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Frumvarpið barst Sambandi fslenskra sveitarféiaga til umsagnar með 
tölvubréfi frá umhverfisnefnd Alþingis, dags. 10. mars sl. og er 
umsagnarfrestur veittur til 26. mars. Að beiðni sambandsins var fresturinn 
framlengdur til 7. apríl. Skipulagsmáianefnd sambandsins fjallaði um málið á 
fundi sínum 25. mars og umsögnin var einnig tekin ti! umfjöllunar á fundi 
stjórnar sambandsins sem haldinn var 26. mars.

1. Almennt
Um er að ræða frumvarp ti! nýrra heildar!aga um mannvirkjagerð, sem 
jafnframt fela í sér aðskilnað skipulags- og byggingarmála. Sá aðskilnaður, 
ásamt áformum um að setja á laggirnar nýja ríkisstofnun, Byggingarstofnun, 
hefur verið umdeildur og ska! minnt á að þær hugmyndir nutu ekki stuðnings 
Sambands íslenskra sveitarféíaga við undirbúning frumvarpsins. Sambandið 
tók þrátt fyrir það virkan þátt í starfi nefndar sem gerði tillögu að frumvarpi en 
við þingiega meðferð málsins gerði sambandið fjöImargar athugasemdir við 
frumvarpið. Einkum var gagnrýnt að ákvæði frumvarpsins skertu 
sjálfsákvörðunarrétt sveitarféiaga, m.a. með ákvæðum um verksvið nýrrar 
stofnunar og ákvæðum sem heimiiuðu inngrip í stjórnsýslu sveitarfélaga.
í því frumvarpi sem nú er lagtfram, sem og í frumvarpi til skipulagsiaga, hefur 
verið tekið mun meira tillit en áður til sjónarmiða sveítarfélaga. Þar munar 
mestu um að ákvæði III. kafla frumvarps tii skipulagsíaga, sem fjaliar um 
landsskipulagsstefnu, hefur tekið grundvallarbreytingum. Af þeirri ástæðu 
styður sambandið að frumvarpið verði að lögum en ieggur þó áherslu á að 
við afgreiðslu þess verði gerð sú breyting að sveitarfélögum verði tryggð 
aðkoma við afgreiðslu Byggingarstofnunar á umsóknum um byggingarleyfi á 
strandsvæðum, sbr. iið 4 hér á eftir.
í þessari umsögn verður farið yfir þau atriði sem helst varða sveitarféiögin, en 
mörg þeirra hafa skýrst og tekið breytingum til hins betra við vinnslu 
frumvarpsins. Einnig verða settar fram ábendingar um nokkur atriði sem 
sambandið telur þurfa nánari skoðunar við.

2. Um markmið, gildissvið og skilgreiningar frvv 1.-3. gr. og vföar
Markmiðsákvæði 1. gr. frv. eru tiitöluiega gagnorð og mun það eflaust hafa 
þýðingu við framkvæmd laganna. Rétt er hins vegar að benda á að séu of 
mörg og óiík sjónarmið tiltekin við skýringu á markmiðsákvæðum ieiðir það 
einatt tii þess að orðaiagið missir marks. Þannig er m.a. áhorfsmái hvernig 
reynast muni að framfylgja sjónarmiðum um sjálfbæra þróun og réttindi 
tiltekinna hópa við framkvæmd mannvirkjaiaga. Pá skiptir ekki síður máli í
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þessu sambandi, að ætla verður settum markmiðum að hafa áhrif við setningu 
reglugerða og annarra stjórnvaidsfyrirmæla á grundvelii laganna. Það stingur 
því í stúf að ekki skuii vísað tii markmiðssetningar í reglugerðarákvæði 
Íaganna (60. gr.)
Sambandið bendir sérstaklega á að markmið frumvarpsins um að mannvirki 
séu hönnuð og byggð þannig að þau henti ísienskum aðstæðum (b-liður 1. 
gr.) kallar á að útfærslan geti verið mismunandi eftir Íandssvæðum. Af þeirri 
ástæðu virðist rétt að halda til haga í nýjum iögum þeirri heimiíd sem nú er í 
6. mgr. 37. gr. gildandi iaga, þ.e. að sveitarstjórn geti sett staðbundna 
samþykkt með viðbótarreglum við þær regiur sem byggingarreglugerð hefur 
að geyma. ítariegri ákvæði að þessu leyti geta tekið til friðunar eldri byggðar 
og trjágróðurS/ girðingar umhverfis lóðir og um uppsetningu augiýsingaskilta 
og um önnur atriði er ráðast af staðbundnum aðstæðum eða viðhorfum. 
