
komudagu* ll.S.200^

Nefndarsviö Alþingis
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík. 11. maí 2007

Félag íslenskra landslagsarkitekta vill þakka fyrir þaö tækifæri aö fá aö 
koma aö athugasemdum sínum viö frumvarp aö nýjum mannvirkjalögum. í 
heild sinni er félagið sátt viö frumvarpið og Ktur á það sem heillavænleg skref 
til framtíðar þó alltaf megi laga eitt og annað.

Athugasemdir fólagsins eru færöar inn meö rauðu letri og stutt skýring er sett 
inn neðanmáls með hallandi og undirstrikaöri skríft. Texti sem lagt er til aö falli 
niður er merktur blár og yfirstrikaður.

Almennt um mannvirkialöQin:
Aö mati Félags íslenskra landslagsarkitekta vantar aö skilgreina betur ný 
verkefni sem lúta aö sérsviði landslagsarkitekta, svo sem á sviöi mótunar 
landslags og umhverfis, bættra umhverfishátta, sjálfbæmi og ýmsum nýjum 
viðhorfum sem gilda i dag.

Hér á eftir fer umsögn Félags íslenskra landslagsarkitekta og er bréfiö alls 5 
síöur.

Virðingarfyllst,
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Þskj. 1004 — 662. mál.
■

Frumvarp til laga um mannvlrki.

(Lagt fýrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006-2007.)

2. gr.
Gildissvið.

Lögin gilda um öll mannvirki sem reist eru á landi, ofan jaröar eöa neðan, 
innan landhelginnar og efnahagslögsögunnar. Lögin gilda um alla þætti 
mannvirkja, svo sem gerð burðarvirkja, lagnir, þ.m.t. neysluvatnslagnir, 
hitalagnir, fráveitulagnir, raflagnir, loftræsilagnir, gaslagnir og öryggiskerfi, 
lyftur og lyftubúnaö, Qarskiptabúnað og eldvamir. Lögin gilda einnig um 
fráaana lóða. bilastæði. búnað oa oróður á lóðum, skilti, gáma og leik- og 
iþróttasvæði.

Lög þessi gilda ekki um hafnir, vamargarða eða fyrirhleðslur, vegi eða 
önnur samgöngumannvirki, svo sem flugvelli, jarðgöng, vegskála eða brýr, 
aðrar en göngubrýr í þéttbýli.

Hér er aðeins aetið nénar um fróaana lóða oa bætt við huatökum eins oa 
..fráaana. bfíastæði oo búnað”.

Hvers veana eru aönaubrtr í dreifbvli t.d. inni í Þórsmörk eða é hélendinu ekki 
héð bessum löaum? Hérhlvturað vera einhver misskilninaur á ferð sem barf 
að laaa.

3. gr.
Skilgminingar.

12. Séruppdréttur: Uppdráttur sem sýnir m.a. útfærslu einstakra 
byggingar- og mannvirkjahluta, skipulag lóðar, lóðarfrágang og tæknibúnaðar, 
ásamt tilvísunum I staðtei um efniskröfur og annað sem þarf til að fullgera 
mannvirki að utan og innan.
aðalskipulag og deiliskipulag. Skipulagsáætlun er sett fram í 
skipulagsgreinargerð og á skipulagsuppdrætti þar sem það á við.

Skvra barf nénar sérupodrætti hvað varðar sérsvið landslaasarkitekta.
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5. gr.

Byggingarstofnun.
Almennt séð bvrftí að skHamina hér nv verkefni á sviói mótunar umhverfis í 
béttbvli. fráaanai lóða oo bættra umhverfishátta.

12. aö annast og stuöla að rannsóknum á sviði mannvirkjamála, 
manngerðu umhverfi og brunavama í samvinnu við hagsmunaaðila og stuðla 
að útgáfu upplýsinga um þau mál,

Laat er til að huatakinu ..mannœrðu umhverfi” verði bætt vió svo löain oefi 
ekki til kvnna að bara sé fiallað um mannvirki sem bvaainaaroa stevpu. 77/ að 
tn/ggia framaana 12. liðsbarfað skilaæina Mrttæðireða hlutfall afveltu 
Bvaainaarstofnunar sem veria skuli til rannsókna sbr. 24. ar. Veaalaaa.

16. gr.
Framkvæmd eftirlits með mannvirkjum.

Eftirlit með mannvirkjum skal framkvæmt ( samræmi við ákvasði 
skoðunarhandbóka sem Byggingarstofnun býr til á grundvelli ákvæða laga 
þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim. Eftirlit skal ná til allra 
mannvikjaframkvæmda sem lög þessi taka til s.s. bygginga hverskonar, 
umhverfis og lóða hverskonar og annarra þátta sem talin eru upp í 2. gr.

Mikilvæat er að bvaainaareftiriit nái einnia til lóðarframkvæmda. leiksvæða oa 
allrar meiriháttar landsaasmótunar I landinu.

20. gr.
Hæfi skoðunarmanna.

