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Frumvarpið barst Bændasamtökum íslands til umsagnar með bréfi frá umhverfisnefnd 
Alþingis dags. 29. febrúar sl.

Bændasamtök íslands leggjast gegn því að formlegt ákvörðunarvald á sviði 
mannvirkjamála verði fært úr höndum kjörinna fulltrúa sveitarfélaga, sbr. einkum 2. mgr. 4. 
gr. og 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins.

Nærtækari aðferð til að auka skilvirkni væri að rýmka framsalsheimild sveitarstjórna 
til byggingarfulitrúa, Iíkt og gert er í 2. mgr. 6. gr. frumvarps til skipulagslaga.

Veigamesta nýmælið í frumvarpi þessu er að sett verði á fót ný ríkisstofnun, 
Byggingarstofnun, sem í umsögn fjármálaráðuneytis er gert ráð fyrir að hafi 36 heilsárs stöðugildi 
og kosti 380 m.kr. á ári að reka, auk 136 m.kr. stofnkostnaðar. Hún yfirtaki Brunamálastofnun. Frá 
Neytendastofu flytjist eftirlit með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga í mannvirkjum. 
Frá Vinnueftirlitinu flytjist eftirlit með lyftum. Eftirlit skv. reglugerð um viðskipti með 
byggingarvörur verði hjá Byggingarstofnun. Þá á Byggingarstofnun annast aðgengismál.

Nettófjölgun ársstarfa 22 og útgjalda 190 m. kr. á ári. Þessum 190 m. kr. á, skv. 37. gr., að 
ná með því að leggja á nýjan skatt, byggingaröryggisgjald, er greiðist sem hlutall af 
vátry ggingarfj árhæð allra brunatryggðra fasteigna og lausafjár í landinu.

Bvggingamefhdir verði laeðar niður oe sveitarstiómir komi ekki með beinum hætti að 
stiómsvslu bvggingarmála. Byggingarfulltrúrar verði sjálfstæðir embættismenn sem gefi út 
byggingarleyfi og framkvæmi byggingareftirlit. Byggingarfulltrúamir verði ráðnir og laun þeirra 
greidd af sveitarstjóm en aflað með þjónustugjöldum skv. gjaldskrá með sama hætti og nú er.

Byggingafulltrúamir virðast ekki eiga að sæta húsbóndavaldi sveitarstjóma, en í þess stað 
mjög virku eftirlits- og boðvaldi Byggingarstofinmar, því skv. 17 gr. frumvarpsins mun 
Byggingarstofnun geta ómerkt gjörðir þeirra og gefið út eða fellt úr gildi byggingarleyfi eða vottorð 
sem þeir gefa út. Eftir þessu verða byggingarfulltrúamir stjómsýslulega séð starfsmenn 
Byggingarstofiiunar. Samt sem áður verða þeir ráðnir af sveitarstjóm og launaðir af henni. Með fé 
sem aflað er með þjónustugjöldum sbr. 38. gr., sem þeir sjálfir munu venjulega innheimta sbr. 40. 

g r ' Líta verður á frumvarpið sem skref í átt til markaðsvæðingar byggingareftirlits, sjá 3. mgr. 7. 
gr. og 18. gr. Ef sveitastjómir koma ekki lengur að stjómsýslu byggingarmála, hvað er þá eðlilegra 
en að þær losi sig sem mest við þennan málaflokk og semji við löggilta skoðunarstofu, jafnvel um 
allt byggingareftirlit. Um það skal eigi spáð hvort slíkt mimi leiða til aukins kostnaðar fyrir 
byggingaraðila, en minnast má þess að skoðunargjald bifreiða tvöfaldaðist á skömmum tíma þegar 
bifreiðaskoðun var einkavædd. Efni væru til að rifja upp fleiri samanburðardæmi.
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Umsögn:

1. Það skal ekki dregið í efa að skipan sú, sem mælt er fyrir um í frumvarpinu, sé til þess fallin að 
auka skilvirkni og samræmi.

2. En á það er að líta að skilviknin hefur þegar verið aukin í þeim sveitarfélögum þar sem nýtt
hefur verið heimild 4. mgr. 39. gr. skipulags- og byggingarlaga til þess að fela
byggingarfulltrúum fullnaðarafgreiðslu minniháttar mála. Almenn framsalsheimild er einnig 
fyrir hendi í 44. gr. sveitarstjómarlaga. Þessa framsalsheimild sveitarstjóma til
byggingarfulltrúa mætti árétta og útfæra nánar í frumvarpinu, líkt og gert er í 2. mgr. 6. gr. 
frumvarps til skipulagslaga. Fela byggingarfulltrúa fullnaðarafgreiðslu þeirra mála er eingöngu 
varða tæknileg efhi, svo sem útgáfu byggingarleyfa, þegar hann hefur gengið úr skugga um að 
skilyrðum sé ftillnægt.

3. Þrátt fyrir það að skipulagsvaldið, nema um Landsskipulag, verði áfram hjá sveitarfélögum skv. 
framlögðu frumvarpi til skipulagslaga, þá er ljóst að með því að færa alla stjómsýslu og 
ákvörðunarvald í byggingarmálum frá byggingamefndum og sveitarstjómum til 
byggingarfulltrúa sem heyra undir Byggingarstofnun, þá er verið að skerða forræði sveitarfélags 
á málefni er varðar stórmiklu um þróun og uppbyggingu þess sjálfs.

4. Byggingamefndimar hafa verið ábyrgðaraðilinn, þótt sveitarstjómir staðfesti fundargerðir
þeirra, og bakhjarl og húsbóndi byggingarfulltrúans. Samkvæmt frumvarpinu mun
Byggingarstofnun taka við því hlutverki.
Hlutverk byggingamefiida og byggingarfulltrúa hefur í raun verið mun víðtækara en að sinna 
byggingatæknilegum málefnum, í þeirra höndum hefur verið útfærsla skipulagsskilmála og þar 
með að verulegu leyti útlit og yfirbragð mannvirkja. Þá hafa byggingamefiidir víða annast 
lóðaúthlutun í raun og staðið vaktina um flest það er að mannvirkjamálefiium lýtur. 
í byggingamefndum hafa undantekninga setið fleiri eða færri kjömir úr hópi byggingarmanna, 
sem auðveldað hefur samskiptin milli byggingariðnaðarins og stjómvalds þess er með 
byggingarmálefni fer. Fulltrúavalið í skipulagsnefndimar hefur síður verið með þeim hætti. 
Enda ágreiningsefni milli skipulagsnefnda og byggingamefnda alþekkt, venjulega um það hvort 
líta beri til hagkvæmni, kostnaðar.

5. Bændasamtök íslands leggjast gegn því að formlegt ákvörðunarvald á sviði mannvirkjamála 
verði fært úr höndum kjörinna fulltrúa sveitarfélaga, sbr. einkum 2. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 8. gr. 
frumvarpsins. Lagt er til að framsalsheimild sveitarstjóma til byggingarfulltrúa verði áréttuð og 
nánar skýrð, líkt og gert er í 2. mgr. 6. gr. frumvarps til skipulagslaga.
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