
Alþingi .
Erindinr.Þ / S * / * / * *

F V K T M f ^  komudagur /* . yT-e*#?
tL Æ  Mr±iy vX -  Samband sveitarfélaga íEyjafirði og Þingeyjarsýslum -
Strandgötu 29; 600 Akureyri; Sími 464-9933; kt. 561192-2199; Netfang evthing@.evthing.is

Akureyri 9. apríl 2008

Nefiidasvið Alþingis 
Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Stjóm Eyþings hefiir fengið til umsagnar írá umhverfisnefnd Alþingis 
frumvarp tíl laga um mannvirki, 375. mál, heildarlög. Stjómin samþykkti 
eftirfarandi:
Stjóm Eyþings lýsir andstöðu við fmmvarpið í núverandi mynd. I finmvarpinu 
felst óeðlilegt miðstýringarvald nýrrar ríkisstofhunar, Byggingarstofnunar, sem 
skerðir vemlega sjálfsákvörðunarvald sveitarfélaga. Með frumvarpinu fær 
Byggingarstofnun heimildir til beinna afskipta af stjómsýslu sveitarfélaga auk 
þess sem stofhuninni er falið að gefa út byggingarleyfi í ákveðnum tilvikum (8. 
grein). Slíkt gengur gegn sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga og er í andstöðu 
við skýra verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.
Með fmmvarpinu em byggingamefhdir sveitarfélaga lagðar niður og með því 
gripið inn í stjómsýslu sveitarfélaga. Stjóm Eyþings leggur áherslu á að 
byggingamefiidir verði áfram starfræktar en með svigrúm til að sveitarfélög 
geti sameinast um byggingamefiid. Stjómin telur einnig hugsanlegt að lögbinda 
megi starfssvæði byggingamefnda eða lágmarksíbúafjölda að baki þeim.
Stjómin leggur áherslu á að ekki verði komið á fót nýju gagnasafni (60. grein) 
fyrir Byggingarstofiiun heldur verði Landsskrá fasteigna útvíkkuð og þróuð 
áfram. Kveða þarf á um þetta í frumvarpinu. Byggingarfulltrúar um land allt 
skrá upplýsingar í Landsskrána sem virkar mjög vel gagnvart 
sveitarfélögunum.
Fari svo að fmmvarp um mannvirki verði að lögum og Byggingarstofnun 
komið á fót verður ekki við það unað að enn einn byggðastyrkurinn verði 
veittur höfuðborginni í formi nýrrar ríkisstofhunar. Nauðsynlegt er að kveðið 
verði á um það í frumvarpinu að stofiiunin skuli staðsett í skilgreindum 
landshlutakjama samkvæmt byggðaáætlun. Stjómin leggur til að í 5. grein 
verði kveðið á um að stofhunin verði staðsett á Akureyri.



Stjóm Eyþings vísar að öðm leyti, s.s. varðandi athugasemdir við einstakar 
greinar, til umsagnar Sambands ísl. sveitarfélaga um firumvarpið.
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