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Reykjavík, 5. desember 2019

Efni: Frumvarp til laga um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 319. mál

Samtök iðnaðarins (SI) hafa tekið til umsagnar frumvarp til laga um Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun, 319. mál. Með frumvarpinu er lagt til að sameina hluta Íbúðalánasjóðs og 
Mannvirkjastofnun í nýja Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Markmiðið er að efla stjórnsýslu, 
stefnumótun og framkvæmd húsnæðis- og mannvirkjamála, hagræða í rekstri hins opinbera 
og auka samstarf við sveitarfélög og aðra hagsmunaðila.

Samtökin skiluðu umsögn um málið á Samráðsgátt, dags. 13. ágúst 2019 og árétta þau 
sjónarmið sem þar koma fram. Eru þau eftirfarandi:

I. SI fagna aðgerðum stjórnvalda sem eru til þess fallnar að styrkja stjórnsýslu ríkisins 
á sviði húsnæðis- og mannvirkjamála.

II. SI telja að ganga eigi lengra til að auka enn frekar skilvirkni og yfirsýn og vísa í því 
skyni til skipulagsmála sem ættu að vera á hendi sama ráðuneytis og húsnæðis- 
og mannvirkjamál.

III. SI telja að útfæra eigi nánar notkun sveitarfélaga á byggingargátt og afleiðingar 
þess að hún sé ekki notuð. Stofnunin verður að hafa heimildir til að knýja á um 
notkun gáttar.

IV. SI árétta að stjórnkerfi nýrrar stofnunar þarf að vera einfalt og skilvirkt þannig að 
ekki leiði til sóunar eða aukins kostnaðar notenda. SI leggja áherslu á að samræma 
kæruleiðir vegna ákvarðana stofnunarinnar og skipa sérstaka kærunefnd 
húsnæðis- og mannvirkjamála.

I. SI styðja aukna skilvirkni og hagkvæmni

Atvinnurekendur í bygginga- og mannvirkjagerð hafa lengi talað fyrir mikilvægi þess að draga 
úr sóun innan eftirlitskerfis mannvirkjamála enda hefur sóun og tafir við uppbyggingu bein áhrif 
á byggingarkostnað. Því er það fagnaðarefni að með sameiningunni sé stefnt að aukinni 
skilvirkni og hagkvæmni í allri stjórnsýslu húsnæðis- og mannvirkjamála.

Byggingariðnaður og mannvirkjagerð er mikilvæg atvinnugrein á Íslandi og nam vægi 
byggingariðnaðar 7,7% af vergri landsframleiðslu árið 2017. SI hafa talað fyrir aukinni 
samhæfingu og skýrari ábyrgð á húsnæðis- og mannvirkjamálum og lagt áherslu á að 
málaflokknum sé fundinn betri farvegur innan stjórnsýslunnar og settur í forgang. Af þeirri 
ástæðu fagna SI þessum nauðsynlegu aðgerðum stjórnvalda sem eru til þess fallnar að styrkja 
stjórnsýslu ríkisins á sviði húsnæðis- og mannvirkjamála og auka yfirsýn yfir málaflokkinn.
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II. Ganga þarf lengra

Þess ber þó að geta að SI telja jafnvel rétt að ganga lengra en hér er gert til að auka enn frekar 
skilvirkni og yfirsýn í málaflokknum. Í því samhengi ber að nefna að skipulagsmál, sem eru 
nátengd húsnæðis- og mannvirkjamálum, eru á hendi sveitarstjórnarráðuneytisins og 
skipulagsstofnunar en húsnæðis- og mannvirkjamál hjá félagsmálaráðuneytinu. Rétt er að 
skipulagsmál séu innan sama ráðuneytis og mannvirkjamál og úr verði öflugt innviðaráðuneyti. 
Þá væri auk þess æskilegt að skoða samlegðaráhrif með aukinni samvinnu annarra opinberra 
stofnana sem starfa í þessum málaflokki, t.d. skipulagsstofnun og Þjóðskrá.

