
Alþingi 
Erindi nn Þ Í39/ 3HG 

komudagur 19 J i  2 0 ÍO

SFF
lceiandíc fínsncial Services Assoeiation

Alþingi
Umhverfisnefnd 
150 Reykjavík

Reykjavík, 19. nóvember2010

Varðar: Frumvarp til laga um mannvirki ( þskj. 82-78. mál)

Samtök fjármálafyrirtækja hafa fengið til umsagnar ofangreint frumvaip. í upphafi skal þess 
getið að hvorki SFF né vátryggingafélögin fengu frumvarpið til umsagnar núna né síðasta vor 
þegar frumvarpið var lagt fram í fyrra skiptið. í framvarpinu er fjallað um málefni sem varða 
mikla hagsmuni fyrir vátryggingafélög og vilja SFF ítreka mikilvægi þessi þess að Alþingi og 
nefndir Alþingis gefí vátryggingafélögum kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri þegar 
lagafrumvarp hefur að geyma ákvæði um vátryggingar, enda nauðsynlegt að snemma á vegferð 
slíkra ákvæða liggi fyrir skýr vitneskja um hvemig það fellur að vátryggingamarkaði, m.a. með 
tilliti til þeirrar vátryggingaráhættu sem í þeim felast. Þá vilja SFF þakka fyrir góð viðbrögð og 
veittan frest til að skila umsögn eftir að SFF höfðu samband við nefndarsvið Alþingis og óskuðu 
eftir að fá að skila inn umsögn þrátt fyrir að almennur umsagnarfrestur væri liðinn.

Þar sem frestur til að skila athugasemdum um frumvarpið er skammur mun SFF aðeins gera 
nolckrar athugasemdir við írumvarpið en vísar að öðru leyti til umsagna Vátryggingafélags 
íslands h f, dags. 7. apríl 2010 og Sjóvá- almenna hf.? dags. 29. mars 2010.

Almennt

í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að ákvæði gildandi skipulags- og byggingaríaga 
nr. 73/1997, varðandi byggingarstjóra virki ekki sem skyldi. Hlutverk þeirra hefur verið óljóst og 
deilt hefur verið um umfang ábyrgðar þeirra m.a. um stöðu þeirra gagnvart iðnmeisturam, þ.e. 
hvort og þá að hvaða marki byggingarstjóri ber ábyrgð á faglegum vinnubrögðum iðnmeistara. 
SFF taka undir þess sjónarmið og telja rétt að vekja athygli á því að dómstólar hafa túlkað 
gildandi reglur um ábyrgð og starfsábyrgðartryggingu byggingastjóra með þeim hætti að þær 
veita miklu mun víðtækari vemd1 en gert var ráð fyrir gildistöku skipuíags- og byggingarlaga nr. 
73/1997 og þar af leiðandi hefur þessi vátryggingagrein ekki staðið undir sér.

Hlutverk og ábvrgd bvggingarstlóra

í frumvarpinu er leitast við að skýra stöðu, hlutverk og ábyrgð byggingarstjóra með mun ítarlegri 
hætti en í núgildandi lögum. SFF telja framangreindar reglur um ábyrgð byggingarstjóra vera til

1 sjá t.d. niðurstöðu Hæstaréttar í máium nr. 267/2005. 318/2007. 37/2009 og 369/2009.
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mikilla bóta og fagna viðleitni til að skýra hlntverk og umfang ábyrgðar byggingarstjóra. SFF 
telja þó nauðsynlegt að gera reglumar um ábyrgðina enn skýrari til að koma í veg fyrir sömu 
þróun og varð eftir gildistöku laga nr. 73/1997. Þó skilyrði bótaábyrgðar skv. 5. málslið S.mgr. 
29. gr. frumvarpsins virðast vera mjög ströng þá er viðbúið að þau verði túlkuð í Ijósi þess að 
byggingarstjóri er sá eini með ábyrgðartryggingu fyrir skaðabótaábyrgð sinni, að undanskildum 
hönnuðum en þeirra ábyrgð er mun afmarkaðri. Af þeim sökum er nauðsynlegt að umfang 
ábyrgðarinnar verði betur afmarkað í sjálfum lögunum.

SFF leggia þvf til að í lögunum verði upptalning á bví hvað geti talist verulegir ágallar eða 
tilgreint hlutfaii af heildarbvggingarkostnaði.

Starfsrevnsla bvggingarstfóra

Athygli er vakin á því að nauðsynlegt er að lagfæra 3. og 4. mgr. 28. gr. þar sem fjallað eru um 
lágmarks starfsreynslu verk- og tæknifræðinga, arkitekta og byggingariðnfræðinga en samkvæmt 
orðalagi frumvarpsins eru gerðar meiri kröfur um starfsreynslu þessara stétta en iðnmeistara til 
að geta tekið að sér að vera byggingastjóri mannvirkja. SFF telja að hér hijóti að vera um mistök 
að ræða að gerðar séu ríkari kröfur um starfsreynslu háskólamenntaðra starfsstétta til þess að 
geta fengið starfsleyfí en starfsreynslu iðnmeistara.

Reglugerð um ábvrgðartryggtngu bygglngarstiéra

SFF benda á að óskýrt er hvað er átt við með orðalaginu fullnægjandi ábyrgðartryggingu í 8. 
mgr. 29. gr. frumvarpsins. Það er óijóst hversu víðtæk sú ábyrgðartrygging á að vera. Lagt er tii 
að mælt verði svo fvrir að ráðherra setii nánari regiur um ábvrgðatrvggingu í reglugerð. Ekki 
dugar að vísa til byggingarreglugerðar enda þyrfti að búa til ítarlegri regiugerð um 
ábyrgðartryggingar í þessum málum. Með því að mæla svo fyrir að ráðherra setji nánari reglur 
um ábyrgðatryggingu í regiugerð er betur tryggt að reglusetning um þennan þátt fái fagiegan 
undirbúning sem nauðsynlegur er enda krefst hann nokkuð annarrar sérþekkingar en önnur 
ákvæði byggingareglugerðar.

SFF vekja einnig athygli á því að regla 8. mgr. 29. gr. varðandi tímamörk 
starfsábyrgðartryggingar byggingastjóra og fymingarfrest krafna leiðir tii þess að ábyrgðartxmi 
byggingarstjóra og vátryggingafélags fer ekki alltaf saman. Þá geta komið up álitamál varðandi 
upphafstíma 5 ára tímamarks samkvæmt ákvæðinu. En SFF leggja mikla áherslu á það að sá 
tímapunktur sé fastur og óhagganlegur. SFF ieggia tii að núverandi orðalag um lok framkvæmda 
verði brevtt og í staðinn miðað við bað tímamark sem mannvirki er tekið i notkun.

Nánari um f öllun um þá punkta sem hér hafa komið fram og ítariegri umsögn um frumvarpið er 
að fínna í umsögnum sem bárust frá Vátryggingafélagi ísiands hf., dags. 7. apríl 2010 og Sjóvá- 
almennum hf.? dags. 29. mars 2010 vegna frumvarpsins þegar það var lagt var fyrir á 138. 
löggjafarþingi, þingmál 426. SFF vísa til þeirra umsagna varðandi frekar athugasemdir um 
frumvarp þetta.
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Virðingarfyllst, 
f.h. Samtaka fjármálafyrirtækja
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Vigdís Halldórsdóttir, lögfræðingur
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