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Alþingi
Umhverfísnefnd
b .t Kristjönu Benediktsdóttur,
Austurstræti 8 - 1 0  
150 Reykjavík.

Reykjavík, 7. apríl 2010.

Efni: Umsögn Vátryggingafélags Islands hf. um frumvarp til laga um mannvírki

Þann 10. mars 2010 sendi umhverfisnefnd Alþingis umsagnarbeiðnir til ýmissa 
hagsmunaaðila um frumvarp til laga um mannvirki (þingskjal 743, þingmál 426). 
Frumvarpið var hvorki sent til Samtaka fjármálafyrirtækja né til einstakra 
vátryggingafélaga til umsagnar þótt vátryggingafélög hafi mikilla hagsmuna að gæta í 
þessum málum, t.d. vegna ákvæða frumvarpsins um ábyrgð byggingarstjóra og 
ábyrgðartryggingu þeirra, svo og vegna ábyrgðar s.k. tilnefndra aðila og 
ábyrgðartryggingu þeirra, sbr, 42. gr. frumvarpsins, sem er nýmæli. Ákvæði 
frumvarpsins um ábyrgð sveitarfélaga, byggingarfulltrúa, eftirlitsstofa, hönnuða, 
samræmingaraðila, iðnmeistara, iðnaðarmanna, eigenda, kaupenda og seljenda hafa 
einnig áhrif á hagsmuni vátryggingafélaga. Heildarsamtök vátryggingafélaga komu 
heldur ekki að frumvarpinu að neinu leyti við vinnslu þess hjá ráðuneytinu.

Mikilvægt er fyrir Alþingi og nefndir Alþingis að hafa samráð við vátryggingafélög 
þegar frumvarp hefur að geyma ákvæði um vátryggingar enda nauðsynlegt til að fá 
úr því skorið snemma á vegferð frumvarpsins hvort að tiltekin áhætta sé 
vátryggingarhæf eða ekki. Ef þessa er ekki gætt er hætta á að ákvæði í samþykktum 
lögum um vátryggingar verði marklaus, t.d. ef vátryggingafélög treysta sér ekki til 
þess að vátryggja slíka áhættu.

Að þessu sögðu gerir Vátryggingafélag íslands hf. („VÍS") eftirfarandi athugasemdir 
við frumvarp til laga um mannvirki, en þær snúa einkum að ábyrgð og 
starfsábyrgðartryggingu byggingarstjóra og skipulagi eftirlitsins.

Samantekt á athugasemdum VÍS

* Tryggja þarf markvisst og raunverulegt byggingareftirlit byggingarfuíltrúa, þ.e. 
að í eftirliti þeirra felist ekki eingöngu að fylgjast með heldur einnig að grípa inn í 
ef iögum er ekki fylgt.
Tryggja þarf nauðsynleg úrræði (íhlutunartæki) tii að eftirlit byggingarfulltrúa fari 
fram, bæði hvað varðar úrræði til handa byggingarfulitrúa sjálfum en einnig til 
handa Byggingarstofnunar vegna tómlætis byggingarfulitrúa.

■ Einfalda þarf ábyrgðarkerfi frumvarpsins.



■ Á frekar að leggja vátryggingarskyldu á Iðnmeistara eða bæði iðnmeistara og 
byggingarstjóra?

■ Sameina ber ákvæðl 5. mgr. 29. gr. og 7. mgr. 29. gr. frumvarpsins. Annars er 
hætta á túlkunarvandkvæðum í framkvæmd. Enn fremur verður að laga það 
innbyrðis ósamræmi sem fram kemur í framangreindum ákvæðum hvað varðar 
bótaábyrgð byggingarstjóra.

- Koma verður skýrt fram í frumvarpinu hvað getur talist vera verulegur ágalli á 
mannvirki eða að tiltaka það lágmark (prósentuhlutfall) af t.d. heildar 
byggingarverðmæti mannvirkis, sem ágalli þarf að ná til að geta talist til verulegs 
ágalla.

■ Byggingarstjórar eru ekki sérfræðingar heldur eru iðnmeistararnir 
sérfræðingarnir, þ.a.l. á ekkl að beita ströngu mati á sök byggingarstjóra.

* Óljóst er gagnvart hverjum byggingarstjórar bera ábyrgð.
Óljóst er hvað sé átt við með fulínægjandi ábyrgðartryggingu.

■ VÍS leggur mtkla áherslu á að sá tímapunktur sem valinn verður í tengslum við 
upphaf ábyrgðar sé fastur og óhagganlegur.

■ Þó lagðar séu til jákvæðar breytingar á ákvæðum er varða ábyrgð 
byggingarstjóra er veruleg óvissa um vátryggingarhæfi ábyrgðar byggingarstjóra 
eins og hún er ákveðin í frumvarpinu.

