Fyrstu skref að betri
byggingamarkaði
Byggingavettvangurinn

BYG G I N G AV E T T VA N G U R I N N

Fram kom í skýrslu átakshóps um bætta stöðu á húsnæðismarkaði að þær tillögur sem
snúa að skipulags- og byggingarmálum lúti m.a að aukinni samvinnu stjórnvalda og
annarra haghafa í ljósi þess að málefnin eru nú dreifð innan stjórnsýslunnar sem er til
þess fallið að draga úr skilvirkni, stefnumótun og ákvarðanatöku. Einnig þurfi að auka
þátt rafrænnar stjórnsýslu í öllum ferlum og ráðast í sértækar aðgerðir til að lækka
byggingarkostnað, m.a með breytingum á regluverki. Allar tillögurnar miða að því með
einum eða öðrum hætti að draga úr sóun, bæta og einfalda regluverk og leggja
grunninn að því að hægt verði að byggja húsnæði á hagkvæman hátt sem skilar sér í
lægra húsnæðisverði. Byggingavettvanginum farið falið að útfæra nánar þær tillögur er
snúa að skipulags- og byggingarmálum. Haldinn var samráðsdagur sl. vor þar sem
hagsmunaðilum í byggingar- og mannvirkjagerð var boðið að taka þátt. Þátttakendur
voru u.þ.b 60 talsins og voru bæði bæði fulltrúar framkvæmdaaðila á almennum markaði
og fulltrúar ýmissa opinberra stofnana og sveitarfélaga auk margra hagaðila sem koma
að skipulags-, byggingar- og húsnæðismálum. Markmið samráðsdagsins var að vinna og
forgangsraða tillögum sem hafa það að markmiði að stytta byggingartíma, lækka
byggingarkostnað og auka skilvirkni í byggingu íbúðarhúsnæðis.
Þau viðfangsefni sem fjallað var um á samráðsdeginum voru :
1. Einfaldari og skilvirkari stjórnsýsla og regluverk
2. Efla og einfalda eftirlit
3. Efla og nýta rafræna stjórnsýslu með einni Byggingargátt fyrir ríki og sveitarfélöge
4. Tímabundið húsnæði
Í kjölfarið útfærði Byggingarvettvangurinn þær tillögur sem fram komu. Þau atriði sem
fram koma hér að neðan eru þær tillögur sem talið var að setja bæri í forgang og
mikilvægt væri að kæmust í fastan farveg sem fyrst.

Einfaldari og skilvirkari stjórnsýsla
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
Núverandi skipulag og staða
Hlutverk nefndarinnar er samkvæmt lögum að úrskurða í kærumálum vegna
stjórnvaldsákvarðana og ágreiningsmálum vegna annarra úrslausnaratriða á sviði
umhverfis og auðlindamála eftir því sem mælt er fyrir í lögum.
Með breytingum sem gerðar voru árið 2011 var úrskurðarnefnd skipulags- og
byggingarmála sameinuðu úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála og heyrir undir
Umhverfisráðuneytið.
Fram kemur á heimasíðu nefndarinnar að á fyrsta ársfjórðungi 2019 hafi 74 kærumálum
verið lokið og hafi meðalmálsmeðferðartími lokinna mála verið 295 dagar eða 9 mánuðir
og 21 dagur. Nefndinni hafa borist á ári 140 mál að meðaltali sl. 7 ár.
Úrskurðarnefnd ber lögum samkvæmt að kveða upp úrskurð að jafnaði innan þriggja
mánaða frá því að málsgögn berast frá stjórnvaldi, en innan sex mánaða frá sama
tímamarki ef mál eru viðamikið. Augljóst er að ekki eru uppfyllt lögbundin tímamörk við
afgreiðslu mála og hefur Eftirlitsstofnun EFTA gagnrýnt stjórnvöld vegna þessa sem og
Umboðsmaður Alþingis.

