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22.03.2010

UMSÖGN UM FRUMVARP TIL LAGA UM MANNVIRKI
Mál nr. 426. Lagt fyrir Alþingi á 138.1öggjafarþingi.

Hafharfjarðarbæ hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um mannvirki. Umsagnarfrestur er 
til 26. mars. Hér fara á eftir athugasemdir Skipulags- og byggingarráðs um frumvarpið, teknar 
saman af dr. Bjarka Jóhannessyni, sviðsstjóra Skipulags- og byggingarsviðs og skipulags- og 
byggingarfulltrúa. Samþykkt á fundi Skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar 30.03.2010. 
Hafnaríjarðarbær áskilur sér rétt til að koma með ábendingar/athugasemdir á seinni stigum.

II.Kafli. Stjörnvöld maunvirkjamála.
5.gr.
Hér er kveðið á um nýja stofnun, Byggingarstofnun, sem taki við verkefnum varðandi 
byggingarmál írá Skipulagsstofnun og brunamál frá Brunamálastofnun, sem verður lögð 
niður. Stofnunin skal tryggja samræmingu á byggingar- og eldvamareftirliti og starfsemi 
slökkviliða um allt land í samráði við viðkomandi stjómvöld. Henni er einnig ætlað að annast 
leiðbeiningar, fræðslustarf, setja verklagsreglur o.fl, og annast ýmsaþætti stjórnsýslu hvað 
þessi mál varðar.

Umsögn:
Það verður að teljast jákvœtt að sett sé á laggirnar sérstök stojhun þar sem hægt er að byggja 
upp sérþekkingu varðandi byggingarmál og samræma byggingareftirlit ofl. Hingað til hefur 
það verið í höndum byggingarfulltrúa að samrœma störf sín og miðla þekkingu sín á milli að 
eigin frumkvœði.

III.kaflí. Byggingarleyfi.

7. gr.
Hér er lagt til að sveitarfélagi sé heimilt með sérstakri samþykkt að starfrækja 
byggingamefndir, sem fjalli um byggingarleyfisumsóknir áður en byggingarleyfi er gefið út af 
byggingarfulltrúa. Sveitarstjóm geti ákveðið að allar umsóknir eða einingis umsóknir vegna 
tiltekinna mannvirkjagerða komi til umfjöllunar byggingamefndarinnar. Útgáfa byggingaleyfa 
er þó alfarið í höndum byggingarfulltrúa, en sveitarstjóm er heimilt að gera það að skilyrði 
fyrir útgáfu byggingarleyfis af hálfu byggingarfulltrúa, vegna allra eða tiltekinna 
mannvirkjagerða, að byggingamefnd og/eða sveitarstjóm hafi samþykkt útgáfuna.

Umsögn: Þar sem umfjöllun og ákvarðanataka um byggingarleyfi snýr að því hvort 
uppdrœttir séu í samrœmi við ákvæði mannvirkjalaganna og reglugerða sem sett eru 
samkvœmt þeim, og að byggt sé í samrœmi við samþykkt hönnunargögn, lög og reglugerðir 
sem um mannvirkjagerðina gilda, er eðlilegt að hún sé í höndum sérmenntaðra
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embœttismanna. Taka má þó undir það að eðlilegt sé að heimild til að starfrœkja 
byggingarnejhdir sé til staðar, einkum í minni sveitarfélögum, þar sem sérmenntað fólk á því 
sviði er óvíða starfandi í minni sveitarfélögum

1 l.gr. og 16.gr.
Hér segir m.a. að byggingarfulltrúi eða Byggingarstofnun yfirfari byggingarleyfisumsókn og 
gangi úr skugga um að aðaluppdrættir uppfylli ákvæði laganna og reglugerða. 1 1 ó.grein er 
kveðið nánar um þetta, og jafhframt að útgefandi byggingarleyfis annist úttektir í samræmi við 
ákvæði skoðunarhandbóka og gefi út vottorð.

Umsögn:
123. grein frumvarpsins er kveðið á um ábyrgð honnuða og í 29. grein er kveðið á um ábyrgð 
byggingarstjóra, Þar sem oft koma upp deilumál þegar gallar á mannvirkjum koma í Ijós, og 
oft er þar reynt að kenna um slœlegu eftirliti byggingarfulltrúa, er e.t.v. ástœða til að kveða 
nánar um ábyrgðarmÖrk byggingarJulltrúa/Byggingarstofhunar íþessu tilviki. Þ.e. hvort 
útgáfa byggingarleyfis og eftirlit feli í sér einhverja skaðabótaábyrgð gagnvart húsbyggjanda 
eða eiganda mannvirkis, sbr. 54. grein um rannsókn m.a. á framkvœmd byggingareftirlits.

13.gr.
Hér eru sett skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfis, sbr. 11 .grein, þar sem segir að samþykkt 
aðaluppdrátta jafngildi ekki byggingarleyfi.

Umsögn:
Þar sem þetta stuðlar að því að allir þættir byggingarinnar hafi verið leystir áður en 
framJcvœmd hefst, verður þetta að teljast jákvœtt ákvœði, enda kveði byggingarreglugerð 
nánar á um hvaða séruppdrœttir þurfi að liggja fyrir við útgáfu byggingarleyfis.

16.gr.
Hér segir m.a. að útgefandi byggingarleyfis gefi út vottorð vegna öiyggisúttektar, lokaúttektar 
og við lok niðurrifs mannvirkis.

Umsögn:
Æskilegt vœri að nefna hér einnig fokheldisvottorð.

IV.kafli. Ábyrgð eiganda mannvirkis og framkvæmd byggingareftirlits.

