við samþykkt gögn.
Athugun hjá embætti byggingarfulltrúa í Reykjavík á gjaldtöku vegna yfirferðar á 
eignaskiptayfirlýsingum sýnir að meðaltalsgjald gæti numið um 
12000 kr./eignaskiptayfirlýsingu.
í nýjum byggingum greiðir byggjandi þennan kostnað en í eldri húsum skiptist kostnaður á 
eigendur. Þannig yrðu útgjöld lítillar fasteignar sem þrír ættu aðeins 4000 kr./eiganda.
Lagt er til að í lögunum verði sveitarfélögum heimil gjaldtöku fyrir staðfestingu á 
eignaskiptayfirlýsingum með þeim skilmálum sem fram koma í 51. gr.

54. gr.
í greinina vantar tilkynningarskyldu Byggingarstofnunar til byggingarfulltrúa þegar bruni eða 
náttúruvá veldur tjóni á burðarvirki mannvirkis.
Eru þekkt dæmi þess að fuskað hafi verið við viðgerðir á burðarvirki eftir eldsvoða og það 
síðan valdið nýjum eigendum fjárútlátum.

Lagt er til að í greinina verði bætt að Byggingarstofnun sé skylt að tilkynna viðkomandi 
byggingarfulltrúa um þau tjón á burðarvirkjum sem stofnunin rannsakar.

Að lokum þetta, í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir að áfram verði krafist 
starfsábyrgðatrygginga. En þær voru lögleiddar með núgildandi lögum.
Um gildi starfsábyrgðartrygginga má deila þeirra er þó krafist á fjölmörgum sviðum þar sem 
hagsmunir eru síst meiri en í byggingariðnaði.
Það er álit undirritaðs að með kröfu um starfsábyrgðartryggingar hafi stórlega dregið úr 
hönnun verk- og tæknifræðinga sem hafa hönnun sem aukagrein og valda ekki alltaf hlutverki 
sinu.
Jafriframt hafa karlæg gamalmenni síður verið sótt á sæng sína til uppáskrifta á verk.
Nýlegar eru fréttir að Danir hafi gert enn frekari kröfur til trygginga á byggingarsviði.
Er lagt til að þetta atriði verði enn grundað af umhverfisnefiid.



Þá skal vakin athygli á því að í núgildandi byggingarreglugerð er undanþáguákvæði gr. 2.5 til 
handa ráðherra vegna ákvæða reglugerðarinnar, ennfremur er heimildarákvæði í gr. 6.1. til 
handa sveitarstjóm til útgáfu á staðbundnum samþykktum.
Það er álit undirritaðs að hvortveggja þurfi að vera í regluverkinu og er á þessi atriði bent nú 
ef lagastoð þarftil.

Sé óskað frekari útskýringa eða raka á ofangreindum athugasemdum verður fuslega orðið við 
þeirri beiðni.

Virðingarfyllst,

Hjálagt:
Afrit af bréfi Umhverfisráðuneytis dags. 25. nóv. 2005
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Ráðuneytinu hefur borist erindi frá nokkrum dúlcl agnin garm ei staram starfandi í Reykjavík
sem líta svo á að þeir hafi í reynd borið ábyrgð á verkþáttum í iðn sinni við
byggmgarleyfisskyldar framkvæmdir fram að gildistöku skipulags- og byggingarlaga, nr. 
73/1997 en hafi nú ekki heimild til að taka slík verk að sér þar sem þeir hafi ekki fengið 
formlega staðbundna viðurkenningu byggingamefhdar né uppfylla skilyrði skipulags- og 
byggingarlaga um löggildingu ráðherra. Einnig hafa nokkrir málarameistarar snúið sér til 
ráðuneytisins ýmist með munnlegum eða skriflegum fyrirspumum um sama efhi. Þá er 
ráðune>'tinu kunnugt um að einstaka stálvirkj ameistarar hafa komið að máli við
byggingarfulltrúann í Reykjavík vegna sama álitefriis.

Ráðuneytið hefur fengið á fiind til sín til að ræða þessi mál Magnús Sædal, byggmgarfulltrúa í 
Reykjavík og haft samráð við Félag dúklagninga- veggfóðrarameistara,
Málarameistarafélagið, Meistarafélag Norðurlands, Meistarafélag Hafnafjarðarog Samtök 
Iðnaðarins.

Hinn 13. júh' 1998 tók gildi byggingarreglugerð, nr. 441/1998, enþar var í fyrsta sinn gerð 
krafa um að málarameistarar, veggfóðrarameistarar (dúklagningameistarar) og 
stálvirkjameistarar sbr. 4. mgr. 37. gr. reglugerðarinnar staðfestu ábyrgð sína fyrir 
byggingarfulltrúa. Skal slík staðfesting liggja fyrir áður en byggingarleyfi er gefið út.

