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Vísað er til bréfs umhverfisnefhdar Alþingis dags. 11. júní 2008 þar sem óskað er eftir 
að ráðuneytið taki afstöðu og skili skriflegri greinargerð um athugasemdir sem fagfélög 
og stofiianir hafa gert við löggildingarákvæði og ákvæði um réttindi ýmissa starfstétta í 
frumvarpi til laga um mannvirki og frumvarpi til skipulagslaga. Ekki er tekið fram í 
bréfinu hvaða umsagnir hér er átt við en í bréfi þessu er fjallað um þær umsagnir þar 
sem ráðuneytið telur að frarn komi athugasemdir um framangreind atriði.

Skipulagsfrumvarp:
í 7. gr. frumvarps til skipulagslaga er fjallað um hæfisskilyrði skipulagsfulltrúa. Hér er ekki 
um efiiislegt nýmæli að ræða og er því ekki verið að gera breytingu á þeim hæfiskröfum 
sem gerðar eru til skipulagsfulltrúa í dag. Eins og fram kemur í greinargerð með ákvæðinu 
eru kröfur um hæfisskilyrði að finna í skipulagsreglugerð og eru þau ákvæði 
skipulagsreglugerðar tekin efnislega óbreytt upp í texta 7. gr. frumvarpsins. Þar sem um 
atvinnuréttindi er að ræða þykir rétt að kröfumar komi fram í lögum.

Mannvirkj afrumvarp:
1. Umsögn Byggingafræðingafélags íslands.

- Athugasemd við 20. gr. frumvarpsins. Óskað er eftir að byggingarfræðingar geti 
starfað sem skoðunarmaður III. Ráðuneytið vekur athygli á að byggingarfræðingar geta 
samkvæmt gildandi lögum og ákvæðum frumvarpsins einungis fengið löggildingu til að 
gera aðaluppdrætti, eins og á við um arkitekta. Ekki er gert ráð fyrir að þeir geti fengið 
löggildingu til að gera séruppdrætti, svo sem á sviði burðarþols, raflagna osfrv., sem er á 
sviði verk- og tæknifræðinga. Til að verða skoðunarmaður III samkvæmt ákvæðum 
frumvarpsins þurfa verkfræðingar og tæknifræðingar að hafa löggildingu á sviði 
viðkomandi mannvirkjagerðar og að lágmarki sjö ára starfsreynslu sem löggiltir 
hönnuðir. Einungis þeir sem hafa sérhæft sig á tilteknu sviði mannvirkjagerðar geta 
þannig orðið skoðunarmenn III, þ.e. þeir sem hafa fengið löggildingu til að gera 
séruppdrætti. Nauðsynlegt er að í einum flokki skoðunarmanna sé möguleiki á 
sérhæfingu þannig að tryggt sé að þeir sem starfa við þau verkefiii sem undir þann flokk
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falla hafi þekkingu á viðkomandi sviði. T.d. er ljóst að til að yfirfara raflagnauppdrætti 
er þörf á þekkingu á sviði raflagnahönnunar. Ekki er gert ráð fyrir að hönnuðir 
aðaluppdrátta geti orðið skoðunarmenn III, enda er gert ráð fynr að þau verkefhi sem 
flokkist undir starfssvið þeirra falli undir svið skoðunarmanns I eða II. Ráðuneytið 
mælir því ekki með því að fallist verði á breytingartillögu Byggingarfræðingafélags 
íslands.

- Athugasemd við 24. gr. frumvarpsins. Ef halda á inni heimild fyrir 
byggingarverkfræðinga og byggingartæknifræðinga til að gera aðaluppdrætti þá vilja 
byggingarfræðingar fá heimild til að gera séruppdrætti. Ráðuneytið bendir á að 
framangreind heimild verk- og tæknifræðinga er í gildandi lögum í dag. Ekki er í 
umsögninni rökstutt sérstaklega hvort nám byggingarfræðinga veiti þeim hæfrii til að 
gera séruppdrætti og þá á hvaða sviðum. Telur ráðuneytið að ekki séu rök til að verða 
við þessari ósk. Ráðuneytið vekur athygli á að umræða var um það í nefiidinni sem 
samdi frumvarpið að fella út heimild verk- og tæknifræðinga til að gera aðaluppdrætti, 
enda er fátítt að slíkar löggildingar séu veittar. Af hálfu nefridarinnar og síðar 
ráðuneytisins var bins vegar ákveðið að breyta sem minnstu varðandi 
löggildingarákvæði gildandi laga, heldur byggja að meginstefiiu til á óbreyttum 
ákvæðum. Ráðuneytið telur athugandi, ef frumvarpið verður að lögum, að skoða þau 
ákvæði heildstætt að nokkrum árum liðnum þegar reynsla er komin á hið nýja 
lagaumhverfi. Telur ráðuneytið nauðsynlegt að á þau mál verði litið heildstætt og að 
fagleg sjónarmið ráði þeim kröfiim sem gerðar verði til einstakra starfsstétta.