Mikilvægt er að iagastoð sé fyrír ákvæðum af þessu tagi, þar sem ýmis ákvæði 
frv. byggjast í ríkum mæii á matskenndum atriðum, sbr. t.d. þá skiigreiningu 
að stór skiiti teljist tii mannvirkja (10. ti. 3. gr.) Vakin er athygli á að 
staðbundin ákvæði um byggingarhraða geta ekki síður byggst á markmiðum 
byggingariaga en skipuiagsiaga en í 5. mgr. 14. gr. frumvarpsins er iátið við 
það sitja að vísa til skipulagslaga.
Varðandi gildissvið iaganna er jákvætt að mati sambandsins að tekin eru af 
tvímæli um að mannvirkjalög skuii gilda um gáma. Töluverð óvissa hefur ríkt 
um framkvæmd gildandi Íaga að þessu leyti og fagnaðarefni að sjá efni 2. gr. 
frv. að þessu leyti sem og gjaidtökuheimiid vegna stöðuleyfa í 51. gr. frv. 
Sveitarféiögin hafa mjög kailað eftir slíkri heimild og þá jafnframt að gjaldtaka 
auðveidi sveitarféiögunum að framfylgja stefnu sem þau hafa markað um 
notkun gáma, m.a. sem geymslurými fyrir atvinnustarfsemi.
Umhugsunarvert er að í þéttbýli taka iögin einungis til göngubrúa, sbr. 
niðuriag 2. mgr. 2. gr. Rök standa hins vegar til þess að íögin gildi um aiiar 
brýr í þéttbýli, enda rík ástæða tii þess að faglega sé staðið að undirbúningi 
slíkrar mannvirkjagerðar.
Skilgreiningar í frv. eru vel unnar og taka mið af réttarþróun undanfarinna ára, 
sbr. um starfsmannabúðir f 21. ti. 3. gr. Rétt er þó að vekja athygli á því að 
óijóst kann að vera hvenær framkvæmd er „jarðföst", sbr. skiigreiningu á 
mannvirki í 10. tl. Ennfremur kann að vera ástæða tii þess að taka inn fieiri 
skilgreiningar m.a. á hugtakinu „hönnun". Ákvæði frv. nota hugtakið almennt 
{sbr. t.d. 13. gr.) en mikiivægt getur verið að tryggja að framkvæmdin sé í 
samræmi við ólíkan tiigang, þ.e. hönnun geti verið í þágu eldvarna 
(brunahönnun), aðgengis og frágengis (ferlihönnun) og þess að húsnæði mæti 
stöðium um hijóðvist (hijóðvistarhönnun). Sambandið tekur í þessu efni undir 
athugasemdir Félags byggingarfulitrúa, sem einnig hefur komið fram með veí 
unnar tillögur að skiigreiningum umræddra hugtaka.
Með sama hætti kunna að vera rök tii þess að nefna rammaskipuiag í 
skilgreiningu á skipulagsáætlunum, sbr. 19. tl. 3. gr.
Með frv. er gert skýrara en áður hvaða mannvirki þurfa byggingarieyfi og er 
tekið undir sjónarmið í skýringum við 3. gr. frumvarpsins að híbýii sem ætíuð 
eru tii dvalar á sama stað í 4 mánuði eða iengur eigi að vera háð
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byggingareftirliti. Sem dæmi má nefna starfsmannabúðir vegna 
mannvirkjagerðar o.fi. sem ekki hafa verið háðar byggi ngareftirl iti. Einnig er 
tekinn af vafi um að mannvirki á eða \ hafi falli undir iögin, svo sem 
fiskeldiskvfar, borpailaro.fi.

3. Um skráningu og umsýslu gagna, 5., 16. og 61. gr. frv.
Einn af mikilvægustu þáttum frumvarpsins snýr að skráningu og umsýslu 
gagna. Ákvæðin þar að íútandi eru hins vegar ails ekki nógu skýr og er 
umhverfisnefnd hvött til þess að skoða sérstaklega hvernig ráðgert er að 
gagnagrunnar málaflokksins byggist upp. Bent er á að í dag eru upplýsingar 
um mannvirki færðar í gagnasöfn bæði byggingarfulitrúa og Fasteignaskrár 
íslands. Nauðsynlegt er að tryggja að sem minnst verði um tvískráningu og að 
væntanlegt gagnasafn Byggingarstofnunar byggist upp með aðgangi að þeim 
gögnum sem önnur embætti skrá. Sambandið íeggur á það mikia áhersiu að 
við gerð gagnasafnsins, að því leyti sem það varðar stjórnsýslu sveitarfélaga á 
sviði byggingarmála, verði farnar hagkvæmustu leiðir sem völ er á.
