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Efni: Umsögn Mannvirkjastofnunar um 696. mál

Vísað er til tölvupósts dags. 30. apríl sl. þar sem Mannvirkjastofnun er gefmn kostur á að 
veita umsögn um frumvarp til laga um breytingu á húsaleigulögum (réttarstaða leigjanda og 
leigusala). Stofnunin þakkar fyrir að fá tækifæri til að veita umsögn um málið.

í frumvarpinu er lagt til að létt verði af byggingarfulltrúum því hlutverki að annast úttektir á 
leiguhúsnæði og fagnar Mannvirkjastofnun því. Úttektarhlutverk byggingarfulltma í 
tengslum við slíkt einkaréttarlegt samningssamband samræmist að mati 
Mannvirkjastofnunar illa hlutverki byggingarfulltrúa skv. amiarri löggjöf. Því er mjög 
jákvætt að færa úttektirnar í hendur annarra úttektaraðila. Hins vegar er ennþá gert ráð fyrir 
að byggingarfulltrúi annist úttektimar ef aðilar geta ekki komið sér saman um úttektaraðila. 
Telur Mamivirkjastofnun að æskilegt hefði verið að afnema úttektarhlutverk 
byggingarfúlltrúa skv. þessari löggjöf með öllu.

Mannvirkjastofnun bendir á að i 30. gr. fmmvarpsins er lagt til að úttektaraðili skuli hafa 
„nauðsynlega fagþelckingu á sviði verkfræði, tælcnisviði eða öðm sérsviði“. Að mati 
stofnunarinnar er óljóst hvað í þessu orðalagi felst. í gi'einargerð frumvarpsins segir um þetta 
atriði: „Er t.d. átt við verkfræðinga, byggingafræðinga, húsasmíðameistara,
pípulagningameistara og rafvirkjameistara.“ Bendir stofnunin á að í þessa upptalningu vantar 
mikilvægar starfsgi'einar á byggingarsviði sem hafa sambærileg réttindi skv. lögum um 
mannvirki, t.d. arkitekta og tæknifræðinga.

í frumvarpinu er lagt til að tekið verði fram í húsaleigulögum að leiguhúsnæði skuli uppfylla 
kröfur um bmnavarnir sem settar eru fram í lögum og reglugerðum og fagnar 
Mamivirkjastofnun því. í nýlegii rannsókn sem Capacent gerði fyrir Eldvarnabandalagið og 
Landsamband slölckviliðs- og sjúkraflutningamanna kom í ljós að eldvamir eru mun lakari í 
leiguhúsnæði en hjá þeim sem búa í eigin húsnæði. Náði ramisóknin til þátta er varða rekstur 
mannvirkis, þ.e. hvort i húsnæðinu væri reykskynjari, slöklcvitæki eða eldvamarteppi.

Með hliðsjón af framangreindu telur Mannvirkjastofnun mikilvægt að áréttuð sé sú skylda í 
húsaleigulögum að eigandi tryggi að framangreindur búnaður sé til staðar í leiguhúsnæði.
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í 9. og 13. gr. frumvarpsins kemur fram að leiguhúsnæði skuli fullnægja kröfum um 
brunavamir sem sett eru fram í lögum og reglugerðum og skuli bmnavarnir talca mið af þeini 
starfsemi sem fram fer í leiguhúsnæðinu eða á lóð þess á hverjum tíma, sbr. 23. gr. laga um 
brunavamir nr. 75/2000. Mannvirkjastofnun vekur athygli á því að með tilvísun til 23. gr. 
laga um brunavamir og því að gera þá kröfu að brunavamir skuli talca mið af þeirri starfsemi 
sem fram fer í leiguhúsnæðinu á hverjum tíma, er unnt að túlka ákvæði frumvarpsins þannig 
að leigusali skuli, áður en húsnæði er leigt út, uppfæra brunavamir húsnæðisins sjálfs til 
samræmis við gildandi ákvæði byggingarreglugerðar. A f skýringum frumvarpsins má hins 
vegar ráða að slíkt hafi elcki verið ætlunin. Mannvirkjastofnun bendir einnig á að erindi 
Eldvamarbandalagsins og framangreind rannsókn snéri fyrst og fremst að rekstrarlegum 
þáttum húsnæðisins en 23. gr. laga um brunavarnir snýr bæði að rekstrarlegum þáttum og 
þáttum er varða húsnæðið sjálft. Til að ekki leiki neinn vafi á því hverjar em skyldur eiganda 
skv. húsaleigulögum leggur Mannvirkjastofnun því til að nýr málsliður við 2. mgr. 14. gr. 
og laganna verði svohljóðandi: „Þá skulu vera til staðar reykskyniari og slökkvitæki skv. 
gildandi ákvæðum laga og reglugerða um brunavamir.** Einnig er lagt til að 2. málsliður 2. 
mgr. 19. gr. verði svohljóðandi: „Hið sama á við um viðhald og rekstur brunavama bannig 
að þær fullnægi kröfum um brunavarnir sem settar em fj-am í lögum og reglugerðum, s.s. 
varðandi slökkvitæki og revkskvniara.“
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