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Efni: Athugasemdir vegna frumvarps til laga um mannvirki

Byggingafræðingafélags íslands, skammstafað BFÍ, gerir eftirfarandi athugasemdir við 
þingskjal 617 -  375. mál, fhimvarp til laga um mannvirki, sem lagt hefur verið fram á 135. 
löggjafarþingi Alþingis.

20. gr.
Hœfl skoðunarmanna.

Skoðunarmenn byggingarfulltrúa, Byggingarstofnunar eða skoðunarstofa skulu uppfylla 
eftirfarandi skilyrði:
c. Skoðunarmaður III: Verkfræðingar og tæknifræðingar með löggildingu 
Byggingarstofiiunar á sviði viðkomandi mannvirkjagerðar og að lágmarki sjö ára 
starfsreynslu sem löggiltir hönnuðir af verk- og byggingarstjóm við mannvirkjagerð, 
byggingareftirlit eða hönnun.

Athugasemd stjómar BFÍ við 20. gr. lið c.
Stjóm BFÍ telur það geta verið brot á jafnræðisreglu stjómsýslulaga að meina bygginga- 
fræðingum að starfa sem skoðunarmenn III þar sem þeir eru með sambærilega menntun og 
tæknifræðingar. Rökstuðningur félagsins fylgir hér að neðan en fylgiskjöl voru send 
Umhverfisnefnd ásamt bréfi dags. 7. mars 2007.

Reelueerðir um nám í bvggingafræði oe tæknifræði.
í fylgiskjali 1 sem er reglugerð um nám í byggingafræði í Danmörku kemur fram í kafla 1 
á síðum 2 og 3 hvert er markmið námsins og námslengd. í grein 1. stk. 2 kemur fram að 
nám í byggingafræði skal taka á öllum þáttum er varðar:

1. Áætlanagerð og stjómun við bygginga- og lagnaframkvæmdir.
2. Uppmæling og skráning ásamt tæknilegri hönnun bygginga og lagna.
3. Samskipti við verkkaupa, ráðgjafa og hönnuði ásamt gerð útboðsgagna.
4. Stjómun og hönnun á bygginga- og lagnasviði.
5. Að taka þátt í stjómun og samvinnu með öðrum starfsstéttum með annan bakgrunn.

í grein 2 á síðu 3 kemur fram að nám í byggingafræði tekur 354 ár og í kafla 2 grein 4 á 
síðu 4 að það sé metið til 210 ECTS stiga sem er sambærilegt og nám í tæknifræði, sjá 
fylgiskjal 2 síðu 2.

Stjóm félagsins fer fram á að byggingafræðingum verði bætt inn í lagagreinina.
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24. gr.
Löggilding hönnuða.

Rétt til að leggja fram uppdrætti vegna byggingarleyfis hafa þeir sem til þess hafa hlotið 
löggildingu Byggingarstoftiunar. Löggildingin skiptist í eftirfarandi svið: 
c. Byggingarverkfræðingar og byggingartæknifræðingar geta fengið löggildingu til að 
gera aðaluppdrætti og tilheyrandi deiliuppdrætti, enda hafi þeir öðlast a.m.k. fimm ára 
starfsreynslu hjá löggiltum aðila á því sviði.

Athugasemd stjómar BFÍ við 24. gr. lið c.
í 24 gr. lið c segir að byggingarverkfræðingar og byggingartæknifræðingar geti fengið 
löggildingu til að gera aðaluppdrætti og tilheyrandi deiliuppdrætti, sem er aðalstarfssvið 
byggingafræðinga. Ef þetta ákvæði á að haldast inni þá fer stjóm BFÍ fram á að bygginga- 
fræðingar geti hlotið löggildingu á starfssviði byggingarverkfræðinga og byggingar- 
tæknifræðinga með sömu skilyrðum þ.e. a.m.k. fimm ára starfsreynslu hjá löggiltum aðila 
á viðkomandi sviði.

27. gr.
Starfsleyfi byggingarstjóra.

Verkfræðingar og tæknifræðingar með löggildingu Byggingarstofnunar á sviði viðkomandi 
mannvirkjagerðar og að lágmarki tíu ára starfsreynslu af verkstjóm við mannvirkjagerð, 
byggingareftirliti eða hönnun geta öðlast starfsleyfi til þess að hafa umsjón með 
framkvæmdum, sem falla undir 1.-3. tölul. 4. mgr. 26. gr. Þar af skulu þeir hafa a.m.k. 
þriggja ára starfsreynslu af stjómun eða eftirliti við mannvirkjagerð.

Athugasemd stjómar BFÍ við 27. gr.
Stjóm BFÍ fer fram á að byggingafræðingum verði bætt inn í 27. gr. 4. mgr. með sömu 
rökum og koma fram varðandi skoðunarmann III í athugasemd við 20. gr. lið c.

Stjóm BFÍ gerði á sínum tíma athugasemdir við drög að lögum um mannvirki og lýsti 
sömu kröfum og í bréfi þessu, sjá fylgiskjöl 3 - 6 .  Ekki var orðið við neinum þeirra.

Stjóm félagsins ítrekar að verði ekki orðið við kröfum hennar þá muni félagið láta skoða
hvort mismunun löggjafans á réttindum byggingatæknifræðinga gagnvart bygginga-
fræðingum í lögum um mannvirki þingskjali 617, standist jafnræðisreglu stjómsýslulaga.

Virðingarfyllst,
F.h. stjómar Byggingafræðingafélags íslands

AgustÞórGimnarsson

Fylgiskjöl sem send voru Umhverfisnefiid ásamt bréfi dags. 7. mars 2007:
1. Reglugerð um nám í byggingafræði f Danmörku
2. Reglugerð um nám í tæknifræði í Danmörku
3. Bréf til umhverfisráðherra dags. 13. september 2006
4. Bréf til umhverfisráðuneytis dags. 15. ágúst 2006
5. Bréf til umhverfisráðuneytis dags. 31. mars 2006
6. Bréf til umhverfisráðuneytis dags. 8. ágúst 2006
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