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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um mannvirki. Málsnúmer 375.

Öryrkjabandalagi íslands (ÖBÍ) hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um 
mannvirki. ÖBÍ fagnar þeirri vinnutilhögun sem fram kom við gerð draga að 
frumvarpi að lögum um mannvirki, þar sem ÖBÍ átt sinn fulltrúa í bakhópi 
nefndarinnar. ÖBÍ hefur þannig getað komið óskum sínum og kröfum á framfæri 
frá byrjun ferilsins.

Inngangur

Við gerð frumvarps til laga um mannvirki skal bent á mikilvægi þess að taka mið 
af stjórnarskrá lýðveldisins og sáttmála Sameinuðu þjóðanna.

í 65. gr. stjórnarskrá lýðveldisins íslands segir, “Allirskulu vera jafnirfyrir 
lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 
þjóðemisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ættemis og stöðu að öðru 
leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar i  hvivetna.”

Samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðana um réttindi fólks með fötlun sem 
undirritaður var af ríkisstjórn 30. mars 2007, kemur fram í 3 gr. um almennar 
meiginreglur, b-lið, bann við mismunun, c-lið að fatlaðir geti tekið fullan og virkan 
þátt í samfélaginu án aðgreiningar og f-lið um aðgengi sem nánar er útfært í 9. 
grein sáttmálans..

í 9. gr. um aðgengi í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun 
stendur meðal annars:

„ 1. Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir i  þvi skyni að gera fötluðum 
kleift að lifa sjálfstæðu lifi og taka fullan þátt í mannlífinu á öllum sviðum, þ.e. 
ráðstafanir sem miða að þvi að tryggja fötluðum aðgang, til jafns við aðra, að 
hinu efnislega umhverft, að samgöngum, að upplýsingum og samskiptum, 
þ.m.t. upplýsinga- og samskiptatækni og kerfum þar að lútandi, og að annarri 
aðstöðu og þjónustu sem almenningi er opin eða látin i  té, bæði í þéttbýli og



dreifbýli. Fyrrnefndar ráðstafanir, sem felast m.a. i því að staðreyna og ryðja 
úr vegi hindrunum og tálmum sem hefta aðgengi, skulu meðal annars ná til:

a) bygginga, vega, samgangna og annarrar aðstöðu innan dyra sem utan, 
þ.m.t. skóla, ibúðarhúsnæðis, heilbrigðisþjónustu og vinnustaða."

ÖBÍ hefur átt fulltrúa í bakhópi nefndar sem unnið hefur að endurskoðun 
byggingarhluta núgildandi skipulags- og byggingarlaga frá 2003 (frumvarp til laga 
um mannvirki). ÖBÍ telur að þar hafi verið vel að verki staðið, en harmar um leið, 
að hafa ekki fengið að koma að vinnu að frumvarpi til skipulagslaga með sama 
hætti. Öryrkjabandalag íslands hefur að kjörorði: „Ekkert um okkur án okkar“. 
Þetta á ekki hvað síst við er unnið er að löggjöf, sem eins og skipulagslög og lög 
um mannvirki, sem hefur gífurleg áhrif á möguleika langflestra félaga 
bandalagsins.

ÖBÍ hefur lagt inn athugasemdir við drög að frumvarpi til laga um mannvirki 
fjórum sinnum. Fyrst 15. september 2004, öðru sinni 18. janúar 2006, þá 
sumarið 2007 og loks í apríl 2007. Þessar athugasemdir voru kynntar og ræddar 
af stjórnum Sjálfsbjargar, landssambandi fatlaðra, Blindrafélagsins, Félagi 
heyrnarlausra og SEM samtakanna ásamt ferlinefnd og framkvæmdastjórn ÖBÍ. 
Helstu áhersluatriði voru og eru fjögur:

1. í markmiðsgrein komi fram orðin „aðgengi fyrir alla“.
2. Mikilvægi viðurlaga ef aðgengi er ekki eins og kveðið er á um í lögum.
3. Að skila þurfi inn „aðgengishönnun“ (sbr. brunahönnun)
4. Að bókin AÐGENGI FYRIR ALLA yrði sett á Netið, aðgengileg öllum. 

Þessar athugasemdir hafa verið teknar til greina, að hluta.

Mikilvægt er að ÖBI fái einnig að koma að gerð reglugerða, bæði um mannvirki 
og skipulag þegar þar að kemur.

Samhljómur milli lagabálka.
Það er mikilvægt að væntanleg lög um mannvirki, skipulag og brunavarnir hafi 
ákveðin samhljóm, annars vegar lög um mannvirki, sem eru fyrst og fremst 
tæknilegs eðlis og hins vegar skipulagslög sem eru mjög svo pólitísk, t.d. hvar á 
að vera fullnægjandi aðgengi, hversu gott og fyrir hverja?
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Athugasemdir við frumvarpið.