Sambandið telur það sjálfsagt fyrirkomulag að byggingafulltrúar og slökkvilið 
skuli hafi endurgjaldslausan aðgang að þeim hluta gagnasafns væntanlegrar 
Byggingarstofnunar sem aðrir aðilar skrá og varðar mannvirki og 
mannvirkjagerð í þeirra umdæmi. Mikilvægt er hins vegar að lagt verði mat á 
kostnað byggingarfulitrúaembætta og slökkviliða komi til þess að skrá verði 
fyrirliggjandi gögn þeirra í nýjan samhæfðan gagnagrunn.
Ennfremur er vert að benda á að skoðunarstofur, sem starfræktar verða á 
grundvelli laganna, munu hafa eigin gagnasöfn, sbr. m.a. 16, gr. Nauðsynlegt 
er að kveðið verði skýrt á um það í lögum að byggingarfulltrúar hafi aðgang 
að þessum gögnum skoðunarstofa.

4. Um mannvirkjagerð í hafi, sbr. 3. mgr. 9. gr.
í 3. mgr. 9. gr. er lagt til að Byggingarstofnun veiti byggingarleyfi vegna 
mannvirkja á hafi utan sveitarféíagamarka, Að áliti sambandsins er ákvæðið 
framfaraskref, því til þessa hafa slík mannvirki ekki verið byggingarleyfisskyld. 
Sambandið teiur þó að lágmarki nauðsynlegt að gera þá breytingu að 
sveitarstjórnum verði tryggður umsagnarréttur við afgreiðslu umsókna um slík 
leyfi. Eðlilegt er að við umfjöilun umhverfisnefndar um þetta ákvæði verði 
litið til nýlegrar breytingar á lögum um ieit̂  rannsóknir og vinnslu kolvetnis, 
nr. 13/2001/ sbr. lög nr. 166/2008, þar sem sveitarstjórnum er tryggður 
umsagnarréttur ef sótt er um íeyfi á svæði sem er innan einnar sjómfiu frá ytri 
mörkum netlaga. Með svipuðum hætti ætti að kveða skýrt á um skyldu 
Byggingarstofnunar til samráðs við hlutaðeigandi sveitarstjórnir f a-lið 3. mgr. 
9. gr. áður en stofnunin tekur afstöðu tii umsóknar um byggingarleyfi vegna 
framkvæmda á strandsvæðum.
Það hiýtur að skipta sveitarféiögin og íbúa þeirra verulegu máli hvort 
starfsemi á borð við fiskeidi eða vindmyliugarða sé ieyfð við strönd eða á 
fjörðum og því nauðsynlegt að þeim sé tryggð aðkoma að ákvörðunum um 
hvort slík starfsemi sé yfirleitt ieyfð. Þessa er þó ekki nærri aiStaf gætt og 
bendir sambandið á frumvarp tii laga um skeidýrarækt {þskj. 911-522. mál)
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sem nærtækt dæmi um skeytíngaríeysi í garð sveítarfélaga varða ndi 
leyfisskylda starfseml á strandsvæðum.

5. Um stjórnsýsiu málaflokksins, ábyrgð, réttindi og skyldur
í fyrirliggjandi frumvarpi hefur verið tekið tiíiit til athugasemda sem fram 
komu á fyrri stigum og vörðuðu stjórnsýslu málaflokksins. í fáeinum tilvikum 
hefur hins vegar enn ekki verið brugðist við ábendingum sem að mati 
sambandsins eru tii þess failnar að gera málsmeðferð og valdmörk skýrari. Þá 
hafa einnig komið f )jós við yfirferð fyrirliggjandi frumvarps nokkur atriði sem 
betur mættu fara:
a. ítrekuð er breytingartillaga sambandsins frá ágúst 2008, um eftirfarandi 
viðbót við 7. gr. frv. (um byggingarnefndir):
Sveitarstjórn getur ákveðið að fela skipuiagsnefnd eða annarri nefnd eða ráði 
stjórnsýsiu byggingarmáia, sbr. 7. mgr, eða e ftiriit með starfsemi 
byggingarfuiltrúa, sbr. 4. gr.