Samkvæmt upplýsingum frá formanni
nefndarinnar eru um 80% af málunum
sem koma fyrir nefndin kærð á grundvelli
skipulagslaga og snúa þar af leiðandi að
byggingar-og skipulagsmálum (það sem
fór fyrir úrskurðarnefnd skipulags- og
byggingarmála). Þessi mál spanna vítt
svið allt frá leyfum til hundahalds yfir í
breytingu á deiliskipulagi eða byggingu
mannvirkja. Fram kemur í skýrslum
nefndarinnar að málum sem hafa verið
afgreidd innan lögbundins frests hefur
farið fækkandi síðastliðin ár, árið 2016
voru 45% mála afgreidd innan þriggja
mánaða og 55% innan sex mánaða en í ársbyrjun voru málum sem lokið var innan
þriggja mánaða komin niðrí 30% og málum sem lokið er innan sex mánaða niður í 35%.
Á samráðsdegi Íslenska byggingavettvangsins (BVV) komu fram háværar raddir um að
kærunefndin væri í raun ónothæft úrræði sökum þess hversu langur málsmeðferðartími
hennar er, en tafir í byggingariðnaði hafa í för með sér gríðarlegan kostnaðarauka meðan
beðið er eftir niðurstöðu nefndarinnar. Fram kom að nauðsynlegt væri að lagfæra
kæruferlið með því að stytta endurskoða kæruheimildir með tillit til þess að frestur til að
kæra sé styttur. Einnig var kallað eftir því að nefndin yrði efld til muna og að tryggt væri
að meiri breidd væri í fagþekkingu nefndarmanna. Ákveðið ójafnræði sé á milli aðila
máls, þar sem að sá sem er kærður sér fram á að meðferð málsins muni mjög ólíklega
vera innan þess frests sem lög mæla fyrir um og þar af leiðandi geti framkvæmdir tafist
um óákveðinn tíma og haft í för með sér verulegan kostnað og óhagræði.
Þessi gagnrýni er ekki ný af nálinni og hefur hún verið hávær síðastliðinn ár. Þrátt fyrir að
aukið fjármagn hafi verið veitt til nefndarinnar síðustu ár er augljóst að það hefur ekki
skilað tilskildum árangri.
Fyrir haustþingi liggur frumvarp þar sem lagt er til að sameina Mannvirkjastofnun og
Íbúðalánasjóð í eina Húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Með þeim aðgerðum er unnið að
því að koma öllu því sem snýr að húsnæðis og mannvirkjamálum á hendur færri
stofnana og ráðuneyta með það fyrir augum að gera stjórnsýsluna og ábyrgð á
málaflokknum skýrari, einfaldari og skilvirkari. Að ákveðnu leyti skýtur það skökku við að
úrskurðarnefnd í þessum málum falli í kjölfarið undir annað ráðuneyti en það sem fer
með ábyrgð á málaflokkinum. Mikilvægt er að úrskurðarnefnd sé skilvirk standist þá
tímaramma sem settir eru í lögunum og sé raunhæft úrræði fyrir málsaðila og tryggt sé
jafnræði.
Nú starfa innan stjórnsýslunnar fjölmargar úrskurðarnefndir sem allar hafa til umfjöllunar
þung, flókin og erfið mál sem kalla á að samskipti séu við ótalmargar stofnanir sem og
kærendur.
Miklar framfarir hafa sést hjá sumum þeirra og ber þá helst að nefna Úrskurðarnefnd
velferðarmála sem hefur tekist að stytta málsmeðferðartíma hjá sér umtalsvert á sl. ár,
borið saman við aðrar úrskurðarnefndir, þar er málafjöldi að meðaltali síðan nefndin var
sett á laggirnar um 500 mál á ári, meðalmálsferðartími málanna 2016 6,87 mánuðir, árið
2017 var hann 5,24 mánuðir og árið 2018 var hann kominn niður í 3,35 mánuði.

