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Málefni: Umsögn um frumvarp til laga um Mannvirki, þingskja! 743.

Undirritaður hefur um 30 ára starfsreynslu á svið byggingar- og skipulagsmála og starfað 
bæði sem hönnuður og rekstrarmaður.

Eitt er það sem hefur einkennt þennan málaflokk er óhemju mikið flækjustig, sem best lýsir 
sér í markmiðum þessara laga og því sem eftir kemur, en það er eins og löggjafinn viti ekki 
mikið um hvernig lög og reglur þessa málaflokks hafa virkað. Eitt dæmið um þetta er að í 
82%  tilfella framfylgja byggingarfulltrúar ekki þeirri lagaskyldu, að banna notkun 
mannvirkja, sem hafa verið tekin í notkun án lokaúttektar, sjá grein 7.9, í skýrslu sem gerð 
var á vegum Brunamáiastofnunar og Skipulagsstofnunar: Byggingareftirlit 2008. Fleira 
kemur fram þar í svipuðum dúr. Eitt af einkennum flækjustigs þessara laga er að allri 
ábyrgð er lýst yfir á eigendur/byggingarstjóra ofl., sem almennt hafa lítið vit á lagaumhverfi 
byggingarmálal

í fyrstu grein laga byrjar fíækjustigið:

a Undirbúningur - góð hönnun og gott virkt eftirlit
b ending og hagkvæmni -  góð hönnun (sama og a) og framleiðsla
c umhverfi -  góð hönnun (sama og a) og framleiðsla (sama og b)
d framþróun -  þróun í hönnun?
c aðgengi -  góð hönnun (sama og a)
f orkunýting -  góð hönnun (sama og a)

Hér er eins og menn viti iítið hvað er hönnun og hvað hönnuðir gera? í Háskólum 
erlendis og innanlands er verk-, tæknifræðingum og arkitektum kennd sín fræði hvað varðar 
undirbúning, hönnun, framkvæmdir og rekstur mannvirkja og er eftirlit þar ekki undanskilið á 
öllum stigum máls, sjá vefi: hi.is og ru.is.

Annað flækjustig er, að sumar framkvæmdir, eru undanþegnar þessum ÍÖgum (sjá 
9.gr.)? Af hverju er verið að undanskilja þessi mannvirki? Verk- og tæknifræðingar og 
arkitektar hafa alveg bakgrunn til að takast á við þessi verkefni (sjá námskrár háskólanna?) 
eins og önnur verkefni. Er núverandi byggingarfulltrúum ekki treystandi? Þá eru þessi 
mannvirki oft við hlið hinna og geta haft áhrif á þau líka og í báðar áttir, er varðar öryggi, 
heilbrigði, fjárhag eða tryggingar? (Pólitík eða skynsemí? -  hefur ekkert með fagmennsku 
að gera).

Eftirlitþáttur þessara laga er enn ein flækjan. Frá ráðherra til iðnsveinsins eru 10 
eftirlitsaðilar og ábyrgðarmenn en „enginn ber ábyrgð (fjárhagslega)" nema 
byggingarstjórinn? Til hvers eru menn að setja svona flókið kerfi?

Stjórnun:
1. Ráðherra >
2. Byggingarstofnun >
3. Sveitarstjórnir >
4. Byggingarnefnd >
5. Byggingarfulltrúi >
6. Eftirlitsstofnanir >
7. Byggingarstjóri >
8. Samræmingaraðili >
9. Hönnuðir >
10. Iðnmeistarar -
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11. iðnsveinar

Aílt virðist þetta ganga út á peninga, en eitt af aðalatriðum til þess á fá byggingarieyfi er að 
„greiða byggingarleyfisgjöld......." (13.gr. liður 3), þá eru allir hólpnir?

Lítið fer um ábyrgðir annarra aðili en iðnmeistara og byggingarstjóra? Eru allir aðrir aðilar 
ábyrgðalausir af því að þeir eru ekki með tryggingar? Það gengur ekki að menn séu að sinna 
eftirliti og að engar ábyrgðir og skyldur fylgi? Hvað meinar löggjafinn með því að því sem 
stendur í 4,gr. að byggingarfulltrúi sjái um eftirlit „sem fellur undir 1. og 2. mgr. 9.gr."?
Eins af hverju sinnir byggingarfulltrúar ekki skyldum og ábyrgðar er fylgja lokaúttektum og 
notkun mannvirkja sem ekki hafa verið tekin út? Það geta verið hættur í húsum sem ekki 
hafa verið tekin út, sem gestir og gangandi og nágrannar vita ekki um, en embættismenn 
geta varla litið framhjá mlðað við l.gr.: „virkt eftirlit.."