b. í 8. gr. um samstarf sveitarfélaga væri rétt að taka afstöðu tii þess hvort 
sveitarfélag geti faiið öðru sveitarfélagi að fara með stjórnsýslu f 
málaflokknum skv. þjónustusamningi.
c. í 4. mgr. 8. gr. er ákvæði, óbreytt frá gildandi íögum, um að starfsmönnum 
byggingarfulltrúaembætta sé óheimilt að vinna störf sem komið geta til 
afgreiðslu f umdæmi hans. Ástæða er til að skoða að hiiðstætt bannákvæði 
gildi um starfslið Byggingarstofnunar.
d. Varðandí hlutverk úrskurðarnefndar skipuíags- og byggingarmála er vfsað 
til umsagnar sambandsins um frv. til skipulagslaga. Það getur þó verið 
hagsmunamál fyrir sveitarfélög og fbúa þeirra að fá hnekkt niðurstöðum 
úrskurðarnefndarinnar enda geta úrskurðir hennar haft mikil áhrif á stefnu 
sveitarstjórna f skipulagsmáium. Mörg dæmi eru um að málsaðilar telja sig 
ekki hafa fjárhagslegt bolmagn til að skjóta úrskurðum nefndarinnar til 
dómstóla þrátt fyrir að niðurstaðan kunni að vera umdeilanieg. Þvf hefur 
sveitarstjórn f sumum tilvikum þurft að hlfta úrskurði sem hún kann þó að 
vera algerlega ósammála og fara f bága við almannahagsmuni. Sú staðreynd 
að sveitarstjórnir hafi ekki málskotsrétt til dómstóla takmarkar ótvfrætt 
möguíeika þeirra til þess að uppfylla skyldu sfna til að framfylgja 
skipulagslögum og lögum um mannvirki. Sambandið leggur þvf til að við 52. 
gr. þess frumvarps bætist ný málsgrein er hljóði svo: Sveitarstiórn er heim iit 
að höfða m ái tiiþess að krefiast ógildingar á úrskurði nefndarinnar.

Sveitarfélögin hafa margoft lýst yfir áhyggjum sfnum og óánægju með langan 
afgreiðsiutfma úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála. Nauðsyniegt er 
að taka á þeim vanda, sem bæði getur valdið almenningi og sveitarfélögum 
miklum óþægindum og kostnaði.
e. f 1. mgr. 17. gr. er nauðsynlegt að kveða á um að samráð verði haft við 
byggingarfulitrúa og sveitarfélögin um gerð skoðunarhandbóka Byggingar- 
stofnunar.
f. í 2. mgr. 18. gr. er gert ráð fyrir þvf að Byggingarstofnun geti gefið út eða 
fellt úr gildi byggingarieyfi. Sú heimild fer í bága við giidandi vaidmörk og er
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ekkí til þess failin að efia réttaröryggi, Pá vekur ákvæðið upp grundvallar- 
spurningar um sjáIfsstjórnarrétt sveitarféiaga enda er hér vikið frá þeirri 
meginreglu að verkaskipting rfkis og sveitarfélaga skuli vera skýr og að 
sveitarfélögin beri ein ábyrgð á framkvæmd þeirra verkefna sem þeim eru 
falin samkvæmt iögum. Að áliti sambandsins er inngrip Byggingarstofnunar 
ónauðsynlegt og skal bent á að fyrir hendi er kæruréttur til úrskurðarnefndar 
skipulags- og byggingarmála sem ætti að nægja til að fá úrlausn f flestum 
ágreiningsmálum. Með sama hætti stingur f augun að sjá bindandi álit 
Byggingarstofnunar undanskilin endurskoðun úrskurðarnefndar, sbr. 2. mgr. 
17. gr. Sú skipan er ekki f þágu réttaröryggis og er eðlilegt að hún sé 
endurskoðuð.
g. Sambandið Iftur það jákvæðum augum að ákvæði um skyldur eigenda 
mannvirkja, hönnuða, byggingarstjóra og iðnmeistara eru gerð skýrari en f 
gildandi lögum. Er miðað við að hin endanlega ábyrgð sé hjá eiganda en 
einstakir fagaðilar beri ábyrgð gagnvart eiganda.
