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Eftirfarandi er umsögn Háskólans á Akureyri um frumvarp til laga um mannvirki, þskj. 
743 -  426. mál. Umsögnina gerði Valtýr Sigurbjarnarson sérfræðingur á 
Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri.

í fyrri drögum að frumvarpi var ekki gert ráð fyrir byggingamefndum, eins og er í 
núgildandi lögum. Það töldu margir sveitarstj órnarmenn, einkum í minni 
sveitarfélögum, horfa mjög til verri vegar. Nú hefur þessu verið breytt og er valkvætt, 
sbr. 7. gr. þar sem segir að sveitarstjóm sé heimilt að kveða á um að byggingamefhd 
starfí í sveitarfélaginu. Einnig að sveitarfélög geti haft samvinnu við 
nágrannasveitarfélög um starfrækslu byggingamefnda og ráðningu byggingaríulltrúa. 
Með þessu er komið til móts við sjónarmið mjög margra sveitarstjómarmanna.

Þó væri að hægt að skipuleggja stjómsýslu í þessum málaflokki með öðrum hætti og án 
bygginganefnda, en þá þyrfti að flestra mati að gera róttækar breytingar, stækka 
einingar og fækka þeimf þannig að innan hvers embættis störfuðu nokkrir tæknilega 
menntaðir fagmenn sem gætu borið saman bækur sínar. Við núverandi aðstæður þar 
sem víða er aðeins einn byggingarfulltrúi við hvert embætti væri það ekki heppilegt, 
þ.e. að vera án byggingarnefndar.
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Tvö atriði tel ég að mætti laga, þó það séu ekki efnislegar breytingar. 
r a) 5. gr.
I byrjun greinarinnar stendur: „Ríkið starfrækir stofnun, Byggingarstofnun. 
Byggingarstofnun hefur eftirlit með framkvæmd laga þessara og laga um brunavamir. 
Stofnunin skal tryggja samræmingu á byggingareftirliti og eldvarnaeftirliti og starfsemi 
slökkviliða um land allt 1 samráði við viðkomandi stjómvöld. Önnur helstu verkefni 
Byggingarstofnunar eru:“
Síðast í 5. gr. Segir: „Byggingarstofnun skal árlega gefa út skýrslu um stöðu og þróun 
mannvirkjagerðar í landinu.“
Þessi lokasetning virkar nánast eins og hluti af 17. tölulið.
Að mínu mati færi betur á því að lokasetningin væri hluti af fyrstu málsgrein og kæmi 
inn á eftir „viðkomandi stjómvöld“.

í e. Lið greinarinnar segir: „Rafiðnfræðingar geta fengið löggildingu sem hönnuðir
sémppdrátta á sínu sviði. Ráðherra setur stærðartakmarkanir veitna í reglugerð.“ 
Seinni hluti setningarinnar „Ráðherra setur stærðartakmarkanir veitna í reglugerð.“ 
hlýtur að eiga að vera sérstakur liður f., enda eiga stærðartakmarkanir veitna eklcert 
skylt við löggildingu rafiðnfræðinga.

b) 25.gr.

Virðingarfyllst, fyrír hönd HA,

Stefán B. Sigurðsson, rektor
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