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Tekið undir umsögn frá Félagi byggingarfulltrúa

Frumvarp til Mannvirkjalaga.
Drög að umsögn

Umsögn og athugasemdir Félags byggingarfulltrúa um frumvarp til laga um 
mannvirki.

1. Kafli. Almenn ákvæöi

1. greíne.

Greinin verði þannig orðuð:

e. Að stuðla að aðgengi og frágengi allra.

Skýring: Ekki nægjanleg að séð sé fyrir aðgengí einnig verður að vera hægt að 
tryQgja frágengi við hættuíeg tilvik. Dæmi er um að það hafi ekki verið gert.

2. greirt.

Gert er ráð fyrir að brýr aðrar en göngubrýr í þéttbýli séu undanþegnar ákvæðum 
laganna.
Útlit brúarmannvirkja og tenging brúarsporða við land geta haft veruleg 
umhverfisáhrif. Sífellt fjöigar slíkum mannvirkjum í og við þéttbýli. Því er 
nauðsynlegt að sveitarstjórar geti haft áhrif á útíit og frágang brúarmannvirkja þótt 
framkvæmd og samþykki séruppdrátta vegna mannvirkjanna sé undanskilin 
mannvirkjalögum að öðru leyti.
Lagt er til að ákvæðum verði breytt þannig að aðaluppdrættir hljóti samþykki 
sveitarstjórna.

3. grein Skilgreiningar

10. Liður

Lagt er til að orðið jarðfastar í upphafi setningar faili út.
Skýring: Engin þörf er á orðinu. Það gefur einungis tilefni til þrætugerðar um hvað 
sé jarðfast og hvað ekki.
Ekkert mannvirki er í raun jarðfast nema þau sem tengd eru berggrunni með 
bergfestum. Mannvirki eru aðeins mismunandi mikið grafin f jörð.

í sömu grein er fjallað um stór skilti.

Lagt er til að orðið stór verði fellt niður.
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Orðið gefur tilefni til þrætugerðar um hvað er stórt skilti og algerlega óþarft.

Lagt er til að í greinina verði bætt þrem nýjum skilgreiningum.

Brunahönnun bygginga: Með brunahönnun byggingar er átt við allar ráðstafanir 
sem gerðar eru til þess að tryggja örugga útgöngu notanda bygginga, hefta 
útbreiðslu elds og reyks í bruna, lágmarka brunatjón og hindra að eldur geti borist 
til nærliggjandi umhverfis.
Brunahönnun skal koma fram á aðal- og séruppdráttum og í greinagerð í stærri 
byggingum.
Ferlihönnun bygginga: Með ferlihönnun byggingar er átt við ailar ráðstafanir sem 
gerðar eru til þess að tryggja aðgengi og afnot allra af byggingum.
Byggingar sem ætlað er að hýsa opinbera starfsemi eða eru byggðar til 
almenningsnota skal ferlihanna.
Ferlihönnun skal koma fram á aðaluppdráttum eða greinagerð.

Hljóðvistarhönnun bygginga:
Með hljöðvistarhönnun bygging er átt við allar ráðstafanir sem gerðar eru til þess 
að tryggja að hljóðeinangrun, hljóðstig frá hljóðgjöfum og hljóðdeyfing í 
byggingum uppfylli ákvæði staðla og reglugerða og henti notkun byggingar. 
Byggingar sem ætlað er að hýsa opinbera starfsemi eða eru byggðar til 
almenningsnota skai hijóðvistarhanna.
Hljóðvistarhönnun skal koma fram í greinagerð með aðaluppdráttum

II. Kafli. Stjórnvöld mannvirkjamála.

5. grein.

1. Liður.

í greinina bætist:
[...] sveitarfélaga, Félag Byggingarfuiitrúa og aðra hagsmunaraðila.
Skýring: Mikiivægt er að til þess að setja einfaldar reglur og koma í veg fyrir 
skrifræði verði reglurnar settar í sem víðtækasta samráði. Með öðrum 
hagsmunaraðilum telur FB að átt sé við verkfræðistofur og e.t.v. faggiitar 
skoðunarstofur.

