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Efni: Umtðgn um frumvarp tf I taga um Húsnnðls- og mannvirkjastofnun, mðl 319 
- þskj. 362.

Stjórn fslenska byggingavettvangsins (BW ) fagnar frumvarpi um nýja Húsnæðís- og 
mannvirkjastofnun og telur að með sameiningu þessara tveggja stofnana, 
íbúðalánasjóðs og Mannvirkjastofnunar, séu tekin jákvæð skref í átt að því að tryggja að 
heildarsýn yfir málaflokkinn náist og aukin skilvirkni verði í stjórnsýslu húsnæðis- og 
mannvirkjamála.

Stór hluti af því að tryggja að slíka heildarsýn er að greiningar og tölfræði um framboð 
og eftirspurn séu áreiðanlegar.

íslenska byggingavettvangnum, sem er samstarfsvettvangur fbúðalánasjóðs, Samtaka 
Iðnaðarins, Mannvirkjastofnunar, Nýsköpunarmiðstöðvar, Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Skipulagsstofnunar, var meðal annars falið að móta nánari tillögur um 
Byggingargáttina. Haldinn var samráðsdagur á vegum B W  þar sem yfir 60 
hagsmunaaðilar í byggingar- og mannvirkjagerð tóku þátt og voru þar bæði fulltrúar 
framkvæmdaaðila á almennum markaði og fulltrúar ýmissa opinberra stofnana og 
sveitarfólaga auk margra hagaðila sem koma að skipulags-, byggingar- og 
húsnæðismálum. Eitt af viðfangsefnum samráðsdagsins var Byggingargáttin og kom 
það skýrt í Ijós að mikill samhljómur var og sátt um aukna og víðtækari notkun 
Byggingargáttarinnar. Fram kom að mikilvægt væri að gera notkun hennar að 
lagaskyldu til að markmið hennar náist, tryggja þyrfti fjármagn til að þróa áfram og efla 
gáttina.

Með því aðtryggja að byggingarleyfi séu gefin út rafrærrt f gegnum Byggingargáttina er 
verið að tryggja bætta upplýsingagjöf og skilvirkni í stjórnsýslunni og eftirlit þar sem 
rafrænarundirskriftir verða innleiddar. Sú breyting gerir það að verkum að hægtverður 
að skila öllum hönnunar- og eftirlitsgögnum rafrænt. Þá fyrst skapast möguleiki til að ná 
utan um tölulegar upplýsingar um byggingar, byggingaframkvæmdir og framvindu 
þeirra í sem næst rauntíma.

Mikilvægt framfaraskref er tekið með því að gera notkun Byggingargáttarinnar að 
lagaskyldu. Með því er tryggt samræmi f opinberu eftirliti og að áreiðanlegar 
upplýsingarliggi fyrir um uppbyggingu húsnæðis á landinu öllu. Það leiðirennfremurtil



þess að stjórnvöld og hagaðilarfá betri sýn á stöðu húsnæðismarkaðarins sem mun aftur 
gagnast við stefnumótun á þessu sviði og auðvelda sveitarfelögum sína vinnu við gerð 
húsnæðisáætlana.

Markmið Byggingargáttarinnar er skýrt og er henni fyrst og fremst ætlað að vera til 
hagsbóta fyriropinberteftirlitogstjórnsýslunaenerekki ætlað að vera ísamkeppni aðila 
á markaði sem að bjóða uppá stafrænar lausnir eins og t.d gæðastjórnunarkerfi. Gáttinni 
er ætlað að vera opin miðlæg gátt sem hefur það hlutverk að halda utan um öll gögn 
vegna mannvirkja, frá umsókn um byggingarleyfi til lokaúttektar og allt þar á millí sem 
lög kveða á um að skyltsé að gera við byggingu mannvirkis. Allir þeir aðilarsem bjóða 
stafrænar lausnir líkt og gæðastjórnunarkerfi munu eiga greiðan aðgang að því að 
tengjast þessari miðlægu gátt sem gerir það að verkum að hægt er að senda og sækja 
upplýsingar rafrænt beint inní gáttina.

Vert er að taka fram að í áframhaldandi vinnu við þróun á Byggingargáttinni munu allir 
hagaðilar vera kallaðir að borðinu. Mikil áhersla hefur verið lögð á opið samtalið í allri 
þeirri vinnu sem hefur átt sér stað innan B W  við útfærslu á þeim tillögum sem fram eru 
komnar varðandi Byggingargáttina enda er það hagur allra aðila og lykill að góðum 
árangri í að öðlast skýrari sýn á húsnæðismarkaðinn.

Þess er óskað að Velferðarnefnd taki framangreind atriði til skoðunar við afgreiðslu 
frumvarpsins og óskar undirrituð eftir að fara á fund nefndarinnartil að gera frekari grein 
fyrir sjónarmiðum BW .


