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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Mannvirki.

Með bréfi þessu óskar undirritaður eftir að koma að athugasemdum við frumvarp til laga um 
Mannvirki, sem lögð hafa verið fram á Alþingi á yfirstandandi löggjafarþingi og eru til 
umsagnar í Umhverfisnefnd.

Á liðnum árum hefur undirritaður aflað sér nokkurrar sérþekkingar á hluta þeírra málefna 
sem frumvarpið varðar, enkum þeim ákvæðum sem fjalla um hlutverk og ábyrgð hönnuða og 
byggingarstjóra. Kandídatsritgerð mín við lagadeíld HÍ, sem rituð var (árslok 1999 fjallaði um 
ábyrgð og starfsábyrgðartryggingar hönnuða og byggingarstjóra og að útskrift lokinni í 
febrúar 2000 hóf ég störf hjá Sjóvá-Almennum tryggingum hf. þar sem ég öðlaðist m.a. 
reynslu af meðferð ágreiningsmála sem þetta efni varðar. Starfa enn í dag hjá Sjóvá við 
framkvæmd skaðabóta- og vátryggingaréttar og hef þannig Öðlast talsverða reynslu og 
sérhæfingu á því sviði. Frá árinu 2005 hef ég annast kennslu á reglulegum námskeiðum 
Iðunnar ehf. (áður Menntafélag byggingariðnaðarins) fyrir verðandi og starfandi 
byggingarstjóra viðsvegar um landið ásamt Magnúsi Sædal, byggingarfulltrúa 
Reykjavíkurborgar. Hef auk þess haldið fyrirlestra og kynningar um sama eða hliðstæð efni 
fyrir einstök verktakafyrirtæki, byggingarfulltrúa, fagfélög, fasteignasala, ofl. Var í hópi 
þeirra sem endurskoðunarnefnd byggingarlaga leitaði til við undirbúning frumvarpsins og 
veitti Umhverfisráðuneyti aðstoð við samningu og frágang upphaflegs frumvarps til laga um 
Mannvirki á árinu 2006, einkum ákvæði þess um byggingarstjóra, sem eru að mestu óbreytt 
síðan.

Með hliðsjón af þessu munu athugasemdir mínar um frumvarpið að mestu be’mast að 
ákvæðum sem varða ábyrgðarsvið aðila og vátryggingamá!.



Almennt um frumvarpið

Á landinu öllu eru líklega starfrækt uþb. 60 embætti byggingarfulltrúa og hefur í ýmsum 
atriðum gengið illa að móta og framfylgja samræmdum vinnureglum þeirra á meðai, t.a.m, 
að gæta samræmdrar lagatúlkunar. Nái frumvarpið fram að ganga mun verða sett á 
iaggirnar ný miðlæg stjórnsýslustofnun, Byggingarstofnun, sem m.a. er ætlað að stuðla að 
betra samræmi í störfum þessara embætta. Að mati undirritaðs þyrfti að kveða skýrar á um 
stöðu Byggingarstofnunar gagnvart embættum byggingarfulltrúa, þess efnis að stofnunin 
geti sett almenn fyrirmæli um framkvæmd byggingareftirlits og stjórnsýslu embættanna. 
Jafnframt mætti kveða svo á að einstakar ákvarðanir byggingarfulltrúa verði kæranlegar til 
Byggingarstofnunar. Þannig yrði faglegri yfirstjórn í raun komið á gagnvart öllu 
byggingareftiríiti í landinu. Með frumvarpinu gefst einnig tækifæri til þess að ná fram aukinni 
hagræðingu og skilvirkni í stjórnsýslu með fækkun embætta byggingarfulltrúa, en með því 
ætti að reynast auðveldara að ná markmiðum þess um samræmingu í vinnubrögðum. Með 
því að mæla svo fyrir að byggingarfulltrúi skuli að jafnaði vera einn í hverjum landsfjórðungi 
auk sérstaks embættis fyrir stærstu sveitarfélög landsins mætti líklega fækka þessum 
embættum í 15-20. Mætti einnig setja slíkt ákvæði fram með þeim hætti að amk. einn 
byggingarfulltrúi skuli vera starfandi í hverjum landsfjórðungi en einstökum sveitarfélögum 
sé þó heimilt að skipa sérstakan byggingarfulltrúa sem fari með mannvirkjamál í umdæmi 
þess. Þannig gætu fámenn sveitarfélög sameinast um embætti byggingarfulltrúa. Eftir sem 
áður gætu byggingarnefndir verið starfandi í hverju sveitarfélagi og þannig haft pólítískt 
ákvörðunarvald um veitingu byggingarleyfa og byggðarþróun. Með aðgerðum sem þessum 
gæti náðst fram verulegur sparnaður á tandsvísu sem vegur á móti kostnaði við stofnun og 
starfrækslu Byggingarstofnunar.

