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Formáli 
Meðfylgjandi er  mat á kostnaðarauka byggingarreglugerð nr. 112/2012 sem Samtök iðnaðarins og 
Búseti hsf.  létu vinna fyrir sig í nóvember. Kostnaðaraukinn er metinn út frá 24 íbúða fjölbýlishúsi við 
Litlakrika 1, Mosfellsbæ í eigu Búseta hsf. og tekið í notkun 2010. 
 
Forsaga málsins - Erindi Samtaka iðnaðarins og Búseta í mars 2012 

Samtök iðnaðarins og Búseti Húsnæðissamvinnufélag sendu sameiginlegt erindi til 
Mannvirkjastofnunar þann 28. mars  þar sem þess var krafist að reiknaður yrði kostnaðarauki sem 
hlytist af nýrri byggingarreglugerð nr. 112/2012. Vísað var til 6. gr. reglugerðar nr. 812/1999 um 
eftirlitsreglur hins opinberra, sbr. lög um opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999. Fulltrúum SI og Búseta 
hsf. þótti ljóst að kostnaðaráhrif nýrrar reglugerðar yrðu veruleg og ekki væri ásættanlegt að hið 
opinbera hygðist einvörðungu fela nefnd að vakta kostnaðaráhrif komandi missera. Til þess að 
auðvelda frekari vinnslu erindisins fylgdu hönnunargögn vegna húss við Litlakrika 1, Mosfellsbæ sem 
viðmiðunardæmi. Húsið er í eigu Búseta og tekið í notkun 2010. Húsið er dæmigert 3. hæða 
fjölbýlishús, steinsteypt, einangrað að innan, steinað og með viðsnúnu þaki. Það var valið vegna þess 
að það er gott sýnishorn þeirra húsa sem talist hafa hefðbundin. Þess ber að geta að stærðir og 
hönnun hússins fer í mörgum tilvikum vel umfram lágmarksákvæði fyrri reglugerðar. Þar má nefna að 
einstök rými eru stærri en lágmarksákvæði eldri reglugerðar kveður á um. Lyfta er í húsinu þótt það 
hafi ekki verið krafa í eldri reglugerð og svalagangar draga úr kostnaðaráhrifum á brunahönnun. Ljóst 
er að kostnaðarhækkun hefði orðið meiri ef reiknað væri út frá „lágmarkshúsi“ samkvæmt eldri 
reglugerð. 
 
Svar barst frá Mannvirkjastofnun þann 19. október. Þar kom fram að kostnaðarauki á hinum ýmsu 
liðum væri ýmist enginn eða óverulegur. Að mati fulltrúa SI og Búseta er svarið ekki fullunnið, 
spurningum ekki svarað nema að litlu leyti og niðurstöður því ekki marktækar. Í kjölfarið var ákveðið 
að SI og Búseti fengju óháðan aðila til að kostnaðarreikna húsið út frá nýrri reglugerð. Í þeim tilvikum 
þar sem tölulegar upplýsingar fylgdu svari Mannvirkjastofnunar var miðað við þær í útreikningum. 
Þar má nefna álit Björns Marteinssonar fyrir MVS um umfang einangrunar og samanburðartöflu MVS 
um stækkun rýma í Litlakrika. Niðurstaðan er að kostnaðaráhrif á sambærilegu mannvirki og Litlakrika 
1 yrðu aldrei lægri en 9,6%. Þá er þó eftir að taka inn kostnaðarauka vegna fjölda atriða sem 
nákvæmar forsendur liggja ekki fyrir um s.s. brunahönnun, hljóðvist, merkingar, aðgengi mál fatlaðra 
o.fl. Því er hér um að ræða tölu sem liggur nokkuð undir því sem reyndin yrði. Samtök  iðnaðarins og 
Búseti hsf. vona að þeir útreikningar sem hér fylgja geti nýst sem innlegg í nauðsynlega vinnu við 
umbætur á nýrri reglugerð. Endurskoðun er ekki síst nauðsynleg með hliðsjón af þjóðhagslegum 
áhrifum s.s. áhrifum á neysluverðsvísitölu og húsnæðisverð, horfur og rekstrarumhverfi í íslenskum 
byggingariðnaði og tengdri starfsemi. Þá má nefna umhverfislega þætti en umfang byggingarefnis 
eykst að óbreyttu verulega og skýtur það nokkuð skökku við í reglugerð sem ætlað er að tryggja 
vistvænar áherslur. Nauðsynlegt er að gildistöku verði frestað og hún tekin til frekari umfjöllunar en 
erindi þess efnis hafa þegar verið send á vegum Samtaka íslenskra sveitarfélaga, Samtaka iðnaðarins, 
Arkitektafélagi Íslands og Verkfræðingafélagi Íslands. 
 
Tengiliðir: 

Samtök iðnaðarins Friðrik Ágúst Ólafsson fridrik@si.is 
Búseti hsf. Guðrún Ingvarsdóttir gudrun@buseti.is 
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