Almennt

Mikill hraði var í byggmgarframkvæmdum árin fyrir hrun bankanna. Hefur það haft 
augljós áhrif á gæði mannvirkjagerðar á íslandi. Gerðar hafa verið nokkrar skýrslur 
um ástand byggingarmála og eru fleiri í burðarlíðnum. Ein þeirra er könnun á 
störfum og starfsaðstöðu byggingarfulltrúa, „Byggingareftirlitið", sem unnin var af 
Benedikt Jónssyni verkfræðingi og gefin var út af Brunamálastofnun og 
Skipulagsstofnun í nóvember 2008. í skýrslunni er m.a. að finna sjónarmið 
byggingarfulltrúa um ástand byggingarmála hér á landi. Margt athyglisvert kemur 
fram í skýrslunni, m.a. í lið 7.09 um staðfestingu verkloka að einungis 18% 
byggingarfulltrúa telja staðfestingu verkloka alitaf fara fram þrátt fyrir lagaboð þar 
um. Ekki virðast byggingarfulltrúar reka á eftir því að slík staðfesting berist.

Samkvæmt lið 3.05 í könnun þessari beita byggingarfulltrúar ekki þeim úrræðum 
sem til staðar eru vegna brota byggingarstjóra. Ekki kemur fram af hverju þeim er 
ekki beitt. í þessum lið kemur enn fremur fram að einungis 70 -  80%  
byggingarfulltrúa gera kröfu um úttekt á burðarþolsverkþáttum.

Samkvæmt lið 3.06 eru viðbrögð byggingarfulltrúa veigalitil þegar það bregst að 
byggingarstjórar kalli til úttekta. Skýrsluhöfundur telur að þessi „afslappaða afstaða 
eftirlitsins getur verið til þess fallin að rugla markaðinn og veikja trú á tilgang 
eftirlitsins." VÍS er sammála skýrsluhöfundinum.

Margt annað í þessari könnun bendir sterklega til þess að byggingareftirlit almennt 
séð á vegum sveitarfélaga hafi verið og sé verulega ábótavant Ástæður þess geta



verið margvíslegar, hugsanlega mannekla, almennt tómlæti, tengsl og of flóknar 
reglur.

í nýlegri en óbirtrí könnun á gæðum gagna um einbýlishús sem byggð voru á árunum 
2001 til 2005 á íslandi og seld á árinu 2008, sem Friðrik Ólafsson verkfræðingur 
hefur framkvæmt, kemur eftirfarandi m.a. fram:

• Engin byggingarnefndartejkning eralveg eins og byggt hús.
• Sama á við um sérmyndir -  engar teikningar eru uppfærðar,
• Aðeins 15%  húsa hafa fengið iokaúttekt þótt gögn séu röng.
• I 15%  einbýlishúsa eru tvæ r íbúðir (ein skráð),
• Engin skráningartafia í úrtaki er rétt.
• í 10%  sölum fylgdu byggingarnefndarteikningar -  sem voru þó rangar.

Þetta ástand á opinberu eftirliti hefur orðið til að gæði mannvirkja eru ekki eins 
mikil og þau hefðu getað verið, tjónatíðni hefur aukist verulega og gagnaupplýsingar 
um mannvirki eru í ólestri.

Markmið laganna samkvæmt 1. gr. frumvarpsins er m.a. að mannvirki sé hannað af
fagmönnum innan ramma laga og reglna áður en framkvæmdir hefjast, það síðan
byggt samkvæmt samþykktum gögnum og af fagmönnum, að eftirlit sé haft með 
framkvæmd af fagmönnum á byggingartíma og mannvirkið svo tekið út af 
fagmönnum áður en notkun þess hefst. Til þess að markmið laganna náist er Ijóst að 
ýmislegt þarf að ganga upp og er, að mati félagsins, algert lykilatriði að í hinu „virka 
eftirliti" byggingaryfirvalda, þ.e. byggingarfulltrúa og Byggingarstofnunar, felist 
einnig íhlutunarskylda en ekki eíngöngu skylda til að fylgjast með. Nauðsynlegt er 
því að í frumvarpið verði settar betri skilgreiningar um hvað telst vera virkt eftxrlit 
hinna einstöku eftirlitsaðila.

Nú er tækifæri til að búa svo um hnútana að eftirlit á íslandi með tilteknum 
verkefnum og aðstæðum verði raunverulegt. Því þarf raunveruleg ábyrgð að fylgja 
skyldum byggingaryfírvalda, þ.e. skaðabótaábyrgð ef vanræksla á sér stað sem leiðir 
til tjóns. Hið opinbera eftirlit skiptir mjög miklu máli fyrir gæði mannvirkja og traust 
á byggingarmarkaði. Eftirlitið þarf að vinna að markmiðum frumvarpsins.

