
Ed. 369. Breytingartillögur [14. mál]
við frv. til byggingarlaga.

Frá félagsmálanefnd.

1 Við 1. gr. 1. mgr. orðist svo:
Lög þessi taka til hvers konar bygginga ofanjarðar og neðan og annarra

mannvirkja, sem áhrif hafa á útlit umhverfisins. Undanþegin ákvæðum þessara
laga eru þó götur og vegir, framræslu skurðir, girðingar á lögbýlum, flugbrautir.
holræsi, dreifikerfi rafmagns, síma, hitaveitna og vatns, svo og hafnarmannvirki
og virkjunarmannvirki að undanskildum búsbyggingum tilheyrandi þessum
mannvirkjum.

2. Við 6. gr. Greinin orðist svo:
Í hverju sveitarfélagi skal eftir hverjar sveitarstjórnarkosningar kjósa bygg-

ingarnefnd, sbr. þó 2. mgr. Byggingarnefnd skal skipuð 3, 5 eða 7 mönnum eftir
ákvörðun sveitarstjórnar. Sveitarstjórn kýs menn í byggingarnefnd, aðalmenn og
varamenn, samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Nefndin skiptir með sér
verkum.
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Heimilt er sveitarfélagi að hafa samvinnu við nágrannasveitarfélag eða
-félög um kosningu svæðisbyggingarnefndar og ráðningu byggingarfulltrúa, sbr.
24. gr. Hlutaðeigandi sveitarfélög skulu þá gera með sér samning um stofnun
svæðisbyggingarnefndar. Skal þar m. a. kveðið á um tölu nefndarmanna og kosn-
ingu þeirra, svo og hvernig skipta skuli kostnaði af störfum nefndarinnar og
störfum byggingarfulltrúa. Félagsmálaráðuneytið skal staðfesta slíka samninga
og úrskurðar jafnframt ágreiningsatriði, sem upp kunna að koma.

Starfsmenn sveitarfélaga eru kjörgengir í byggingarnefnd.
Byggingarfulltrúi eða staðgengill hans skal sitja alla fundi byggingarnefndar.
Sveitarstjórn og byggingarnefnd geta ákveðið, að starfsmenn sveitarfélags

og aðrir opinberir starfsmenn, sem fjalla um byggingar og skipulagsmál, sitji
fundi byggingarnefndar með málfrelsi og tillögurétti.

Skipulagsstjóri ríkisins eða staðgengill hans hefur rétt til setu á fundum
byggingarnefnda með málfrelsi og tillögurétti.

3. Við 7. gr.
a) Við 1. mgr. bætist: sbr. þó 7. mgr. 8. gr.
b) 3. mgr. orðist svo:

Byggingarnefnd annast þau störf, sem greinir í lögum þessum og öðrum
lögum og reglum um byggingarmálefni.

4. Við 8. gr. 4. mgr. falli niður.
5. Við 9. gr. 2. töluliður 4. mgr. orðist svo:

Sá, sem ber ábyrgð á byggingarframkvæmdum, hefur undirritað yfirlýsingu,
sbr. 1. mgr. 17. gr. og 2. mgr. 22. gr.

6. Við 12. gr. Greinin orðist svo:
Rétt til að gera aðal uppdrætti og séruppdrætti af húsum og öðrum mann-

virkjum hafa arkítektar, byggingarfræðingar, tæknifræðingar og verkfræðingar,
hver á sínu sviði, svo og búfræðikandidatar úr tæknideildum búnaðarháskóla.
að því er landbúnaðarbyggingar varðar, og aðrir, sem hlotið hafa til þess rétt áður
en lög þessi gengu í gildi, enda hafi viðkomandi tveggja ára starfsreynslu
að baki.

Réttur samkvæmt 1. mgr. til að gera uppdrætti er háður löggildingu, sem
félagsmálaráðherra veitir að fenginni umsögn hlutaðeigandi stéttarfélags og
skipulagsstjórnar ríkisins. Þeir, sem gert hafa uppdrætti í einstökum byggingar-
nefndaumdæmum fyrir gildistöku laga þessara, halda þeim staðbundnu réttindum.
Enn fremur getur ráðherra veitt öðrum en 1. mgr. tekur til slík staðbundin
réttindi að fengnum meðmælum viðkomandi byggingarnefndar.

