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2. Frumvarp til laga um mannvirki, 375. mál:
Bæjarstjórn Grundarfjarðarbæjar tekur heilshugar undir þær athugasemdir sem gerðar verða 
af hálfu stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Bæjarstjórnin bendir sérstaklega á athugasemdir varðandi sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga í 
málum sínum. Svo virðist sem að með frumvarpinu sé stefnt að því að færa núverandi 
stjórnsýslu sveitarfélaga á sviði byggingamála til ríkisstofnunar og embættismanna sem lúta 
ekki boðvaldi sveitarstjórnanna nema að nafninu til. Þessi áform þarf að íhuga nánar og 
skilgreina á hvaða vanda er verið að taka með þessum nýmælum í frumvarpinu. Helst þarf 
að leita að öðrum úrræðum varðandi fyrirkomulag við útgáfu byggingaleyfa og 
byggingaeftirlit en þeim sem kveðið er á um í frumvarpinu. Ekki er þó amast við því að 
gerðar verði auknar kröfur til faggildingar úttektar- og eftirlitsaðila samhliða auknum kröfum 
til byggingaaðila.

Samkvæmt ákvæðum frumvarpsins er stefnt að því að setja upp Byggingarstofnun. 
Byggingarstofnun er ætlað mikið hlutverk og að sumu leyti ætlað að taka yfir stjórnsýslu 
sveitarstjórnarstigsins. Stofnuninni er ætlað, samhliða því að vera eftirlitsaðili með 
ákvörðunum byggingafulltrúa sem starfa eiga á ábyrgð sveitarstjórna, að veita byggingaleyfi 
vegna fjölmargra mannvirkjategunda innan sveitarfélaganna. Spyrja má hvort 
Byggingarstofnun hafi einnig eftirlitshlutverk með eigin leyfisveitingum? Endurskoða þarf 
þessi áform og huga frekar að því að efla með nýrri löggjöf þessa starfsemi innan 
sveitarfélaganna og fela Byggingarstofnun eingöngu eftirlits- og leiðbeiningarhlutverk líkt og 
á við að miklu leyti um Skipulagsstofnun.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að sveitarstjórnir ráði byggingafulltrúa til starfa, sjái þeim fyrir 
starfsaðstöðu og beri ábyrgð á störfum þeirra. Þeir heyra þó hvergi til í stjórnsýslu 
sveitarfélaganna að öðru leyti, þ.e. þeir bera ákvarðanir sínar ekki undir neina lögskipaða 
aðila innan sveitarfélags. Boðvald um þetta embætti virðist eingöngu í raun eiga að vera hjá 
Byggingarstofnun. Svo virðist sem hlutverk sveitarstjórna verði skv. frumvarpinu að bera 
kostnað við embætti byggingafulltrúa og bera ábyrgð á öllu sem þeir gera. Áhrif 
sveitarstjórna á ákvarðanir byggingafulltrúa verða þó nánast alfarið bundin við þau ákvæði 
sem gilda í skipulagsáætlunum hverju sinni. Ef talið er nauðsynlegt að koma byggingaeftirliti 
upp með þeim hætti sem frumvarpið gerir ráð fyrir, er þá ekki skilvirkara að byggingafulltrúar 
verði alfarið ríkisstarfsmenn og málaflokkurinn í heild flytjist til Byggingarstofnunar með 
öllum þeim kostnaði sem tilheyrir þessu sviði?

Ekki er skýrt hvers vegna nauðsynlegt er talið að leggja niður bygginganefndir nema með því 
einu, að ekki er nú skilyrt, að i þeim sitji eingöngu hönnuðir eða aðrir faggiltir aðilar með 
sérþekkingu á byggingamálum. Minnst er á, að umfjöllunarefni bygginganefnda sé tæknilegs 
eðlis sem mörg hver krefjast sérþekkingar og því ekki talið rétt að leggja slík málefni fyrir 
almenna borgara. Bent skal á, að þannig er einnig sem dæmi háttað um heilbrigðisnefndir, 
en þær eru taldar bærartil þess að fjalla um vandasöm mál sem krefjast sérþekkingar. 
Stjórnsýslunefndir eins og bygginganefndir, heilbrigðisnefndir, félagsmálanefndir og 
barnaverndarnefndir afla sér einfaldlega umsagna og leiðbeininga sérfræðinga hvenær sem
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þörf gerist, en með tilvist þessara nefnda er almenningi/íbúum tryggt aðgengi að 
stjórnvaldsákvörðunum. Þetta fyrirkomulag, sem gilt hefur um langan aldur, þ.e. aðkoma 
almennra borgara að ákvarðanatöku stjórnvaldsaðila, hefur verið talið hornsteinn í því 
lýðræðiskerfi sem byggst hefur upp í vestrænum ríkjum. Einvaldsherrum á fyrri hluta 19. 
aldar var afar óljúft að fallast á að lýðurinn fengi að koma saman á þingum og hafa áhrif á 
ákvarðanatöku þeirra. Þeir töldu vald sitt komið frá Guði og að þeir einir vissu. Það var talið 
til mikilla framfara að afnema einveldi þeirra á sínum tíma og er sú skoðun ennþá bjargföst í 
hugum flestra. Ekki er talið rétt að koma upp einhverju formi slíkra einvaldsherra á ný.

Skoða þarf betur hvaða mannvirki eiga að vera undanþegin byggingaleyfum. Ekki er t.d. skýrt 
hvers vegna raforkuvirki skuli vera undanþegin byggingaleyfum en ekki önnur 
veitumannvirki. Bent er á það að bygging hafna og annarra samgöngumannvirkja eru ekki 
lengur eingöngu á höndum opinberra aðila og af þeirri ástæðu er ekki ástæða til að 
undanþiggja þau byggingaleyfum.
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