
# Alþingi 
Eríndi m  Þ ^3S/3ö<?<?

komudqgur 112 .  2 0 0 f
SAMBAND I SL ENS KR A SVEITARFELAuA

Alþingi umhverfisnefnd Reykjavík 11. ágúst 2008
Austurstræti 8-10
150 REYKJAVÍK 0802090SA/GB

Tilv.: 190
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375. mál.

Vísað er til bréfs umhverfisnefndar Alþingis, dags. 4. júlí sl., þar sem óskað er 
eftir umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um drög að nefndaráliti og 
breytingartillögum við ofangreint frumvarp.

Sambandið er í öllum meginatriðum sammála þeim breytingum sem nefndin 
leggur til á frumvarpinu. Sérstaklega lýsir sambandið ánægju með þær miklu 
breytingar á 9. gr. frumvarpsins (áður 8. gr.) sem nefndin leggur til. Þannig 
verða útlits- og formbreytingar byggingarleyfisskyldar en veitumannvirki 
verða áfram undanþegin byggingarleyfi. Virkjanir verða háðar byggingarleyfi 
sveitarfélags í stað Byggingarstofnunar. Einnig fagnar sambandið tillögu 
nefndarinnar um nýja 7. gr. þar sem kveðið er á um að sveitarstjórnir ráði því 
hvort byggingarnefnd starfi í sveitarfélaginu. Telur sambandið stjórnsýslu 
byggingarmála verða skýrari og skilvirkari nái þessar breytingar fram að 
ganga.

1. Ábendingar um breytingar.

Breytingarti11ögur nefndarinnar gefa tilefni til eftirfarandi ábendinga:

a. Athugasemd við 7. gr., 5. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr.

Nokkuð virðist skorta á samræmi milli ofangreindra frumvarpsákvæða. í 2. 
mgr. 9. gr. er þannig kveðið á um að byggingarfulItrúi gefi út byggingarleyfi 
að fengnu samþykki sveitarstjórnar. í 5. mgr. 8. gr. segir að sveitarstjórn geti í 
sérstakri samþykkt veitt byggingarfulltrúa almennt umboð til að gefa út 
byggingarleyfi til tiltekinna framkvæmda, sem nefndin virðist íhuga að 
takmarka við tilteknar, minniháttar framkvæmdir. Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. er 
sveitarstjórn jafnframt heimilt að starfrækja byggingarnefnd sem fjalli um 
byggingarleyfisumsókn áður en byggingarleyfi er gefið út. Samkvæmt 2. mgr. 
7. gr. getur sveitarstjórn ýmist ákveðið að allar eða einungis umsóknir um 
tilteknar gerðir mannvirkja skuli koma til umfjöllunar nefndarinnar. Þá er 
sveitarstjórn heimilt að gera það að skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfis að 
byggingarnefnd samþykki útgáfuna.

Að áliti sambandsins er mögulegt að einfalda framangreind ákvæði og er 
sérstaklega mikilvægt að skilyrði 2. mgr. 9. gr. um að fyrir liggi samþykki 
sveitarstjórnar leiði ekki til ástæðulausra tafa á útgáfu byggingarleyfa. 
Sambandið leggur því til eftirfarandi breytingar á tillögum nefndarinnar:

(i.) 7. gr. hljóði svo:

Sveitarstjórn er heimilt að setja ítarlegri reglur um fyrirkomulag stjórnsýslu 
byggingarmála en um getur í lögum þessum í sérstakri samþykkt sem birt skal

B o r g a r t u n i  3 0 ,  p ó s t h ó l f  8 1 0 0 ,  1 2 8  R e y k j a v í k ,  s í m i  5 1 5 4 9 0 0 ,  f a x  5 1 5 4 9 0 3 ,  s a m b a n d @ s  a m b a n d . i s , w w w . s a m b a n d . i s

http://www.samband.is


♦
f B-deild Stjórnartíðinda, eða í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins, sbr. 10. 
gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 45/1998. Samþykktin skal jafnframt skráð í rafrænt 
gagnasafn Byggingarstofnunar. í samþykktinni má meðal annars kveða á um 
hvort sérstök byggingarnefnd starfi í sveitarfélaginu. Sveitarstjórn getur í 
samþykktinni ákveðið að allar umsóknir um byggingarleyfi komi til 
umfjöllunar byggingarnefndar og/eða sveitarstjórnar eða einungis umsóknir 
vegna tiltekinna mannvirkjagerða. Sveitarstjórn er einnig heimilt að gera það 
að skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfis af hálfu byggingarfulltrúa að 
byggingarnefnd hafi samþykkt útgáfuna.
Sveitarstjórn ákveður fjölda nefndarmanna byggingarnefndar. Um 
byggingarnefndir og störf þeirra gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga eftir því sem 
við á.
Sveitarstjórn getur ákveðið að fela skipulagsnefnd eða annarri nefnd eða ráði 
stjórnsýslu byggingarmála, sbr. 1. mgr eða eftirlit með starfsemi 
byggingarfulltrúa, sbr. 4. gr.

Sveitarfélög geta haft samvinnu við nágrannasveitarfélög um starfrækslu 
byggingarnefnda og ráðningu byggingarfulltrúa á grundvelli sameiginlegrar 
samþykktar eða samnings.

(ii.) c.-liður breytingartillögu umhverfisnefndar við 8. gr. (áður 7. gr.) falli 
brott.

