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509. Nefndarálit [208. mál]

Frá félagsmálanefnd.

Frumvarp til byggingarlaga var lagt fyrir síðasta Alþingi og var þá tekið fyrir
í félagsmálanefnd Nd. Sendi hún frumarpið víða til umsagnar. Tuttugu og níu um-
sagnir bárust nefndinni og komu þar fram fjölmargar athugasemdir. Ekki vannst
nefndinni þá tími til að vinna endanlega úr öllum umsögnum og hlaut því frum-
varpið ekki afgreiðslu á þinginu.

Að ósk félagsmálaráðherra störfuðu formenn félagsmálanefnda beggja deilda
ásamt ráðuneytisstjóranum í félagsmálaráðuneytinu að því að endurskoða frum-
varpið og var það gert í samræmi við þær athugasemdir, sem borist höfðu. og þau
sjónarmið, sem fram komu í félagsmálanefnd Nd.

Helstu breytingar, sem orðið hafa á frv. frá því í fyrra, eru þessar:
Gert er ráð fyrir að í byggingarreglugerð verði sett ákvæði er auðveldi elli-

hrumu og fötluðu fólki að komast leiðar sinnar. Er hér fyrst og fremst átt við fjöl-
býlishús og opinberar byggingar.

Til að tryggja að allar byggðir landsins eigi aðild að svæðisbyggingarnefndum,
ákveður félagsmálaráðuneytið starfsvettvang þeirra að fenginni umsögn landshluta-
samtaka sveitarfélaga og sýslunefnda.

Fækkað er umsagnaraðilum varðandi umsóknir til að öðlast rétt til að gera
uppdrætti að mannvirkjum. Veitir ráðherra þennan rétt - þ. e. landslöggildingu -
að fenginni umsögn hlutaðeigandi stéttarfélags og skipulagsstjórnar. Breytt er
ákvæðum um byggingarstjóra, þannig að byggingarstjórar geta orðið aðrir en þeir,
sem sérmenntaðir eru í byggingarmálefnum. Má ætla að með þessu fyrirkomulagi
verði ekki um aukinn kostnað húsbyggjenda að ræða. Tekin eru inn ákvæði um
skyldur sveitarfélaga við húsbyggjendur. Aðrar breytingar eru minni háttar.

Nefndin hefur nú fjallað um frumvarpið og leggur til að það verði samþykkt.
ÞÓ áskilja allir nefndarmenn sér rétt til að flytja eða fylgja breytingartillögum.

Alþingi, 21. apríl 1977.
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