Gerðar eru eftirfarandi athugasemdir við frumvarp til laga um mannvirki:

I. kafli. Almenn ákvæði.

1. gr. Markmið e-liður: „Að stuðla að aðgengi fyriralla.“

Öryrkjabandalag íslands og stjórnir aðildarfélaga þess sem drögin hafa verið 
kynnt fyrir álíta að hér sé um mjög mikilvægt nýmæli að ræða. Flestir telja þó að 
fastar skuli kveðið að orði og með stoð í 65. gr. stjórnarskrárinnar og annarra 
laga er gera kröfu um jafnan rétt allra, teljum við að standa ætti:
„Að tryggja aðgengi fyrir allá'

í drögunum sem kynnt voru á netinu sumarið 2007 var talað um „Frágengi", sem 
er nýyrði í þessu sambandi og er afar mikilvægt. Hingað til hefur ekki verði tekið 
tillit til aðgengis allra í flóttaleiðum og má þar benda á að ef eldur kemur upp er 
stranglega bannað að nota lyftur. Lyftustokkar, eins og þeir eru útbúnir í dag 
draga til sín eld og magna upp, líkt og skorsteinn við arin. Oft er flóttaleiðin 
gegnum glugga eða önnur „göt“, en eru þau ekki alltaf aðgengileg öllum. í flestum 
stórum opinberum byggingum hafa verið gerðar áætlanir til leysa þessi mál I 
neyðartilvikum, en þá ávallt með utanaðkomandi aðstoð, en ekki möguleikum 
þeirra sem erfitt eiga um hreyfingu, eða lenda í vanda vegna sjónskerðingar, að 
ekki sé talað um þá sem heyra ekki í brunabjöllu. Þetta þarf að leysa og þó flestir 
skilji „aðgengi” á þann veg að það þýði jafnframt að hægt sé að fara báðar leiðir, 
þá er það ekki alltaf tryggt, sbr. það sem sagt er um lyftur hér að framan og hvað 
varðar flóttaleiðir.

Mikilvægt verður að skilgreina þetta í reglugerð, en auk þess ætti að skilgreina 
„aðgengi fyrir alla“ í 3. gr. laganna.

3. gr. Skilgreiningar.

Hér er æskilegt að fá skilgreiningu á hugtakinu: „aðgengi fyrir alla“ m.t.t. þess 
sem segir hér að framan.

Einnig þarf að skilgreina orðið „aðgengishönnun" sbr. 21. gr. um hönnunargögn 
og 59 gr. um setningu reglugerða.



II. kafli. Stjórnvöld mannvirkjamála.

ÖBÍ hefur miklar væntingar til þessarar nýju stofnunar. Aðgengi fyrir alla er okkur 
mjög mikilvægt og er forsenda fýrir þátttöku fjölmargra í samfélaginu, sem nú eru 
í mörgum tilvikum dæmdir úr leik. Má þar minna á 5. gr. 3. tölulið „að annast 
aðgengismál”. Nauðsynlegt er að nánari útfærslu verði gætt I reglugerð.

III. kafli. Byggingarleyfi.

8. gr. Byggingarleyfisskyldar framkvæmdir.

ÖBÍ skilur þetta svo að öll mannvirki skuli leyfisskyld, annað hvort hjá byggingar- 
fulltrúa í viðkomandi sveitarfélagi og hjá Byggingastofnun og skuli þá vera 
„aðgengileg öllum. “

IV. kafli. Ábyrgð eiganda mannvirkis og framkvæmd byggingareftirlits.

Hér er mjög mikilvægt að ábyrgð sé skýr og hvert sé hægt að koma athuga- 
semdum á framfæri og hverjar kæruleiðir eru ef ekki er farið eftir lögum þessum 
og væntanlegum reglugerðum.

ÖBÍ telur brýnt að Byggingarstofnun beiti virku eftirliti til „aðgengis fyrir alla“.

V. kafli. Hönnun mannvirkja.

21. gr. Hönnunargögn.

ÖBÍ leggur til að síðasta setning í 2. mgr. verði:
„Til fylgiskjala heyra m.a. byggingaríýsingar, aðgengishönnun, greinargerðir, 
forsendur og útreikningar. “
Hér mætti koma grein um „aðgengishönnun" nánari lýsing og hvar hún eigi við. 

VII. kafli. Eftirlit með mannvirkjagerð.

35. gr. Lokaúttekt.

