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Efni: Umsagnir SASS um þingmál nr. 374,375.og 376

Á fundi stjómar Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, sem haldinn var 2. apríl sl., var 
tekið fyrir erindi frá Umhverfisnefnd Alþingis, dags. 26. febrúar 2008, þar sem óskað 
var umsagnar um frumvarp til skipulagslaga, 374. mál, heildarlög, frumvarp til laga 
um mannvirki. 375. mál. heildarlög og frumvarp til laga um brunavamir, 376. mál, 
flutningur verkefna Brunamálastofnunar o.fl.

Eftirfarandi umsagnir voru samþykktar:

Frumvarp til skipulagslaga, 374. mál, heildarlög
Stjórn SASS er í meginatriðum samþykk efni frumvarpsins en gerir þó eftirfarandi 
athugasemdir:

í 10. gr. er fjallað um Landsskipulagsáætlun sem umhverfisráðherra skal leggja fram 
í formi þingsályktunartillögu að afloknum hverjum alþingiskosningum og skal 
áætlunin vera til 12 ára. Skv. frumvarpinu skulu sveitarfélög endurskoða staðfest 
skipulag sitt í samræmi við landskipulagsáætlun.Með þessu virðist freklega vegið að 
sjálfsákvörðxmarrétti sveitarfélaga. Stjóm SASS tekur undir sjónarmið sem komið 
hafa fram um að frekar skuli tala um Landsskipulagsstefnu en 
Landsskipulagsáætlun. Einnig sýnist brýnt að nánar sé skilgreint hvaða þátta 
Landsskipulagsstefnan skal taka til og hverra ekki.

137. grein kemur fram að þegar um er að ræða breytingar á mannvirkjum sem varða 
útlit og form skuli leita beint til sveitarstjórnar en ekki til byggingarfulltrúa. Það er 
því lagt í hendur umsækjanda að átta sig á hvort senda beri umsókn ti.1 
byggingarfulltrúa eða sveitarstjómar eftir því hvort breytingin hefur áhrif á 
burðarþol eða ekki. Þetta sýnist bjóða upp á misskilning og spurning hvort ekki sé 
heppilegra að allar breytingar á mannvirkjum séu háðar byggingarleyfi en 
byggingarfulltrúa falið að meta hvort afla þurfi umsagnar sveitarstjórnar.
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Frumvarp til laga um mannvirki, 375, mál, heildarlög. A
Stjórn SASS gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

Að mati stjómar SASS virðast sum ákvæði frumvarpsins ganga á svig við 
sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga og þannig í ósamræmi við ákvæði stjórnarskrár og 
Evrópusáttmála um sjálfsstjórn sveitarfélaga. Það á við um niðurlagningu 
byggingamefnda sem gengur á svig þá meginreglu að hið formlega sjómsýsluvald 
liggi ávallt hjá sveitarstjórn. Þá fær ný ríkisstofnun, Byggingarstofnun, heimildir til 
að hafa bein afskipti af stjórnsýslu sveitarfélaga, sem einnig brýtur í bága við skýra 
verkaskiptinu ríkis og sveitarfélaga, sem ríki og sveitarfélög hafa verið sammála um 
að stefna beri að.

í 8. gr. er kveðið á um að annað hvort byggingarfulltrúi eða Byggingarstofnun gefi út 
byggingarleyfi eftir eðli framkvæmda. Stjórn SASS telur óeðlilegt að 
Byggingarstofnim eigi að gefa út byggingarleyfi þar sem stofnunin skal hafa eftirlit 
með framkvæmd laganna. Þá er óskiljanlegt hvers vegna flutningskerfi raforku 
virðist eiga að vera undanþegið byggingarleyfi meðan önnur veitukerfi eru háð leyfi.

Frumvarp til laga um brunavarnir, 376. mál, flutningur verkefna 
Brunamálastofnunar o.fl.
Stjórn SASS er í meginatriðum samþykk efni frumvarpsins sem er að mestu til komið 
vegna nýrra mannvirkjalaga en telur þó nokkur atriði þarfnast nánari skoðunar.

í 8. gr. er lögð til sú breyting á 11. gr. núv. laga um brunavamir að björgun á 
fastklemmdu fólki úr mannvirkjum og farartækjum með sérhæfðum búnaði skuli 
vera eitt af verkefnum slökkviliðs. Stjórn SASS fagnar því að skilgreint sé hver skuli 
sjá um björgim á fastklemmdu fólki en minnir á að nauðsynlegt er að fjármagn fylgi 
þessum málaflokki sem er ærið kostnaðarsamur bæði hvað varðar búnað og rekstur. 
Þá hafa björgunarsveitir víða komið sér upp búnaði og þekkingu við að bjarga fólki 
úr mannvirkjum og ekki sjálfgefið að þeim verkefnum sé betur komið hjá 
slökkviliðum.

Umsögnunum er hér með komið á framfæri.

Virðingarfyllst,
f.h. SASS
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