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Efnisyfirlit

'f  Inngangur, undirbúntngur málsins 

•f Helstu nýmæli

s  Breytingar á stjómsýslu mannvirkjamála 

^  Byggingarstofnun - hlutverk 

J  Breytingar á stjómsýsiu sveitarféíaga

v' Sreyíingar á ákvæðum um bygglngaríeyfisskyldu

Aögreining skipulags- og byggingarhluta 

v  Faggflciing eftiriits 
s  ÁbyrgÖ esganda og byggingarstjóra

Umhverfisráöuneytið

Heíldarendurskoðun skipulags- og 
byggingariaga.

* Inngangur

• Nefndir skipaðar 2002

> Sérstakur ráðgjafarhópur 

’ Víötækt umsagnarferti

Frumvarp tii laga um mannvirki

Helstu nýmæli

s  Nýtt heiti -  Lög um manrtvirki
s  Ný stofnun ~ Byggingarstofriun
^  Aögreintng skipulags- og byggingarhluta
s  Breytingar innan stjómsýsiu sveitarféiaga
s  Faggittar skoöunarstofur -  faggilding 

byggingarfuliírúa
v' Byggingarleyfisskyid mannvirki
v' ÁbyrgÖ aöíía skýrö
•s Rannsóknirá tjónum á mannvirkjum

Stjórnsj'sla maanvirkjamála -  núverandi staöa
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Hlutverk Byggingarstofnunar

Byggingarmál sameinuð undir einu ráðuneyti og 
einni stofnun - Byggingarstofnun

Samræming byggingareftirlits á landínu Öilu 

s  Boinavamir 

Aögengismál 
s  RafmagnseftirJit (að Hluia) 

s  Eftirlft með tiíteknum mannvirKjum 

S Löggildingar iðnmeistara og hönnuða
Starfsleyfi byggingarstjóra og faggiitra skoöunarstofa 

s  Rannsóknfr á tjónum á mannvirkjum

v' Tllskipun um vlðskiptí meö byggingarvöruf

Hlutverk Byggiugarstofuunar

Yfirumsjónarhlutverk Byggingarstofnunar og tengsl 
viö stjómsýsiu byggingarfulltrúa

s  Leiöbeíningar, verklagsreglur og skoSunarhandbækur

✓ Bindandi álit um taeknlieg má!

s  Rafrænt gagnasafn um mannvirki og mannvirkjagsrö 
tengjanlegt landskrá fasteigna

* skoöunaftiandbók
* hönnunargögn, efUrlttsskýrsiur, gátlistar, úfieklarvoHorfi ofl.
* listi yfir hönnuði, byggingarstjóra og iSnmelstam

s  Beinn ihlutunarréttur ef síjómsýsla byggingarfulltrúa er 
ekki ( samræmi viö lög

Uínhverfísráðupeytið

Meginþungi byggingareftirlits er áfram f 
höndum sveitarféiaga (byggingarfulltrúa)

Einstaka mannvirki veröa háð leyfí 
Byggingarstofnunar

Heimilt meö regiugerð aö kveöa á um aö 
minniháttar mannvirki séu undanþegin 
byggingarleyfi

Byggingarleyfisskyid mannvirkl

Mannvirki sem háö veröa byggingarleyfi í staö 
framkvæmdaleyfis áöun
/  Virkjanir

Háö ieyft Byggingarstofnunar; 
v' Mannvirki á hafi utan sveítarfélagamarka 
s  Mannvsrkí á vamar- og öryggissvaaðum eins og skilgr. lögum 

nr. 34/2008 og 176/2006

úrfihverfU ð&yneýti
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SvcitBrf&ag Syggingarstofnun '

Slökkviliösst Byíjgingafitr.

Eftirilt 1 | . Eföriit2 ;' Eft rlit 3 |"—j: Faggildíng 'j

. Elgandi byggingar eSa mannvirkis;
..'ý ' ' r ; t í i  / Mannvlrki • ' • ':■

Hbnnuðir

Byggingaretjóri .V-.;
: > Iðnaðarmenn/ Verktakar

Breytingar á stjórnsýslu sveitarfélaga

s  Byggingamefndirvalkvæöar

s Tiivist byggingamefndanna er háö sérstakri 
samþykkt sem og samþykki hennar eða 
sveítarstjómarfyrir útgáfu byggíngarleyfa

■/ EfíirJit eins og áður í höndum byggingarfulltrúa

s Einstaka mannvirki verða háö leyfi og eftíriiti 
Byggingarstofnunar

✓ íhlutunarréttur Byggingarstofnunar



AÖgreining skipuJags- og byggingarhluta

Byggíngarhtuíi -tæknileg mál:
^  Öryggi 

Heilnæmí 
v' Aðgengi
s  Ending, hagkvæmni -  sjáifbæmi 

Skípulagshlutl:
s  Staðsetning, fyrirkomuiag byggöar og umhverfi 
s  ÚtiSt, form og svipmót 
s  Ákvörðun um landnotkun

Faggilding byggingarfulltrúa/skoðunarstofa

• Eftiriit (yfirferð hönnunargagna og áfangaúttektir) 
framkvæmt samkværrrt skoðunarhandbókum