Heimilt er að sameina tvö eða fleiri starfssvið varðandi séruppdrætti fyrir
einföld mannvirki.

Uppdrættir skulu bera með sér, hverjir hafi gert þá. Sá, sem gerir aðalupp-
drátt, skal að öðru jöfnu sjá um, að aðrir uppdrættir séu samræmdir.

Þeir, sem aðaluppdrætti gera samkvæmt þessari grein, svo og þeir, sem
gera séruppdrætti, hver á sínu sviði, skulu árita uppdrættina með eigin hendi
og bera á þeim ábyrgð.

Byggingarfulltrúum og starfsmönnum þeirra er óheimilt að gera uppdrætti að
byggingum í hlutaðeigandi byggingarnetndarumdæmi, nema sérstaklega standi
á, enda hafi byggingarnefnd fyrir fram veitt til þess samþykki sitt.

Varðveita skal a. m. k. eitt eintak af öllum samþykktum uppdráttum af
samþykktum byggingarmannvirkjum (aðaluppdráttum og séruppdráttum) í
skjalasafni byggingarfulltrúa. Enn fremur skulu áritaðir uppdrættir jafnan vera
aðgengilegh- á byggingarstað.

I reglugerð skal nánar kveðið á um þau atriði, sem um ræðir i þessari grein.
7. Við 13. gr. Orðin "um byggingar stjóra" í 1. mgr. falli niður.
8. Við 15. gr. í stað ,,36. gr." komi: 40. gr.
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9. Við V. kafla.
a) Í stað "Byggingarstjórar" í fyrirsögn komi: Umsjón með byggingarfram-

kvæmdum.
b) Á undan 16. gr. komi 4 nýjar greinar, og breytist tala síðari greina í sam-

ræmi við það. Hinar nýju greinar orðist svo:

16. gr.
Þeir emu mega hafa umsjón og bera ábyrgð á byggingarframkvæmdum,

sem til þess hafa hlotið löggildingu byggingarnefndar, og getur hún sett sér-
stakar reglur um hvað til löggildingar þurfi.

Byggingarnefnd veitir húsasmíðameisturum og múrarameisturum löggild-
ingu, og getur hún sett sérstakar reglur um, hvað til löggildingar þurfi.

17. gr.
Áður en framkvæmdir hefjast, skulu viðkomandi meistarar rita á samþykktan

uppdrátt eða þar til gerð eyðublöð, að þeir taki að sér framkvæmdir. Með þeirri
áritun tekur meistari á sig ábyrgð þess, að framkvæmdir verði í samræmi við upp-
drætti, veitt leyfi og lög og reglur, sem til greina kunna að koma.

Ef meistari hættir umsjón með framkvæmdum, áður en verki er lokið, skal
það tilkynnt til byggingarfulltrúa. Skal þá fara fram úttekt á þeim hluta bygg-
ingar, sem lokið er, og má ekki halda áfram framkvæmdum, fyrr en annar meistari
hefur tekið við framkvæmdum, skv. 1. mgr.

18. gr.
Húsasmíðameistari, sem áritað hefur uppdrátt, sbr. 17. gr., ber ábyrgð á allri

trésmíðavinnu við bygginguna, múrarameistari ber ábyrgð á allri múrvinnu,
þ. á m. járnalögn, svo og grunngrefti.

Ef ágreiningur verður um starfssvið meistara við tiltekna framkvæmd,
sker byggingarfulltrúi úr, en skjóta má úrskurði hans til byggingarnefndar.

19. gr.
Byggingarleyfishafa er skylt að sjá svo um, að aflað sé nauðsynlegra

heimilda í sambandi við byggingarframkvæmdirnar, eftir því sem lög og
reglugerðir mæla fyrir.

10. Við 16. gr., er verði 20. gr. 1. mgr. orðist svo:
Heimilt er við gerð hvers mannvirkis að hafa einn ábyrgan aðila, sem

nefnist byggingarstjóri. Byggingarnefnd veitir byggingarstjórum viðurkenn-
ingu.

