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Velferðamefnd Alþingis

Umsögn um frumvarp til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun.

Vísað er til erindis Velferðamefndar Alþingis dags. 14.11.2019 þar sem Inspectionem ehf. er 
sent framangreint fmmvarp til umsagnar.

Með frumvarpinu er lagt til að sameina í eina stofnun húsnæðismál sem annars vegar varða 
m.a. aðgengi að fjármagni og framboð á ódým húsnæði og hins vegar tæknilegt eftirlit með 
öryggismálum mannvirkja, eftirlit með öryggi og viðbragð við hættum.

Þessi hlutverk em mjög eðlis ólík og hætta á árekstmm á milli þeirra. Hvergi í 
nágrannalöndum okkar em þessi verkefni falin sömu stofnun. Þar em húsnæðismál falin 
stofnunum sem sérhæfa sig í fjármögnun og úrlausn félagslegra mála en öryggismálin sett í 
sérstaka stofnun.

í fmmvarpinu er hvorki tekið heildstætt á eftirliti með þáttum sem varða öryggi hins 
almenna borgara né viðbrögðum við hættum.

í nágrannalöndum okkar em alls staðar sérstakar stofnanir sem sjá um samfélagslega 
mikilvæga innviði s.s. almannavamir, starfsemi slökkviliða, viðbrögð við gróðurbrunum og 
annarri náttúmvá, stórslysavamir, eftirlit með hættulegum efnum og hættulegum vamingi, 
byggingarvömr, rafmagnsöryggi og neyðarsímsvömn. Auk þess hafa þessar stofnanir líka 
hlutverk varðandi menntun og starfsþjálfun þeirra sem sinna viðbragði og eftirhti s.s. 
slökkviliðsmenn, starfsmenn við neyðarsímsvörun og viðbragðsaðila við 
almannavamaástandi.

Inspectionem ítrekar fyrri umsögn sína dags. 06.08.2019 um að gengið sé of langt í kröfum 
hvað varðar faggildingu byggingarfulltrúa og skoðunarstofa samkvæmt ÍSTISO 17020 og 
bendir á fordæmi nágrannaþjóðanna þar sem eingöngu er gerð krafa til skoðunarstofa um 
að uppfylla kröfur sem óháður þriðji aðili.
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Óbreytt krafa um faggildingu kemur til með að auka byggingarkostnað auk þess sem hætt 
er við áframhaldandi fákeppni á markaði.

Inspectionem telur mikla möguleika felast í einföldun á stjómsýslu byggingarmála á þann 
hátt að sveitarfélögin sjái eingöngu um skipulag og leyfisveitingar en allt byggingareftirlit 
fari alfarið út á markað. Með því má tryggja samkeppni á markaði og aukinn 
byggingarhraða.

Inspectionem hvetur til þess að fylgt verði fordæmi nágrannaþjóða okkar og sett á fót 
sérstök stofnun til að sjá um samfélagslega mikilvæga innviði.

Með samþykkt fyrirliggjandi frumvarps er hætta á að öryggismál borgaranna komi til með 
að víkja fyrir áhersluatriðum sem varða fjármagns- og félagslegar hliðar húsnæðismála, sem 
einnig er mikilvægt að sinna af kostgæfni.
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