Skoðunarmenn byggingarfulltrúa, Byggingarstofnunar eða skoðunarstofa 
skulu uppfylla eftirfarandi skilyrði:

a. Skoðunarmaður I: Iðnmeistarar með löggildingu Byggingarstofnunar 
og a.m.k. tveggja ára reynslu sem slíkir af störfum við byggingarframkvæmdir 
eða byggingareftirlit sem viðurkennd er af Byggingarstofnun. Verkfræðingar, 
tæknifræðingar, arkitektar, og-byggingarfrasöingar og landslagsarkitekt með 
a.m.k. tveggja ára reynslu sem slíkir af störfum við byggingarframkvæmdir 
eða byggingareftirlit sem viðurkennd er af Byggingarstofnun.

b. Skoöunarmaður II: Verkfrasöingar, tæknifræðingar, arkitektar og 
byggingarfræðingar meö löggildingu Byggingarstofnunar sem hönnuðir aðal- 
eöa séruppdrátta og a.m.k. þriggja ára reynslu sem löggiltir hönnuðir af 
störfum við byggingarframkvæmdir, hönnun mannvirkja, byggingareftirliti eöa 
verkstjóm viö byggingarframkvæmdir.
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Hérhefur verksviö landslaasarkitekta fallið niður einhveira hluta veana en
hluti af daasdaaleaum störfum beinra er mannvirUiaeftirfitmeó slnu sérsviöi 
sem er hið mannaeröa umhvefí í allri sinni dvrö (sennileaa ca. 60-70% af 
landsvæðum boraa oa bæia).

24. gr.
Löggilding hönnuða.

Rétt til aö leggja fram uppdrætti vegna byggingarleyfis hafa þeir sem til 
þess hafa hlotið löggildingu Byggingarstofnunar. Löggildingin skiptist í 
eftirfarandi sviö:

a. Arkitektar og byggingarfræðingar geta féngiö löggildingu til að gera 
aðaluppdrætti, uppdrætti að skipulagi lóða og tilheyrandi deiliuppdrætti, hver á 
sínu sviði.

d. Innanhússarkitektar og landslagsarkitektar (Iandslag6hðnnuðir) geta 
fengið löggildingu sem hönnuðir séruppdrátta og tilheyrandi deiliuppdrátta, 
hver á sínu sviði.

e. Rafiðnfræðingar geta fengið löggildingu sem hönnuðir séruppdrátta á 
sínu sviöi. Ráðherra setur stærðartakmarkanir veitna í reglugerð.

Listi yfir löggilta hönnuði skal varðveittur í miðlægum gagnagrunni 
Byggingarstofnunar.

/ a liö er laat til að orðalaaiö ..uppdrætti að skipulaai lóðar” verði fellt útoaað 
aætt sé samræmis við d. liö sömu laaaaminar. Það verðurað teliast eölileat 
að löaailtir aðilar starfí hver 6 slnu sviði oa bvl óbarfi að telia u d d  einstaka 
sérsviða eins oa hér er aert.

Efbessi sjónarmið hlióta ekki hliómarunn Nefhdarsviðs Albinais er óskað eftir 
að d lið verði skiot u d d  f tvo liði oa 24. ar. verði með eftirfarandi hætti:

d. Innanhússarkitektar geta fengiö löggildingu sem hönnuðir 
séruppdrátta og tilheyrandi deiliuppdrátta, hverá slnu sviði.

e. Landslagsarkitektar geta fengið löggildingu sem hönnuðir 
séruppdrátta, uppdrætti að skipulagi lóða og tilheyrandi deiliuppdrátta.

f. Rafíðnfræðingar geta fengið löggildingu sem hönnuðir séruppdrátta á 
slnu sviði. Ráðherra setur stærðartakmarkanir veitna I reglugerú.

Með bessu móti er oætt iafnræðis é milli aoad liðar oaerbað réttiætismál að 
mati Flla.
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31. gr.
Ábyrgð og verksviö iðnmeistara.

Byggingarstjóri skal tilkynna útgefanda byggingarleyfis skriflega um þá 
húsasmfðameistara, múrarameistara, pípulagningameistara, rafvirkjameistara, 
skrúðgaröyrkjumeistara, blikksmíðameistara, stálvirkjameistara, 
málarameistara og veggfóðrarameistara sem tekið hafa að sér að bera ábyrgð 
á einstökum verkþáttum framkvæmdar og nauðsynlegt er að komi að 
viðkomandi verki.

Mikilvæat er að starfsareinin.. skrúóaarövikiumeistarí’ hlióti viðurkenninau i 
íslenskum mannvirkialöaum. Gerð oa uDobvaaina hins mannaerða umhverfís 
er oft fíóldn oa er bví leitað til sérmenntaðra aðila eins oa 
SteúúgMtitYÚáMrmtetorQ. Vegna QiYgqÍ9$Í6oarmið9 m , W  q^röarmikiar 
kröfur til hönnuða veana leiksvæða. leik- oa amnnskólalóða oa vinna oa 
útfærsla beirra lóóa er oftast 6 hendi skrúðaarövrkiumeistara. Því er mikilvæat 
að beir sem framkvæmi slfk verk séu viðurkenndir að verðleikum I löaum 
bessum.

I opinberum framkvæmdum (allt ofsialdan bvl miðut) er faríð að krefíast bess
tásfsaWmtáMtöMimiÉGáM skjfMwMmfaMiMsr&oti#
faamenn sam laat hafa 4-5ára sémám að baki séu viðurkenndir sem iðnstétt I 
löaum bessum.
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