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

Ekki er tekin afstaða til sameiningar Íbúðalánasjóðs og Mannvirkjastofnuna í eina 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun enda er gengið út frá að hún hafi lítil sem engin 
áhrif á starfsemi sveitarfélaga.

Í umsögn Sambands Íslenskra sveitarfélaga eru athugasemdir gerðar er varða stöðu 
brunamála innan hinnar nýju stofnunar og áhersla lögð á mikilvægi samráðs 
stofnunarinnar við sveitarfélögin. Mosfellsbær telur rétt að taka sérstaklega undir 
umsögn Sambandsins.

Mosfellsbær telur að auki rétt að gera sérstaklega athugasemdir við 15. gr. 
frumvarpsins.

Ákvæðið er svohljóðandi:

15. gr.
Húsnæðisgrunnur og byggingagátt.
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal starfrækja rafrænan gagnagrunn, 
húsnæðisgrunn, sem heldur utan um gögn og upplýsingar um húsnæðismál. Einnig 
skal stofnunin starfrækja rafræna byggingagátt sem sveitarfélög skulu nota við útgáfu 
byggingarleyfa og framkvæmd stjórnsýslu byggingarmála, auk þess að halda utan 
um upplýsingar um mannvirki og mannvirkjagerð um land allt.

Af lestri ákvæðisins er óljóst hvort sveitarfélögin skuli líkt og nú er enn starfrækja 
eigin tölvukerfi sem haldi utan um gögn og upplýsingar um húsnæðismál eða hvort 
skylda til að nýta byggingargátt leiði til þess að gögn verði eingöngu vistuð í hinum 
nýja, miðlæga húsnæðisgrunni.

Í skýringum frumvarpsins á 15. gr. stendur:

Í  greininni er kveðið á um að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skuli starfrækja 
rafrænan gagnagrunn, svonefndan húsnæðisgrunn, sem er miðlægur gagnagrunnur 
um húsnæðismál sem heldur utan um ýmis gögn og upplýsingar um húsnæðismál. 
Auk þess skal Húsnæðis- og mannvirkjastofnun starfrækja rafræna byggingagátt sem 
sveitarfélög skulu nota við útgáfu byggingarleyfa og framkvæmd stjórnsýslu



byggingarmála auk þess að halda utan um upplýsingar um mannvirki og 
mannvirkjagerð um land allt.
Ein a f 40 tillögum átakshóps um húsnæðismál, sem skilaði a f sér þann 19. janúar 
2019, hljóðaði svo: „Notkun bvaainaargáttar Mannvirkjastofnunar verði gerð að 
lagaskyldu fyrir bæði bvaaingarstióra og bvaaingarfulltrúa og komið til móts við 
sveitarfélög vegna kostnaðar við nauðsynlegar breytingar á upplýsingakerfum.“ 
Ákvæði 1. mgr. er ætlað að framkvæma þessa tillögu og tryggja samræmda söfnun 
og miðlun rauntímaupplýsinga um framvindu byggingaráforma. Talið er nauðsynleqt 
að kveða á um lagaskyldu til að að verklag sé í reynd samhæft hiá
byggingarfulltrúum og byggingarstiórum. Þá er miög áríðandi að nýr 
húsnæðisgrunnur sé samtengdur með beinum hætti við upplýsingakerfi sem embætti 
bvaainaarfulltrúa sveitarfélaga nota. Einhver útgjöld munu falla til hjá sveitarfélögum 
til þess að tryggja þessa tengingu og er gert ráð fyrir því að ný stofnun taki þátt í þeim 
kostnaði upp að vissu marki, einkum gagnvart smærri sveitarfélögum. 
Íbúðalánasjóður hefur unnið að gerð húsnæðisgrunns í því skyni að fá betri yfirsýn 
yfir stöðu húsnæðismála hér á landi og Mannvirkjastofnun hefur unnið að þróun 
byggingagáttar sem á að nýtast til að samræma verklag í mannvirkjageiranum. Með 
því að sama stofnunin haldi utan um báða þessa gagnagrunna mun nást mikil og góð 
yfirsýn yfir stöðu húsnæðismála og fyrirhugaðar framkvæmdir við byggingar hér á 
landi.

