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	   	   	   	   	   	   	   	   	   Reykjavík,	  4.	  ágúst	  2012

Varðar:	  Nýju	  byggingarreglugerðina	  Nr.	  112/2012

Samtök	  skaGgreiðenda	  hafa	  kynnt	  sér	  hluta	  nýrrar	  byggingarreglugerðar,	  Nr.	  112/2012	  og	  óskar	  upplýsinga	  
um	  forsendur	  Mannvirkjastofnunar	  fyrir	  nokkrum	  þáGum	  hennar.

Samtök	  skaGgreiðenda	  láta	  sig	  þessa	  reglugerð	  miklu	  varða	  enda	  skaGlagningarvald	  hins	  opinbera	  
fyrirkomið	  	  með	  margvíslegum	  hæO.	  Þó	  fyrst	  og	  fremst	  sé	  með	  beinum	  og	  óbeinum	  sköGum,	  ber	  ekki	  síður	  
að	  skoða	  þann	  aukna	  kostnað	  sem	  lagður	  er	  á	  skaGgreiðendur	  og	  neytendur	  með	  óbeinum	  hæO	  í	  gegnum	  
regluverk.	  Þannig	  er	  ljóst	  að	  vörur	  og	  þjónusta	  hækka	  í	  verði	  þegar	  auknar	  kröfur	  eru	  gerðar	  Ql	  þeirra	  sem	  
sjá	  neytendum	  fyrir	  slíku.	  Það	  þurfa	  því	  að	  liggja	  Ql	  grundvallar	  slíkum	  kröfum	  gildar	  ástæður	  um	  t.d.	  öryggi	  
neytenda.

Í	  grein	  1.1.1.,	  kafla	  1.1.	  í	  1.	  hluta	  reglugerðarinnar	  eru	  markmiðin	  skilgreind,	  en	  svo	  virðist	  sem	  þau	  markmið	  
stangist	  verulega	  á	  og	  teljist	  auk	  þess	  engan	  veginn	  tæmandi	  þegar	  reglugerðin	  sjálf	  er	  lesin.	  Þannig	  er	  þess	  
ekki	  geQð	  í	  þessum	  markmiðum	  að	  Mannvirkjastofnun	  skuli	  skilgreina	  fyrirkomulag	  íbúða	  í	  Tölbýlishúsum,	  
lágmarksstærðir	  rýma	  innan	  íbúðar,	  svalastærð	  o.s.frv..	  	  Og	  í	  engu	  má	  sjá	  hvernig	  reglugerðin	  á	  að	  „stuðla	  
að	  tæknilegum	  framförum	  og	  nýjungum“	  þegar	  allt	  er	  bundið	  í	  bak	  og	  fyrir	  og	  smásmyglisleg	  atriði	  
skilgreind.	  

Og	  hvað	  er	  góð	  orkunýQng?	  Hver	  er	  skilgreining	  stofnunarinnar	  á	  því?	  Hvaða	  kostnaðarútreikninga	  hefur	  
stofnunin	  gert	  Ql	  grundvallar	  auknum	  kröfum	  um	  einangrun	  sbr.	  grein	  13.3.2?	  Gengur	  það	  ekki	  þvert	  gegn	  
vernd	  umhverfis	  og	  sjál]ærri	  þróun	  að	  auka	  magn	  byggingarefna	  Ql	  að	  „spara“	  orku	  sem	  hér	  á	  landi	  er	  að	  
mestu	  sjál]ær?	  Samtökin	  óska	  e^ir	  að	  fá	  að	  sjá	  þann	  kostnaðarútreikning	  sem	  Ql	  grundvallar	  liggur	  og	  
orkusparnað	  sem	  af	  þessu	  hlýst.