í frumvarpinu er almennt gert ráð fyrir því sem meginregtu að hvorki hönnuðum mannvirkis 
eða iðnmeisturum þess verði að jafnaði heimilt að hafa með höndum byggingarstjórn á því 
mannvirki. Með þessu er leitast við að tryggja sjálfstæði byggingarstjórans gagnvart öðrum 
byggingaraðilum, sem honum ber að hafa yfirumsjón og eftirlit með og þannig takmarka 
hættu á hagsmunaárekstrum. Við fyrstu sýn mætti ætla að slík skipan mála stuðli að betra 
eftirliti með byggingarframkvæmdum og að þróast muni sterk stétt fagaðila á þessu sviði. 
Hættan sem hér steðjar að er hins vegar sú að eftirlit muni í reynd minnka, þar sem umsjón 
með byggingaframkvæmdum safnist á hendur færri aðilum og viðvera byggingarstjóra á 
verkstað verði í raun minni en nú er. f Ijósi sögunnar er hætt við því að iðnmeistarar muni 
etv. bregðast við með því að takast á hendur byggingarstjórn hver fyrir annan, án þess þó að 
hafa nægjanlegt eftirlit með höndum. Erfitt er að móta reglur sem koma alfarið í veg fyrir 
slíkt og tryggja fullnægjandi eftirlit og verður reynsla af löggjöfinni að leiða í íjós hvort tilefni 
verði til breytinga hvað þetta varðar. Skýrari ákvæði um verksvið byggingarstjóra og skylda 
þeirra til þess að undirgangast námskeið ættu þó að stuðla að þvt að meiri festa og 
fagmennska fylgi slíkum störfum í framtíðinni.



Að mati undirritaðs er rétt að skoðað verði hvort setja þurfi mörk á því að hversu mörgum 
framkvæmdum sami byggíngarstjóri megi stýra á hverjum tíma. Reglur í þessa veru myndu 
væntanlega stuðla að bættu eftirliti og að því að byggingarstjórar geri reka að því að láta fara 
fram lokaúttektir og skrá sig af verkum, sem þeir eru hættir að hafa umsjón með. Rétt væri 
að Byggingarstofnun héldi utan um fjölda verka sem hver einstakur byggingarstjóri hafi 
umsjón með á hverjum tíma og setti nánari reglur um takmarkanir að þessu leyti.

Með frumvarpinu er leitast við að skýra stöðu, hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra með mun 
ítarlegri hætti en gert er í núgildandi lögum. Tel ég að ágætlega hafi til tekist að þessu leyti. 
Af seinni hluta 5. mgr. og 7. mgr. 29. gr. frumvarpsins verður ráðið að byggingarstjóri geti 
orðið meðábyrgur iðnmeistara eða hönnuði ef um verulega byggingargalla er að ræða sem 
raktir verða stórfelldrar vanrækslu þessara aðila, enda hafi byggingarstjórinn vanrækt eftirlit 
sitt og/eða ekki brugðist við á viðeigandi hátt. Framangreindur áskilnaður um verulega 
byggingargalla og stórfellda vanrækslu byggir á orðalagi í dómi Hæstaréttar frá 20. desember 
2005 í máli nr. 267/2005. Er hér leitast við að setja eftirlitsskyldum byggingarstjóra einhver 
mörk en það verður síðan dómstóla að móta reglurnar nánar í framkvæmd. Við fyrstu sýn 
mætti halda því fram að í framangreindu feíist nokkur þrengtng á ábyrgð byggingarstjóra frá 
því sem lesa má úr nýjustu dómaframkvæmd og þar með minni neytendavernd. Telja veður 
þó að orðalag ákvæðisins sé í samræmi við þær eðlilegu kröfur sem unnt sé að gera til slíkra 
umsjónar- og eftirlitsaðila og tit þess fallið að sanngjörn og eðlileg niðurstaða fáist fyrir alla 
aðila án þess þó að slakað sé á þeirri neytendavernd sem felast áttu upphaflega t setningu 
lagaákvæða um byggingarstjóra. Verður heldur vart talin ástæða til þess að tryggja 
almennan bótarétt með þessum hætti vegna minniháttar byggingarágalla af völdum 
handvammar iðnmeistara, sem eru ekki umfram það sem venjulegt getur talist við 
nýbyggingar og eigandi framkvæmda má jafnan búast við. Má hér einnig líta til þess að 
smávægilegir ágallar á mannvirki eru oftast lagfærðir af byggingaraðila án vandkvæða auk 
þess sem réttur eiganda mannvirkis til úrbóta eða afsláttar er að jafnaði nægjanlega tryggður 
með reglum kröfuréttarins. Verði byggingarstjóri hins vegar var slíkra ágalla við venjulegt 
eftirlit ber honum að krefjast úrbóta af hálfu iðnmeistara eða verktaka.