- Athugasemd við 27. gr. frumvarpsins. Félagið vill að byggingarfræðingar geti 
orðið byggingarstjórar yfir vatnsaflsvirkjunum, jarðvarmavirkjunum og öðrum 
orkuverum, olíuhreinsistöðvum og vatnsstíflum sem falla undir 1. viðauka laga nr. 
106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Ráðuneytið telur að sömu sjónarmið eigi hér við 
eins og varðandi 20. gr. Nauðsynlegt er að þeir sem starfa sem byggingarstjórar 
framangreindra mannvirkja hafi sérhæfingu á viðkomandi mannvirkj asviði auk 
verulegrar starfsreynslu. Að mati ráðuneytisins hafa byggingarfræðingar, sem eins og 
áður segir starfa við gerð aðaluppdrátta, ekki slíka sérhæfingu. Ráðuneytið telur því að 
ekki eigi að fallast á umrædda breytingartillögu.

- Byggingafræðingafélagið telur að í frumvarpinu felist mismunun á 
starfsréttindum byggingarfræðinga miðað við réttindi tæknifræðinga. Ráðuneytið bendir 
á að starfssvið þessara tveggja starfsstétta er ólíkt. Starfssvið tæknifræðinga og 
verkfræðinga er lögum samkvasmt svipað, þ.e. gerð séruppdrátta. Á hinn bóginn er 
starfssvið arkitekta og byggingarfræðinga það sama, þ.e. gerð aðaluppdrátta. Öðlast 
byggingarfræðingar sama rétt og arkitektar þó að þeir síðamefiidu eigi lengra nám að 
baki. Mismunur heimilda byggingarfræðinga annars vegar og tæknifræðinga bins vegar í 
ákvæðum frumvarpsins um skoðunarmenn og byggingarstjóra helgast af því eins og 
áður er komið fram að í þeim tilvikum er talin þörf á að gera kröfu um aðra sérhæfingu 
og menntun en þá sem byggingarfræðingar hafa.

2. Umsögn Björgvlns Víglundssonar.
-Björgvin telur kröfu um gæðakerfi fela í sér takmörkun á starfsréttindum hönnuða 

og telur að slíkt standist ekki Evrópureglur. Jafiiframt er gerð athugasemd við próf og 
kröfii um starfstíma. Að mati ráðuneytisins felur krafa um gæðakerfi ekki í sér 
takmörkun á starfsréttindum nema með óbeinum hætti. Telur ráðuneytið að hér sé um að



ræða kröfu um að verk sé unnið með tilteknum hætti. Að mati ráðuneytisins er slíkt 
heimilt á sama hátt og heimilt er að setja aðrar reglur byggingarreglugerðar um það 
hvemig mannvirkjagerð á íslandi skuli háttað. Slíkt stangast að mati ráðuneytisins ekki 
á við kröfur Evrópusambandsins. Varðandi próf sem menn þurfa að undirgangast til að 
öðlast löggildingu hönnuðar hér á landi þá telur ráðuneytið að svigrúm sé í 
Evróputilskipunum um réttindi þessara starfsstétta til að setja slíkar kröfur sé það 
rökstutt með vísan til almannahagsmuna og sérþarfa í viðkomandi landi. I 25. gr. 
frumvarpsins er gerð krafa um að menn sæki námskeið um íslensk lög og reglur á sviði 
mannvirkjagerðar og um séríslenskar aðstæður sem taka þarf tillit til við hönnun. Eins 
og fram kemur í greinargerð frumvarpsins er meginástæða þess að talið er nauðsynlegt 
að gera kröfu um slíkt námskeið sú að á íslandi séu að mörgu leyti aðrar aðstæður en í 
öðrum löndum. Á vissum sviðum eru hér gerðar strangari kröfur til hönnunar, t.a.m. 
vegna veðurálags og jarðskjálftahættu sem upplýsa þarf menn um áður en þeir taka að 
sér hönnun mannvirkja hér á landi. Ráðuneytið vekur athygli á að ákvæði frumvarpsins 
um námskeið fyrir hönnuði er þrengra en samkvæmt gildandi lögum og var það m.a. 
gert til að tryggja að það samræmdist ákvæðum Evróputilskipana.

