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Efni: Umsagnir Fljótsdalshrepps um skipulagslög, 374 mál og mannvirkjalðg, 375 
mál.

Sveitarstjóm Fljótsdalshrepps lýsir sig andvíga öllum hugmyndum um að skipulagsvald 
verði flutt frá sveitarfélögum til ríkisvaldsins með þeim hætti sem frumvarp um 
skipulagslög gerir ráð fyrir.

Enn fremur telur sveitarstjóm á í því frumvarpi og einnig í frumvarpi um mannvirkjalög sé 
á ýmsan hátt ráðist til atlögu við sjálfstjómarrétt sveitarfélaga og hvetur þingmenn til að 
horfa gagnrýnum augum á ýmsar greinar frumvarpanna er lúta að slíkum hugmyndum.

Hér meðfylgjandi eru umsagnir sveitarstjómar Fljótdalshrepps um skipulagslög, 374 mál og 
mannvirkjalög, mál 375.

Virðingarfyllst 
f.h. sveitarstjómar Fljótsdalshrepps,

mailto:fljotsdalshreppur@fljotsdalur.is
http://www.fljotsdalur.is


Um sögn Fljótsdalshrepps um m annvirkjalög , mál 375

1. Sjálfsstjórnarréttur sveitarfélaga

Sveitarfélögin eru sjálfstæðar stjómsýslueiningar sem ekki lúta beinni stjóm 
ríkisvaldsins í einstökum málum. I frumvarpinu er formlegt ákvörðunarvald á sviði 
mannvirkjamála fært úr höndum kjörinna fúlltrúa til byggingarfúlltrúa 
sveitarfélaga.

Sú breyting að leggja niður byggingamefhdir sveitarfélaga veldur sveitarstjóm 
Fljótsdalshrepps verulegum áhyggjum og er því mótmælt, þar sem 
byggingamefndir sveitarfélaga hafa að mati sveitarstjómar mikilvægu hlutverki að 
gegna t.d. er varðar samráð og samstarf við sveitarstjómir.

Umrædd breyting gengur á svig við þá meginreglu að hið formlega stjómsýsluvald 
liggi hjá sveitarstjóm. í gildandi skipulags- og byggingarlagum er heimild til þess 
að fela byggingarfúlltrúum fúllnaðarafgreiðslu minni háttar mála. Almenn 
framsalsheimild er einnig til staðar í sveitarstjómarlögum. Frekar hefði átt að 
útvíkka heimild sveitarstjóma en að fela byggingarfúlltrúum alla stjómsýslu með 
lagaboði og telur sveitarstjóm slíkt andstætt meginreglunni um sjálfsstjómarrétt 
sveitarfélaga, þar sem með því færist ákvörðunarvald i öllum stærri málum til 
byggingarfúlltrúa en til þessa hefur stjómsýsluleg ábyrgð hvílt á 
byggingamefhdum. Byggingamefndum hefúr einnig verið falin ólögbundin 
verkefhi sveitarfélaga s.s. að sjá um lóðaúthlutanir. Byggingarfúlltrúar starfa einnig 
víða með byggingamefhdum.

I frumvarpinu er nýrri ríkisstofhun, Byggingarstofhun, veittar mjög rúmar heimildir 
til að grípa inn í stjómsýslu sveitarfélaga auk þess sem stofhuninni er falið að gefa 
út byggingarleyfi við tilteknar aðstæður. Slík lagaákvæði ganga á svig við þá 
meginreglu að verkaskipting ríkis og sveitarfélaga skuli vera skýr og að 
sveitarfélögin beri ein ábyrgð á framkvæmd þeirra verkefna sem þeim era falin 
samkvæmt lögum. Ef talin er þörf á að Byggingarstofhun hafí afskipti af 
stjómsýslu sveitarfélaga má veita stofnuninni sjálfstæða heimild til að bera mál 
undir kærunefhd fremur en að veita stofhuninni sjálfstæða heimild til inngrips.

2. Almennt um frumvarpið

Jákvæð eru ákvæði um skyldur eigenda mannvirkja, hönnuða, byggingarstjóra og 
iðnmeistara eru skýrari en í gildandi lögum. Er miðað við að hin endanlega ábyrgð 
sé hjá eiganda en einstakir fagaðilar beri ábyrgð gagnvart eiganda. Mikilvægt er að 
byggingarkostnaður og fasteignaverð hækki ekki við lögfestingu frumvarpsins og 
auknar kröfúr.

I frumvarpinu er gert ráð fyrir að nýrri ríkisstofnun, Byggingarstofhun, verði komið 
á fót 1. júni 2008 og að lögin taki siðan gildi 1. janúar 2009. Sveitarstjóm 
Fljótsdalshrepps telur aðlögunartíma of skamman.
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3. Gildissvið mannvirkjalaga 

Veitu- og ijarskiptamannvirki.

Sveitarstjóm Fljótsdalshrepps lýsir yfír efasemdum um að gott fyrirkomulag sé að 
Byggingarstofnun verði falið það hlutverk að gefa út byggingarleyfí fyrir veitu- og 
fjarskiptamannvirki sem liggja innan fleiri en eins sveitarfélags.

Eðlilegt er að endurskoðuð verði ákvæði um undanþágur um byggingarleyfi m.a. 
með tilliti til samkeppni, en ekki er þó ljóst að nauðsynlegt sé að öll veitu og 
Qarskiptamannvirki verði gerð byggingaleyfisskyld.

4. Athugasemdir við einstakar greinar

Um 3. gr. Sveitarstjóm Fljótsdalshrepps fagnar þeim áformum sem fram koma í 
nýjum lagadrögum um að betur verði skilgreint hvað er mannvirki og skilgreiningu 
á starfsmannabúðum, einnig er skýrara hvaða mannvirki þarf byggingarleyfi fyrir.

Um 17. gr. í frumvarpsgreininni er nýrri ríkisstofhun, Byggingarstofiiun, veittar 
mjög rúmar heimildir til að grípa inn í stjómsýslu sveitarfélaga. Gengur ákvæðið á 
svig við þá meginreglu að verkaskipting ríkis og sveitarfélaga skuli vera skýr og að 
sveitarfélögin beri ein ábyrgð á framkvæmd þeirra verkefna sem þeim eru falin 
samkvæmt lögum..
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