Ábvrgðarkerfí frum varpsins

Frumvarpið gerir ráð fyrir ábyrgðarkerfi sem aðallega virðist snúast um ábyrgð 
eiganda mannvirkis, byggingarstjóra og iðnmeistara. Ábyrgð byggingarfulltrúa 
virðist ekki vera áþreifanleg í frumvarpinu sem dregur úr líkum á raunverulegri 
framfylgd skyldna byggingarfulltrúa, því skyldum verður að fylgja ábyrgð. Það hefur 
ekki verið þannig, enda afleiðingar fyrir byggingarfulltrúa (sveitarfélaga) af slælegu 
eftirliti þeirra engar.

VÍS telur ábyrgðarkerfíð of flókið samkvæmt frumvarpinu, þ.e. eigandi mannvirkis er 
ábyrgur í orði, bæði fyrir því að farið sé eftir lögum og reglugerðum og að lögboðið 
eftirlit fari fram við byggingu mannvirkisins, sbr. 1. og 3. mgr. 15. gr. frumvarpsins,



en hann lætur aðra aðila, samræmingaraðila eða byggingarstjóra, fara með þessa 
ábyrgð, sbr. 2. mgr. 15. gr. Byggingarstjórinn ber samt sem áður ekki ábyrgð á 
faglegri framkvæmd verkþátta sem eru á ábyrgð einstakra iðnmeistara, sbr. 2. málsl. 
7. mgr. 29. gr. frumvarpsins, en þeir bera aftur á móti ábyrgð gagnvart eiganda 
mannvirkis, sbr. 2. mgr. 32. gr. frumvarpsins. Hönnuðir bera svo ábyrgð gagnvart 
eiganda mannvirkis, sbr. 2. mgr. 23. gr.

Ekki er ljóst samkvæmt þessu hvar endanleg ábyrgð er, hvorki innbyrðis milli 
framangreindra aðila né gagnvart þriðja aðila, heldur er flækjustigið orðið mikið sem 
mun leiða til ágreinings og dómsmála.

Byggingarstjórar og samræmingaraðilar (hönnuðir) eru skyldir til að hafa 
ábyrgðartryggingu samkvæmt frumvarpinu eins og áður hefur verið. Saga 
ábyrgðartrygginga á íslandi leiðir í ljós að tilhneiging dómstóla er sú að fella 
bótaábyrgð á þá aðila sem hafa slíkar vátryggingar frekar en þá sem ekki hafa slíkar 
vátryggingar, þótt tilefni hafi verið að fella bótaábyrgð á hina síðarnefndu, en einnig 
er tilhneigingin sú að fella fleiri atriði undir ábyrgð ábyrgðartryggðra aðila en gert 
var ráð fyrir.

Fjöldi mála hefur farið fyrir dómstóla landsins vegna túlkunar á ábyrgðarsviði 
byggingarstjórans. Vátryggingafélögin eru undantekningarlaust aðilar að þessum 
málum með beinum eða óbeinum hætti. Þróun ábyrgðar byggingarstjóra hefur verið 
í eina átt, þ.e. til ríkari ábyrgðar en gert var ráð fyrir í upphafi. Dómstólar hafa túlkað 
ábyrgð byggingarstjóra mjög rúmt. Ljóst er að frá árinu 1998 hefur bæði tjónahlutfall 
og tjónatíðni margfaldast í takt við fyrrgreinda þróun og því fjarri að 
vátryggingagreinin hafí staðið undir sér. Er Hæstiréttur að mati félagsins farinn að 
dæma ábyrgð á byggingarstjóra vegna mistaka í faglegri vinnu iðnmeistara, sbr. 
nánar hér fyrir neðan.

í 3. kafla almennra athugasemda um frumvarpið koma fram ýmis atriði sem talin eru 
hafa skapað ákveðin vandamál í tengslum við framkvæmd núgildandi skipulags- og 
byggingarlaga nr. 73/1997. Mörg þessara vandamála hafa haft bein og óbein áhrif á 
vátryggingafélogin, s.s. vegna óljóss hlutverks byggingarstjóra og annarra 
hlutaðeigandi aðila, og þeirrar staðreyndar að lögbundnar úttektir hafa mjög sjaldan 
farið fram.