Hér vantar að skilgreina:
• „Eftirlit" og „virkt eftirlit" eða er engin munur?
• Hvað er ábyrgð? Er hún mismunandi eftir hvort það er „ríkið,

Byggingarstofnun, Eftirlitsstofnanir,........ byggingarstjóri, iðnmeistari?
• Fylgir ekki fjárhagsleg ábyrgð með eftirlit nema hjá „byggingarstjóra"?
• Hvað með tómlæti „embættismanna"?

Af hverju eru „opinberir aðilar" að skipta sé af mannvirkjagerð ef þeir vilja ekki bera ábyrg 
eða sinna ekki eftirlitsskyldu sinni? Eftirlitsskylda opinbera aðila má ekki takmarkast við það 
að þeir þurfi ekki að sinna skyldum sínum fyrr en „hringt er í þá"? Eftirlit felst í því að vakta 
og fylgjast sjálfstætt með?

I 5.gr. ertalað um hlutverk Byggingarstofnunar, t.d.:

• í 3. lið er talað um stofnunin sinni aðgengismálum -  Hvað meina menn? Hvað 
gera hönnuðir og hvað felst í notkun staðia (ISO)? Eiga byggingarfulltrúar ekki að 
sinna aðgengismálum?

• Hvað er Byggingarstofnun að reka skóla? -  Er ekki skólakerfi í landinu? (Verða 
Byggingarstjóra, Slökkviliðsmenn, Eftirlitsstofnanir og eftirlitsmenn og , CE~ 
vörumerkjaskoðarar með próf úr þessum skólum vottaðir og viðurkenndir á ESB?) 
Þurfa tollarar ekki að fara á CE-merkjanámskeÍð? Hafa embættismenn ekki annað 
að gera? Þetta er allt hægt að kenna í núverandi skólum ef menn þekkja ekki til 
þess? Ætlar Byggingarstofnun að mennta „menn" sem síðan fara til 
Löggildingarstofu/Einkaleyfisstofu og fá löggildingu og koma svo aftur til 
Byggingarstofnunar og fá starfsleyfi út á það sem þeir tóku próf hjá 
Byggingarstofnuni -  Því lík hringavitleysa?

Reynsla sýnir að núverandi kerfi er allt of fiókið og virkar ekki og flest af því sem nú er í 
þessum drögum, er nú þegar í gildandi lögum. Mætti þar nefna til dæmis ákvæðið um 
„Gæðakerfi", en I nýlegri óbirtri könnum á ástandi gagna um einbýlishús sem byggð voru 
á árunum 2001 til 2005 á íslandi og seld á árinu 2008 kemur eftirfarandi fram:

• Ekkert byggt hús er samkvæmt samþykktri byggingarnefndarteikningu!
• Ekkert hús er með allar sérteikningar í lagi ef þær eru þá til!
• Engin skráningatafla er rétt!
• í 15% einbýlishúsa er tvær íbúðir!
• Lokaúttekt hefur aðeins verið gerð á 10% húsa í úrtaki, þrátt fyrir að 

teikingar/skráningartafla þeirra séu þó röng (gögn ekki uppfærð/Iagfærð?)
• Hvergi fékk nýr kaupandi gögn sem áttu að vera í „gæðakerfinu" afhent við 

verkiok/húsakaupin, enda ekki tii?
• Hvergi vartii viðhaldsbók með mannvirki!
• 55% af nýju eigendum af húsum í „ábyrgð" vissu hver er byggingarstjóri!
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Hvað felst í opinberu eftirlití? Til hvers eru „ríkið" að reka byggingareftirlitskerfi ef það 
kemur engum að notum? Hvorki gestum, gangandi, nágrönnum, seinni eigendum, 
iðnarmönnum, bönkum, tryggingafélögum, hönnuðum og fleirum?

Vakin er athygli á hugafari byggingarfulltrúa í áðurnefndri skýrslu Brunamálastofnun og 
Skipulagsstofnun og bréfi sem frá einum þeirra, er varðar skyldur og hlutverk, en bréfið 
liggur inn á vef fhttp://lafi,is/?id=70 ?̂

Ef menn ætla að ná árangri og markmiðum sem lýst er í l.gr. iaganna þarf að breyta 
hugarfari mann og kvenna (ííka byggingarfulltrúar). Af 30 ára reynslu, er Ijóst að 
iðnaðarmenn hafa ekki burði ti! að sinna alhliða byggingarstjórn -  hafa enga heildarþekkingu 
á málinu enda ekki menntaðir til þess (enda sýna skýrslur/mælingar það!)?

Stór hluti af skráðum upplýsingum um mannvirki í landinu er rangur vegna lélegs opinbers 
eftirlits (ef það er þá nokkuð eða er einhver þörf á því?) og þar af leiðandi notkun og 
áreiðanieiki þeirra til ákvarðanatöku fyrir t.d. slökkvilið, fasteigna- og brunabótamat, 
skólayfirvöld, banka, tryggingafélög, sveitarfélög ofl.?

