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Frá Samorku, um mannvirkjafrumvarp (áhersla á að merkt atriði í 8. gr. fari út, eða 
öllu heldur að þau bœtist við upptalningu í lok 1. mgr. um undanþáguliði)

2. gr.
Gildissvið.

Lögin gilda um öll mannvirki sem reist eru á landi, ofan jarðar eða neðan, innan 
landhelginnar og efnahagslögsögunnar, sbr. þó 2. mgr. Lögin gilda um alla þætti 
mannvirkia. svo sem gerð burðarvirkja, lagnir. þ.m.t. nevsluvatnslagnir. hitalagnir. 
fráveitulagnir. raflagnir. loftræsilagnir, gaslagnir og öryggiskerfi, lyftur og 
lyftubúnað, íjarskiptabúnað, eldvamir og byggingarvörur, jafiit á markaði sem og í 
mannvirkjum. Lögin gilda einnig um gróður á lóðum, frágang lóða, girðingar í 
þéttbýli, skilti, gáma og leik- og íþróttasvæði.

1 aðrar en 
göngubrýr í þéttbýli.

8. gr.
Byggingarleyfisskyldar framkvæmdir.

Óheimilt er að grafa grunn fyrir mannvirki, reisa það, rífa eða flytja, breyta því, 
burðarkerfl þess eða lagnakerfum, eða breyta notkun þess nema að fengnu leyfi 
viðkomandi byggingarfulltrúa, sbr. 2. mgr., eða Byggingarstofnunar, sbr. 3. mgr.
Sama gildir um nvframkvæmdir við fráveitumannvirki og dreifí- og flutningskerfí 
hitaveitna. vatnsveitna og fiarskipta og brevtingar á slíkum mannvirkium. enda sé um 
að ræða meiri háttar brevtingar á hönnunarforsendum eða staðsetningu slíkra 
mannvirkia. Ráðherra getur í reglugerð kveðið á um að minni háttar mannvirkjagerð 
eða smávægilegar breytingar á mannvirkjum skuli undanþiggja byggingarleyfi. 
Undanþegin byggingarleyfi eru dreifi- og flutningskerfi rafVeitna.

Byggingarfulltrúi í viðkomandi sveitarfélagi veitir byggingarleyfi vegna hvers 
konar mannvirkjagerðar sem háð er byggingarleyfi skv. 1. mgr. og ekki er háð 
byggingarleyfi Byggingarstofnunar skv. 3. mgr.

Byggingarstofnun veitir byggingarleyfi vegna framkvæmda við eftirtalin 
mannvirki:

a. Virkianir og önnur þau mannvirki sem reist eru í tengslum við slíkar 
framkvæmdir.

b. Fráveitumannvirki og dreifi- og flutningskerfi hitaveitna. vatnsveitna og 
fiarskipta sem liggia innan fleiri en eins sveitarfélags.

Slys í uppsiglingu. Nýr kostnaður, er í dag unnið í góðu samstarfi 
veitufyrirtækja og byggingarfulltrúa, þekkingin hjá þeim fyrmefndu, yrði mjög 
dýrt að breyta þessu svona og gæti jafnframt kostað gríðarleg flækjustig og 
skriffmsku. Samband sveitarfélaga sammála Samorku um þetta. 
í flestum tilfellum um að ræða skylduverkefni sveitarfélaga, a.m.k. de facto ef 
ekki de juris. Þau eiga veitufyrirtækin. Eiga þau þá að sækja um 
byggingarleyfi hjá sjálfum sér með æmum viðbótartilkostnaði?
Þessi mannvirki eru áfram í eigu og rekstri þessara fyrirtækja, ekki spuming 
um neytendavemd, að aðilar kaupi gallaðar eignir, á ekki við.
Ótti við að nýtt byggingarleyfi muni leiða til nýrra fasteignagjalda, á hitaveitu- 
og stíflumannvirki (ekki undanþegin í lögum 4/1995 um tekjustofna 
sveitarfélaga né í lögum 6/2001 um skráningu og mat fasteigna).
Sveitarfélögin þó varla með hagsmuni af að innheimta fasteignagjöld af eigin 
hitaveitum, og varla sanngjamt að ný stíflumannvirki beri fasteignagjöld þegar 
eldri gera það ekki (byggingarleyfisskylda varla afturvirk), samkeppni.