Eftir samtal við formann nefndarinnar þar sem spurt var hvað hefði aðallega gert það að
verkum að málsmeðferðartími hafi styst gríðarlega, voru það nokkrir hlutir sem að hún
nefndi að hefðu haft mest áhrif. Vinnubrögðum hafi verið breytt á þann hátt að öll
samskipti, kæra, gagnaskil og tilkynningar til málsaðila eru nú rafræn. Kærandi getur
skráð sig inní gegnum mínar síður, þar getur hann kært, skilað gögnum og átt samskipti
við nefndina.
Nefndarmenn eiga samskipti rafrænt í gegnum rafræna gátt, þar sem öll gögn eru
geymd rafrænt. Nefndin á samskipti við alla opinbera aðila í gegnum rafræna gátt. Þetta
vinnulag hefur stytt allar boðleiðir sem og afhending gagna og öflun gagna tekur styttri
tíma. Að auki má nefna að með þessu vinnulagi er gagnavarsla betur tryggð. Skýr
verkaskipting er á milli nefndarmanna eftir sérhæfingu og sérfræðiþekkingu, málin eru
undirbúin að fullu áður en þau eru lögð fyrir nefndina og því eru fundir nefndarinnar
stuttur og hnitmiðaðir.

Tillögur að breyttu skipulagi
Stjórn Byggingavettvangsins skorar á ráðherra að setja á laggirnar undir ráðuneyti
mannvirkjamála eina kærunefnd sem eingöngu úrskurðar í málum sem varða byggingarog skipulagsmál. Með flutningi Mannvirkjastofnunar frá Umhverfisráðuneytinu og
fyrirhugaðri sameiningu Íbúðalánasjóðs og Mannvirkjastofnunar í eina stofnun er mestur
hluti húsnæðis- og mannvirkjamála kominn undir sama ráðuneytið og því eðlilegt að
virkt stjórnsýsluúrræði eins og kærunefndin sé undir því ráðuneyti.
Fjármögnun nefndarinnar myndi þá flytjast milli ráðuneyta hlutfallslega þ.e hluti af því
fjármagni sem úthlutað er til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindarmála færi yfir til
nýrrar nefndar.
Rafrænt ferli verði tekið upp líkt og aðrar nefndir hafa gert sem gerir öllum málsaðilum
auðveldara fyrir að eiga samskipti, skila gögnum og kæra. Litið sé til þeirra nefnda sem
hafa tekið þetta verklag upp sem er til þess fallið að stytta boðleiðir, spara tíma , auka
gegnsæi, auka skilvirkni og spara pening. Þá sé slíkt verklag í fullu samræmi við stefnu
ríkisstjórnarinnar í sinni vegferð að gera Ísland stafrænt.
Kærufrestir verði styttir en nauðsynlegt er að finna aðferðir til að tryggja að
umhverfisverndar - og útivistarsamtök komi ábendingum og athugasemdum að fyrr í
ferlinu og gæti það að hluta til verið auðveldara ef að rafrænt ferli væri tekið upp. Það er
gríðarlega íþyngjandi fyrir framkvæmdaraðila að sæta kæru þegar löngu matsferli
framkvæmdarinnar er lokið og sérstaklega ef að fram koma nýjar kröfur sem auðvelt
hefði verið að bregðast við fyrr í ferlinu.

