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Efni: FrumvÖrp til skipulagslaga og mannvirkjalaga

Eftirfarandi umsagrtir eru hluti af meðfylgjandi Umsögn: Umsagnir Sambands 
íslenskar sveitarfélaga um frumvörp til laga um: skipulagslög, mannvirkialög og 
brunavamir. Umsögn félags byggingarfulltrúa um frumvarp til mannvirkjalaga. 
Almennt taka mætti betur tillit til dóma úrskurðamefndar skipulags** og 
byggingarmála (USB) og hafa setningar hnitmiðaðri og óumdeilanlegii. Öeðlilegt er 
að álit byggingarstofnunar og ráðherra sé ekki kæranlegt til USB.

K Mannvirkjalög:
I kafli:

• lOgr. Hvað með möstur er það ekki innan giídissviðs ? Vegagerðin telur sig td ekki 
þurfa að sækja um leyfi fyrrr þeim. Þó þau séu augljóslega ekki hluti af veginum.

II kafli:
• 4gr. Byggingarstofnun fer með yfirstjórn mannvírkjamála.
• 5gr. Liður 5. Hvað er átt við með gangasafrt, hefur þetta aukinn kostnað í för með sér 

fyrir sveitarféiög. Hvað þarf að skrá ?
• 9 gr. Dreifi og flutningskerfi eru undanþegin byggingaríeyfi. Byggingarstofnun veitir 

byggingarieyfi á hafi og á öryggis og varnarsvæðum. Hvað telst til vegar og hvað er 
undanþegið. Þarf ekki leyfi fyrir lagningu þessara kerfa ?

• lOgr er óljós.mætti orða betur
• 13 Byggingarstjóri og iðnmeistari skai hafa gæðastjórnunarkerfi.
• 17gr. eftiriit framkvæmt skv. skoðunarhandbók útbúin af byggingarstofnun - gott 

mái. áiit byggingarstofnunar og ráðherra bindandi og sætir ekki endurskoðun USB - 
afaróheppiiegt

• 18 gr. Byggingastofnun getur tekið afgreiðsiur byggingarfulltrúa til athugunar ?
• 35gr öryggisúttekt þetta er nýtt. Getur farið fram á sama tíma og lokaúttekt gott 

mál.
• 36gr. Lokaúttekt skal fara fram innan þriggja ára frá öryggisúttek - gott mál
• 37. gr hvað er átt við með íbúðarhús ? Er átt við íbúð sem búið er í eða íbúðarhús í 

byggingu? Mætti þetta ekki vera skírara

VIII viðskipti með byggingarvörur ^
• Byggingarstofnun hefur eftiriit. Gott mál ; \í;

IX
• 50gr. Byggingaröryggisgjald 0,07prómiil af vátryggingarfjárhæð til að fjármagna

byggingastofnun. Hækkun á sköttum.
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61 gagnasafn byggingastofnunar hefur kostnað í för með sér fyrir sveitarfélög. 
Hversu ítaríeg verður skráning. Kemur þetta í stað fyrir umsýslukerfi 
byggingarfulltrúa.

Sldpulagslög:
II

• 2gr utanríkisráðherra fer með yfirstjórn á öryggis og varnarsvæðum
• 10-llgr. Landskipulagsstefna sett af ríkinu og sveitarfélög taki mið af því í sínu 

aðalskipulagi ?
• 13gr. Framkvæmdaieyfi þarf meiriháttarframkvæmdum. Hvað með veitukerfi vegi 

o.þ.h.
• 18gr. kostnaður vegna skipulagsvinnu. Hvað með fornieifaskráningu sem er forsenda 

aðalskipulags er helmingur greiddur af henni ?
• 20gr gjaldtaka vegna skipulagsvinnu vantar skiígreiningu !
• 29gr aðalskipulag er enn háð staðfestingu ráðherra eftir afgretðsiu SKST. Það er 

ótrúlegt að skipulagsstofnun sé ekki treyst sem fagstofnun til að afgreiða 
aðalskipulög. Heldur þurfi tvö stjórnstig ofar sveitarstjórn til að afgreiða 
aðalskipulag. Reynslan hefur sýnt að skipulagsferlið getur meir en tvöfaldast við að 
fá afgreiðslu ráðherra.

• 39gr. deiliskipulag í einkaeign þá lætur landeigandi endurgjaldslaust hluta lands til 
sveitarfélags verði skipulagi breytt tii baka fær landeigandi iandið til baka, Hér 
vantar að skilgretna rétt sveitarfélags til að viðhalda vegum og lögnum í þegar 
byggðu/skipulögðu landi hafi fyrri sveitarstjórnir og/eða landeigendur ekki gert með 
sér samning um notkun á þriðjungi undir götur, grænsvæði stíga og þess háttar.

Páll Svavar Pálsson 
byggingafulltrúi
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