5. Liður

Umsögn.
Samkvæmt ákvæðum 5. liðar er Byggingarstofnun ætlað að starfrækja gagnasafn 
um mannvirki og mannvirkjagerð um land allt. í 60 gr. frumvarpsins um setningu 
reglugerða er í 11. iið kveðið á um að í reglugerð skuli sett ákvæði um hvað skrá 
skuli og hvernig.
[ 61. gr. segir að gagnasafnið skuli vera innan eða samtengjaiegt gagna- og 
upplýsingakerfi Landskrá fasteigna.
Byggingarfulltrúi og slökkviliðum er ætlað að hafa endurgjaldalausan aðgang að 
þeim hiuta gagnasafnsins er varðar umdæmi þeirra.
Flest sveitafélög í landinu hafa nú þegar rafræn gagnasöfn vegna umhaids um 
mannvirkjagerð.
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Mörg þessa kerfa eru hluti af málakerfum viðkomandi sveitarféiags en í öðrum 
sveitarfélögum eru gagnasöfnin sjálfstæð og er þegar farið að nota þau sem tæki 
við rafræna afgreiðslu mála. Þessi gagnakerfi hafa að geyma upplýsingar iangt 
umfram það sem skrá þarf til þess að hafa virkt eftirlit með framkvæmd 
byggingareftirlits í iandinu.
Hafa sum þessi kerfi verið í uppbyggingu í rúma tvo áratugi og eru stöðugt í þróun 
í takt við auknar kröfur um umhald og skilvísi. Kostnaður við uppbyggingu hefur 
numið tugum milljónum króna.
Opinberir aðilar s.s. Fasteignaskrá íslands og eldvarnaeftirlit siökkviliðs hafa 
aðgang að gagnasöfnunum.
Sama hátt má hafa gagnvart Byggingarstofnun þannig að hún geti sótt ailar þær 
upplýsingar sem hún þarfnast í gagnasöfn byggingarfulitrúa (sveitarféiaga) enda 
skrái þau í gagnakerfi sína að iágmarki uppiýsingar eftir forskrift stofnunarinnar. 
Verði ráðist í miðlægan gagnagrunn til innskráningar byggingarfulltrúa má búast 
við tvískráningu og tvöföidum skráningarkerfum með tiiheyrandi aukakostnaði auk 
þess sem búast má við að miðlæga kerfið verði dragbítur á nauðsynlegar 
breytingar og framþróun þar með taiið framþróun um rafræna afgreiðsiu 
byggingarleyfa.
Er alfarið iagst gegn ákvæðum um miðlægan gagnagrunn og lagt til að 
Byggingarstofnun setji í samráði við Félag byggingarfuiltrúa og S.Í.S reglur um 
hvað skrá skuli og hvernig. En stofnunin hafi síðan óheftan aðgang að öllum 
upplýsingum.
Ljóst er að Byggingarstofnun verður að hafa gagnagrunn til skráningar á fjölda 
upplýsinga tii byggingarfulltrúa vegna starfa þeirra.

6. grein

Við greinina bætist efnislega 4. mgr. 8. gr.
Skýring. Þrátt fyrir ákvæði íaga um réttindi og skyídur starfamanna ríkisins eru 
dæmi þess að þau séu ekki virt.
Verði starfsmanni Byggingarstofnun íeyfð aðkoma að verkefni sem mannvirki 
verða á að tilkynna siíkt til viðkomandi byggingarfulltrúa.

III. Kafli Byggingarleyfi.

9. grein

í 1. mgr. greinar eru talið upp þau atriði sem undanþegin eru byggingarleyfi þe. 
veitumannvirki.
í greinina vantar ákvæði um að sækja verði um byggingarleyfi fyrir byggingar sem 
óhjákvæmilega tengjast veitukerfum s.s. dreifistöðvum, dælustöðvum, 
vatnsgeymum, tengivirkjum, fjarskiptamöstrum og hverskonar móttökudiskum.

4. mgr.

Llður a.

Gert er ráð fyrir að Byggingarstofnun veiti byggingarleyfi fyrir mannvirkjum á hafi 
utan sveitarfélagsmarka.
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Nauðsynlegt er að setja inn ákvæði að sveitarféiag hafi aðkomu að slíkri 
ieyfisveitingu þegar mannvirkið er staðsett innan ákveðinna marka frá 
stórstraumsfjöruborði.