Efla og einfalda eftirlit
1. Flokkun mannvirkja
Staðan í dag
Í dag fer fram nánast engin flokkun á mannvirkjum hvað varðar leyfisveitingar og
eftirlitsaðferðir sem gerir það að verkum að eftirlit og kröfur eru þær sömu burtséð frá
eðli og umfangi mannvirkis.
Þetta fyrirkomulag framkallar óþarfa tafir og eykur flækjustig þegar um minniháttar
mannvirkjaframkvæmdir er að ræða. Ekki er gerður greinarmunur á þeim kröfum sem
gerðar eru til framkvæmdaraðila og þess ferlis sem hann þarf að fara í gegnum hvort
sem viðkomandi hyggst reisa bílskúr eða einbýlishús, þar sem engin flokkun á
mannvirkjum er til staðar og falla því öll mannvirki undir sama flokk.
Tillögur að breytingum
Lagt er til að ráðist verði í þá vinnu að innleiða flokkun mannvirkja eftir umfangi og eðli
þeirra og litið verði til nágrannalanda þar sem það er gert og tekin ákvörðun um að slíkt
verði innleitt hér á landi. Sú breyting myndi greiða fyrir eftirliti, gera það einfaldara og
skilvirkara.
Lagt er til að 3. mgr. 10. gr. Mannvirkjalaga orðist svo:
Í reglugerð skal kveðið nánar um hvaða gögn skuli fylgja byggingarleyfisumsókn og
tilkynningu vegna minni háttar mannvirkjagerðar og hvernig frá umsókn, uppdráttum,
og öðrum göngum skuli gengið. Ennfremur skal í reglugerð kveða á um flokkun
mannvirkja eftir vandastigi og stærð og hvaða kröfur eru gerðar um eftirlit með
framkvæmdum og öryggi mannvirkis eftir að það er tekið í notkun.
Í kjölfarið sé skipaður starfshópur sem sér um nánari útfærslur á því hvernig flokkunin á
að vera og eftirlit i samræmi við það og hvernig verður hægt að nýta Byggingargáttina í
því samhengi.
Einnig taki sá hópur til skoðunar þróun á kröfum um algilda hönnun í samræmi við
flokkun mannvirkja, líta mætti til Danmörku þar sem gerðar eru mismiklar kröfur um
algilda hönnun eftir því í hvaða flokki mannvirkið sem verið er að byggja er í.

2. Eftirlit og niðurfelling lagaákvæðis um faggiltar skoðunarstofur
Byggingareftirlit hér á landi er það sama óháð því hvernig mannvirki er verið að byggja.
Sama ferli er í eftirliti hvort sem um er að ræða einbýlishús eða hótel eins og fram kemur
hér að ofan. Ákveðin mannvirki ættu alltaf að vera háð eftirliti en við mat á þörf við rýni
hönnunar og framkvæmdareftirliti hverju sinni ætti að styðjast við fyrirfram ákveðna
flokkun mannvirkja eins og lagt er til hér að framan, s.s eftir samfélagslegu mikilvægi
eins og t.d skólar og sjúkrahús yrðu háðari strangari eftirliti en t.d einbýlishús eða
bílskúr.
Margvíslegar útfærslur þar sem þekkjast á norðurlöndunum t.d mætti nýta ákvæði
Eurocode 0, viðauka B ( ÍST EN 1990-2002) um flokkun mannvirkja í þrennt eftir
skilgreindri áhættu til að skilgreina þrjú stig af rýni hönnunar og eftirliti með
framkvæmdum.
Þannig er einnig hægt að stýra eftirliti á einfaldan hátt og auðveldara er að greina hvar
þurfi að auka og efla eftirlit.

Eins og áður hefur komi fram er nauðsynlegt að einfalda regluverk utan um
byggingareftirlit . Líklegt verður hins vegar að telja að gildistaka kröfu um faggildingu í
byggingareftirliti muni vinna gegn því markmiði. Með flokkun mannvirkja eins og lagt er
til að verði sett í lög hér að ofan mun framkvæmd eftirlits breytast samhliða og því
nauðsynlegt að endurskoða þær ákvarðanir sem teknar hafa verið um að allt
byggingareftirlit verði háð faggildingu frá og með 1. janúar 2021.
Faggildingarkrafa á eftirlitsaðila
var sett í mannvirkjalög sem tóku gildi árið 2011
Gildistöku faggildingarkröfu var hins vegar frestað fyrst til ársins 2018 og að nýju til
ársins 2021. Ástæða frestunar er m.a. sú að víðtæk faggildingarkrafa mun að óbreyttu
hafa í för með sér mikinn kostnaðarauka fyrir byggingarfulltrúaembættin um allt land
sem og sérstaklega hjá minni sveitarfélögum. Sveitarfélögin ásamt fulltrúum
atvinnulífsins hafa ítrekað bent á að skoða beri aðrar leiðir til útvistunar á eftirliti.
Mælst er til þess að faggildingarkrafa í 19.gr. mannvirkjalaga verði felld út sem og
breytingar á byggingarreglugerð í samræmi við það og lagt til að fyrirkomulag um
opinbert eftirlit verði skoðað nánar og útfært á skilvirkari hátt, sérstaklega í ljósi þess að
nú liggur fyrir að notkun Byggingargáttar verði lagaskylda og að gögnum verði skilað
rafrænt þar inn þar á meðal hönnunargögnum og með þeim breytingum verður einnig
auðveldara að stýra eftirliti.