Ábvrgð b v ^ ingarstióra gagnvart ábvrgð iðnmeistara

Ábyrgðartrygging byggingarstjóra hefur nú verið við lýði síðan 1998 og nokkur 
reynsla því komin á þá vátryggingu. Fullyrða má að miðað við þá reynslu hefur 
veruleg óvissa ríkt um það hvers eðlis starf byggingarstjóra er og hversu víðtæk 
ábyrgð yrði lögð á byggingarstjóra vegna starfa hans. í lögum og reglugerð hefur 
litlar leiðbeiningar verið að finna um gildissvið ábyrgðartryggingarinnar. í 
skilmálum hefur verið leitast við að skilgreina ábyrgðarsviðið nánar og segir því í 
skilmálum VÍS um bótasviðið: „Vátryggingin bætir: Almennt fjártjón viðskiptamanns 
vátryggðs sem rakið verður til þess að ekki hefur verið byggt í samræmi við



samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir, enda hafí vátryggður með undirritun sinni 
staðfest ábyrgð sína á hlutaðeigandi mannvirki fyrir byggingarfulltráa og tjónið falli 
undir þá ábyrgð að lögum"

Ákvæði skilmála ábyrgðartryggingarinnar er í samræmi við ákvæði 51. gr. skipulags- 
og byggingarlaga nr. 73/1997 sem fjallar um verksvið og skyldur byggingarstjóra 
sem og 33. gr. byggingarreglugerðar nr. 441/1998. Félagið hefur frá upphafi leitast 
við að skilgreina ábyrgð byggingarstjóra út frá þessum ákvæðum og þannig aðgreint 
ábyrgð byggingarstjóra annars vegar og ábyrgð iðnmeistara hins vegar, en um 
ábyrgð iðnmeistara er fjallað í 52. gr. skipulags- og byggingarlaga svo og í 
byggingarreglugerð þar sem fjallað er um ábyrgðarsvið mismunandi iðnmeistara 
sérstaklega í 36. -  47. gr. Eftirfarandi kemur fram í 52. gr. laganna: „Iðnmeistari ber 
ábyrgð gagnvart byggingarstjóra og eiganda byggingarframkvæmda á að þeir 
verkþættír, sem hann tekur að sér að hafa umsjón með, séu unnir í samræmi við 
viðurkennda verkhætti, samþykkta uppdrætti og lög og reglugerðir."

í samræmi við þetta hefur verið leitast við þegar ábyrgð byggingarstjóra er metin að 
finna línuna á milli ábyrgðar iðnmeistara og byggingarstjóra og talið að gallar á 
byggingu sem varða viðurkennda verkhætti og vinnubrögð séu á ábyrgð iðnmeistara 
sem framkvæmdaraðila en að öllu jöfnu ekki á ábyrgð byggingarstjóra, þ.e. 
eftirlitsaðilann.

Þróun mála hefur þó orðið sú að ábyrgð þessi hefur reynst talsvert víðtækari, og má 
nefna dóma Hæstaréttar til staðfestingar um það í málum nr. 267/2005, 318/2007, 
37/2009 og 369/2009. Þar er því siegið föstu að á byggingarstjóra hvíli ekki aðeins 
að sjá til þess að byggt sé í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir, 
heldur einnig skylda til þess að hafa yfirumsjón og eftirlit með 
byggingarframkvæmdum sem hann stýrir, þar á meðal að iðnmeistarar, sem koma 
að verkinu fyrir hans atbeina, sinni skyldum sínum og að framkvæmdin sé tæknilega 
og faglega fullnægjandi. Með öðrum orðum þá getur byggingarstjóri orðið 
bótaskyldur þrátt fyrir að ekki sé sýnt fram á að ekki hafi verið byggt í samræmi við 
samþykkta uppdrætti, lög eða reglugerðir.

Af þessu leiðir að í mörgum málum þar sem ábyrgð byggingarstjóra byggist á þessum 
grundvelli er augljóst að ábyrgð iðnmeistara er jafnframt fyrir hendi, þar sem ábyrgð 
byggingarstjórans byggist beinlínis á því að hann hafi vanrækt að fylgjast með 
skyldum iðnmeistara sem ekki hafa unnið tæknilega og faglega fullnægjandi verk. 
Iðnmeisturum er alla jafna ekki stefnt þar sem engin vátrygging er til staðar fyrir 
þeirra ábyrgð.

Það leiðir hugann að því hvers vegna ekki er lögð á vátryggingarskylda á iðmeistara 
á sama hátt og á byggingarstjóra. Miðað við fyrrgreinda dóma má gera ráð fyrir því 
að algengt verði að iðnmeistari teljist jafnframt skaðabótaskyldur og verði því eftir 
atvikum endurkrafmn hlutfallslega, vegna ábyrgðar sinnar á tjóni sem skaðabætur 
hafa verið greiddar vegna úr ábyrgðartryggingu byggingarstjóra, sbr. 1. mgr. 22. gr. 
og 2. mgr. 25. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993.



Jafnframt verður að telja það nærtækara að iðnmeistari sjálfur sjái til þess að verk sé 
unnið með tæknilega og faglega fuilnægjandi hætti, það er hann sjálfur eða 
starfsmenn hans sem vinna verkið. Einnig má færa að því rök að með slíku 
fyrirkomulagi séu meiri líkur á því að iðnmeistari sinni skyldum sínum með 
ftillnægjandi hætti þar sem hann getur þá ekki lengur treyst á að byggingarstjóri beri 
einn ábyrgð vegna verka hans.