3. mgr.

Ákvæði um að skipulagsnefnd skuli þurfa að samþykkja breytingu á útliti og formi 
mannvirkis eru íþyngjandi og ekki í anda þróunar undanfarandi 15 ár um að fela 
fagmönnum umfjöilunar byggingarleyfisumsókna.
Nægjaniegt er að byggingarfulltrúi ieiti umsagnar skipulagsfulitrúa sem þegar er 
gert.
Orðalagið överuiegt er bæði loðið og teygjanlegt.

13. grein.

Liður 5.

Skráð hafi verið í gagnasafn Byggingarstofnunnar að viðkomandi byggingarstjóri 
og iðnmeistarar hafi gæðastjörnunarkerfi í samræmi við ákvæði iaga þessara.
Lagt er til að greinin verði þannig orðuð:
Byggingarfulltrúi hafi kannað í gagnasafni Byggingarstofnunar hvort viðkomandi 
byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi gæðastjórnunarkerfi í samræmi við lög þessi. 
Skýring: Byggingarstjórar og iðnmeistarar eiga samkvæmt iögunum að hafa 
gæðastjórnunarkerfi sem Byggingarstofnun eða aðilar sem stofnunin viðurkennir. 
Þau á að skrá í gagnagrunn stofnunarinnar og þangað eiga byggingarfuiltrúar að 
geta sótt viðeigandi upplýsingar um gildi og umgang kerfanna,
Ekki getur verið ætlunin að 60 byggingarfulltrúar meti hver um sig þúsundir 
gæðakerfa.

Liður 6.

Samræmingaraðiii hefur iagt fram yfirlit um innra eftirlit við framkvæmd hönnunar 
og yfirlit um ábyrgðarsvið einstakra hönnuða í samræmi við 4. mgr. 23. gr.

13. greinin fjaiiar um útgáfu á byggingarieyfi og samkvæmt 2. iið á að vera búið að 
yfirfara og árita bæði aðai- og séruppdrætti. Þetta þýðir einfaldiega að hönnun er 
lokið.
Ákvæðið er því marklaust sem hluti 13. greinar.
En það ætti að vera efnislega sem hluti 10. greinar enda er í þeirri grein gert ráð 
fyrir að tilkynnt verði með byggingarieyfisumsókn hver verði samræmingaraðili.

14. grein.

Eindregið er lagt til að ákvæðið verði efnisiega flutt í 10. grein 14. greinar. 
í lokamálsgrein greinarinnar er ákvæði um að sveitarfélag geti sett ítarlegri 
ákvæði um byggingarhraða á grundvelli skipuiagslaga.

Lagt er til að greinin verði þannig orðuð.
Sveitarstjórn getur sett ákvæði um byggingarhraða sem gilda framar ákvæðum
1. og 2. mgr.
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Skýring. í nýbyggingarhverfum eru sett við úthlutun eða söiu byggingarréttur á 
lóðum ákvæði um byggingarhraða.
Þegar til enduruppbyggingar á lóðum kemur er nauðsynlegt að sveitarféiag geti 
sett ákvæði um byggingarhraða, sem tengd er byggingarleyfisumsókn og 
aðstæðum hverju sinni. Þetta hefur verið gert í Reykjavík síðan 1998 á grundvelli 
núgildandi laga.

IV. kafli Ábyrgð eiganda mannvirkis og framkvæmd byggingareftirlits.

15. grein

í 2, mgr. [...] Samræmingaraðili og byggingarstjóri skuiu gera eignanda 
grein......[,..].
Hætt er við að þetta ákvæði sé markiaust nema afriti sé skiiað til byggingareftirlits.

16. grein.

2. mgr.

[...] Hann hefur eftirlit með að úttektir.[...].í þeim tilvikum sem byggingarfulltrúi 
(sveitarfélag) er leyfisveitandi er honum ætlað að hafa eftirlit með 
skoðunarstofum.
Þetta eftiriit hlýtur að eiga að vera í höndum Byggingarstofnunar eða aðiia sem 
hún tilnefndir til verksins. Sé svo ekki verður að lögbinda rétt byggingarfulltrúa til 
íhlutunar.

3. mgr.

Ekki er getið um fokheidisúttekt.
Sjá umfjöllun í VII kafla. Eftiriit með mannvirkjagerð.