Gert er ráð fyrir því að löggiltir hönnuðir aðal- og séruppdrátta og byggingarstjórar verði eftir 
sem áður gert skylt að hafa í gildi fullnægjandi ábyrgðartryggingu vegna tjóns, sem leitt getur 
af gáleysi í störfum þeirra. Til viðbótar er nú gerð sama krafa til tilnefndra aðila vegna 
eftirlits með byggingarvörum, sem er nýmæli. Engin nánari ákvæði er þó að finna í 
frumvarpinu um lágmarkskröfur til vátryggingaverndar, lágmarksfjárhæða eða önnur 
efnisatriði, sem er þó að finna t núgildandi lögum. Lagt er til að í öllum tilvikum verði mælt 
svo fyrir að ráðherra setji nánari reglur um ábyrgðartryggingu þessara aðila t reglugerð. Hér



er lagt til að ráðherra setji sérstaka regiugerð um lögboðnar ábyrgðartryggingar hönnuða, 
byggingarstjóra og tilefndra aðila samkvæmt lögum um Mannvirki til samræmis við það sem 
gildir um aðrar sérfræðistéttir, sem eins er ástatt um. Þannig yrði betur tryggt að 
reglusetning um þennan mikilvæga þátt fengi þann faglega undirbúning sem nauðsynlegur er 
enda krefst hann nokkuð annarrar sérþekkingar en önnur ákvæði byggingarreglugerðar. 
Verði hins vegar ákveðið við þinglega meðferð frumvarpsins að taka inn frekari ákvæði um 
vátryggingar er nauðsynlegt að leitað verði umsagnar SFF og vátryggingafélaganna um þau.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

15. gr.

í 2. mgr. er gengið út frá því að byggingarstjóri þurfi að vera skráður á mannvirki allar götur 
frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til lokaúttekt fer fram. Þetta tímabil mætti nefna 
framkvæmdatíma til nánari skýringar. í d-lið 4. mgr. er gert ráð fyrir að fyrri og seinni eigandi 
mannvirkis á framkvæmdastigi geti samið svo sín á milli að nýr eigandi gangi inn í samning 
fyrri eiganda við byggingarstjóra, að því er virðist án tillits til þess að samþykki hins 
síðastnefnda liggi fyrir. Þetta fer itla saman við ákvæði um að byggingarstjóri sé 
umboðsmaður eiganda og hafi við hann trúnaðarskyídur, enda getur varðað hann miklu fyrir 
hvern hann starfar með þessum hætti. Er því eðlilegt að haga málum með þeim hætti að nýr 
eigandi geri í öllum tilvikum nýjan samning við byggingarstjóra eða að áskilnaður sé um að 
byggingarstjóri samþykki áframhaldandi umsjón með verkinu með undirritun sinni.

í lokamálslið d-liðar 4. mgr. virðist aðeins gert ráð fyrir því að unnt sé að ráða nýjan 
byggingarstjóra fyrir mannvirkið í heild, þegar hluti þess er seldur á framkvæmdatíma. 
Töluvert er um að byggingaraðilar íbúðarhúsnæðis s.s. parhúsa, raðhúsa og annarra minni 
fjöeignarhúsa seljt hluta þess á framkvæmdarstigi og nýr eigandi þess eignarhluta sjái sjálfur 
um að Ijúka framkvæmdum við hann. Er óeðlilegt að byggingarstjóri mannvirkisins verði 
sjálfkrafa áfram byggingarstjóri á þessum hluta mannvirkisins. Að matí undirritaðs er því 
æskilegt að ákvæðum frumvarpsins verði breytt í þá veru nýr eigandi að hluta mannvirkis 
geti valið að ráða nýjan byggingarstjóra til þess að hafa umsjón með áframhaldandi 
framkvæmdum á þetm eignarhluta eingöngu, sem beri frá þeim tíma ábyrgð á þeim 
verkhluta t stað fyrri byggingarstjóra. Þannig geti í raun átt sér stað byggingarstjóraskipti á 
hluta mannvirkis.

