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Félag íslenskra landslagsarkitekta vill þakka fýrir það tækifærí að fá að 
koma að athugasemdum sínum við fmmvarp að nýjum mannvirkjalögum. í 
heild sinni er félagið sátt við frumvarpið og lítur á það sem heillavænleg skref 
til framtíðar þó alltaf megi laga eitt og annað.

Athugasemdir félagsins em færðar inn með rauðu letrí og stutt skýríng er sett 
inn neðanmáls með hallandi og undirstrikaðri skríft. Texti sem lagt ertil að falli 
niður er merktur blár og yfirstrikaður.

Almennt um mannvirkialöQin:
Að mati Félags íslenskra landslagsarkitekta vantar að skilgreina betur ný 
verkefríi sem lúta að sérsviði landslagsarkitekta, svo sem á sviði mótunar 
landsiags og umhverfis, basttra umhverfishátta, sjálfbæmi og ýmsum nýjum 
viðhorfúm sem gilda í dag.

Hér á eftir fer umsögn Félags íslenskra landslagsarkitekta og er bréfið alls 5 
síður.

Virðingarfyllst,

f.h. Félags íslenskra landslagsarkitekta

Éinar E. Sæmundssen, formaður Félags fslenskra landslagsarkitekta, 
Fríða B. Eðvaldsdóttir, laganefnd Ffla 
Hermann Georg Gunnlaugsson, laganefnd Fíla 
Oddur Hermannsson, formaður laganefndar FÍLA.

Féla? íslenskra ia n d sia «sa (k ite k ta , Federation of Icelanðíc la nðscape A rchitects , Pósthólf 1563, 121 Reyklavilt, w w w .fila .is

http://www.fila.is


Þskj. 1004 — 662. mál.

Frumvarp til laga um mannvirki.

(Lagtfýrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008.)

2 gr.
Gildissvið.

Lögin gilda um öll mannvirki sem reist eru á landi, ofan jarðar eða neðan, 
innan landhelginnar og efnahagslögsögunnar. Lögin gilda um alla þætti 
mannvirkja, svo sem gerð burðarvirkja, lagnir, þ.m.t. neysluvatnslagnir, 
hitalagnir, fráveitulagnir, raflagnir, loftræsilagnir, gaslagnirog öryggiskerfi, 
lyftur og lyftubúnað, fjarskiptabúnað og eldvamir. Lögin gilda einnig um 
fráganq lóða. bílastæði, vmsan búnað oq gróður á lóðum, skilti, gáma og leik- 
og íþróttasvæði.

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

Hér er aðeins aetið nánar um fráaana lóða oo bætt við huatökum eins oa 
..fráaana tóða. bilastæði oa búnað”. Mikilvæat erað benda á bá staðrevnd að 
í  löaunum sé qetíð um skipulaa oa fráaana fóða bví etta á bessi báttur sér ekki 
stoð i löaum. Inúfíma stiómsvslu barfað vera hæatað vísa í sérteikninaar 
sem kveða á um fráaana oa útfærslu t.d. bílastæða oo almennra ooinna 
svæða sem hluta mannvirkia erliaaia ofan iarðaroa bundin eru í 
skipuiaasáætlunum. t.d. deiliskipulaai.

Hvers veana eru aönaubrvr i dreifbvli t.d. inni /  Þórsmörk eða á hálendinu ekki 
háð bessum löaum? Hérhlvturað vera einhver misskilninaur á ferð sem barf 
að bæta úr.

3. gr.
Skilgreiningar.

18. Séruppdráttur Uppdráttur sem sýnir m.a. útfærslu einstakra
byggingar- og mannvirkjahluta, skipulag lóðar, lóðarfrágang og tæknibúnaðar, 
ásamt tilvísunum í staðla um efniskröfur og annað sem þarf til að fullgera 
mannvirki að utan og innan.

Skvra barfnánar sérupodrætti hvað varðar sérsvið landslaasarkitekta. Sbr. 
ath. við 2. ar. er mikilvæat erað benda á bá staðrevnd að í löaunum sé aetið 
um skioulaa oo fráaana lóða bví ella á bessi báttur sér ekki stoð í  löaum.
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5. gr.
Byggingarstofnun.

Almennt séð bvrfti að skilareina hérnv verkefni á sviði mótunar umhverfís í 
béttbvtt. fráaanai lóða oabættra umhverfishátta.

13. að annast og stuðla 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 við svo töain œfí 
ekki til kvnna að bara sé fíallað um mannvirki sem bvaainaar oa stevou. Til að 
trvoaia framaana 13. Hðarbarfað skilareina fíárhæðireða hlutfall afveltu 
Bvaainaarstofhunar sem veria skulitil rannsókna sbr. 24. ar. Veaalaaa.

16. gr.
Framkvæmd eftirtits með mannvirkjum.

