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Efni: Umsögn Akureyrarbæjar um frumvarp til laga um mannvirki, 426. mál.

Þskj. 743 - 426. mál. Lagt fyiir Alþingi á 138. löggjafarþingi 2009-2010.

Akureyrarbæ hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um mannvirki.

Tekið er undir umsögn Samband íslenskra sveitarfélaga í megindráttum en þó er 
Akureyrarbær ekki sammála afstöðu Sambandsins hvað vai'ðar 7. lið. umsagnar þeirra er 
Qallar um faggildingu byggingarfulltrúa. Akureyrarbær er sammála ákvæðum 3.mgr. 8.gr. og 
18.gr. fhimvarpsins en þar er lagt til að lögfestar verði menntunarkröfur sem gerðar eru til 
byggingarfixlltrúa og þar með sérhæfingu starfsmanna í málaflokknum.
Til að einfalda umsagnartextann vill Akureyrarbær einnig taka undir umsögn Félags 
byggingarfulltúa en þar er tekið á flestum þeim þáttum sem þörf er á að gera athugsemdir við 
einstakar greinar frumvarpsins. Þó er Akureyrarbær ekki sammála afstöðu FB er varðar 
lokamálsgrein 29. gr. en þar gert ráð fyrir að ábyrgðartrygging byggingarstjóra gildi í a.m.k. 5 
árfrá lokun þeirra framkvæmda sem hann stýrði.

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

5.gr. liður 3.: Breyíirtg á orðalagi málsgreinarinnar: "...að hafa eftirlit og yfírumsjön með 
aðgengismáium."

9.gr. l.mgr.: í málsgreininni segir að undanþegið byggmgarleyfi séu dreifíkerfi veitna og fjarskipta. 
Akureyrarbær telur nauðsynlegt að dreifikerfí verði annaðhvort byggingaleyfísskyld eða háð 
framkvæmdarleyfi samkv. skipulagslögum.

9.gr. 5. mgr.: Á þessi málsgrein ekki við í sambærilegum aðstæðum og er í núgildandi ÍÖgum um 
grermdarkyimingar ? Nægilegt væri að vísa í 44.gr. Skipulagslaga.
Tillaga að breytingu málsgreinarinnar ef ekki er vísað í 44.gr. Skipulagslaga: "Varði breyting á 
mannvirki, í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag er ekki fyrir hendi, útlit og form þess skal leita 
samþykkis skipulagsnefhdar áður en byggingarleyfí er veitt nema breyting sé óveruleg.”

11 .gr.: Lagt er til að bætt verði við nýrri málsgrein sem segir: "Samþykkt á byggingaráformum falla ú r 
gildi ef byggingaleyíi hefur ekki verið gefið út innan 12. mánaða frá samþykkt þeirra." 
Samsvarandi ákvæði eru í 5.mgr. 44.gr. núgildanda laga.
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27.gr. 3. mgr. og 28.gr. 5.mgr.: Skýra þarf betur út hvort fyrirtæki og stofnanir geti verið
byggingarstjórar víð eigin mannvirkjagerð eins og lesa má út úr 5.mgr. 28.gr. því málsgreinin virðist 
stangast á við 3. mgr. 27.gr.

30.gr. 1 .mgr: Breyting á orðalagi málgreinarinnar: "Hætti byggingarstjóri umsjón með framkvæmdum áður 
en lokaúttekt fer firam skal harrn tilkynna það á sannanlegan hátt til útgefanda byggingarleyfis og 
eiganda."

33.gr. l.mgr: Breyting á orðalagi málgreinarinnar: "Hætti iðnmeistari umsjón með verkþætti áður en verki 
er lokið skal byggingarstjóri sjá um að nýr iðnmeistari taki við störfum án tafar og tilkynna það 
útgefanda byggingarleyfis með undirskrift ábyrgðaryflrlýsingar."

33.gr. 2.mgr: Breyting á orðalagi málgreinarinnar: "Skal byggingarstjóri gera úttekt á þeim verkþáttum er 
fráfarandi iðnmeistari haföi umsjón með og skal úttekt undirrituð bæði af fráfarandi iðnmeistara, ef þess 
er kostur, og hinum nýja. Skila skal afriti af úttekt til útgefanda byggingarleyfis."

35.gr. 2.mgr,: Breyting á orðalagi málgreinarinnar: "Eigandi eða byggingarstjóri, fyrir hönd eiganda 
mannvirkis, skal óska eftir öryggisúttekt áður en það er tekið í notkun."

41 .gr. 3.mgr.: Ekki er alltaf hægt að merkja vöru s.s. hráefhi eins og sement. Þess vegna þarf að breyta 
orðalagi úr "og meðfylgjandr í "eða meðfylgjandi", þannig að hún verði f samræmi við 43. gr. 3.mgr.

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