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Efni: Umsögn um frumvarp tíl laga um mannvirki.

Vísað er til bréfs umhverfisnefndar Alþingis, dags. 26. febrúar 2008, þar sem óskað er eftir umsögn 
Bláskógabyggðar um frumvarp til laga um mannvirki,375. mál.

Sveitarstjóm Bláskógabyggðar tók erindið fyrir á fundi sínum þann 8. apríl 2008 og var eftirfarandi 
fært til bókar við afgreiðslu erindisins:

Frumvarp til laga um martnvirki.
Sveitarstjórí lagði fram drög að athugsemdum og skýrði málið.
Sveitarstjórn hafnar alfaríð framlögðu frumvarpi til mannvirkjalaga.
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að senda umræddar athugasemdir til nefndarsviðs 
Alþingis.

Með tilvísun til þessarar bókunar sveitarstjómar Bláskógabyggðar þá eru athugasemdir hennar 
eftirfarandi:

I) Inngangur.
Hér er verið að leggja fram frumvarp til heildarlaga um mannvirki, en þessu 
frumvarpi ásamt fi*umvarpi til skipulagslaga er ætlað að leysa af hólmi eldir lög um 
skipulags- og byggingarmál. Með þessu er verið að skilja byggingarmál frá 
skipulagsmálum. I þessari breytingu felst þó annar og alvarlegri hlutur, sem er í raun 
aðför að sjálfsákvörðunarrétti sveitarfélaga sem stangast á við Evrópusáttmála um 
sjálfstjóm sveitarfélaga. Brýn nauðsyn er á því að alþingismenn geri sér grein fyrir 
þeirri stöðu áður en frumvarpið í þessari mynd verður afgreitt sem lög frá Alþingi.
Þetta frumvarp til laga um mannvirki vega að einum af grundvallaratriðum 
sveitarfélaga líkt og fyrirliggjandi frumvarp til skipulagslaga.

Það sem einna helst sendur út af í þessu sambandi er yfirfærsla á hinu formlega 
ákvörðunarvaldi sveitarfélaga um byggingarmál frá sveitarfélögunum til 
byggingarfulltrúa. Jafiiframt er nýrri stofiiun, Byggingarstofiiun, færðar í hendur 
mikið valdsvið og möguleika á inngripi í stjómsýslu sveitarfélaga við ákveðnar 
aðstæður. Slíkt vinnulag stangast á við þá verkaskiptingu sem við lýði hefur verið 
milli ríkis og sveitarfélaga.

Þessar breytingar liggja svo djúpt að ljóst er að sveitarstjóm Bláskógabyggðar hefur 
verulegar áhyggjur af þeirri stöðu ef fyrirliggjandi fhunvarp yrði afgreitt sem lög frá 
Alþingi.
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II) Athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins.

II. kafli: Stjórnvold mannvirkjamála.
Ef fyrirliggjandi frumvarp til laga um mannvirki verður að lögum þá mun 
byggingamefndir leggjast af skv. núgildandi lögum. Aðkoma kjörinna 
sveitarstjómarmanna verður stórlega skert eða allt að algerlega. Sveitarstjóm 
Bláskógabyggðar leggst alfarið á móti þessari breytingu.

III. kafli: Byggingarleyfí.
í þessum kafla kemur skýrt fram að nýrri stofnun, Byggingarstofnun, er fært það 
hlutverk að gefa út byggingarleyfi fyrir sérstök mannvirki s.s. virkjanir og önnur 
mannvirki í tengslxim við þær. Þar að auki verður t.d. veitumannvirki, önnur en 
flutningskerfi rafveitna, orðin byggingarleyfisskyld. Byggingarstofnun verði látið í 
hendur það hlutverk að gefa út byggingarleyfi fyrir veitumannvirki sem eru í eigu 
sveitarfélaga. Af hveiju flutningskerfi rafVeitna eru undanþegin en ekki flutningskerfi 
vatnsveitna, fráveitna og hitaveitna sveitarfélaga er illskiljanlegt.
Sveitarstjóm Bláskógabyggðar leggst alfarið á móti þessum hugmyndum.

IV. kafli: Ábyrgð eiganda mannvirkis og framkvæmd byggingareftirlits.
í þessum kafla er greint frá hlutverki Byggingarstofnunar við eftirlit 
byggingarfulltrúa. Þessari nýju stofiiun er færð í hendur mikið vald og valdheimildir 
til inngrips í stjómsýslu sveitarfélaga. Þessi ráðstöfun brýtur verulega á 
sjálfstjómarrétti sveitarfélaga og samræmist ekki þeirri meginreglu sem í gildi er um 
verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga.
Þessu mótmælir sveitarstjóm Bláskógabyggðar harðlega.

III) Lokaorð.
Hér að ofan hafa verið tilgreind nokkur atriði sem sveitarstjóm Bláskógabyggðar gerir 
alvarlegar athugasemdir við. Þessar athugasemdir eru þó það alvarlegar og 
djúpstæðar að sveitarstjómin getur ekki annað en hafiiað alfarið framkomnu 
frumvarpi til laga um mannvirki þar sem það brýtur verulega á sjálfsforræðisrétti 
sveitarfélaga og jafiiframt gengur þvert á gildandi meginreglu um verkaskiptingu ríkis 
og sveitarfélaga.

Valtýr Valtýsson 
sveitarstjóri Bláskógabyggðar
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