Verði komið á vátryggingarskyldu vegna iðnmeistara verður það matsatriði í hverju 
tílviki fyrir sig hvort að bætur verða sóttar í ábyrgðartryggingu iðnmeistara eða 
byggingarstjóra, eða í báðar vátryggingar ef báðir teljast bótaskyldir í sama atviki.

Ábvrgð bvggingarstjóra samkvæmt frumvarpinu

Um skaðabótaábyrgð byggingarstjóra er fjallað í 5. málsi 5. mgr. og 7. mgr. 29. gr. 
frumvarpsins. Æskilegt er að sameina reglurnar í eina málsgrein til skýringar.

í frumvarpinu er reynt að takmarka ábyrgð byggingarstjóra. Viðleitnin er afar góð og 
margt er til bóta en VÍS telur nauðsynlegt að gera reglurnar um ábyrgðina enn 
skýrari til að koma í veg fyrir sömu þróun og varð eftir gildistöku laga nr. 73/1997.

Samkvæmt 5. málsl. 5. mgr. 29. gr. frumvarpsins getur byggingarstjóri orðið 
meðábyrgur ef tiltekin skilyrði eru fyrir hendi. Virðast þau vera eftirfarandi:

1. Að um veruleaa áaalla á mannvirki sé að ræða sem ekki hefur verið bætt úr á 
tilteknu tímamarki.

2. Að ágailana megi rekja til stórfeíídrar vanrækslu einstakra iðnmeistara eða 
hönnuða vegna verka á þeirra verksviði.

3. Að áQal ia rnÍr  hefðu ekki átt að dvliast bvaainQarstióra við fram kvæ m d hins 
virka eftirlits.

Þessi skilyrði fyrir bótaábyrgð byggingarstjóra virðast vera mjög ströng en þau verða 
tvímælalaust túlkuð í þvi ljósi að byggingarstjórinn er sá eini sem er með 
ábyrgðartryggingu fyrir skaðabótaábyrgð sinni, að undanskildum hönnuðum en 
þeirra ábyrgð er mun afmarkaðri.

í fyrsta lagi er Ijóst að verulega mun halla á byggingarstjóra í dómsmálum þegar farið 
verður að túlka hvað sé verulegur ágalli á mannvirki. Hætta er á að samúð með 
húseiganda og/eða húsbyggjanda muni leiða til þess að hugtakið verði skýrt lÝmra 
en ætlunin var í upphafi. Reynslurök mæla því með því að tekið verði af skarið í 
frumvarpinu hvað geti talist til verulegs ágalla, annað hvort með upptalningu í 
dæmaskyni hvað geti talist til verulegs ágalla eða með því að tilgreina hlutfallstölu af 
heildar byggingarkostnaði sem lágmark.

í öðru lagi veltir félagið því fyrir sér hvort stórfelld vanræksla sé það sama og 
stórkostlegt gáleysi eins og það hefur verið skilgreint í skaðabótaréttinum. Þó erfitt 
sé að gera þetta skilyrði skýrara er Ijóst að það er veruleg hætta á að dómstólar gætu 
túlkað hugtakið „stórfelld vanræksla" á annan hátt en stórkostlegt gáleysi", sbr.



fyrrgreind reynslurök. E»ví er lagt til að notað verði það hugtak sem 
skaðabótaréttinum er tamt að nota, þ.e. stórkostlegt gáleysi.

Enn fremur verður að benda á að orðaröðunin í 5. málsl. 5. mgr. M[k]omi verulegir 
ágallar í ljós...sem ekki hefur verið bætt úr...og rekja má til störfelldrar vanrækslu á 
verksviði einstakra iðnmeistara eða hönnuða..." getur gefið tilefni til ágreinings. 
Annars vegar hvort stórfellda vanrækslan eigi við hina verulegu ágalla eða að ekki 
hafi veríð bætt úr og hins vegar hvort rekja megi hina stórfelldu vanrækslu til verka 
iðnmeistara eða hönnuða eða að vanrækslan sé eingöngu á þeirra verksviði. 
Bótaábyrgð byggingarstjóra er mismunandi eftir því hvort litið er til 5. máísl. 5. mgr. 
eða 7. mgr. 29. gr. frumvarpsins. Það verður að laga en eftir 5. mgr. er ábyrgðin 
samkvæmt framangreindum ströngu skilyrðum en samkvæmt 7. mgr. er hún 
samkvæmt almennum skaðabótareglum. Hvor á að gilda?