3. Umsögn Landbúnaðarháskóla íslands.
-Lagt er til að landslagsarkitektum verði bætt við a. og b. lið 20. gr. frumvarpsins 

(skoðunarmaður I og II). Ráðuneytið vekur athygli á að samkvæmt ákvæðum 
frumvarpsins verða flokkar skoðunarmanna aðeins þrír og er ekki gert ráð fyrir 
sérhæfingu innan flokka a. og b. Allir þeir aðilar sem taldir eru upp í a. og b. lið 20. gr. 
munu mega annast verkefhi sem falla i viðkomandi flokk samkvæmt 
byggingarreglugerð (úttektir og yfirferð hönnunargagna). Einungis lítill hluti þeirra 
verkefiia er á starfssviði landslagsarkitekta. Sem dæmi má nefiia að af þeim 
áfangaúttektum sem nú eru taldar upp í 48. gr. byggingarreglugerðar er engin á 
starfssviði landslagsarkitekta. Sem dæmi um slíkar úttektir eru úttektir á steypu, 
lögnum, jámalögnum, frágangi á klæðningu þaka og úttekt á verkþáttum varðandi 
eldvamir. Ráðuneytið mælir ekki með að fallist verði á framangreinda athugasemd 
Landbúnaðarháskólans.

-Lagt er til að skrúðgarðyrkjumeistara verði bætt við upptalningu á iðnmeisturum í 
1. mgr. 31. gr. frumvarpsins. Þær starfsstéttir sem taldar eru upp í 31. gr. frumvarpsins 
bera ábyrgð á þeim verkþætti mannvirkjagerðar sem fellur vmdir þeirra starfssvið. 
Einungis aðilar með löggildingu á viðkomandi sviði mega bera ábyrgð á viðkomandi 
verkþætti. í gildandi byggingarreglugerð eru ýmis ákvæði um fyrirkomulag lóða, um 
bílastæði, öryggissvæði, leiksvæði bama, hæðarlegu, girðingar, gróður og frágang lóða. 
Með því að bæta skrúðgarðyrkjumeisturum við upptalningu 1. mgr. 31. gr. frumvarpsins 
myndi verða lögbundið að ábyrgð á frágangi lóða og annað því tengt væri ávallt í 
höndum skrúðgarðyrkjumeistara. Ekki liggur fyrir hvort fjöldi skrúðgarðyrkjumeistara á 
landinu sé nægjanlegur til að anna þeirri eftirspum sem skapast myndi ef framangreind 
krafa um meistaraábyrgð yrði lögbundin. Ákvæði um meistaraábyrgð eru íþyngjandi 
fyrir húsbyggjanda og er ráðuneytið þeirrar skoðunar að einungis eigi að gera slíkar 
kröfur ef ríkar ástæður mæla með, svo sem ástæður er varða öryggi mannvirkis. Telur 
ráðuneytið að ekki hafi verið sýnt fram á að slík þörf sé fyrir hendi í þessu tilviki að 
nauðsynlegt sé að lögbinda að ábyrð á öllum lóðafrágangi og öðru því tengdu sé í 
höndum skrúðgarðyrkjumeistara. Af þeim sökum mælir ráðuneytið ekki með að fallist 
verði á tillögu Landbúnaðarháskólans.



4. Umsögn Nýsköpunarmiðstöðvar íslands.
-Athugasemd um 24. gr. frumvarpsins (löggildingar hönnuða). Telur stofiiunin að 

nánari tilgreinmg á hönnunarsviðum geti verið í reglugerð. Ráðuneytið bendir á að 
löggildingar Qalla um atvinnuréttindi manna og þurfa því að vera í lögum. Ekki nægir 
að tilgreina það svið sem hver og einn hönnuður má starfa á í reglugerð.

5. Umsögn ASÍ.
-ASÍ telur að opna eigi fyrir þann möguleika að stálvirkjasmiðir geti einnig fengið 

heimild til að taka að sér byggingarstjóm, ekki hvað síst við byggingu stálgrindarhúsa 
eða mannvirkja þar sem stálgrind er meginburðarvirki. Ráðuneytið bendir á að í 
frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir að þau mannvirki sem falla undir 1. tölul. 4. mgr. 26. 
gr. frumvarpsins séu flokkuð eftir þvi úr hverju þau eru byggð. Undir töluliðinn fellur 
eftirfarandi mannvirkjagerð: nýbygging einfalds atvinnuhúsnæðis, íbúðarhúsa,
frístundahúsa og minni háttar mannvirkja auk breytinga, endurbyggingar eða niðurrifs á 
slíkum mannvirkjum. Stálvirkjameistari sem fengi heimild til að starfa sem 
byggingarstjóri skv. 1. tölul. 4. mgr. 26. gr. frumvarpsins, sbr. 2. mgr. 27. gr., myndi 
geta starfað við byggingarstjóm allra framangreindra mannvirkja óháð því hvort um 
stálgrindarhús væri að ræða. Ráðuneytið hefur því efasemdir um að rétt sé að gera 
umbeðna breytingu en bendir þó á að fleiri starfsstéttir sem hafa einnig afinarkað 
starfssvið, svo sem múrarameistarar, pípulagningarmeistarar, rafvirkjameistarar og 
blikksmíðameistarar, geta starfað sem byggingaistjórar samkvæmt framangreindu 
ákvæði frumvarpsins.

Fyrir hönd ráðherra


