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Tílvísun: 201003-0055/0.03.02

Umsogn «m frumvarp til iaga um mannvirkí, þskj. 743 -  426. má!

Vísað er til beiðni yðar um umsögn um ofangreint írumvarp til laga um mannvirki sem barst í 
tölvupósti dags. 10. mars 2010.

Vinnueftirlit ríkisins skoðar og skráir togbrautarbúnað sem ætlaður er til fólksflutninga, sbr. 1. 
mgr. 49. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhættí og öryggi á vinnustöðum, 
Vinnueftirlitið hefur líka með höndum markaðseftirlit með ofangreindum búnaði, sbr. 
reglugerð nr. 668/2002 um togbrautarbúnað til fólksflutninga, en sú reglugerð innleiddi í 
íslenskan rétt tilskipun 2000/9/EB um togbrautarbúnað til fóiksflutninga. Samkvæmt a. lið 3. 
gr. reglugerðar nr. 668/2002 þá er togbrautarbúnaður til fólksflutninga skilgreindur með 
eftirfarandi hætti:

‘a. Togbrautarbúnaður til fölksflutninga: búnaður sem er settur saman úr mörgum 
íhtatum og er hannaður, framleiddur og tekinn í notkun með það að markmiði að 
flytja fólk. Eftir að búnaður hefur veríð settur upp er hann notaður til að flytja fólk í 
vögnum eða með hjálp dráttarbúnaðar þar sem strengir, sem iiggja í sömu stefhu og 
brautín, eru notaðir sem upphengi og/eða til dráttar.’

Af framangreindri skilgreiningu verður ekki annað séð en að togbrautarbúnaður tii 
fólksfiutninga sé sértækur búnaður eða tæki en ekki mannvirki í skilningi 1. ml. 10. liðar 3. gr. 
frumvarps til laga um mannvirki. Þetta er eini sértæki búnaðurinn eða tækið sem talið er upp I 
skilgreiningu 10. liðar 3. gr. frumvarpsins í dæmaskyni um það hvað teljist til mannvirkja. Til 
þess að tryggja lagasamræmi þá leggur Vinnueftirlit ríkisins til að setningin ‘og 
togbrautarbúnaður til fólksflutninga’ i 1. ml. 10. liðar 3. gr. frumvamsins verði felld brott.

Vinnueftirlitið er sú stofhun íslenska stjómkerfísins sem fer með stjómsýslu og eftirlit með 
öryggi hvers kyns vélbúnaðar og hefur byggt upp sérþekkingu og reynslu á þvf sviði. Við 
teljum því eðlilegt og hagkvæmt að þessi tiltekni tækjabúnaður falli áfram undir okkar 
verksvið.

Að öðru leyti gerir Vinnueftirlitið engar athugasemdir við frumvarpið að svo stöddu.
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