í þriðja lagi verða ágallanir að vera það miklir að þeir hefðu ekki átt að dyljast 
byggingarstjóranum við hið virka eftirlit hans. Hér þarf að fara fram mat á því 
hvernig byggingarstjórinn hagaði sínu eftirliti. Ljóst er að matið miðast að miklu leyti 
við hvernig til tókst hjá byggingarstjóranum að skrá athugasemdir sínar í 
gæðastjórnunarkerfið sem hann á að hafa. VÍS dregur í efa að nægilegt eftirlit verði 
haft með byggingastjórum af hálfu byggingarfulltrúa hvað þetta atriði varðar og því 
næsta víst að þetta skilyrði verði alltaf uppfyllt þegar skilyrði bótaskyldu eru metin.

í greinargerð frumvarpsins með þessu ákvæði kemur fram að gera megi ráð fyrir að 
við sakarmat verði byggt á ströngum sérfræðimælikvarða. VÍS mótmælir þessum 
skilningi á hlutverki byggingarstjóra. Þeir einir geta orðið sérfræðingar á tilteknu 
sviði sem hlotið hafa umfangsmikla menntun á því sviði. Sér í lagi getur 
byggingarstjóri ekki talist vera sérfræðingur þegar hann hefur eftirlit með enn meiri 
sérfræðingum en hann, þ.e. iðnmeisturunum, sem eiga að vera mestu 
sérfræðingarnir á sínu sviði. Það skýtur því skökku að telja byggingarstjórn til 
sérfræðistarfa.

Gagnvart hverjum er ábyrgð byggingarstjóra?

Ef orðalag 5. málsl. 5. mgr. 29. gr. frumvarpsins er skoðað er ljóst að gildissvið 
ábyrðar byggingarstjóra er eingöngu gagnvart eiganda mannvirkis, þ.e. gagnvart 
umbjóðanda sínum. Ákvæði 2. málsl. 7. mgr. 29. gr. segir þó að ef eigandi eða „annar 
þriðji maður" hljóti tjón af völdum gáleysis byggingarstjóra beri hann 
skaðabótaábyrgð á því tjóni samkvæmt almennum skaðabótareglum. Svo kemur 
fram í 8. mgr. 29. gr. að byggingarstjóri eigi að hafa „fullnægjandi" 
ábyrgðartryggingu.

í fyrsta lagi er ábyrgð byggingarstjóra gagnvart eiganda mannvirkis ekki ábyrgð 
gagnvart þriðja manni. Byggingarstjórí og eigandi eru í nánu trúnaðar- og 
samningssambandi. Það gengur því ekki upp að í frumvarpinu sé rætt um „annan 
þriðja mann", Til að mynda er gildir ábyrgðartrygging byggingarstjóra hjá félaginu 
einungis um tjón viðskiptamanns byggingarstjóra.



í öðru lagi er samkvæmt þessu allsendis óvíst til tjóna hverra ábyrgðartryggingin á 
að taka því ábyrgð byggingarstjóra samkvæmt 5. málsl. 5. mgr. 29. gr. og 7. mgr. 
sömu greinar er ekki hin sama. Ákvæði 5. mgr. fjallar um ábyrgð byggingarstjóra 
gagnvart eiganda en 7. mgr. um ábyrgð gagnvart eiganda og öðrum aðilum. Ekki 
kemur skýrt fram hvort ábyrgðin eigi að gilda um síðari eigendur (sprangkrafa) en 
svo virðist vera ef marka má e. lið 4. mgr. 15. gr. frumvarpsins um hverjir geta talist 
til eiganda mannvirkis, þ.e. meðal annars eigandi mannvirkis eftir að Iokaúttekt 
hefur farið fram. Betra væri ef ábyrgð byggingarstjóra afmarkaðist við eiganda 
mannvirkis í byggingu og að fasteignakaupalögin tæku á kaup og sölu á mannvirkinu 
sjálfu. SHkt væri til einföldunar á ábyrgð byggingarstjóra. Annars verður skörun sem 
leiðir eingöngu til erfíðra og kostnaðarsamra dómsmála.

í þriðja lagi er ekki útskýrt hvað felist í fullnægjandi ábyrgðartryggingu. Það er því 
óljóst hversu víðtæk ábyrgðartryggingin á að vera, sérstaklega í Ijósi misvísandi 
reglna í 29. gr. frumvarpsins. Ekki dugar að vísa til byggingarreglugerðar enda þyrfti 
að búa til ítarlegri reglugerð um ábyrgðartryggingar í þessum málum í samstarfí við 
hlutaðeigandi aðila.