Hvað er eftirlit án ábyrgðar? Eftirlit er vinna sem ábyrgð fylgir.

Undirritaður er tilbúinn að koma til umræðu um þessi mál hvenær sem er eða til þess að 
lagfæra þessi mál, enda ekki vanþörf á.

Virðingarfyllst,

Friðrik Ólafsson, 
Reykjafold 14. 
112 -  Reykjavík 
Verkfræðingur. 
Gsm 8965548.

PS: Hjálagt eru nokkrir punktar úr „Byggingareftirlits-skýrslunni" með smá athugasemdum.
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Nokkrar athugasemdir við ,,Byggíngareftirlit-skýrsiu“:

í arein 2.0 Niðurstöður:
„Slík síefnumótun verður að sjálfsögðu ekki unnin nema í nánu samstarfi byggingarfulltrúa, 
sveitarstjórna og stjórnsýslustofnana.íf
Hér er um valdhroka að ræða, eíns og að það þurfi enginn að koma að þessum málum aðrir en 
EMBÆTTiSMENN? Hvað með notendur og eigendur ofl.

í arein 2.01 Samskípti:
Samskipti við hönnuði tengjast yfirleitt hönnunargögnum. Að mati byggingarfulitrúa er eðliiega um
það að ræða að hönnunargögn geti verið misvönduð. Galiar finnast og....
Hluti byggingarstjóra skiiar fulinægjandi verki, aðrir starfa á ófullnægjandi hátt.....
Samskiptin víð almenning eru taiin góð þótt þar beri eitthvað á vanþekkingu á ákvæðum 
byggingarreglugerðar. Það....
Ljótt er að sjá, að það er enginn fullkomínn nema byggingarfulltrúar?
Eins að hönnuðir, byggingarstjórar, almenningur eigi erfitt að skilja ákvæði
byggingarreglugerðar........  samt eíga byggingarstjórar að vera ábyrgir gagnvart eigendum sem
ekkert skilja eða er byggingarreglugerð og lög flóin (er þá ekki laga að einfalda hana og fá 
viðskiptavinina inn í stefnumótunina!)

í grein 2.02 samræmi í starfsaðqerðum:
I niðurstöðu kemur fram að byggingarfulltrúar hafi „nokkra misjafna upplifun 
í þessari grein má lesa að byggingarfulltrúar skilji ekki byggingarreglugerðina sjálftr og túlki hana á 
mismunandi vegu (eða eftir duftlungum sínum?)

í arein 2.03 Úrræði stiórnvaldslns
Hér kemur í ijós að byggíngarfulltrúar kunna ekki, þora ekki eða beita ekki úrræðum þótt þeir viti að 
þeir eigi að nota þau -  TÖMLÆTI -  ÁBYRGÐARLEYSI??

í arein 2.04 Skvrleíki oa festa
Hér kemur fram að jafnvei byggingarfulltrúum þykir erfitt að skilja og túika lögin og eftirlitsbátt 
sinn??? Hvað þá með lögfræðingana?
Tala byggingarfulltrúar um það þeir sjátfir þurfi GÆÐAHANDBÆKUR? (eins og aðrir eða kunna 
þeir ekki sitt fag þótt þeir séu embættismenn?)
Hér tala byggingarfulltrúar að mennta þurfi byggingarstjóra betur.... þótt þeír ta!i sjátfi hér fyrir ofan 
að þeir skilji ekki sjálfir lög og reglur?????

2.05 Næstu skref
Hér tala byggingarfulltrúar um að vanti skýrSeika og festu.. er kerfið ekki nógu einfalt fyrir þá eða 
er kerfið flókið??????????
Hér tala byggingarfuíitrúar um að þeir þurfi að fara á námskeið (þora þeir ekki að taka próf í „nýja 
skólanum hjá Byggingarstofnun"?

Hér tala byggingarfuiltrúar sjálfir um að það þurfi skýrleika í úttektum og endurbæta aðferðafræði 
þeirra - kunna þeir ekki eftirlit eða vita þeir ekki hvað er?

Þetta er aðeins brot af athugasemdum I áðurnefndri skýrslu, sem sýnir að núverandi 
lög eða uppkast af nýjum, er ekkert að taka á vandamálum er markaðurinn er að glíma við? 
Hér eru lagamenn að berjast við að halda í gamalt og úrelt kerfi sem hefur ekki virkað og 
kemur ekki til með að virka, þar sem ekkert tillit er tekið til markmiða laganna sjálfra, það er 
gr. .1, í lögunum og reglugerðum (gæði og eftirlít?). Endilega skoðið vinnubrögð 
byggingarfulltrúa í áðurnefndri skýrslu? Þeir eru að biðja um betri hönnunargögn sem engin 
fer eftir! Fáir (enginn?) tekur út mannvirki fyrir notkun, hvort það er eins og samþykkt gögn 
segja til um eða ekki?

FÓ.
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