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Ofangreint þingmál er til um fjö llunar á fund i um hverfis- og sam göngunefndar í dag og óskar 

sam bandið e ftir því að koma á fram fæ ri e ftirfarand i athugasemd.

Samband íslenskra sveitarfé laga vill láta í ljós eindreg inn stuðning við að frum varp ið  verð i að lögum. Í 

frum varp inu er lagt til að M annvirkjastofnun og byggingarfu lltrúar fái rým ri frest til að afla 

sér faggild ingar í samræmi við ákvæði 19. gr. laga um m annvirki. Eins og fram  kem ur í skýringum við 
frum varp ið  er með þessu kom ið til m óts við athugasem dir Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Félags byggingarfulltrúa sem hafa lagt áherslu á að em bæ ttum  byggingarfulltrúa verð i ve ittu r rýmri 

frestur til þess að afla sér faggild ingar en gefinn er í núgildandi lögum. Það er gert í ljósi þess að 

undirbún ingur embætta

byggingarfu lltrúa til að afla sér faggild ingar er skam mt á veg kom inn þótt ákvæði þar um hafi verið  í 

lögum frá gild istöku laga nr. 160/2010 1. janúar 2011.

Rétt þykir að taka fram  að sam bandið hafði væ ntingar um að frum varp þessa efnis yrð i afgreitt á 

vorþ ing i 2017 og hefur það vald ið sveitarfé lögunum  tö luverð ri óvissu og óþæ gindum  að frum varp ið 

kem ur svo seint fram . Í skýringum við frum varp ið  kem ur fram  að ekki er til að dreifa fyrirtæ kjum  á 

m arkaði sem hafa fu llnæ gt kröfum  laganna til þess að annast verkefni sem krefjast faggildingar. Verð i 

ekki brugðist við með fram lengingu tím afrests má gera ráð fy rir að skortur verð i á lögbærum aðilum  

til að annast verkefni sem krefjast faggild ingar frá og með 1. janúar 2018. A fle ið ingar þess gætu orðið 

mjög alvarlegar hvað varðar byggingarfram kvæ m dir og stjórnsýslu byggingarmála.

F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga, 
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