23. gr.

Lagt er til að á eftir 1. málslið 5. mgr. komi nýr málsliður: „Ráðherra setur nánarí reglur um 
ábyrgðartryggingu hönnuða".



25. gr.

í e-lið er gert ráð fyrir því að rafiðnfræðingar geti fengið löggildingu sem hönnuðir 
séruppdrátta á sínu sviði með sama hætti og rafmagnsverkfræðingar og -tæknifræðingar 
skv. b-lið. Samkvæmt c-lið 2. mgr. 26. gr. er gert ráð fyrir þriggja ára starfsreynslu til þess að 
geta öðlast löggildingu. Nám í rafiðnfræði er þriggja anna diplomanám á háskölastigi og því 
nokkru skemmra en nám í verkfræði og tæknifræði. Að mati undirritaðs er því rétt að skoða 
hvort þekking og bakgrunnur þessara stétta sé að öllu leyti sambærileg og hvort hugsanlega 
þurfi að gera áskilnað um aukna starfsreynslu rafiðnfræðinga.

27. gr.

Lagt er til að 1. málsl. 3. mgr. orðist svo: „Byggingarstjóro er ekki heimilt að taka að sér 
ábyrgð á hönnun eða framkvæmd einstakra verkþátta mannvirkjagerðar, sem hann fer með 
byggingarstjórn á.“

í l.tl. 4. mgr. er gert ráð fyrir að íbúðarhús án nánari tilgreiningar falli í sama flokk og einfalt 
atvinnuhúsnæði, frístundahús og minniháttar mannvirki, auk breytinga, endurbyggingar og 
niðurrifs. íbúðarhúsnæði getur verið margskonar að stærð og gerð og að ýmsu leyti flóknara 
en önnur mannvirki sem falla undir sama tölulið. Flokkun mannvirkja í þessu ákvæði stýrir 
því hverjar menntunar- og starfsreynslukröfur eigi að gera til byggingarstjóra, en einn 
tilgangur frumvarpsins er að stuðla að aukinni fagmennsku með því að áskiija frekari 
þekkingu og reynslu meðai þeirra sem hafa umsjón með byggingarframkvæmdum. 
Undirritaður leggur til að sérstaklega verði tekið fram í ákvæðinu að annað atvinnuhúsnæði, 
m.a. þar sem sérhæfð starfsemi á að fara fram og íbúðarhúsnæði (fjöleignarhús) yfir 
tilteknum stærðarmörkum falli undir 3. tl. 4. mgr. , skv. nánari ákvæðum sem sett verði í 
reglugerð. Rétt sé að áskilja frekari fagmenntun og starfsreynslu þeirra sem stjórna eiga 
slíkum framkvæmdum.

28. gr.

í síðasta málslið 2. mgr. 28. gr. er iðnmeisturum með þriggja ára starfsreynslu af 
byggingarstjórn veitt heimild til þess að hafa umsjón með byggingarframkvæmdum sem falla 
undir 3. tl. 4. mgr. 27. gr. Að mati undirritaðs er vafasamt hvort þessi hluti ákvæðisins 
samræmist þeim tilgangi frumvarpsins að auka mjög kröfur til fagþekkingar og reynslu þeirra 
sem hafi byggingarstjórn með höndum. Undir 3. ti. ákvæðsins falla öll mannvirki sem ekki 
eru sérstaklega tilgreind í 1. og 2. tl. og því um afar fjölbreytileg mannvirki að ræða og mörg 
hver mjög stór eða sérhæfð og flókin að gerð, Fagþekking iðnmeistara er jafnan bundin við 
þeirra fagsvið að mestu leyti en byggingarstjóra er ætlað að hafa umsjón og eftirlit með



öllum sem að verkinu koma. Ef sú breyting verður gerð á 27. gr. sem lögð er til hér að ofan 
er líklega óhjákvæmilegt að heimila iðnmeisturum með mikla starfsreynslu af byggingarstjórn 
að hafa umsjón með byggingu stærra íbúðarhúsnæðis og ýmsu atvinnuhúsnæði. Væri þó 
eðlilegt að mati undirritaðs að gera kröfu um enn lengri starfsreynslu en í frumvarpinu, 
jafnvel allt að 10 árum (að lágmarki þó 5 ár til samræmis við verkfræðinga skv. 3. mgr.). 
Verði ekki fallist á áðurnefnda tillögu um breytingu á 27. gr. leyfi ég mér að leggja til að þessi 
málsliður verði felldur brott eða amk. verði ráðherra falið að mæla nánar fyrir um hvers 
konar framkvæmdum iðnmeistarar megi stýra eða að það verði lagt í mat byggingarfulltrúa 
eða Byggingarstofnunar hverju sinni.