Bent er á að breytingar á kröfum til ábyrgðaraðila kunna að reynast 
fþyngjandi þannig að það hafi áhríf á byggingarkostnað. Viðleitni til þess að 
gæta jafnvægis f þessu efni er þó f frumvarpinu, m.a. með þvf að iðnmeistari 
geti að ósk eiganda mannvirkis tekið að sér byggingarstjórn við 
smáframkvæmdir. Auknum kröfum er hins vegar ætlað að gilda um stærri 
framkvæmdir og er viðbúið að þær geti haft áhrif á verkefnastöðu iðnmeistara 
f minni sveitarféiögum. Flokkun mannvirkja skv. 27. gr. frv. kiptir hér máli og 
hvernig nákvæmur iisti verður sfðan útfærður f regiugerð með tilliti til 
umfangs framkvæmda. Að mati sambandsins kemur tii álita að 1. tölui. 
upptalningarinnar verði skilgreindur þannig að smærri skóíar faili undir 1. 
tÖlui. en að stærri skólar og annað sérhæft húsnæði á vegum sveitarfélaganna 
falli undir 3. töluliðinn.
Pá felur áætluð innheimta á leyfisgjöidum byggingarstjóra og skoðunarstofa f 
sér nýja áiagningu á byggingariðnaðinn. ÓÍjóst er um hvaða fjárhæðir er þar 
að tefla en áformin styðja ekki það markmið að fasteignaverð hækki ekki við 
iögfestingu frumvarpsins.
í frv. er gerð skýr krafa um að ábyrgðaraðilar noti gæðastjórnunarkerfi við 
undirbúning og stjórnun framkvæmda. Þessi krafa er að mati sambandsins 
eðlileg en það er hins vegar athugunarefni hvort viðeigandi iagaákvæði, sbr. 
24. og 31. gr. frv. igi að ínnihaida svo nákvæma útiistun á þvf hvað kerfið feii 
f sér. Betur kann að fara á þvf að vfsa útfærslu til reglugerðar, eins og raunar 
gert er ráð fyrir öðrum þræði f 3. tölul. 60. gr.

6. Um gjaldtöku
Hin nýja Byggingarstofnun verður fjármögnuð með nýjum skatti, 
byggingaröryggisgjaidi, sbr. 49. gr., sem leysir af hóimi brunavarnagjald og 
verður gjaldið rúmlega 50% hærra en núverandi gjald. Sambandið bendir á 
að óeðiiiegt kann að vera að lögfesta slfka gjaldtöku sem tiitekið hiutfall af 
fasteignamati þar sem alls ekki þurfa að vera tengsi á milii þróunar 
fasteignamats og rekstrarkostnaðar stofnunarinnar. Einnig gerir sambandið 
athugasemd við að f 5. tl. 64. gr. frumvarpsins felst hiutfaiisieg iækkun á 
gjaldi til Ofanflóðasjóðs, sem mun vera ætlað að vega á móti kostnaði
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húseígenda af hi'nní nýju Byggingarstofnun. Ekki verður þó séð að starfsemi 
þessara aðila skarist né að fyrir liggi tillaga frá stjórn Ofanfióðasjóðs um 
lækkun þessa gjalds með tilliti til stöðu sjóðsins og verkefna á hans vegum. 
Þvert á móti var ætlun löggjafans að umrætt gjald yrði innheimt þar til 
verkefnum Ofanflóðasjóðs lyki en þá félíi gjaldið að fulíu niður. Sé það viíji 
löggjafans að fjármagna starfsemi Byggingarstofnunar með nýjum skatti er rétt 
að sá skattur sé sýniiegur strax frá upphafi og endurspegli þá þjónustu sem 
henni ber að veita eigendum fasteigna. Vara ber við því að festa gjald til 
Ofanflóðasjóðs að hluta til í sessi á þann hátt sem gert er í frumvarpinu og 
færa þann hluta til Byggingarstofnunar.

7. Um faggildingu byggmgai'fulltrúa
í 3. mgr, 8. gr. og 18. gr. frumvarpsins segir að byggmgarfulltrúi skal hafa 
löggíIdingu sem hönnuður og einníg skulu starfsmenn hans sem starfa við 
byggingareftirlit hafa faggildingu til að yfirfara uppdrætti og framkvæma 
úttektir. Ef þessi skiíyrði eru ekki fyrir hendi verður byggingarfulltrúi að fela 
löggiltri skoðunarstofu yfirferð uppdrátta og framkvæmd áfangaúttekta. 