11. Við 19. gr., er verði 23. gr. Í stað ,,15.--18. gr." í upphafi 1. mgr. komi: 20.-
23. gr.

12. Við 22. gr., er verði 26. gr. 2. mgr. orðist svo:
Þá annast bbyggingarfulltrúi önnur þau störf, sem honum eru falin sam-

kvæmt lögum og reglum, og störf, sem byggingarnefnd eða sveitarstjórn hefur
falið honum, svo sem útmælingu lóða, staðsetningu húsa svo og upplýsinga-
gjöf til Fasteignamats ríkisins, sbr. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 94/1976.

13. Við 26. gr., er verði 30. gr. I stað ,,36. gr." í 2. mgr. komi: 40. gr.
14. Við 29. gr., er verði 33. gr. Í stað ,,27. gr." komi: 32. gr.
15. Við 32. gr., er verði 36. gr. Greinin orðist svo:

Ef hönnuður skv. 12. gr. leggur fyrir byggingarnefnd uppdrátt, þar sem
brotið er í bága við ákvæði laga, reglugerða eða samþykkta um byggingarmál-
efni, eða brýtur slíkt ákvæði á annan hátt, getur byggingarnefnd veitt honum
áminningu. Hafi byggingarnefnd veitt hönnuði áminningu, skal hún tilkynna
félagsmálaráðherra það. Sama gildir, ef um ítrekað brot er að ræða og ef
nefndin telur hönnuð óhæfan til að gera uppdrætti.
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Ráðherra getur veitt hönnuði áminningu og við ítrekað brot svipt hann
löggildingu skv. 12. gr. um tiltekinn tíma eða fyrir fullt og allt. Áður en ráð-
herra tekur slíkar ákvarðanir skal hann leita umsagnar viðkomandi aðila, sem
mælt er fyrir um í 12. gr.

16. Við 33. gr., er verði 37. gr. Greinin orðist svo:
Ef sá, sem ber ábyrgð á byggingarframkvæmdum, brýtur ákvæði laga,

reglugerða eða samþykkta um byggingarmálefni, getur byggingarnefnd veitt
honum áminningu.

Ef brot er ítrekað eða alvarlegt getur byggingarnefnd svipt hann viður-
kenningu skv. 16. og 20. gr.

Með brot á ákvæðum þessum skal farið að hætti opinberra mála.
17. Við 34. gr., er verði 38. gr. Greinin orðist svo:

Ef hönmiður skv. 12. gr., iðnmeistari eða byggingarstjóri gerist alvarlega
brotlegur í starfi, má dæma hann til greiðslu sekta.

18. Við 37. gr., er verði 41. gr.
a) 1. mgr. orðist svo:

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1979, sbr. þó 2. gr. Ákvæði 1. mgr. 24. gr.
skulu að fullu komin til framkvæmda í árslok 1985, en jafnframt falla þá
úr gildi ákvæði 5. gr. laga nr. 108/1945 (sbr. a-lið 3. gr. laga nr. 26/1948)
um byggingarfulltrúa í sveitum.

b) Upphaf 2. mgr. orðist svo:
Við gildistöku laga þessara 1. janúar 1979 falla úr gildi eftirtalin laga-

ákvæði:

Lög nr. 19, 20. október 1905 um byggingarsamþykktir.
Lög nr. 84, 16. desember 1943 um breyting á lögum nr. 19 20. október 1905

um byggingarsamþykktir.
Lög nr. 108, 31. desember 1945 um byggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorp,

ekki eru löggildir verslunarstaðir, að undantekinni 5. gr., sbr.
a-lið 3. gr. laga nr. 26/1948.

Lög nr. 26, 1. apríl 1948 um breyting á lögum nr. 108 frá 1945 um byggingar-
samþykktir fyrir sveitir og þorp, sem ekki eru löggiltir verslunar-
staðir, að undanteknum a-lið 3. gr.

Lög nr. 61, 31. október 1944 um byggingarmálefni Reykjavíkur.
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