Eftirlit með mannvirkjum skal framkvæmt í samræmi við ákvæði 
skoðunarhandbóka sem Byggingarstofnun býrtil á gmndvelli 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 erað bvaainaareftirlit nái einnia til lóðarframkvæmda. leiksvæða og 
allrar meiriháttar landsaasmótunar i landinu.

20. gr.
Hæfí skoðunarmanna.

Skoðunarmenn byggingarfulltrúa, Byggingarstofnunar eða skoðunarstofa 
skulu uppfýlla eftirfarandi skilyrði:

a. Skoðunarmaður I: Iðnmeistarar með löggildingu Byggingarstofnunar 
og a.m.k. tveggja ára reynslu sem slíkir af störfum við byggingarframkvæmdir 
eða byggingaæftirlit sem viðurkennd er af Byggingarstofnun. Verkfnæðingar, 
tæknifiræðingar, arkitektar, eg-byggingarfræðingar og landslagsarkitektar með 
a.m.k. tveggja ára reynslu sem slíkir af störfum við byggingarfiramkvæmdir 
eða byggingareftirlit sem viðurkennd er af Byggingarstofhun.

b. Skoðunarmaður II: Verkfiræðingar, tæknifiræðingar, arkitektar og 
byggingarfræðingar með löggildingu Byggingarstofnunar sem hönnuðir aðal- 
eða sémppdrátta og a.m.k. þriggja ána reynslu sem löggiltir hönnuðir af 
störfum við byggingarfiramkvæmdir, hönnun mannvirkja, byggingareftirliti eða 
verkstjóm við byggingarframkvæmdir.
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Hérhefurverksvið landsíaasarkitekta faHið niður. Ofíerbað svo að stórhfuti 
afstörfum landslaasarkitekta er mannvirkiaeftirl'd á sínu sérsviði. b.e. hmu 
mannaerða umhvefí oa vmsrí landmótun (um 60-70% aflandsvæðum boma 
00 bæia aetur veríð skipulaat oa hannað af landslaasarkitektum).

24. gr.
Löggilding hönnuða.

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

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

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

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

Listi yfir löggilta hönnuði skal varðveittur í miðlægum gagnagrunni 
Byggingarstofnunar.

/ a lið er laat til að orðalaaið ..uopdrætti að skipulaai lóðar* verði fellt út oo að 
aætt sé samræmis við d. lið sömu laaaareinar. Það verður að teliast eðlileat 
að löacBltir aðilar starfí hver á sínu sviði oo bví óbarfí að telia u d d  einstaka 
sérsviða eins oa hér er œrt. Hér er um mismunun að ræða.

Efbessi siónarmið hlióta ekki hliómarunn Nefndarsviðs Albinais er óskað eftir 
að d lið verði skiot u d d  í  tvo liði oo 24. ar. verði með eftirfarandi hætti:

d. Innanhússarkitektar geta fengið löggildingu sem hönnuðir 
séruppdrátta og tilheyrandi deiliuppdrátta, hverá sínu sviði.

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

f. Rafíðnfræðingar geta fengið löggildingu sem hönnuðir séruppdrátta á 
sínu sviði. Ráðherra setur stærðartakmarkanir veitna i reglugerð.

Með bessu móti er aættiafnræðis á milli a oa d liðaroa erbað réttlætismál að 
mati Fíla.

Orðið landslaashönnuður er ekki lenaurnotað (sbr: nvteaa fvrirsoum fná 
iðnaðarráðunevti um niðurfellinau orðisns v/útaáfu til föaa'Hdinaar) oo kvs 
félaaið að orðið..landslaasarkitekt" verði einaönau notað í  töaunum.
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31. gr.
Ábyrgð og verksvíð iðnmeistara.

Byggingarstjóri skal tilkynna útgefanda byggingarleyfis skriflega um þá 
húsasmíðameistara, múrarameistara, pípulagningameistara, rafvirkjameistara, 
skrúðgarðyrkjumeistara, 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.. skrúðaaró vrkiumeistari” hlióti viðurkenninau í 
islenskum mannvirkiaföaum. Gerð oa uDDbvaaina hins mannaerða umhverfís 
er oft fíókin oa er bví le'áað til sérmenntaðra aðila eins oa 
skrúðaarðvrkiumeistara. Veana örvaaissiónarmiða eru t.d. aerðar miklar 
kröfur til hönnuða veana leiksvæða. leik- oa arunnskólalóða oa vinna oa 
útfærsla beirra lóða eroftast á hendi skrúðaarð vrkiumeistara. Þvi ermikilvæat 
að beir sem framkvæmi slfk verk séu viðurkenndir að verðleikum i löaum 
bessum.

í  QDinbemm framkvæmúum (allt ofsialdan bví miður) erfarið að krefíast bess 
að skrúðaarð vrkiumeistari sé skráður ábvmðaraðili lóðar enda eðlileat að 
faamenn sam laat hafa 4-5ára sémám að baki séu viðurkenndir sem iðnstétt í 
löaum bessum.
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