Sambandið leggur áherslu á að sú breyting verði gerð á fyrrnefnda ákvæðinu 
að við bætist orðin: ,,eða hafi háskólamenntun og þekkingu á verksviði 
byggingarfulltrúa." Með þeirri breytingu er sveitarfélögum gert mögulegt að 
leggja áherslu á stjórnunarhæfileika fremur en fagþekkingu við ráðningu 
byggingarfulltrúa en á stærri embættum hefur byggingarfulltrúi undirmenn 
með sérþekkingu á þeim sviðum sem heyra undir embættið.
Raunar verður að líta á frumvarpið sem skref \ átt til markaðsvæðingar 
byggingareftirlits. Gert er ráð fyrir að það verði ýmist framkvæmt af faggiltum 
skoðunarstofum eða af byggingarfulltrúum, sem gerð er krafa um að hafi 
faggildingu til að annast slíkt eftirlit Skilyrði til faggildingar verða misströng 
eftir umfangi mannvirkjagerðar. Hugsanlegter að sveitarfélög muni líta á það 
sem raunhæfan kost að semja við löggiita skoðunarstofu um allt 
byggingareftirlit í sveitarfélaginu frekar en að láta eigin starfsmenn sinna 
þessu verkefni. Ekki er Ijóst hvort síík þróun muni leiða til aukins kostnaðar 
fyrir byggingaraðila. Hvað sem öðru iíður mun þurfa að greina kostnaðaráhrif 
á sveitarfélögin, sem hljótast munu af ákvæðum um faggildingu að teknu tilliti 
til aðlögunartíma, sbr. ákvæði (2) til bráðabirgða.

8. Athugasemdir við einstakar greinar
Um 5, gr. í greininni eru helstu verkefni Byggingarstofnunar tíunduð en ekki 
kemur fram hvar stofnunin verði staðsett. Skal bent á að fjöldi 
sveitarstjórnarmanna hefur lýst þeirri skoðun, m.a. á landsþingi sambandsins 
sem haldið var 4. apríl slv að stofnunin ætti að vera staðsett á landsbyggðinni, 
í samræmi við stefnu stjórnvalda um fjölgun opinberra starfa utan 
höfuðborgarsvæðisins. Ástæða er jafnframt til að benda á þann möguleika að 
Byggingarstofnun verði heimiit að framselja einstök eftiriitsverkefni til 
viðkomandi byggingarfulltrúa.
Óhjákvæmilegt er að gagnrýna þá mikiu miðstýringarhugsun sem fram kemur 
í greininni. Sambandið dregur í efa að þörf sé á að starfsemi stofnunarinnar 
verði jafn yfirgripsmikil og lagt er til í frumvarpinu. Þótt jákvætt sé að tekin 
verði upp faglegri og samræmd vinnubrögð í byggingareftirliti með útgáfu
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skoðunarhandbóka og miðlægu gagnasafnl um byggingaraðila og hönnuði 
dregur sambandið í efa að þörf sé á jafn umfangsmikilli skráningu um einstök 
mannvirki f miðlægt gagnakerfi og ráð er fyrir gert í frumvarpinu. Einnig lýsir 
sambandið mikium efasemdum um miðlægt byggingareftirlit stofnunarinnar, 
sbr. einkum 17. gr., en af hálfu frumvarpshöfunda er gengið út frá því að 
miðlægt gagnasafn Byggingarstofnunar sé forsenda fyrir virku eftirliti. Ná má 
sama eða svipuðum árangri með því að heimila Byggingarstofnun aðgang að 
gagnasöfnum byggingarfulltrúaembætta, án þess að koma þurfi til 
tvískráningar af hálfu embættanna. Eru áréttaðar í því sambandi athugasemdir 
sem gerðar voru undir 3. lið hér að framan.
Um 13, gr. í 3. ti. er gert ráð fyrir að innheimt verði gjald vegna 
skipulagsvinnu samkvæmt ákvæðum skipulagsiaga. Óljóst er hvernig á 
þessari tilvísun stendur, miðað við breytingar sem gerðar hafa verið á frv. til 
skipulagslaga.
Um 14. gr. Sambandið fagnar nýmæli í 4. mgr. 13. gr. sem heimilar 
leyfisveitanda að fella byggingarleyfi úr gildi ef byggingaraðili sinnir ekki 
fyrirmælum eftirlitsaðila eða gertst sekur um alvarleg eða ítrekuð brot.