17. grein.

í fyrstu mgr. vantar ákvæði að Byggingarstofnun geri skoðunarhandbækur í 
samráði við Féiag Byggingarfulltrúa og aðra hagsmundaraðiia. Mikiivægt er að 
sem víðtæast samráð sé haft um gerð umræddra gagna til þess að koma í veg 
fyrir óþarfa skriffinnsku.

18. grein.

Lokamálsgrein 1. mgr. óþörf. Skýrt er í lögum að sama mál getur ekki verið 
samtímis til umfjöllunar hjá fleiru en einu stjórnvaldi.

2. mgr.

Ötækt að Byggingarstofnun hafi heimildir umfram sveitarfélag til þess að ógilda 
byggingarleyfi eða gefa út vottorð vegna byggingarmála.

20. grein.
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I.mgr. [...] Sé hönnun mannvirkis .... ákveðið að, [...] niðuriag setningar verði: [...] 
ákveðið að yfirferð hönnunargagna og eftiriit með viðkomandi framkvæmd skuli í 
heild eða að hluta framkvæmt af faggiitri skoðunarstofu á kostnað 
byggingarieyfishafa.
Skýring. Þegar um stórframkvæmd eða fiókin verkefni er að ræða eða í þeim 
tiivikum sem byggingarframkvæmdir eru þess efnis að hönnun fer fram samhliða 
byggingarframkvæmdum getur verið nauðsyniegt að viðhorf verkiags sem þetta. 
Þá verður að vera skýrt hver ber aiian kostnað.
Aðferð sem þessi hefur verið notuð í nokkrum sveitarféiögum vegna 
störframkvæmda.

V. kafii Hönnun mannvirkja.

23. grein.

4.mgr. [...] Samræmingaraðili skal áður en byggingarleyfi er gefið út. [...]
Þessi staðsetning er nær samhijóða iið 6 í 13. grein og vísast til athugasemda 
þar.
Lagt er til að setningunni í 23. grein verði breytt og þannig orðuð: 
Samræmingaraðili skai við framiagningu á byggingarieyfisumsökn ieggja fram 
yfiriit um innra eftiriit við framkvæmd hönnunar.

5 mgr.

[...] skal hafa fuilnægjandi ábyrgðartryggingu. [...]
Niðurlag greinarinnar verði:
[...] skai hafa fullnægjandi ábyrgðartryggingu, sem giidi í fimm ár frá lokaúttekt. 
Skýring: Rétt þykir að setja tímamörk á giidi tryggingarinnar hér er miðað við 
sömu tímamörk og hjá byggingarstjórum.

24. grein.

[ greininni eru talin fjölmörg atriði sem gæðakerfi hönnuða og samræmingaraðila 
skulu innihaida.
Óvariegt er að binda í iögum siíka upptalningu sem aidrei getur orðið tæmandi og 
í sumum tiivikum gengið of langt í greininni er ekki minnst á hvernig hafa eigi 
eftirlit með gæðakerfum eða gildistíma þeirra svo dæmi séu nefnd. Betur færi að 
orða greinina almennt og vísan til regiugerðarheimiida.
Jafnvei ætti að setja sérstaka regiugerð eða fylgiskjal með byggingarreglugerð um 
gæðakerfi aiira sem að mannvirkjagerð koma. Þar sem gæðakerfi þarf sífelit að 
aðiaga breyttum kröfum, verkiagi og reynslu.
Þurfa þau að vera iifandi, sveigjanieg og auðbreytiieg.
Annars má búast við að tiigangi með þeim verði ekki náð.
Reynsla er fyrir því að þungt er að breyta lögum og reglugerðum, en mun 
auðveldara er að breyta fylgiskjölum með reglugerðum.
Lagt er tii að þessi atriði verði vandiega ígrunduð því mjög mikilvægt er að vei til 
takist.

VI. Kafli Byggingarstjórar og iðnmeistarar.
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28. grein.

í greininni eru taiin ýmis skiiyrði sem mismundandi starfsstéttir skuiu uppfyiia tii 
þess að geta fengið starfsieyfi við ýmis stig mannvirkjagerðar.
Hvergi er getið um á hvern hátt þeir eiga að sýna og sanna ýmsa þá reynslu sem 
kröfur eru gerðar um eigi ákvæðin ekki að vera markiaus. Setja verður skýr 
ákvæði hvað þetta varðar.

