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Umsögn 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.

Vinnueftirlit ríkisins hefur með höndum efitirlit með togbrautarbúnaði sem ætlaður er til 
fólksflutninga, sbr. reglugerð nr. 668/2002 um togbrautarbúnað til fólksflutninga, en sú 
reglugerð innleiddi í íslenskan rétt tilskipun 2000/9/EB um togbrautarbúnað til fólksflutninga. 
Með slikum búnaði er oftast átt við skíðalyftur hér á landi. Samkvæmt ofangreindri reglugerð 
þá ber Vinnueftirlitinu að tryggja að ofangreindur búnaður sé öruggur í notkun. í því fellst að 
ekki er heimilt að reisa eða reka slíkan búnað án samþykkis stofnunarinnar auk þess sem 
stofnunin hefur almennt eftirlit með því að slíkur búnaður uppfylli lágmarkskröfur um öryggi 
sem kveðið er á um í reglugerðinni, t.d. varðandi vélbúnað, drifkerfi, hemla o.fl. Samkvæmt 
a. lið 3. gr. ofangreindrar reglugerðar þá er togbrautarbúnaður til fólksflutninga skilgreindur 
með efitirfarandi hætti:

a. Togbrautarbúnaður til fólksflutninga: búnaður sem er settur saman úr mörgum 
íhlutum og er hannaður, framleiddur og tekinn í notkun með það að markmiði að 
flytja fólk. Eftir að búnaður hefur verið settur upp er hann notaður til að flytja fólk í 
vögnum eða með hjálp dráttarbúnaðar þar sem strengir, sem liggja í sömu stefnu og 
brautin, eru notaðir sem upphengi og/eða til dráttar.

Af framangreindri skilgreiningu verður ekki annað séð en að togbrautarbúnaður til 
fólksflutninga sé sértækur búnaður eða tæki en ekki mannvirki eins og hann er skilgreindur í 
1. ml. 10. liðar 3. gr. frumvarps til laga um mannvirki. Þetta er eini sértæki búnaðurinn eða 
tækið sem talið er upp í skilgreiningu 10. liðar 3. gr. frumvarpsins í dæmaskyni um það hvað 
teljist til maimvirkja. Til þess að tryggja lagasamræmi, vandaða lagasetningu og skýra 
verkaskiptingu milli Vinnueftirlitsins og verðandi Byggingarstofnunar þá er eindregið laet til 
að setningin: “...og togbrautarbúnaður til fólksflutninga” í 1. ml. 10. liðar 3. gr. frumvarpsins 
verði felld brott og í staðin komi setningin: “...og undirstöður togbrautarbúnaðar til 
fólksflutninga”. Með þeirri breytingu væri tryggt að verðandi Byggingastofnun hefði eftirlit 
með ‘mannvirkjahluta’ togbrautarbúnaðar til fólksflutninga en Vinnueftirlitið efitirlit með 
öryggi búnaðarins eða tækisins eins og stofnuninni er ætlað skv. 15. gr. reglugerð nr. 
668/2002 um togbrautarbúnað til fólksflutninga.
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Að öðru leyti gerir Vinnueftirlitið engar athugasemdir við frumvarpið að svo stöddu.

Virðingarfyllst 
f.h. Vinnueftirlitsins
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