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Efni: Umsögn bæjarráðs Mosfellsbæjar vegna frumvarps til mannvirkjalaga.

Umsöan um frumvarp til laga um mannvirki, 426. mál.
í fyrsta lagi skal vikið að 61. gr. frumvarpsdraganna sem fjailar um gagnasafn 

Byggingarstofnunar. Greinin kveður á um að stofnunin skuli starfrækja gagnasafn 
fyrir upplýsingar um mannvirki og mannvirkjagerð um land allt í samræmi við ákvæði 
frumvarpsdraganna og segir að gagnasafnið skuli vera innan eða samtengjaníegt 
upplýsingakerfí Langskrár fasteigna.
Lagt er til að tekin verði af öll tvímæli í frumvarpinu þess efnis að gagnasafn 
Byggingarstofnunar verði hluti af Landskrá fasteigna eins og það er i dag og verði 
landskráin viðaukin og betrumbætt eftir efnum og ástæðum og eins og þurfa þykir í 
þessu sambandi.
Greinargerð:

Landskrá fasteigna hefur þegar í dag það hlutverk að hafda utan um öll 
mannvríki, lóðir og lönd á íslandi. í dag er þegar mikið samstarf milli 
sveitarfélaganna og Fasteignaskrár íslands þar sem upplýsingum er miðlað á 
miili aðila. Byggingarfuiitrúar sveitarfélaganna skrá mikilvægar nýskráningar 
og breytingar / landskrána og fá afnot afþessum sömu skráningum i sinni 
vinnu heima í héraði. Landskrá fasteigna þjónar þegar því hlutverki að annast 
úrvinnslu áiagningar fasteignagjalda fyrir sveitarfélögin, þarsem þau geta á 
rafrænan hætt skráð sig inn i  álagningarkerfið yfir internetið og stýrt þar og 
stjórnað álagningarmálum sinum. Mikilvægt erað ekki verði komið upp nýjum 
gagnagrunni sem geymi að stærstum hluta sömu upplýsingar, heldur verði 
núverandi gagnagrunnur sveitarfélaganna hjá Landskrá fasteigna útvlkkaður 
til þess að þjóna þörfum Byggingarstofnunar og þörfum sveitarfélaganna til 
upplýsinga.:
Að auki er lagt til að haldið verði utan um nýskráníngar og upplýsingar um 
iðnmeistara, hönnuði og byggingarstjóra í Landskré fasteigna, Þetta er lagt til 
vegna þess aö i  sömu andrá og fjallað erum nýbyggingar mannvirkja, er 
verið að skrá hverjir eru hönnuðir, iðnmeistarar og byggingarstjórar og lætur 
þvi best að allar þessar upplýsingar liggi á einum stað þanan sem þeim er 
miðlað. Viðhald upplýsinga um iðnmeistara, hönnuði og byggingarstjóra 
verðurá hendi Byggingarstofnunar þó gagnagrunnurinn sé sameiginlegur 
gagnagrunnur Landskrá fasteigna, sveitarfélaganna og Byggingarstofnunar..

í örðu lagi er vakin athygli á nauðsyn þess að Byggingarstofnun hafi ekki einasta 
eftirlit með byggingarvörum sbr. 2. tölulið 5. gr., heldur hafi stofnunin einnig eftirlit 
með húseiningum af öllum gerðum.
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Hvað varðar 10. töluíið 5. gr. þar sem segir að Byggingarstofnun skuli gefa út 
starfsleyfi tii hand byggingarstjórum og skoðunarstofum, sbr. og 8. tölulið að 
stofnunin standi fyrir námskeiðum og gefi út löggildingu fyrir m.a. hönnuði og 
iðnmeistara, þá fái stofnunin einnig það hlutverk að samhliða útgáfu löggildingar og 
starfsleyfa að skrá í starfsleyfaskrá og meistaraskrá hvort og þá hvernig 
vátryggingarmálum þessara aðila sé háttað. Með slíkri miðlægri skráningu sem verði 
á hendi Byggingarstofnunar verði tryggð samræmd og einsleit skráning á 
nauðsynlegum vátryggingum sem þessir aðilar þurfa að hafa til þess að geta talist 
fullgildir iðnmelstarar og byggingarstórar og staðið fyrir verkum í anda laganna. Þetta 
er í samræmi við það sem segir í greinargerð um Landskrá fasteigna hér að ofan.

í þriðja lagi er lagt til varðandi 35. gr. að eigandi mannvirkis geti ekki aðeins 
óskað eftir öryggistúttekt, heldur sé hann ábyrgur fyrir því að úttektarinnar sé óskað 
áður en notkun mannvirkis hefst.

Að öðru leyti en hér kemur fram er vísað til athugasemda félags byggingarfuiltrúa 
sem ályktað hefur um drög að frumvarpi tii mannvirkjalaga.

Fleiri atriði í framlögðum frumvarpsdrögum má eflaust tína til, en vegna hins 
skamma tfma sem gefinn er til umsagnar er hér við sitja, Því er hins vegar beint til 
löggjafarvaldsins að umsagnarfrestur veriði framlengdur um nokkrar vikur, þannig að 
ráðrúm gefist til þess að fara yfir frumvarpsdrögin til hlítar.

Virðingarfyllst,
f.h. bæjarráðs Mosfellsbæjar


