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Viðbótarumsðgn um frumvarp til laga um mannvirki, þskj. 82 - 78 mál

Vísað er til beiðni yðar um umsögn um ofangreint frumvarp til laga um mannvirki sem barst í 
tölvupósti dags. 22. október 2010. Vinnueftirlitið sendi umsögn dags. 3. nóvember s.l. en 
bætir hér með við viðbótarumsögn.

í athugasemdum með frumvarpinu til laga um mannviki er m.a. kveðið á um það að:

Mannvirkjagerð er flókið tæknilegt svið sem er í stöðugri þróun. Mannvirki og búnaður þeirra verða sífellt 
flóknari og þarfnast sérhæfðra kunnáttumanna á mörgum sviðum. Að gerð eins mannvirkis koma margir 
slíkir aðilar sem þurfa að samræma vinnu sína og á sama tíma gæta þess að allt fari að settum reglum.

Vinnuefitirlit ríkisins tekur undir það að mannvirkjagerð er flókið ferli sem er í stöðugri þróun 
og m.a. af þeim sökum hafa vinnuslys verið mjög tíð við mannvirkjagerð. Af framangreindum 
ástæðum er því mikilvægt að þess sé gætt að þeir sem koma að mannvirkjagerð fari að settum 
reglum sem gilda um slíkar framkvæmdir m.a. lögum er gilda um vinnuumhverfi þeirra 
starfsmanna er koma að gerð slíkra mannvirkja.

I lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, og reglugerðum 
settum á grundvelli þeirra, eru lagðar skyldur á þá aðila er koma að mannvirkjagerð til að 
tryggja vinnuumhverfi þeirra starfsmanna er vinna við slíkar framkvæmdir. 1. mgr. 36. gr. 
laga nr. 46/1980 kveður á um það, að:

Ef fleiri en einn verktaki starfa við mannvirkjagerð samtímis, skal bvggingarstióri. e f  hann er til staðar, en 
annars bvggingameistari. sjá um, að samhæfðar séu ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir slys eða 
óhollustu.

Auk ofangreinds þá hefur tilskipun 92/57/EBE um framkvæmd lágmarkskrafna um öryggi og 
hollustuhætti á byggingarvinnustöðum verið innleidd í íslenskan rétt með reglum nr. 
547/1996 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við 
aðra tímabundna mannvirkjagerð sem settar voru með stoð í 38. gr. laga nr. 46/1980. Þær 
reglur kveða m.a. á um skyldur verkkaupa, verktaka og byggingarstjóra (verkefnisstjóra) við 
mannvirkjagerð, en þess skal getið að byggingarstjóri er einnig stundum samræmingaraðili 
öryggis- og heilbrigðisráðstafana á undirbúningsstigi verks skv. 5. gr. reglnanna. Skal þess 
getið að eigandi, skv. 15. gr. frumvarps til laga um mannvirki, er í nær öllum tilfellum 
annaðhvort verkkaupi eða verktaki.
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í athugasemdum með frumvarpinu til laga um mannviki kemur einnig fram sá tilgangur þess:

...að skýra hlutverk og ábyrgð eiganda mannvirkis, hönnuða, byggingarstjóra og iðnmeistara betur en gert er 
í gildandi lögum.

í samræmi við framangreint þá leggur Vinnueftirlitið til að bætt verði aftan við 1. mgr. og 1. 
ml. 2. mer. 15. gr.. 1. ml. 5. mgr. 29. er. og 1. ml. 2. mer. 32. gr. frumvarpsins eftirfarandi 
setningu:

“..og viðeigandi ákvæða laga og reglugerða um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 
vinnustöðum.”

Ofangreind breyting á frumvarpinu myndi skerpa á þeim skyldum er hvílir á eigendum 
(verkkaupum, verktökum), byggingarstjórum og iðnmeisturum (byggingarmeisturum), að 
tryggja vinnuvemd þeirra starfsmanna er vinna við mannvirkjagerð. Slík breyting mun 
vonandi verða til þess að vinnuslysum í þessu hættulega starfsumhverfi muni fækka og að þeir 
aðilar er koma að mannvirkjagerð verði meðvitaðri um ábyrgð sína gagnvart því starfsfólki 
sem vinnur við mannvirkjagerð.

Virðingarfyllst 
f.h. Vinnueftirlitsins

forstjóri lögfræðingur
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