Nauðsynlegt er að lagfæra ákvæði 3. og 4. mgr. 28. gr. sem fjalla um iágmarks starfsreynslu 
verk- og tæknifræðinga, arkitekta og byggingariðnfræðinga en í núverandi orðalagi 
frumvarpsins felst að krafist er lengri starfsreynslu þessara stétta en iðnmeistara til þess að 
mega taka að sér byggingarstjórn mannvirkja, sem falla undir 1. tl. 4. mgr. 27. gr. Þetta 
misræmi er ótækt í Ijósi mismunar á menntunarstigi þessara stétta og tel ég að hér hljóti að 
vera um mistök að ræða, en ætlunin hafi einungis verið að áskilja sérstaka starfsreynslu hjá 
þessum stéttum vegna flóknari mannvirkja sem falli undir 2. og 3. tl. 27. gr. Einnig er bent á 
að iðnmeistarar með 3 ára starfsreynslu af byggingarstjórn geta skv. texta frumvarpsins tekið 
að sér byggingarstjórn mannvírkja sem falla undir 3, t!. 4, mgr. 27. gr. en í tilviki verk- og 
tæknifræðinga, arkitekta og byggingariðnfræðinga er krafist 5 ára starfsreynslu. Legg ég til 
að ákvæðum þessum verði breytt til að samræmi náist auk þess sem samhliða verði krafist 
verulega aukinnar starfsreynslu iðnmeistara til þess að fara með byggingarstjórn í flóknari 
framkvæmdum sem falli utan 1. tl. 4. mgr. 27. gr. eins og áður segir.

29. gr.

Lagt er til að fyrri málsliður 8. mgr. 29. gr. orðist þannig: „Byggingarstjóri skal hafa 
fullnægjandi ábyrgðartryggingu. Ráðherra setur nánari reglur um ábyrgðartryggingu 
byggingarstjóraMeð þessari breytingu yrði felldur út áskilnaður um 5 ára gildistíma frá 
lokum framkvæmda, sem hefur lítið sem ekkert gildi haft í framkvæmd nema etv. til 
takmörkunar á vátryggingarvernd. Að öðrum kosti er lagt til að núverandi orðalagi um lok 
framkvæmda verði breytt og í staðinn miðað við það tímamark sem mannvirki er tekið í 
notkun, sem oftast yrði þá dagsetning öryggisúttektar. Er þetta nauðsynlegt í Ijósi þeirrar 
staðreyndar að gríðarlegur misbrestur hefur verið á því að lokaúttektir fari fram og slík úttekt 
verður ekki lengur skilyrði þess að taka megi mannvirki í notkun, verði frumvarpið að lögum. 
Eðlilegt er hins vegar að líta til þess þegar mannvirki er tekið til notkunar enda getur eigandi 
mannvirkis þá fyrst átt raunhæfa möguleika til þess að verða ýmissa ágalla var.



30. gr.

Rétt er að taka sérstaklega fram í greinargerð með ákvæðinu að á framkvæmdatíma 
mannvirkis sé eiganda þess hvenær sem er heimiit að skipta um byggingarstjóra og að 
byggingarstjóra sé hvenær sem er heimilt að skrá sig af verki. Nauðsynlegt þyktr að tiltaka 
þetta sérstaklega þar sem nokkuð hefur borið á því í framkvæmd að eigendur og jafnvel 
einstaka byggingarfulltrúar haft meinað byggingarstjórum að skrá sig af verki. Er í hæsta 
máta óeðlilegt að byggtngarstjóri sé nokkurn tíma þvingaður gegn eigin vilja að bera ábyrgð á 
framkvæmdum sem hann treystir sér ekki lengur til þess að stýra, enda væri siíkt t algerri 
andstæðu við ákvæði frumvarpstns um trúnaðarskyldur hans og ábyrgð. Ýmsar ástæður geta 
legið að baki þvt að byggingarstjóri vtlji ekki lengur bera ábyrgð á gerð mannvirkis en ætla 
verður að hagsmunir hans séu ríkari af því að losna en hagsmunir eiganda af því að halda 
honum áfram.