• Heimild íil að nota faggiltar skoðunarstofur við 
eftiriit

• Faggilding byggrngarfuiltrúa

• Hæfniskröfur vegna faggiidingar -  mismunandi 
eftir umfangi mannvirkjagerðar

Freisi sveitarstjóma tí! að ráöa fyrirkomuiagi 
byggðarfelst í skipulaginu. Deliiskipulag -  
skipulagssamþykktír

Úttektir

Breytingar á ákvæðum um úttektir
s  Áfangaiittektir -  litlar breytlngar, nánsr útfœrt f

byggingarreglugarð
* Ný úttekt Örygglsúttekt Þegar mannvirk! er teklð í notkun
^  Öiyggis- og hollustuhéttakröfur uppfylltar
s  ÓheimiH aö flytja inn [ eða taka tnannviriti í nolkun nema

öryggisúttekt hafi fariö fram
•/ Skerpl á ókvasðum um lokaúttekt
»•' tokaúttekt skal fara franr Innan þrtggja óra frá örygglsúttekt
s  Heimilt aö gefa út fokaúttektarvottorð meö athugasamdum
^  Byggingarstjóri, útgefandi bygglrtgariByfis og eigandl geta

boöaö til lokaúttektar

Þvingunarúrræði

Breytingar á ákvaeöum um þvingunarúrræði
v  Stöðvun framkvæmda -  tokun mannvirkis
s  Ákvæöi um öryggls- og iokaúttektir eiga a6 auðvelda 

eftiriitsaöllLim aö frarrrfyfgja lögunum

s  Skýr ákvæöt um helmildir Bygglngarstofnunar 01 aögeröa 
vegna brota hönnuöa, iönmeistara og fayggingarsljóra

s  Áminnig eöa svlptlng lögglldlngar hönnuöa og 
iðnmeistara, Byggingarstofnun

s  Heimill aö svipia byggingarstjóra starísleyfi ef hánn 
vanrækir hlirtverk sitt

Ábyrgð aðiia skýrö

s Endanlega ábyrgöin er alítaf eigandans 

s Eigandi skai hafa virkt innra eftirlit;
s  Á hönnunarstigl; samraamingaraSlfi (hönnuftur)
*  Eftir utgáfu bygglngarleyfís: bygBÍngarsljóri

s Meö því aö ráöa tíl sín fagaðila sem uppfylla kröfur laganna 
hefur eigandi uppfylít skyldur sínar 
s  Byggingarstjóri -  starfsleyfi 
s Hönnuður -  löggitding 
s  línmBÍstarar-löggiíöíng

s Aliir aðilar beití gæðastjómunarkerfum viö undirbúning og 
stjómun framkvæmda

Byggiugarstjórar

Breytíngar á ákvæöum um byggingarstjóra
v' Mun Ftaflegri ákvœöi en áöur um hlutverk og skyidur 
s  Faglegur fullfrúi elganda

s  Framkvæmlr innra eftirilt eiganda eftir útgáfu 
bySStrigarleyfjs

s  Byggingarsljórl má ekkl vera iafnframt hðnnuöur eða 
iönmeistari viökomancli mannvlrkls (nema mannvlrkiö sé 
ti( eigiR nota)

*  Starfsleyfl -  þrlr flokkar bygglngarstjóra, eftlr gerö
mannvirkis

s  Gœöastjómunarkerfi



Hönnuðír - iðntneistarar_______ ^ ______

Breytingar á ákvæðum um hönnuði
•s í aðalatriðum ijyggt á gildandi fyrirkomulagi 

•s Samræmíngaraðilí -  þarf ekki að vera aöaihönnuöur 

■/ Gæðastjómunafkerfi

s  Samræmingaraðiii framkvæmif innra eftíriit eiganda á 
hörmunafstigi

iönmeistarar
•f ÁkvaS! um Iðnmaiatara a6 meslu 6broytt 
*•" Gæðastjómunarkerfi
^  Tekiö fram aö málaramBistarar og veggtóðrarameistarar þurfa

akki að skrifa upp á ÍMðartiús, frístun<tahús oþh tii eigin nota 
eiganda

Umhverfisráðuneytið

Breytingará lögum uni brunavarnir vcgna 
mannvirkjafrunivarps.

• Aðailegs bieytingar á stjórxisýslu. Ekki mikkr efhisieg&r 
breytingar

• Byggiogaistofiiun tekurvið hiutverki Brunamálastothunar

• Brunamiiaráð lagt niöur

• Hlutverk eldvamareftirlits við byggingareftirlit skýrt

* Eru viÖstaddir öryggis- og Íokaúttekí

• Byggingarstofhun löggiidir slökkviiiðsmena i suið 
umhverfisráðherra

TJmhverfisráðuneytið

Aðrar breytingar á 15gum uœ brunavarnir
• Forvömum bætt við markroiðsákvaði iaganna
• Björgun á fástklemmdu fóiki úr bi&eiðum og mannvírkjum 

(klippuvinna) verðui hiuti af tögbundnum verkefoum síökfcviliða

• Lasknisskoðun vegna reykköíúnar

• Upplýsingaskylda sveitarféiaga tii Byggingarstofhunar varðandi 
brunavamir undirstrikuð

• ÍLagastoð fyrir starfeleyfum þjónustuaÖiia brunavanm styrkt 
Handsíðkkviltaiki, reykkðfunarbúnaður, brunaviðvörunarkerfí og 
slökkvikerfi

• Skólaiáð Brunamáiaskólans er iagt niður og stofeað ráðgefandí fágráð 
um máiefrii Brunamálaskóians