Sambandið telur hins vegar rétt að stytta fresti skv. 2. og 3. mgr. 13. gr. 
þannig að heimilt verði að fella byggingarleyfi úr gildi ef framkvæmdir hafa 
stöðvast í 3 eða 6 mánuði og taka ófullgerðar framkvæmdir eignarnámi hafi 
framkvæmdir stöðvast í eitt ár eða jafnvel skemmri tíma. Tó!f mánaða stöðvun 
framkvæmda er í engu samræmi við nútíma byggingarhraða og kröfur 
almennings og sveitarstjórna um að framkvæmdir standi ekki yfir árum 
saman.
Um 16. gr. Sambandið leggur til að við 3. mgr, bætist: „4. Fokheldisúttekt." 
Byggingarár húsa miðast við fokheldi þeirra og fer fyrsta fasteignamat og 
álagning fasteígnaskatts fram eftir að byggíng er skráð fokheld. Áreiðanleg 
staðfesting á fokheldi mannvirkis getur einnig skipt máli síðar gagnvart 
minjavörslu. Er því mikilvægt að fokhefdisúttekt verði áfram gerð og mælt 
fyrir um hana í lögum, til dæmis með nýrri grein á undan 35. gr. 
(öryggisúttekt) og 36. gr. (lokaúttekt).
Um 18. gr. í lok 1. málsl. 2. mgr. komi viðbót: innan hæfilegs frests.
Um 23. gr. í 5. mgr. þessarar greinar eru ákvæði um starfsábyrgðartryggingar 
hönnuða. Rétt er að lögin tiltaki hve lengi tryggingin þarf að gilda, og þá með 
sama hætti og snýr að byggingarstjórum en í lokamálsgrein 29, gr. er gerð 
krafa um að trygging gildi í a.m.k. fimm ár frá iokum framkvæmda.
Um 27. gr. í greinina mætti mögulega bæta ákvæði um að hver byggingar- 
stjóri gæti aðeins tiltekins fjölda verka á sama tíma. Elía er hætt við að skorti á 
eftirliti af hans hálfu á hverjum byggingarstað.
Um 34. gr. Ákvæði um framkvæmd áfangaúttekta mætti vera með skýrari 
lýsingu á málsmeðferð með tiliiti til tilkynninga og hverjir skulu vera 
viðstaddir slíkar úttektir. Skoða þarf ákvæði 34. gr. með hliðsjón af 
fyrirmæíum 35. gr.
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Um 37. gr. í 3. mgr. bætist víð um takmörkun á heimiid til þess að fara inn í 
íbúðarhús: sem tekið hefur verið í notkun.
Um 54, gr. Sambandið teíur eðliiegt að tiltekið sé í 3. mgr. að 
Byggingarstofnun rannsaki vettvang ásamt slökkviíiðsstjóra. þegar um er að 
ræða tiikynnt brunatjón.
Um 55. gr. Eðliiegt sýnist að flytja ákvæði 3. mgr. (um atbeina lögreglu) aftur 
fyrir 4. mgr. og að tilvísun ákvæðisins nái til 1.-3. mgr. Með því er tryggt að 
útgefandi byggingarleyfis geti kaliað eftir atbeina lögreglu við aliar þær 
iokunar og stöðvunaraðgerðir sem 55. gr. gerir ráð fyrír.
Þá leggur sambandið til að í 5. mgr. 55. gr. verði sveitarféíaginu ekki aðeins 
áskilinn lögveðsréttur í byggingarefnum heldur einnig viðkomandi mannvirki 
og lóðarréttindum, tii tryggingar fyrir greiðslu útlagðs kostnaðar við 
nauðsynlega stöðvun framkvæmda eða Íokun mannvirkis.
Um aðgerðir ti) þess að knýja fram úrbætur, sbr. 56. gr. frvv gilda einnig þau 
sjónarmið að siíkar úrbætur eru til þess fallnar að auka verðmæti og veðhæfni 
viðkomandi eignar. Er því iagt tii að 4. mgr. 56. gr. frv. mæli fyrir um að 
dagsektir og kostnað skv. 1., 2. og 3. mgr. megi innheimta með fjárnámi. 
Kostnaði fylgi auk þess lögveðsréttur í byggingu og Íóðarréttindum.

Virðingarfylíst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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