Þó ekki sé unnt að skilja það með góðum hætti af texta 15. gr. virðist ætlunin vera sú 
að sveitarfélögin haldi enn sem áður utan um gögn sem þeim berist í eigin 
upplýsingakerfum en að skylt verði að vista þau einnig í hinum miðlæga 
húsnæðisgrunni í gegnum svokallaða byggingargátt. Það er þó ekki til einföldunar að 
í frumvarpstextanum sé talað um tvo gagnagrunna (,,...báða þessa gagnagrunna“) og 
gefið til kynna að byggingargátt verði ekki gátt heldur einhverskonar gagnagrunnur.

Enn er þó óljóst við hvað sé átt þegar mælt er fyrir um að sveitarfélög ,,skulu nota“ 
byggingargáttina ,,við útgáfu byggingarleyfa“. Skal skjalið þá útbúið í upplýsingakerfi 
sveitarfélagsins og síðan miðlað líkt og öðrum gögnum gegnum byggingargáttina eða 
skal, líkt og orðalag frumvarpsins gefur til kynna, með einhverjum hætti gefa 
byggingarleyfið út í byggingargáttinni?

Þá er með sama hætti afar óljóst hvernig skuli að öðru leiti ,,framkvæma stjórnsýslu 
byggingarmála“ með notkun á umræddri byggingargátt. Er átt við að miðla skuli 
upplýsingum um hana eða skal nota hana með einhverjum beinum hætti við töku 
stjórnvaldsákvarðana byggingarfulltrúa?

Í umsögn Samtaka iðnaðarins er bent á að í frumvarpinu sé ekki fjallað um það 
hvenær skylda til að nota rafræna byggingagátt verði virk eða hvaða afleiðingar það 
hafi að fara ekki að ákvæðum um notkun gáttarinnar. Þessu til viðbótar má benda á 
að gildistaka laganna verður í öllu falli að falla að því að umrædd byggingargátt verði 
tilbúin til notkunar.

Sé það ætlunin að útgáfa byggingarleyfa og önnur stjórnsýsla fari fram þannig að þau 
skjöl sem til verða verði ætíð útbúin og einungis vistuð innan miðlægs tölvukerfis sem 
öllum sveitarfélögum sé skylt að nota vakna spurningar er varða ótvíræðan rétt 
sveitarfélaganna til að ráða skipan sinnar stjórnsýslu sjálf, samkeppnisrétt, og 
vörsluskyldu sveitarfélaganna svo eitthvað sé nefnt.

Mosfellsbær telur að of langt sé seilst sé ætlunin sú að stjórnsýslan fari með 
einhverjum hætti fram með beinni notkun byggingargáttarinnar og að unnt sé að ná 
settu marki með einfaldari hætti og minna inngripi í sjálfstæða stjórnsýslu



sveitarfélaganna. Nægjanlegt væri að skylda sveitarfélögin til að koma skilgreindum 
upplýsingum um byggingarmál á rafrænan hátt til hinnar nýju stofnunar.

Að lokum telur Mosfellsbær nauðsynlegt að skýrar verði kveðið á um skyldu ríkisins 
til að aðstoða sveitarfélög við hugbúnaðarkostnað og kostnað af innleiðingu nýrrar 
byggingagáttar. Sé einungis kveðið á um fyrirætlan til óskilgreindrar aðstoðar, einkum 
við minni sveitarfélög líkt og nú er gert í frumvarpstexta er næsta víst að hér sé á 
ferðinni enn eitt verkefnið sem ríkið með nýrri löggjöf varpar yfir á sveitarfélög án 
þess að því fylgi viðhlítandi tekjur eða tekjustofnar.

Samþykkt á 1424. fundi bæjarráðs þann 5.12.2019