15.gr.
Hér er kveðið á um að eigandi mannvirkis beri ábyrgð á því að við hönnun, byggingu og 
rekstur mannvirkis sé farið að kröfum laganna og reglugerða, enda ráði hann til sín 
samræmingaraðila, sem framkvæmi innra eftirlit á hönnunarstigi og byggingarstjóra sem 
framkvæmi innra eftirlit á byggingarstigi. Nánar er kveðið á um ábyrgð þessara aðila í 
greinum 23 og 27.
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UmsÖgn:
Leiða má að því rÖk að eðlilegt sé að eigandi beri höfuðábyrgð á eign sinni, þar sem einnig er 
fcveðið á um ábyrgð þeirra er að verkinu koma varðandi sína þœtti. Erfitt er þó að gera sér 
grein fyrir því hvort þetta ferli muni virka betur en núverandi ferli.

17.gr.
Hér er kveðið á um að eftirlit með framkvæmdum skuli vera framkvæmt í samræmi við 
ákvæði skoðunarhandbóka sem Byggingarstofnun býr til og að þar skuli m.a. vera ákvæði um 
framkvæmd úttekta, eftirlitsaðferðir, skoðunaráætlanir og mismunandi eftirlitsstörf.

Umsögn:
Þetta ákvœði setur ramma um og stuðlar að samrœmingu byggingareftirlits milli 
sveitarfélaga, og er því tvímœlalaust til bóta,

20.gr.
Hér er kveðið á um að heimilt sé að fela faggiltum skoðunarstofnum tiltekna þætti 
byggingareftirlits, enda sé stjórnsýsla áfram í höndum byggingarfulltrúa eða 
Byggingarstofnunar.

UmsÖgn:
Þetta ákvœði er tvímœlalaust til bóta hvað varðar flókin og sérhœfð mannvirki, en getur 
einnig bœtt aðstöðu fámennra sveitarfélaga til að sinna byggingareftirliti á faglegan hátt. 
Einnig eykur það almennt frelsi sveitarfélaga varðandi val milli starfsmannahalds og 
aðkeyptrar sérfræðiþjónustu.

V. Kafii. Hönnun mannvirkja.

24.gr.
Hér er kveðið á um og skilgreint gæðastjómunarkerfí hönnuða.

Umsögn:
Þetta áJcvœði telst mjög jákvœtt, þar sem það auðveldar að jylgjast með ferli hönnunarinnar 
og þar með gœðaeftirlit.

VII. Kafli. Eftirlit með mannvirkjagerð.

34. og 36.gr.
í 36 gr. er m.a. kveðið á um að byggingarstjóri, fyrirhönd eiganda, skuli óska eftir lokaúttekt.

Umsögn:
í  núgildandi byggingarreglugerð er samskonar ákvœði þannig að byggingarstjóri eða 
byggjandi skuli óska eftir lokaúttekt, og einnig geti þeir, sem hönnuðir og byggingarstjóri 
keyptu ábyrgðartryggingu hjá, krafist lokaúttektar. Iþessu frumvarpi er verið að þrengja 
heimild til að óska lokaúttektar, og fœra hana alfarið í hendur byggingarstjóra. Fremur sýnist 
ástœða til að rýmka hana, þar sem fyrir kemur að byggingarstjóri láti hjá líða að sœkja um 
lokaúttekt þráttfyrir beiðni eigenda. Iþeim tilvikum verður byggingarfulltrúi að beita 
ákvœðum um þvingunarúrrœði og viðurlög til að knýja fram lokaúttekt. Eðlilegra vœri að
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eigendur, sem bera ábyrgö á því að við hönnun, byggingu og rekstur mannvirkis sé farið að 
lögum (sbr. 15. gr. frumvarpsins) geti einnig sótt um lokaúttekt og/eða byggingarfulltrúi geti 
kveðið á um á slíka úttekt.

í 34. og 36. grein er talað um að byggingarstjórar og iðnmeistarar skuli vera viðstaddir 
áfangaúttektir og lokaúttektir.

Umsögn:
Reynslan hefur leitt í Ijós að þessu er ekki alltaf við komið (sumarleyfi o.fl.). Þá þarf að koma 
fram hvaða hœfniskröjur eru gerðar tilþess aðila sem byggingarstjóri og iðnmeistarar 
tilnefna með umboði.

X.kafli. Þvingunarúrræði og viðurlög.
56.gr.
Hér er kveðið á um viðurlög sé ásigkomulagi, frágangi, notkun, umhverfi eða viðhaldi húss, 
annars mannvirkis eða lóðar ábótavant, það telst skaðlegt heilsu eða ekki er gengið frá því 
samkvæmt samþykktum lögum, reglugerðum og byggíngarlýsingu, sé heimilt að beita 
dagsektum til að knýja á um úrbætur.

Umsögn:
Hér er komin inn mjög jákvœð viðbót við eldri lög, þar sem kveðið er á um að 
byggingarfulltrúa og Byggingarstofnun sé heimilt að beita dagsektum e f vanrœkt er að láta 
fara fram úttektir samkvœmt lögunum. Afangaúttektum, öryggisúttekt og lokaúttekt er œtlað 
að leiða í Ijós hvort framkvœmdir eru í samræmi við samþykkta uppdrœtti, lög og reglur, og 
því full ástœða til að kveða á um viðurlog við því e f þær úttektir eru ekki framkvœmdar. Slík 
viðurlög voru ekki tilgreind í eldri lögum, enda mikill misbrestur á að úttektir og lokaúttektir 
fœru fram.

F.h. skipulags- og byggingarráðs Hafharfjarðar

Dr. Bjarki Jóhannesson
Skipulags- og byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar,
sviðsstjóri skipulags- og byggingarsviðs
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