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Efni: Umsögn um frumvarp til mannvirkjalaga, 375. mál.

Vísað er til erindis, dags. 26. febrúar, þar sem þess er óskað að Skipulagsstofnun veiti umsögn sína 
um framkomið frumvarp til mannvirkja. Skipulagsstofiiun gerir eftirfarandi athugasemdir:

í athugasemdum við 8. gr. frumvarpsins segir: Ennþá eru undanþegin byggingarleyfi dreifi- og 
flutningskerfi rafveitna, hafitir, vamargarðar og fyrirhleðslur, vegir og önnur 
samgöngumannvirki svo sem flugvellir, jarðgöng, vegskálar og brýr aðrar en göngubrýr í 
þéttbýli, en ábyrgð á eftirliti með hönnun þeirra er samkvœmt lögum á herðum annarra aðila, svo 
sem Orkustofiiunar, Vegargerðarinnar og Siglingastofiiunar.

Skipulagsstofiiun bendir á að í 8. gr. frumvarpsins er einungis tekið fram að undanþegin 
byggingarleyfi séu dreifi- og flutningskerfi rafveitna, en ekkert er minnst á áðumefhdar 
framkvæmdir. Að mati stofhunarinnar eru nauðsynlegt að taka það skýrt fram í lagaákvæðinu 
sjálfu ef ætlunin er sú að þær framkvæmdir sem taldar eru upp í greinargerð verði undanþegnar 
byggingarleyfi, en svo er ekki að óbreyttu.

í b-lið 3. mgr. 8. gr. kemur einnig fram að að Byggingarstofnun veiti byggingarleyfi vegna 
fráveitumaxmvirkja og dreifi- og flutningskerfa hitaveitna, vatnsveitna og fjarskipta sem liggja 
innan fleiri en eins sveitarfélags. í athugasemdum við 8. gr. kemur fram að nánar verði útlistað í 
reglugerð hvaða framkvæmdir af þessu tagi verði byggingarleyfisskyldar. Skipulagsstofnun telur 
of óljóst hvaða framkvæmdir verða byggingarleyfisskyldar og hvaða framkvæmdir verða 
framkvæmdaleyfisskyldar. Bendir stofiiunin á að í núgildandi byggingarreglugerð nr. 441/1998 eru 
ítarleg ákvæði um hvaða gögn skuli fylgja byggingarleyfisumsóknum, svo sem ákveðin 
hönnunargögn, uppdrættir, umsagnir o.s.frv. Skipulagsstofiiun telur að óskýrt kunni að vera hvaða 
gögn skuli fylgja ef sótt er um byggingarleyfi t.a.m. fyrir dreifi- og flutningskerfum hitaveitna og 
fjarskipta, og að það geti orðið til erfiðleika. Stofiiunin telur því nauðsynlegt að leyfisskylda sé 
skýrð nánar í lögum.
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