36.gr.

í Ijósi þess að óvíst er t hversu ríku mæli mun takast að framfylgja skyldu til framkvæmdar 
öryggisúttektar er lagt til að orðalagi 1. mgr. verðt breytt þannig að orðin „og öryggisúttekt 
fórfram" verði felld brott. Með því verður tekinn af aílur vafi um að lokaúttekt skuli t öllum 
tilvikum fara fram innan þriggja ára frá því að mannvirki var tekið í notkun, óháð því hvort 
öryggisúttekt hafi verið framkvæmd.

42. gr.

Lagt er til að 1. málsliður 3. mgr. ákvæðisins verði orðaður svo: „Tiinefndur aðili skal gæta 
fyllsta hlutleysis í störfum sfnum og vera án hagsmunatengsla við viðskiptamenn sína eða 
hagsmunahópa.fí

Lagt er til að orðalagi 1. málsliðar 4. mgr. verði breytt þannig að í stað orðsins „ríkisfyrirtæki" 
komi „opinber stofnun eða ríkisfyrirtæki" .

í 4. mgr. er sett fram krafa um að tilnefndur aðili, sem anntst mat á samræmt byggingarvöru 
við tækniákvæði laga, skuli hafa ábyrgðartryggingu fyrir starfsemi sína. Engin samsvarandi 
ákvæði er að finna í gildandi Jögum og nákvæmar skilgreiningar á ábyrgðarsviði tilnefnds 
aðila er ekki að finna í frumvarpinu. Ekki er því fullljóst hvers konar ábyrgð þessum aðilum er 
ætlað að bera og hvers efnis ábyrgðartryggingar þeirra þurfi að véra. í Ijósi þessa er lagt til 
að á eftir 1. málsJið komi nýr 2. málsliður sem orðist svo: „Ráðherra setur nánari reglur um 
ábyrgðartryggingu tilnefndra aðiia.".



49. gr.

í 2. mgr. ákvæðisins kemur fram að eigandi mannvirkis beri ábyrgð á því að við byggingu þess 
og rekstur séu einungis notaðar byggingarvörur sem uppfylla kröfur frumvarpsins. Með 
þessu er lögð almenn skylda á alla fasteignareigendur í landinu að sjá til þess að aðeins 
vottaðar byggingarvörur séu notaðar og leggur því bann við notkun annarra efna. í mörgum 
tilvikum kann leikmanni hins vegar að vera óljóst hvort tiltekin vara hafi hlotið vottun eða 
standist gæðakröfur laga. Undirritaður telur því rétt að skoðað verði hvort eðlilegt sé 
jafnframt að iðnmeisturum verði gert skylt að gæta þess í öllum störfum sínum við byggingu, 
breytingar eða viðhald mannvirkja að þeir noti aðeins byggingarvörur sem uppfylla skilyrði 
laganna.

54. gr.

í 4. mgr. er áskilið að vátryggingarfélög skuli árlega senda Byggingarstofnun upplýsingar um 
bætt tjón á mannvirkjum. Ekki er skilgreint nánar í ákvæðinu hvaða upplýsingum 
vátryggingafélögum sé ætlað að senda né heldur hver tilgangur og markmið slíkrar 
upplýsingasöfnunar eigi að vera. Ljóst er þó að miðað við óbreytt orðalag þessa ákvæðis er 
lögð sú skylda á vátryggingafélög að upplýsa um ölí tílkynnt tjón á fasteignum, stór og smá og 
að slík tjón skipta þúsundum ár hvert, Flest þeírra teljast þó minniháttar og verður á engan 
hátt jafnað til þeirra atvika, sem faíla undir 1, mgr. ákvæðisins. Lagt er því til að skylda 
vátryggingafélaga að þessu leyti verði takmörkuð við stærri bruna- og vatnstjón auk tjóna, 
þar sem skerðing hefur orðið á stöðugleika eða burðarþoli mannvirkis samkvæmt nánari 
ákvörðun Byggingarstofnunartil samræmis við 1. mgr. ákvæðisins.

Undirritaður er reiðubúinn að veita frekari skýringar varðandi efni þessarar umsagnar eða 
koma á fund nefndarinnar, verði eftir því óskað.

Virðingarfyllst,


