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Minnisblað:
Athugasemdir Iðnfræðingafélagsins til umhverfísnefiidar 

Alþingis vegna mannvirkjafrumvarpsins

Vísað er til óska umhverfisnpftidar Alþingis um að umhverfisráðuneytið taki 
afstöðu til athugasemda Iðnfræðingafélagsins um mannvirkjafrumvarpið. 
Iðnfræðingafélagið óskar eftir því að byggingariðnfræðingar og véliðnfræðingar fái 
löggildingu sem mannvirkjahönnuðir og vísa til þess að rafiðnfræðingar fái 
löggildingu.

í núgildandi skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 er kveðið á um í 2. mgr. 49. 
gr. að verkfræðingar og tæknifræðingar með viðkomandi sérmenntun geti fengið 
löggildingu ráðherra til að hanna og gera séruppdrætti að burðarvirkjum, 
boðveitum, rafkerfum og raflögnum í mannvirkjum, vatns-, hita- og 
fráveitukerfum, loftræsikerfum og lýsingarkerfum. Jafriframt segir í 5. mgr. 49. gr. 
laganna að rafiðnfræðingar geti fengið löggildingu ráðherra sem hönnuðir 
séruppdrátta á sínu sviði en ráðherra setur stærðartakmarkanir veitna í reglugerð.

Menntunarkröfur til þessara aðila eru mjög mismunandi. Verkfræðingar verða nú 
að ljúka MS prófi sem tekur almennt um 5 ár á háskólastigi til að fá að starfa sem 
slíkir og tæknifræðingar að ljúka BS prófi sem tekur um þijú og hálfl ár á 
háskólastigi. Þó svo að rafiðnfræðingar þurfi aðeins eitt og hálfl ár á háskólastigi 
hafa menntunarkröfur á undanfömum árum almennt verið að aukast og þykir ljóst 
að við breytingu á ákvæðum um starfsréttindi verður að gera þær lágmarkskröfur 
að einstaklingar hafi BS próf til að fá löggildingu sem mannvirkjahönnuðir.

Það var ákveðið í nefiidinni sem vann að gerð frumvarpsins að bíða með allar 
breytingar á ákvæðum varðandi starfsréttindi manna þar sem verið er að leggja til 
viðamiklar breytingar á lagaumhverfi byggingarmála (mannvirkjamála). Hins 
vegar var það rætt í nefndinni að eðlilegt væri að nokkrum árum liðnum að 
endurskoða þau ákvæði er varða starfsréttindi. í ljósi þessa er ekki talið tækt að 
kveða á um í frumvarpi til laga um mannvirki að byggingariðnfræðingar og 
véliðnfræðingar geti orðið löggiltir mannvirkjahönnuðir.