Efla og nýta rafræna stjórnsýslu
Byggingargáttin
Staðan í dag
Mannvirkjastofnun hefur frá árinu 2011 staðið að uppbyggingu á rafrænni byggingargátt
með það að markmiði að hægt sé að gefa út byggingarleyfi rafrænt með því að tengjast
upplýsingakerfum sem saman mynda heildarlausn. Slíkri lausn er ætlað að aðstoða aðila
sem koma að byggingarframkvæmdum við að sækja um byggingarleyfi á sem
hagkvæmastan hátt.
Verkefnið hefur þróast með árunum og hefur staðið yfir vinna sl. mánuði þar sem unnið
er að því að víkka hlutverk gáttarinnar með það í huga að hennar hlutverk verði einnig
að einfalda verkferla og stjórnsýslu ásamt því að stuðla að gagnsæju eftirliti er viðkemur
hönnun og framkvæmdum við byggingar.
Horft til framtíðar
Byggingagáttinni er ætlað að halda utan um öll gögn vegna mannvirkja, frá umsókn um
byggingarleyfi til lokaúttektar og allt þar á milli, þar sem verða vistaðar umsóknir og
útgefin byggingarleyfi ásamt öllum gögnum sem leyfin byggjast á s.s. hönnunargögn,
teikningar og skoðunarskýrslur.
Mikilvægt er að samræma allt ferli sem viðkemur skráningum bygginga og eftirliti
byggingaframkvæmda á landsvísu. Með samræmingu er líklegra að komið sé í veg fyrir
álitamál og þess gætt að málsmeðferð verði eins fyrir alla aðila og þar af leiðandi
takmarka tafir við málsmeðferð. Með Byggingagáttinni er samræming möguleg með
notkun á samræmdum skoðunarhandbókum og skoðunarlistum sem eru hluti af
byggingareglugerð.
Einnig er mikilvægt að viðkomandi aðilar byggingaframkvæmdar, eins og eigandi,
hönnuðir og byggingastjóri hafi miðlæga gátt til samskipta auk þess að nálgast og skrá
inn upplýsingar um mannvirkið.