ÖBÍ leggur til að síðasta setning í 5. mgr. verði:
„Komi í Ijós við framkvæmd lokaúttektar að mannvirki uppfyllir ekki öryggis-, 
hollustu- eða aögengiskröfur getur eftirlitsaðili fyrirskipað lokun mannvirkis og 
lagt fyrir eiganda þess að bæta úr og skal þá lokaúttektarvottorð ekki gefið út fyrr 
en það hefur verið gert. “



Mikilvægt er að mannvirki séu aðgengileg öllum og verði ekki tekin í notkun án 
lokaúttektar, a.m.k. hvað varðar „aðgengi fyrir alla“

X. kafli. Rannsóknir, þvingunarúrræði og viðurlög.

54. gr. Stöðvun framkvæmda, lokun mannvirkis o.fl.

ÖBÍ telur mjög mikilvægt að „aðgengi fyrir alla”, verði með í upptalningunni í 4. 
mgr. 54 gr., og gæti hún þá hljóðað svo:

„Reynist öryggi mannvirkis ábótavant eða aðgengi fyriralla ekki eins og 
aðgengishönnun gerir ráð fyrir við öryggis- eða iokaúttekt þess eða það telst 
skaðlegt heilsu skal útgefandi byggingarieyfís fyrirskipa lokun þess og koma í veg 
fyrir að mannvirki verði tekið i notkun fyrr en úr hefur verið bætt. “

XI. kafli. Ýmis ákvæði.

59. gr. Setning reglugerða.

í 2. tölulið er „aðgengishönnun" eitt af þeim lykilatriðum sem ÖBÍ leggur hvað 
mesta áherslu á að verði bætt inn í textann.

Við meiriháttar breytingar á eldra húsnæði er mikilvægt að hugað sé að aðgengi 
fyrir alla. Þetta var í reglugerð við eldri byggingarlög í tengslum við kafla um 
lyftur. Þessi grein féll niður í núgildandi reglugerð og er af henni mikil eftirsjá. 
Einnig samræmist það ekki 9 gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna.

Niðurstöður

Öryrkjabandalag íslands fagnar því að fá í markmiðsgrein lagafrumvarpsins e-lið, 
um að „stuðla að aðgengi fyrir alla“. Þó það mætti leggja meiri þunga í orðin með 
því að breyta þeim í að „tryggja” aðgengi fyrir alla eins og áður hefur komið 
fram. Þá er harmað að nýyrðið „frágengi" eða sambærilegt hugtak hafi vikið úr 
frumvarpinu síðan sumarið 2006.

ÖBÍ telur brýnt að koma aðgengishönnun á sem skyldu og því mikilvægt að hún 
sé a.m.k. talin upp í því sem eigi að vera í reglugerð sbr. 9. gr. sáttmála 
Sameinuðu þjóðanna.

Alltfrá fyrstu heildarlögum um byggingarmálefni alls landsins frá árinu 1979 hefur 
Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra og mörg önnur félög innan ÖBÍ óskað eftir að



fá þvingunarúrræði og viðurlög sérstaklega þegar ekki er farið að lögum um 
aðgengi fyrir alla. Á þessu hefur verið töluverður misbrestur og því óásættanlegt 
að ekki komi fram í lagatextanum að aðgengi eiga að vera samkvæmt lögum 
áður en taka megi byggingu í notkun.

í Byggingarreglugerð frá 1. júlí 1992 stendur í annarri málsgrein 8.2.2.1. um 
lyftur: „Við meiriháttarbreytingará byggingum skaltryggja aðgengi hreyfihamlaðs 
fólks i hjólastól m.a. með lyftubúnaði..." þetta féll niður i síðari reglugerðum og er 
af því mikil eftirsjá. Það er því áríðandi að í upptalningu á því sem skuli vera í 
reglugerð við lög um mannvirki verði krafa um bætt aðgengi fyrir alla við 
meiriháttar breytingar eða lagfæringar. Það hefur viljað brenna við að þegar 
ráðist er í meiriháttar breytingar á eldra húsnæði hafi ekki verið séð til þess að 
aðgengi sé bætt fyrir alla.

öryrkjabandalag íslands bindur miklar vonir við Byggingarstofnun og treystir því 
að þar verði aðgengi fyrir alla í hávegum haft. Á hverjum tíma nýtist gott aðgengi 
stórum hluta þjóðarinnar, til þess hóps teljast m.a. fatlaðir, aldraðir, þungaðar 
konur, barnafólk, börn og þeir sem eru tímabundið veikir. ÖBÍ telur það mjög 
mikilvægt að þegar hin nýja stofnun tekur til starfa, verði sem fyrst komið á föstu 
sambandi við fulltrúa ÖBÍ, bæði við gerð nýrrar reglugerðar sem og virks eftirlits 
með aðgengismálum um allt land.

f.h. ÖBÍ

Guðmundur Magnússon/formaður ferlinefndar ÖBÍ 
og fulltrúi ÖBÍ í bakhópi nefndar um endurskoðun 

skipulags- og byggingarlaga er varðar byggingar- og brunamál.


