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Efni: Umsögn Mannvirkjastofnunar um frumvarp til laga um Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun, 319. mál

Með frumvarpinu er lagt til að sameina íbúðalánasjóð og Mannvirkjastofiiun í nýja 
Húsnæðis- og mannvirkjastofiiun. Markmiðið er að styrkja og efla stjómsýslu, stefnumótun 
og framkvæmd húsnæðis-, mannvirkja-, rafinagnsöryggismála og brunavama, hagræða í 
rekstri hins opinbera og auka samstarf við sveitarfélög og aðra hagsmunaðila og ber að fagna 
því. Hluti starfsmanna íbúðalánasjóðs og helmingur starfsmanna Mannvirkjastofiiunar hefur 
komið að undirbúningi sameiningarinnar, m.a. með þátttöku í nokkrum samstarfshópum sem 
flestir hófu störf í ágúst sl. Þessi undirbúningur starfsmanna hefur haft það markmið að 
undirbúa nýja stofnun undir hnökralausa starfsemi frá fyrsta degi. Mannvirkjastofnun telur 
mikilvægt að Alþingi taki afstöðu til frumvarpsins sem fyrst, enda sé óæskilegt að 
starfsmenn beggja stofhana séu lengi í óvissu um það hvort af sameiningu verði og hvemig 
störfum þeirra verði háttað.

Frá því að Mannvirkjastofhun var sett á laggimar fyrir um áratug hefur stofhunin staðið að 
öflugu opinbem eftirliti á sviði bmnavama-, bygginga- og rafinagnsöryggismála. Þá hefur 
stofiiunin lagt ríka áherslu á gæðamál og rafrænar þjónustuleiðir. Stofiiunin hefur m.a. það 
hlutverk samkvæmt lögum um mannvirki að starfrækja rafrænt gagnasafii fyrir upplýsingar 
um mannvirki og mannvirkjagerð um allt land. Samkvæmt lögunum og núgildandi 
byggingarreglugerð skal safnið t.d. innihalda upplýsingar frá sveitarfélögum um samþykkt 
byggingaráform, útgáfu byggingarleyfa og úttektir á mannvirkjagerð. Einnig skal safiiið 
innihalda upplýsingar um hvemig skuli staðið að framkvæmd úttekta, s.s. 
skoðanahandbækur og skoðunarlista. Byggingargáttin geymir rafrænt gagnasafii 
Mannvirkjastofiiunar um mannvirki lögum samkvæmt og hefur stofnunin unnið að 
markvissri uppbyggingu hennar frá árinu 2011 og var hún tekin í notkun árið 2017. Byrjað 
var að innleiða rafrænt byggingarleyfi árið 2019 og hafa nokkur sveitafélög lokið 
innleiðingu, með beinni tengingu við byggingargátt eða í gegnum málakerfi sveitarfélagsins. 
Þá var miðlæg rafinagnsöryggisgátt tekin í notkun hjá stofiiuninni árið 2013.
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Rafmagnsöryggisgáttin, sem er grunnur að öllu eftirliti með raímagnsöryggi í landinu, 
miðlar upplýsingum milli löggiltra rafVerktaka, rafveitna, faggiltra skoðunarstofa og 
Mannvirkjastofnunar í ferlum er varða rafmagnsöryggi. Mannvirkjastofnun telur afar brýnt 
að öllum fýrrgreindum málaflokkum verði sinnt af sömu einurð í nýrri og öflugri stofiiun.

Mannvirkjastofiiun gerir athugasemdir við að hlutverk nýrrar stofnunar sé ekki sett fram með 
nægilega skýrum hætti í 1. og 2. gr. frumvarpsins. Lagt er til að bætt verði við orðinu 
„rafmagnsöryggismála“ í 1. og 2. gr. frumvarpsins, sbr. neðangreint. Þá leggur stofnunin til 
að bætt verði við 3. gr. frumvarpsins orðunum „lögum um timburvörur“ og „lögum um 
meðferð elds og vamir gegn gróðureldum“ en Mannvirkjastofnun fer jafnframt með eftirlit 
og framkvæmd þessara laga. Ennfremur bendir stofnunin á að „reglugerð um starfsemi 
slökkviliða“ á sér stoð í lögum um brunavamir og því sér stoftiunin ekki ástæðu til að nefna 
þá reglugerð sérstaklega í ákvæðinu, enda er þar upptalning á lögum en ekki reglugerðum 
og leggur því til að sú tilvísun verði felld brott úr ákvæðinu.

Mannvirkj astofnun leggur fram eftirfarandi breytingartillögur:

l.g r.
Stofnunin.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er sjálfstæð stofnun sem lýtur sérstakri stjóm og heyrir 
stjómarfarslega undir ráðherra.

Stofnunin skal starfa að stjómsýsluverkefhum á sviði húsnæðismála, mannvirkjamála, 
rafmagnsöryggismála og mála er varða byggingarvörur og brunavamir svo sem nánar er 
kveðið á um í lögum þessum.

2. gr.
Hlutverk.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal starfa að stjómsýsluverkefnum á sviði húsnæðismála, 
mannvirkjamála rafmagnsöryggismála og mála er varða byggingarvörur og brunavamir svo 
sem nánar er kveðið á um í lögum þessum. Stofiiunin skal stuðla að því að jafnvægi ríki á 
húsnæðismarkaði, meðal annars með húsnæðisstuðningi, lánveitingum, rannsóknum, 
upplýsingagjöf, áætlanagerð og eftirliti. Einnig skal stefnt að því að almenningur hafi aðgang 
að ömggu og vistvænu húsnæði á viðráðanlegu verði og í samræmi við þarfir hvers og eins, 
óháð efiiahag og búsetu, þannig að almenningur hafi raunvemlegt val um búsetuform.

Stofnunin gegnir jafhframt samræmingarhlutverki, sinnir samstarfi við sveitarfélög um 
stjómsýslu húsnæðis- og mannvirkjamála og stuðlar að fyrirsjáanleika, skilvirkni og gæðum 
mannvirkj agerðar.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun annast umsýslu Húsnæðissjóðs.



Um verkefni Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar fer samkvæmt lögum um mannvirki, lögum 
um húsnæðismál, lögum um almennar íbúðir, lögum um húsnæðisbætur, lögum um 
byggingarvörur. lögum um timburvörur. lögum um brunavamir. lögum um meðferð elds og 
vamir gegn gróðureldum. reglugerð um starfsemi slöltkviliða, lögum um öryggi 
raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, efnalögum, lögum um visthönnun vöm sem tengist 
orkunotkun, lögum um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast 
orkunotkun og öðrum lögum eftir því sem við getur átt. 
Stofnunin skal leiða formlegan samráðsvettvang með hagsmunaaðilum á þeim fagsviðum 
sem undir hana heyra með það að markmiði að auka samstarf um gerð og öryggi mannvirkja.
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