29. grein.

í iokamálsgrein segir:
[...] Byggingarstjóri skai hafa fulinægjandi ábyrgðartryggingu er gildir í a.m.k. fimm 
ár frá iokum þeirra framkvæmda sem hann stýrði. [...]
Lagt er til að tímamörk verði gerð skýrari og í stað frá lokun, verði frá lokaúttekt.

31. grein.

Vísað er til umfjöliunar um gæðastjórnunarkerfi í 24. grein.

32. grein.

1. mgr.

ByQgingarstjöri skal tilkynna útgefanda byggingarleyfis skrifiega um þá [...]
Ekki er nægjanlegt að byggingarstóri tilkynni meisturum heidur skal hann skila 
ábyrgðaryfirlýsingu þeirra sbr. 4. iið 13. greinar.
Greinin iagfærist til samræmis við 4. iið 13. greinar.

6. mgr.

Sjá áður gerðar athugasemdir við ákvæði 24. og 31. greina.

Vli kafli. Eftirlit með mannvirkjagerð.

Eftiriit með mannvirkjagerð.
í kafiann vantar að tilgreina fokheldisúttekt og reyndar ekki minnst einu orði á þá 
úttekt í lagafrumvarpinu.
Skilgreining á fokheldisstigi byggingar er ein mikilvægasta úttekt í byggingarsögu 
hennar. Við fokheldi er allt burðarvirki byggingar fuilgert og er byggingarár miðað 
við fokheidisstig, sem hafa mun áhrif á ákvarðanatöku þegar síðar kemur að 
ákvæðum um minjavernd. Byggingarstigið fokheldi og vottorð um að því sé náð 
felur og í sér skýra stöðu um lánshæfni byggingarinnar. Brunatrygginga byggingar 
er fyrst krafist við fokheldisstig. Síðast en ekki síst er áiagning fasteignagjaida 
miðuð við fokheldisstig. Sökum siakra ákvæða í núgiidandi iögum verða 
sveitarféiög árlega af verulegum tekjum vegna sniðgöngu byggjenda á 
tilkynningarskyidu og vöntun fokheidisúttektar.
Skilgreiningu á fokheidisstigi er að finna í ÍST 51 en sá staðall er endurskoðaður 
samhliða breyttum byggingaraðferðum hvers tíma.
Lagt er til að grein um fokheldisúttekt verði bætt í iögin.
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IX. Kafli. Gjaldtaka og leyfisgjöld. 

51. grein.

Lagt er tii að greinin hafi fyrirsögnina:
Gjaidskrá vegna byggingarleyfisgjalda byggingarfulltrúa.

XI. Kafli. Ýmis ákvæði. 

60. grein. 

Liður 8.

Gerð er athugasemd við að ákvæði um skilti séu sett í byggingarreglugerð. 
Ákvörðun um setningu regiugerðar um skilti eiga að vera í höndum sveitarféiaga. 
Afstaða til leyfisveitinga verður að taka mið af umhverfi, umsvifum og 
staðbundnum viðhorfum í sveitarféiagi og verður ekki svo vel fari sett á landvísu.

Liður 11.

Hér vantar aðkomu Félags byggingarfulltrúa og annarra hagsmunaraðila. Hér er 
að öðru leyti vísað tii umsagnar um 24. grein.

Heimiid um setningu staðbundinna reglugerða.

í iögin vantar heimild tii handa sveitarfélagi um setningu staðbundinna reglugerða, 
sbr. ákvæði 5. mgr. 37. gr. giidandi laga.
Sveitarfélögum er nauðsyn að geta sett sérstakar reglugerðir sem ráðast af 
umhverfis og staðbundum viðhorfum.
Sem dæmi má nefna, skilti og trjágróður á löðum.
Lagt er til að heimiidaákvæði hvað þetta varðar verði sett í iögum,

Umsögnin er samhljóða umsögn frá Féiagi byggingarfulltrúa. 

Virðingarfylist,

Sigurður Jónsson, skipulags- og byggingarfulitrúi Sveitarféiagsins Ölfuss.
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