Niðurstaða félagsins er sú að ábyrgðarreglur frumvarpsins eru litlu skýrari en 
samkvæmt gildandi lögum þó viðleitnin sé góð. Gera þarf skýrari greinarmun á því 
gagnvart hverjum ábyrgðin er og hver ábyrgðin er hverju sinnL

Ábyrgðartími

Félagið vekur athygli á því að regla 8. mgr. 29. gr. varðandi tímamörk 
starfsábyrgðartryggingar byggingarstjöra og fyrningarfrest krafna leiðir til þess að 
ábyrgðartími byggingarstjóra og vátryggingafélags fer ekki alltaf saman. Þá geta 
komið upp álitamál varðandi upphafstíma 5 ára tímamarks samkvæmt ákvæðinu.

Samkvæmt gildandi reglum miðast upphafstímamark 5 ára reglunnar við lokaúttekt, 
sbr. 523. gr. byggingarreglugerðar, nr. 441/1998, en lokaúttekt er í framkvæmd ekki 
tækur mælikvarði á lok framkvæmda enda hún sjaldan framkvæmd, sbr. 
áðurgreinda skýrslu, gr. 7,09. Leiðir það til þess að ábyrgð byggingarstjóra endar 
aldrei. í frumvarpinu er miðað við að starfsábyrgðartrygging skuli gilda í 5 ár frá 
lokum þeirra framkvæmda sem byggingarstjóri stýrði.

Það kann að vera heppilegra að miða upphaf frestsíns við annað tímamark, t.d. þegar 
mannvirki er tekið í notkun, þegar Fasteignaskrá íslands skráir það í notkun, fimm ár 
frá útgáfu byggingarleyfis eða einhvern annan tímapunkt sem hægt er að treysta að 
komi fyrr en síðar. VÍS leggur mikla áherslu á að sá tímapunktur sem valinn verður í 
tengslum við upphaf ábvrgðar sé fastur og óhagganlegur.

Enn fremur bendir félagið á að 5 ára ábyrgð er óþarflega langur tími miðað við 
hvenær gallar koma að jafnaði fram. Gallarnir koma oftast strax fram og því er að 
mati VÍS óþarfi að hafa svona langan ábyrgðartíma.



Ýmsar ábendingar

Starfsreynsla byggingarstjóra

í 2. mgr. 28. gr. er gerð krafa um tveggja ára starfsreynslu húsasmíðameistara, 
múrarameistara, pípulagningameistara, blikksmíðameistara, rafvirkjameistara og 
byggingariðnfræðinga til þess að hafa umsjón með framkvæmdum sem falla undir L 
tölulið 4. mgr. 27. gr. frumvarpsins.

Á hinn bóginn er í 3. mgr. 28. gr. krafist fimm ára starfsreynslu verkfræðinga, 
tæknifræðinga, arkitekta og byggingarfræðinga til þess að geta öðlast starfsleyfi til 
þess að hafa umsjón með framkvæmdum, sem falla undir 1. og 3. tölulið 4. mgr. 27. 
gr. frumvarpsins.

Þá er í 4. mgr. 28. gr. krafist 10 ára starfsreynslu verkfræðinga og tæknifræðinga, þar 
af að lágmarki þriggia ára starfsreynslu af stjórnun eða eftirliti við mannvirkjagerð til 
að geta öðlast starfsleyfi til að hafa umsjón með framkvæmdum sem falla undir 1.-3. 
tölulið 4. mgr. 27. gr.

Athygli nefndarinnar er vakin á því að svo virðist sem tilvísanir í 3. og 4. mgr. 28. gr. 
til töluliða í 4. mgr. 27. gr. hafi misritast Það hlýtur að vera fyrir mistök að gerðar 
eru ríkari kröfur til starfsreynslu háskólamenntaðra starfsstétta til þess að geta 
fengið starfsleyfi vegna framkvæmda sem falla undir 1. tölulið 4. mgr. 27. gr. 
frumvarpsins, (nýbygging einfalds atvinnuhúsnæðis, íbúðarhúsa, frístundahúsa og 
minni háttar mannvirkja) en til starfsreynslu iðnmeistara.

Ákvæði 2. mgr. 18. gr. um hlutverk Byggingarstofnunar við eftirlit 
byggingarfulltrúa

VÍS fagnar því að Byggingarstofnun fái heimildir til að ganga inn í skyldur 
byggingarfulltrúa þegar þeir sinna þeim ekki sjálfir. Félagið vildi þó helst sjá að 
Byggingarstofnun væri skylt að grípa inn í en ekki eingöngu heimilt þegar við ætti. 
Annars er hætta á að heimildin verði ekki nýtt td. vegna tengsla og eftirlit með 
mannvirkjum myndi þá ekkert breytast frá núverandi horfi.

VÍS vill enn fremur benda á að kröfur Byggingarstofnunar um úrbætur til 
byggingarfulltrúa verða að vera bundnar við hámarksfresti, þ.e. að 
byggingarfulltrúar hafi tiltekinn dagaflölda til að bæta úr því annars er viðbúið að 
nauðsynleg íhlutun Byggingarstofnunar dragist með þeim afleiðingum að 
hagsmunaaðilar verða fyrirtjóni.