Byggingargáttin gegnir að auki mikilvægu hlutverki í upplýsingamálum þar sem
mögulegt er að ná utan um tölulegar upplýsingar um byggingar, byggingaframkvæmdir
og framvindu þeirra í sem næst í rauntíma. Nánar er fjallað um það sem snýr að
upplýsingarmálum Byggingagáttarinnar innan Upplýsingavettvangsins og er sá hluti
Byggingagáttarinnar því ekki tekinn fyrir hér innan Byggingavettvangsins heldur
einungis það sem snýr að málsmeðferð útgefanda byggingaleyfis og eftirliti með
hönnun og byggingaframkvæmdum.
Á samráðsdegi Byggingavettvangsins var samróma álit allra fagaðila að tryggja yrði enn
frekar notkun Byggingagáttarinnar og jafnframt auka á lagalega skyldu á notkun hennar.
Þar var einnig nefnt að samræma þyrfti kröfur og verkferla á milli sveitarfélaga á
málsmeðferð og eftirliti með byggingaframkvæmdum. Einnig var kallað eftir að hlutverk
Byggingagáttarinnar verði víkkað og að skipulagsmál, skipulagsgátt verði hluti af henni.
Á samráðsdeginum kom einnig fram að það er talið nauðsynlegt að rafrænar
undirskriftir verði innleiddar í Byggingagáttinna svo hún muni nýtast betur í sínu
hlutverki og svo hægt verði að skila öllum gögnum rafrænt í gáttina og þá sérstaklega
hönnunargögnum.
Markmiðum náð með tímasettri aðgerðaráætlun
Mikilvægt er að ná samstöðu um tímasetta aðgerðaráætlun með eftirfarandi markmið að
leiðarljósi:
✓ Tryggja rauntímaaðgengi að áreiðanlegum upplýsingum um húsnæðismál
✓ Efla samræmi í verklagi og vinnubrögðum
✓ Stuðla að því að umfang eftirlits sé í samræmi við flokkun mannvirkja
✓ Ná fram samlegð og hagkvæmni m.a. með innleiðingu á rafrænni stjórnsýslu
Lagaskylda
Byggingavettvangurinn leggur til að farið verði í rýni á núverandi lagaumhverfi og tryggt
verði að notkun Byggingagáttarinnar verði gerð að lagaskyldu með óyggjandi hætti.
Upplýsingavettvangurinn vinnur að tillögu nr. 351 í tillögum átakshóps um bætta stöðu á
húsnæðismarkaði, þar sem lagt er til að notkun Byggingargáttarinnar verði gerð að
lagaskyldu. Byggingavettvangurinn leggur áherslu á mikilvægi á aðkomu
byggingavettvangsins að vinnu upplýsingavettvangsins svo tryggt verði að sjónarmiðum
hvað varðar eftirlit og meðhöndlun stjórnsýslunar verði komið á framfæri.
Skilgreining á hlutverki Byggingagáttarinnar
Farið verði í nánari skilgreiningu á hlutverki Byggingagáttarinnar hvað varðar eftirlit og
meðhöndlun stjórnsýslunar ásamt framtíðarmöguleikum hennar þar sem óskað verði
eftir aðkomu mismunandi hagaðila við þá skilgreiningu ásamt útfærslu hennar.
Upplýsingavettvangurinn vinnur að skilgreiningu á hlutverki Byggingagáttarinnar sbr.
tillögu nr. 35 í tillögum átakshóps um bætta stöðu á húsnæðismarkaði.
Byggingavettvangurinn leggur áherslu á mikilvægi á aðkomu byggingavettvangsins að
vinnu upplýsingavettvangsins svo tryggt verði að sjónarmiðum hvað varðar eftirlit og
meðhöndlun stjórnsýslunar verði komið á framfæri.

1Tillaga Upplýsingavettvangs nr. 35. notkun byggingargáttar verði gerð að lagaskyldu fyrirbæði byggingarstjóra og

byggingarfulltrúa og komið verði til móts við sveitarfélög vegan kostnaðar við nauðsynlegar breytingar á
upplýsingakerfum

Rafræn undirskrift og rafræn gagnaskil
Rafrænt byggingarleyfi er mikilvægur þáttur í bættri upplýsingagjöf og skilvirkni í
stjórnsýslunni og eftirliti þar sem rafræn undirskrift spilar stórt hlutverk svo þeim
markmiðum verði náð. Lagt er til að rafræn undirskrift verði innleidd í Byggingagáttina
og tryggt að hægt sé að skila öllum hönnunar- og eftirlitsgögnum rafrænt. Enda hafa
rafrænar undirskriftir sömu réttaráhrif og þær sem ritaðar eru með eigin hendi skv. 4.gr.
laga nr.21/2001 um rafrænar undirskriftir. Til að taka af allan vafa er lagt til að breytingar
verði gerðar á ákvæðum Byggingarreglugerðar er taka til áritun með eigin hendi og
áritun verði breytt með þeim hætti að allur vafi sé tekinn af um gildi rafrænna
undirskrifta.
Fjármagn tryggt
Nauðsynlegt er að tryggt verði fjármagn til þess að innleiða og reka Byggingagáttina
sem og ljúka við þróun hennar. Einnig er mikilvægt að sveitarfélögum verði tryggð
aðstoð og stuðningur í því að innleiða og taka upp notkun á Byggingargáttinni.

Reykjavík , 11. nóvember 2019