Þá	  óska	  Samtökin	  e^ir	  upplýsingum	  um	  þann	  kostnað	  sem	  ætla	  má	  að	  hljóQst	  af	  svokallaðri	  algildri	  hönnun	  
fyrir	  fyrirtæki	  og	  einstaklinga	  jafnt	  í	  íbúðarhúsnæði	  sem	  hjá	  félögum	  og	  fyrirtækjum	  og	  greiningu	  
stofnunarinnar	  á	  þeim	  afleiðingum	  sem	  þessi	  krafa	  kann	  að	  hafa.	  EiG	  er	  að	  kreTa	  hið	  opinbera	  um	  slíka	  
hönnun,	  annað	  að	  leggja	  kostnað	  á	  einstaklinga	  og	  fyrirtæki	  í	  þessum	  Qlgangi.	  Mun	  þessi	  krafa	  hækka	  
kostnað	  íbúðarhúsnæðis?	  Hversu	  mikið?	  Og	  mun	  þessi	  krafa	  hækka	  kostnað	  við	  vöru	  og	  þjónustu?	  Hvaða	  
áhrif	  mun	  t.d.	  ný	  krafa	  um	  ly^u	  í	  3ja	  hæða	  Tölbýlishúsum	  hafa?	  Hver	  er	  kostnaðaraukinn	  á	  t.d.	  65	  m2	  íbúð	  í	  
6	  íbúða	  Tölbýlishúsi	  upp	  á	  3	  hæðir?	  Eða	  verða	  aldrei	  byggð	  3ja	  hæða	  Tölbýlishús	  hér	  e^ir?	  	  Samtökin	  óska	  
e^ir	  því	  að	  fá	  afrit	  þeirra	  gagna	  sem	  Mannvirkjastofnun	  tók	  saman	  um	  möguleg	  áhrif	  þessa	  ákvæðis	  á	  
byggingamarkaðinn.	  

Frh.	  bls.	  2

!



Bls.	  2

Samtökin	  óska	  e^ir	  á	  fá	  lista	  yfir	  þá	  aðila	  sem	  fengu	  reglugerðina	  Ql	  umsagnar	  áður	  en	  hún	  tók	  gildi	  og	  
jafnframt	  afrit	  umsagna	  þeirra.	  

Og	  þessum	  spurningum	  óskað	  svarað	  hið	  fyrsta	  með	  Qlvísan	  Ql	  þess	  er	  að	  framan	  getur:

1. Hverjar	  eru	  forsendur	  stofnunarinnar	  fyrir	  því	  að	  fyrirskrifa	  rýmisstærðir	  innan	  íbúða?	  Er	  ekki	  
eðlilegra	  að	  láta	  neytendum,	  íbúðakaupendum,	  þessar	  ákvaðanir	  e^ir?	  

2. Samtökin	  óska	  e^ir	  að	  fá	  í	  hendur	  kostnaðarútreikning	  m.v.	  mismunandi	  stærðir	  íbúða	  og	  húsa,	  
sem	  hlýtur	  að	  liggja	  fyrir	  Ql	  grundvallar	  nýrri	  kröfu	  um	  einangrun	  skv.	  grein	  .	  13.3.2.

3. Samtökin	  óska	  e^ir	  að	  fá	  í	  hendur	  kostnaðarútreikninga	  og	  mat	  á	  mögulegum	  breyQngum	  á	  verði	  
íbúða	  í	  3.	  hæða	  Tölbýlishúsum	  með	  nýrri	  kröfu	  um	  algilda	  hönnun.

4. Samtökin	  óska	  e^ir	  að	  fá	  í	  hendur	  kostnaðarútreikning	  og	  mat	  stofnunarinnar	  á	  mögulegum	  
breyQngum	  á	  fasteignamarkaði	  í	  kjölfar	  setningar	  nýrrar	  reglugerðar.	  

5. Með	  hvaða	  hæO	  	  uppfyllir	  nýja	  reglugerðin	  það	  markmið	  að	  	  „stuðla	  að	  tæknilegum	  framförum	  og	  
nýjungum	  í	  byggingariðnaði“	  ?

6. Hvaða	  fulltrúar	  neytenda	  voru	  kallaðir	  Ql	  við	  samningu	  nýju	  reglugerðarinnar	  Ql	  að	  tryggja	  hagsmuni	  
þeirra	  er	  mestu	  máli	  skipQr:	  kaupenda	  húsnæðis?

Með	  von	  um	  að	  Mannvirkjastofnun	  sjái	  sér	  fært	  að	  svara	  spurningum	  okkar	  sem	  allra	  fyrst,

Virðingarfyllst,

Ska^i	  Harðarson

Formaður

Afrit	  bréfs	  þessa	  er	  sent:

UmhverfisráðuneyQnu

Neytendasamtökunum

Talsmanni	  neytenda

Neytendastofu
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