Ákvæðí 3. mgr. 27. gr. um byggingarstjóra

VÍS fagnar því að byggingarstjórar geti ekki samhliða verið hönnuðir eða 
iðnmeistarar, sbr. 3. mgr. 27. gr. VÍS telur þó að engin rök séu til að gera undanþágu á 
þessari reglu þegar um að ræða frístundahús til eigin nota, nema þá að ábyrgð 
byggingarstjórans nái ekki til sölu frístundahússins til þriðja aðila. Hætta er við því



að þessi undanþáguheimild verði misnotuð þannig að menn byggja í eigin nafni og til 
eigin nota sem byggingarstjórí og iðnmeistari en selji svo eignina áfram þegar hún er 
tilbúin, Engar ástæður eru til að gera minni kröfur til þessara mannvirkja.

Ákvæði 5. mgr. 28. gr. um starfsleyfi byggingarstjóra

í 5. mgr. 28. gr. kemur fram að fyrirtæki og stofnanir geti borið ábyrgð sem 
byggingarstjórar enda starfi þar aðili við byggingastjórn sem hefur til þess starfsleyfi. 
Tryggja þarf betur að byggingarstjórinn innan fyrirtækisins sé í raun sá sem sinnir 
eftirlitinu á byggingarstað en ekki ófagmenntaðir sendisveinar hans. Hætta er á 
leppun ef kröfurnar eru ekki skýrar um að byggingarstjórinn sé hinn virki 
eftirlitsaðili.

Aðlögunarfrestir

Aðlögunarfrestir frumvarpsins samkvæmt ákvæðum til bráðabirgða eru alltof langir. 
Framkvæmd Iaganna verður flóknari fyrir vikið.

Matsgerðir í gallamálum

Þegar farið er af stað í mál gegn byggingarstjórum er fyrsta skrefið að fá matsgerð 
um gallana. í þeim er ætíð taldir upp allir gallar, stórir og agnarsmáir og svo fundinn 
út viðgerðarkostnaður fyrir hvert og eitt. Þetta verður að hafa í huga þegar ábyrgð 
byggingastjóra gagnvart eiganda mannvirkis er metin samkvæmt 5. málsl. 5. mgr. 29. 
gr. frumvarpsins. Eru hinir „verulegu ágallarrt samansafn af mörgum ágöllum eða 
þarf hver og einn ágalli að uppfylla skilyrðið um að vera verulegur. Þetta er ekki 
skýrt.

Eigandi mannvirkis er byggingarstjóri

Samkvæmt greinargerð með 15. gr, frumvarpsins kemur fram að ekkert sé því til 
fyrirstöðu að sami aðili sé eigandi mannvirkis og byggingarstjóri. Ljóst er að sami 
aðili getur ekki bæði verið tjónvaldur og tjónþoli og því getur eigandi mannvirkis í 
þessum tilvikum ekki átt kröfu á hendur byggingarstjóra.

Þessu er þó hægt að komast framhjá samkvæmt frumvarpinu með því að eigandinn 
(byggingarstjórinn líka) selur mannvirkið til málamynda til þriðja aðila með göllum 
sem í kjöllfarið getur krafið um bætur úr vátryggingunni.

Tilnefndur aðili

Samkvæmt 4. mgr. 42. gr. frumvarpsins er svo kölluðum tilnefnum aðila, sem er ekki 
ríkisfyrirtæki, gert að hafa ábyrgðartryggingu. Slík vátrygging er ekki til staðar í dag 
og mun ekki verða til nema í samráði við vátryggingafélög.



Reglugerð um ábyrgðartryggingar

í 60. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir setningu reglugerðar um hin ýmsu atriði. Ekki 
er gert ráð fyrir nánari reglugerðarákvæðum um ábyrgðartryggingar hönnuða, 
byggingarstjóra eða tilnefndra aðila. Það væri til mikilla bóta ef 
ábyrgðartryggingarnar fengju rými í reglugerðum tengdum lögunum.

Lokaorð

Þó margt megi betur fara í frumvarpinu að mati félagsins er ljóst að margt er þó til 
mikilla bóta, s.s. tilurð Byggingarstofnunar sem samræmingar- og eftirlitsaðila, 
tilraun til að takmarka ábyrgð byggingarstjóra, koma á kröfum um 
gæðastjórnunarkerfí og að gera frekari kröfur til byggingarstjóra. Ekki er þá allt upp 
talið.

Starfsmenn VÍS eru hvenær sem er reiðubúnir að koma á fund nefndarinnar og gera 
nánar grein fyrir sjónarmiðum sínum verði þess óskað.

Virðingarfyllst,
f.h. Vátryggingarfélags íslands hf. 

Ölafur Lúther Einarsson hdl.




