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Efni: UMSÖGN AKUREYRARBÆJAR UM FRUMVARP TIL LAGA UM 
MANNVIRKI

Mál nr. 375. Lagt fyrir Alþingi á 135.1öggjafarþingi.

Akureyrarbæ heíur borist til umsagnar frumvarp til laga um mannvirki. Umsagnarfrestur er til 
11. apríl n.k.

Tekið er undir umsögn Samband íslenskra sveitarfélaga í megindráttum en þó er 
Akureyrarbær ekki sammála afstöðu Sambandsins hvað varðar 8. gr. laganna en þar er gert 
ráð fyrir að byggingamefndir verði felldar niður. Slík nefnd hefur ekki starfað hjá 
Akureyrarbæ í nokkur ár eða frá því bærinn varð að reynslusveitarfélagi 1994. Nánast öll 
byggingarmál eru nú þegar afgreidd af skipulags- og byggingarfulltrúa en vegna nýlegs 
úrskurðar USB var tekin upp sú venja að bæjarstjóm staðfesti fundargerðir afgreiðslufundar 
skipulags- og byggingarfulltrúa.
í frumvarpinu er nýrri ríkisstofnun, Byggingarstofnun, veittar mjög rúmar heimildir til að 
gríða inn í stjómsýslu sveitarfélaga. Gengur ákvæðið á svig við þá meginreglu að 
verkaskipting ríkis og sveitarfélaga skuli vera skýr og að sveitarfélögin beri ein ábyrgð á 
framkvæmd þeirra verkefiia sem þeim eru falin samkvæmt lögum.
Til að einfalda umsagnartextann vill Akureyrarbær einnig taka undir umsögn Bjarka 
Jóhannessonar sviðsstjóra skipulags- og byggingarsviðs Hafnarfjarðar en þar er tekið á 
flestum þeim þáttum sem þörf er á að gera athugsemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

Hér á efitir eru athugasemdir við einstaka greinar og liði í frumvarpinu ásamt spumingum við 
ýmiss ákvæði frumvarpsins:

5.gr. liður 8: gerð er athugasemd við að Byggingarstofhun gefí út leyfi fyrir framkvæmdir sem upptaldar eru 
í lið a. Ætti að vera á foræði sveitarfélaganna, dæmi sma'virkjanir eins og Glerárvirkjun.

8.gr, 1. mgr.: er eðlilegt að dreifikerfi rafmagns verði undanþegin byggingarleyfi?
8.gr, 5. mgr.: af hverju er þetta tiltekið sérstáklega? Eiga slílar breytingar að fara aðra leið en aðrar 

breytingar.
10.gr, 1. mgr: 3.mgr. 8gr. á við leyfi sem Byggingastofiiun veitir.
11 .gr, 1 .mgr: getur ekki líka verið um að ræða að prófa eitthvað sem ekki hefur verið gert áður, þannig að 

ekki sé bara um að ræða rökstuddan grun um að kröfior séu ekki uppfylltar.
12.gr, liður 4 og 5: hvaða tilvísun er í 3.mgr.?
13.gr, síðasta mgr.: af hverju er þetta undanskilið, t.d. fjarskiptalagnir?
19.gr, l.mgr.: vantar ekki að teljaupp byggingarfulltrúa í 1. mgr. líka? Sjá líka 2.mgr., ósamræmi.
23.gr.: er verið að fara fram á ISO 9000 vottun? ISO 9000 er gæðastjómunarkerfi sem snýst um að þú getir 

sannað að þú gerir það sem þú segist ætla að gera. Einungis 3 tugir fyrirtækja eru vottaðir á íslandi. 
26.gr, liður 1: þörf er á að skilgreina “einfalt” atvinnuhúsnæði ss. stærð þess nánar þar sem stórt 

atvinnuhúsnæði getur verið einfalt hvað varðar td. burðarvirki í þessu sambandi.
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26.gr, liður 3: skil ekki þennan lið -  eru í ósamræmi við fyrri tvo liðina.
30.gr.: sama og við gr. 23.
31 .gr.: sama og við gr. 23.
40.gr, 3.mgr.: ekki alltaf hægt að merkja vöruna, á líka við um hráefhi t.d. sement, breyta þess vegna "og 

meðfylgjandi" í "eða meðfylgjandi", sjá gr. 42, mgr. 3.
49.gr, 2.mgr.: af hveiju rýmri heimild til að geyma innheimt gjald en önnur opinber gjöld, t.d. vsk.? 
53.gr, 3.mgr.: er það sjálfgefíð að Byggingastofiiun fái afrit af öllum rannsóknargögnum lögreglu ?

Rannsóknargögn geta varðað fleira en það sem snýr að mannvirkinu. 
gr. 59, liður 3: verði gerð krafa um gæðakerfi vottað af faggiltri vottunarstofii getur það verið verulega 

íþyngjandi fyrir viðkomandi aðila.

Akureyrarbær áskilur sér rétt til að koma með ábendingar/athugasemdir á seinni stigum.

Virðingarfyllst
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