Samtökin byggja einnig vonir við að ný húsnæðis- og mannvirkjastofnun sé rétti vettvangurinn 
til að draga saman og birta áreiðanlegar og nákvæmar tölulegar upplýsingar um 
húsnæðismarkaðinn. Sú staða sem uppi er í dag, þ.e. að ólíkar opinberar stofnanir birta rangar 
tölulegar upplýsingar um stöðu byggingarmarkaðarins, er óásættanleg og hefur slæm áhrif á 
áætlanagerð og dregur úr trúverðugleika.

III. Rafræn stjórnsýsla

Samtök iðnaðarins hafa um langt skeið talað fyrir þörf á stóraukinni rafrænni stjórnsýslu á sviði 
bygginga- og mannvirkjamála. Samtökin fagna því 15. gr. frumvarpsins sem gerir húsnæðis- 
og mannvirkjastofnun að starfrækja rafrænan gagnagrunn, húsnæðisgrunn, sem heldur utan 
um gögn og upplýsingar um húsnæðismál. Ennfremur og mikilvægara fyrir eftirlit með 
íslenskum byggingariðnaði er starfræksla rafrænnar byggingargáttar sem sveitarfélögum ber 
að nota í opinberri stjórnsýslu sinni, þ.e. við útgáfu byggingarleyfa og framkvæmd stjórnsýslu 
byggingarmála.

Samtökin taka undir þau sjónarmið sem fram koma í athugasemdum við 15. gr. í greinargerð 
með frumvarpinu um að nauðsynlegt sé að kveða á um lagaskyldu um notkun byggingargáttar 
til að tryggja samhæft verklag hjá byggingarfulltrúum og byggingarstjórum. Þess ber þó að 
geta að hvergi er tilgreint hvenær umrædd skylda verður virk og ennfremur hvaða afleiðingar 
eða úrræði Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur ef sveitarfélögin nota ekki gáttina í 
samræmi við lagaskyldu. Mikilvægt er að tryggja að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hafi 
einhver úrræði til að knýja á um notkun gáttarinnar. Ennfremur ber að tryggja að notkun 
gáttarinnar sé skýr og markviss.

Samtök iðnaðarins undirstrika mikilvægi þess að unnið sé áfram í þróun og virkni 
byggingagáttar og kalla eftir aukinni aðkomu hagaðila að þeirri vinnu sem framundan er. 
Byggingargáttin og þróun rafrænnar stjórnsýslu er lykillinn að því að draga úr sóun, auka 
skilvirkni og bæta aðgengi sveitarfélaga og atvinnurekenda að nauðsynlegum upplýsingum 
um þörf, framboð og eftirspurn.

IV. Tryggja þarf samræmt og skilvirkt eftirlit

Samhliða því að fagna hagræðingu og aukinni skilvirkni á sviði mannvirkjamála árétta 
samtökin mikilvægi þess að umrædd sameining veiki ekki eftirlit í mannvirkjagerð heldur sé 
þvert á móti tryggt að eftirlit verði skilvirkt og samræmt um allt land. Þarf af þeirri ástæðu að 
efla samræmingarhlutverk stofnunarinnar og tryggja enn frekar að byggingarfulltrúaembætti 
innan sveitarfélaganna framkvæmi eftirlit með samræmdum hætti.

SI vilja jafnframt benda á að við sameiningu umræddra stofnana þarf að tryggja að stjórnkerfi 
innan stofnunarinnar sé einfalt og aðgengilegt. Óskýrleiki er til þess fallinn að auka kostnað, 
hjá almenningi, fyrirtækjum og stofnuninni sjálfri.
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Ber í því samhengi að nefna að ákvarðanir umræddrar stofnunar eru kæranlegar til hið minnsta 
tveggja úrskurðarnefnda, þ.e. úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og 
úrskurðarnefndar velferðarmála, og svo eftir atvikum til ráðuneytisins. Vafi um kæruleiðir og 
réttan farveg stjórnsýslumála er óheppilegur og því þarf að leita leiða til að tryggja skýrleika 
að þessu leyti. Að mati SI er mikilvægt að fylgja eftir þeim tillögum sem nú hafa verið kynntar 
um að setja á fót nýja kærunefnd húsnæðis- og mannvirkjamála til að tryggja skilvirkni og 
skjóta afgreiðslu kærumála á þessu sviði.

Virðingarfyllst,

sviðsstjóri mannvirkjasviðs SI lögfræðingur SI
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