Samkvæmt 3. mgr. 37 gr. reglugerðaiinnar verða iðnmeistarar á byggingasviði að hafa fengið 
löggildingu umhverfisráðherra eða hlotið staðbundna viðurkenningu byggingamefiidar til að 
bera ábyrgð á einstökum verkþáttum við byggmgarframkvæmdir. Til að hljóta slíka 
staðbundna viðurkenningu skal meistari hafa lokið sveinsprófi fyrir 1. janúar 1989 og fengið 
áður viðurkenningu í öðru byggingamefhdarumdasmi. Reglugerðin gerir ekki ráð fyrir að 
hægt sé að fá í fyrsta sinn staðbundna viðurkenningu eftir gildistöku skipulags og 
byggingarlaga, nr. 73/1997 sem tóku gildi 1. janúar 1998. Einungis er hægt að halda áfram í 
því kerfi hafi aðili fengið staðbimdna viðurkenningu áður. Skal iðnmeistari, þegar leitað er 
nýrrar staðbundinnar viðurkenningar, leggja fram verkefhaskrá staðfesta af byggingarfiilltrúa 
er sýni fram á að hann hafi að staðaldri haft umsjón með og borið ábyrgð á 
byggingarframkvæmdum í a.m.k. þijú ár eftir viðurkenningu í viðkomandi 
byggingamefiidarumdæmi/um.



Ljóst er að þeir iðnmeistarar sem fyrst var gerð krafa um að staðfestu ábyrgð sína hjá 
byggmgafiilltrúa með byggingarreglugerð, nr. 441/1998 höfðu fæstir fengið skriflega 
viðurkenningu á því að þeir hafi borið ábyrgð á sínum verkþætti fyrir gildistöku 
reglugerðaxinnar. Hafa þessir iðnmeistarar því ekki fengið skriflega staðfestingu á réttindum 
sem þeir kunna að hafa unnið sér inn. Er það álit ráðuneytisins að form ákvörðnnar geti ekki 
verið ráðandi þegar atvinnuréttindi eru metin. Skýrt er samkvæmt 5. tölulið í ákvæði til 
bráðábirgða í skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, að iðnmeistarar halda áunnum rétti 
við gildistöku laganna. Ráðuneytið minnir jafnframt á 3. mgr. 37. gr. byggingarreglugerðar, 
nr. 441/1998, þar sem fram kemur að í ábyrgð iðnmeistara felist ábyrgð á að viðkomandi 
verkþættir séu unnir í samrasmi við viðurkennda verkhætti, samþykkta uppdrætti, 
verklýsingar og lög og reglugerðir.

Með vísun til 5. tl. ákvæðis til bráðábirgða með skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997, 
sbr. meginreglu 37. gr. byggingarreglugerðar, nr. 441/1998, hefur ráðuneytið komist að 
eftirfarandi niðurstöðu:

Þeir iðnmeistarar sem fengu útgefið eða áttu rétt á að fá útgefið meistarabréf í málaraiðn, 
dúklagningar-/veggfóðraraiðn eða stálvirkjaiðn, fyrir 1. janúar 1989 en ekki hafa lokið 
meistaraskóla en höfðu umsjón með og báru ábyrgð á framkvæmdum í iðn sinni 1. janúar 
1998 og í a.m.k. þijú ár þar á undan, hafi í reynd, haft viðurkenningu byggingamefiidar 
viðkomandi umdæmis til að bera ábyrgð á verkþáttum í iðn sinni gagnvart 
byggingaryfirvöldum i því umdæmi.

Iðnmeistarar sem hafa starfað með framangreindum hætti geti því óskað eftir því við 
byggingarfulltrúa í því nmdagmi sem þeir hafa starfað að staðbundin viðurkenning þeirra verði 
staðfest skriflega. Ráðuneytið telur rétt að til að fá staðfestingu á staðbundinni viðurkenningu 
þurfi viðkomandi meistari að framvísa meistarábréfi og staðfestu yfirliti yfir 
byggingarleyfisskyld verk eða sambærilegum upplýsingum sem sýni að hann hafi í reynd haft 
umsjón með og borið ábyrgð á verkþáttum í iðn sinni hvað þau verk varðar á a.m.k. þriggja 
ára tímábili fyrir 1. janúar.1998 i því umdæmi. Ráðuneytið lítur svo á að viðurkenning sem 
fæst staðfest með framangreindum hætti sé fiiUnægjandi grundvöllur beiðnar um yfirfærslu 
viðurkenningar í annað umdæmi sbr. 2. mgr. 37. gr. byggingarreglugerðar, nr. 441/1998.
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