(iii.) 2. mgr. 9. gr. (áður 8. gr.) orðist svo:
Byggingarfulltrúi í viðkomandi sveitarfélagi gefur út byggingarleyfi, eftir 
atvikum í samræmi við samþykkt skv. 1. mgr. 7. gr., vegna hvers konar 
mannvirkjagerðar sem háð er byggingarleyfi skv. 1. mgr. og ekki er háð 
byggingarleyfi Byggingarstofnunar skv. 3. mgr., þar með talið vegna virkjana 
og annarra þeirra mannvirkja sem reist eru í tengslum við slíkar framkvæmdir.

Skýringar við breytingartillögu sambandsins:

í breytingartillögunum felst umtalsverð einföldun þar sem gert er ráð fyrir að 
sveitarstjórn í hverju sveitarfélagi geti sett sérstaka samþykkt þar sem kveðið 
er ítarlegar á um stjórnsýslu byggingarmála og valdheimildir byggingarfulltrúa 
gagnvart sveitarstjórn og/eða byggingarnefnd þar sem slík nefnd er starfrækt. 
Ef sveitarfélög ákveða að ráða sameiginlegan byggingarfulltrúa ganga þau frá 
samkomulagi eða setja þsameiginlega samþykkt, sbr. 5. mgr. 7. gr., og kveða 
jafnframt á um valdheimildir byggingarfulltrúa og kosningu byggingarnefndar, 
ákveði sveitarfélögin að slík nefnd skuli starfa. Jafnframt geta sveitarstjórnir 
ákveðið að fela tiltekinni nefnd, sem í flestum tilvikum yrði væntanlega 
skipulagsnefnd, að fara með stjórnsýslu byggingarmála.

Með þeim breytingum sem lagðar eru til á 7. gr. er óþarft að bæta við tveimur 
nýjum málsgreinum við 8. gr. (áður 7. gr.), líkt og umhverfisnefnd leggur til, 
þar sem kveðið yrði á um umboð byggingarfulltrúa í samþykkt skv. 1. mgr. 7. 
gr. Tekið skal fram að afstaða sambandsins er sú að ekki beri að takmarka í 
lögunum heimildir byggingarfulltrúa til að gefa út byggingarleyfi heldur sé 
það sveitarstjórnar að ákveða hve langt skuli gengið í valdframsali.
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Þá telur sambandið að skilyrði í breytingartiIlögu umhverfisnefndar við 2. 
mgr. 9. gr. áður (2. mgr. 8. gr.) um að fyrir liggi samþykki sveitarstjórnar áður 
en byggingarleyfi er gefið út, sé óþarft eða a.m.k. óskýrt hvað þar er átt við. 
Má það skilyrði ekki leiða til ástæðulausra tafa á útgáfu byggingarleyfis þegar 
öll skilyrði til útgáfu eru uppfyllt. Leggur sambandið því til nokkuð breytt 
orðalag í því ákvæði.

Loks virðist ekki vera ástæða til að kveða á um það í 5. mgr. 8. gr. frv. (áður 
7. gr.), sbr. breyti ngarti I lögu umhverfisnefndar, að afgreiðslur
byggingarfuIítrúa skuli færðar til bókar á næsta fundi sveitarstjórnar. í stærri 
sveitarfélögum geta afgreiðslur byggingarfulltrúa af þeim toga sem fjallað er 
um í frumvarpsákvæðinu verið fjölmargar og eiga slíkar upptalningar ekki 
erindi í fundargerðir sveitarstjórnarfunda. Eðlilegra væri að kveða á um það í 
samþykkt skv. 1. mgr. 7. gr. að slíkur listi skuli lagður fram á fundi 
byggðarráðs eða þeirrar nefndar sem sveitarstjórn hefur falið að hafa eftirlit 
með störfum byggingarfulltrúa.

2. Aðrar ábendingar

a. Um 3. mgr. 7. gr. (verður 3. mgr. 8. gr.)
Sambandið telur ástæðu til að minna á gagnrýni í umsögn sambandsins á þá 
breytingu sem fram kemur í 3. mgr. 7. gr. og 18. gr. frumvarpsins, að 
byggingarfuIItrúi skal hafa löggildingu sem hönnuður og einnig skuli 
starfsmenn hans sem starfa við byggingareftirlit hafa faggildingu til að yfirfara 
uppdrætti og framkvæma úttektir. Ef þessi skilyrði eru ekki fyrir hendi verður 
byggingarfulltrúi að fela löggiltri skoðunarstofu yfirferð uppdrátta og 
framkvæmd áfangaúttekta. Sambandið ítrekar þá beiðni að gerð verði sú 
breyting á fyrrnefnda ákvæðinu að við bætist orðin: „eða hafi
háskólamenntun og þekkingu á verksviði byggingarfulltrúa." Með þeirri 
breytingu yrði sveitarfélögum gert mögulegt að leggja áherslu á 
stjórnunarhæfileika fremur en fagþekkingu við ráðningu byggingarfulltrúa en 
á stærri embættum hefur byggingarfuIItrúi undirmenn með sérþekkingu á 
þeim sviðum sem heyra undir embættið.

b. Um 34. gr. (verður 35. gr.)
Öryggisúttektir eru nýtt verkefni slökkviliða sem ekki hefur verið 
kostnaðarmetið gagnvart sveitarfélögum. Sambandið leggur þunga áherslu á 
að slökkviliðum verði tryggð gjaldtökuheimild í lögum um brunavarnir til að 
standa straum af kostnaði við þátttöku í öryggisúttektum, verði sú skylda á 
annað borð lögfest. Nánar vísast um þetta atriði í umsögn sambandsins um 
frumvarp til laga um breytingu á lögum um brunavarnir og umsögn um 
breytingarti11ögur umhverfisnefndar við það frumvarp.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Uliuðjón Bragason 
sviðsstjóri lögfræðisviðs
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