
Alþingi . 
Erindi nr. Þ /3 S //S 9 á  

komudagur

Nefndarsviö Alþingís
Austurstræti 8-10,
150 Reykjavík. 7. apríl 2010

Félag íslenskra landslagsarkitekta vill þakka fyrir það tækifæri að fá að 
koma að athugasemdum sínum við frumvarp að nýjum mannvirkjalögum. f heild 
sinni er félagið sátt við frumvarpið og lítur á það sem heillavænieg skref til 
framtíðar þó alltaf megi laga eitt og annað.

Athugasemdir félagsins eru færðar inn með rauðu letri og stutt skýring er sett inn 
neðanmáls með hallandi og undirstrikaðri skrift. Texti sem lagt er til að falli niður 
er merktur blár og yfirstrikaður.

Almennt um mannvirkialögin:
Að mati Félags íslenskra landslagsarkitekta vantar að skiigreina betur ný verkefni 
sem lúta að sérsviði landslagsarkitekta, svo sem á sviði mótunar landslags og 
umhverfis, bættra umhverfishátta, sjálfbæmi og ýmsum nýjum viðhorfum sem 
giida í dag.

Frá því núverandi iöggjöf tók gildi hafa ýmis byggingafulltrúaembætti gert kröfur 
um séruppdrátt frá landsiagsarkitekt, þ.e. lóðarteikningu, þegar lagðir eru inn 
aðaluppdrættir fyrir byggingar íbúðarhúsnæðis og atvinnuhúsnæðis. Þetta hefur 
gefist ágætlega þar sem þetta hefur verið útfært. En það er mikilvægt að styrkja 
þennan þátt í iöggjöfinni og nýrri regtugerð þannig að öli byggingaryfirvöld geti 
fyigt betur eftir þessari kröfu um séruppdrátt iandslagsarkitekta.

Pað er mat félagsins að auknar kröfur um frágang og skipulag ióða sé iiður í þvf að 
ná fram markmiðum nýrra mannvirkjalaga um bætt umhverfi og aðgengi að 
mannvirkjum.

Hér á eftir fer umsögn Féiags ísienskra landsiagsarkitekta og er bréfið alls 5 síður. 

Virðingarfyiist,

f.h. Félags íslenskra iandsiagsarkitekta

Hiin Sverrisdóttir, formaður Féiags ísienskra landsiag^prkitekta,
Björn Axelsson, laganefnd Fíia
Oddur Hermannsson, iaganefnd Fíla
Hermann Georg Gunniaugsson, formaður iaganefndar FÍLA.
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Þskj. 743 — 426. mál.

Frumvarp til laga um mannvirki.

(Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008.)

2. gr.
Gildissvið.

Lögin gilda um öii 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, gaslagnir og öryggiskerfi, lyftur og lyftubúnað, 
fjarskiptabúnað og eldvarnir. Lögin gilda einnig um gróður á lóðum, skipuíag og 
frágang lóða, girðingar og skjólveggi í þéttbýli, skilti, gáma og leik- og íþrótta- 
svæði.

Hér er mikitvœ qt að skitQreina í lögunum  Qildissviðið nái til skiDulazs og fráQariQs 
lóða bví etla á þessi þáttur sér ekki stoð í lözum . í nútim a  stiórnsvstu barf að vera 
hœvt að vísa í sérte ikn inzar se m  kveða á um frávanQ og útfæ rslu  t.d. bitastœ ða  og 
atm ennra opinna svœða sem hiuta m annvirk ia  er f/gg/q ofan iarðar og bund in  eru í 
skipulaqsáœ ttunum , t d .  deiliskiputaqi.

3. gr.
Skitgreiningar.

18. Sérruppdráttur: Uppdráttur sem sýnir m.a, útfærsiu einstakra byggingar- 
og mannvirkjahiuta, tæknibúnaðar, og skipuiag ióða og lóðarfrágang, ásamt 
tiivísunum í staðia um efniskröfur og annað sem þarf tii að fullgera mannvirki að 
utan og innan.

Skvra barf nánar séruppdrœtti hvað varðar sérsvið tandslaqsarkitekta. Sbr. ath. við 
2. gr. er mikitvœQt er að benda á bá staðrevnd að i töQunum sé vetið um skiDutav 
og frggong tóða bví etta á bessi báttur sér ekki stoð í tögum. Frá gitdistöku 
núverandi fogo hefur verið gerd krafa í dejliskiDulaqsáœtlunum um tóðarteikninvu 
sem svnis skipulag og fráqanq tóðar og tögd er fram með aðatauDpdráttum fvrir 
fiötbvlishús. Það er tvkitatríði að skitereininqin nái einniq tit fráqanqs tóðar.

5. gr.
Byssinsarstofnun.

Atmennt séð bvrfti að skitzreina hér nv verkefni á sviði mótunar umhverfis í 
béttbvti. fm anzi tóða og bœttra umhverfisbátta í samrœmi við auknar kröfur í 
samfétazinu um fráqanq mannvirkia í heitd sinni. Einniq /eggur FILA tit að 
stofnunin verði köttuð Mannvirkiastofnun til samrœmis við nvia /ögg;of.

36. að annast og stuðia að rannsóknum á sviði mannvirkjamáia, manngerðu 
umhverfi og brunavarna í samvinnu við hagsmunaaðiia og stuðla að útgáfu 
uppiýsinga um þau mái. Ár hvert skai a.m.k. einum hundraðshiuta af tekjum 
byggingar- og skipulagsgjaids varið tii rannsókna á sviði mannvirkjamála.

Lqgf er tit að huztakinu „mannverðu umhverfi” verði bœtt við svo /ög/n gefí til 
kvnna að fiattað sé um mannvirki í víðum skitninw. Tit að trvQQia fram<ian<2 36.
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liðar mœtti skilvreina fiárhæðir af tekium bVMinzar- og skiDulaqssvialds eða 
hlutfail af veltu Bv<?qinzarstofnunar sem veria skuli til rannsókna sbr. 24. gr.
Ve<zofogo bar sem seg/r; , ,Ar hvert skal að minnsta kosti einum og hálfum 
hundraðshluta af mörkuðum tekiustofnum til ve<za<ierðar varið til rannsókna og 
þróunar við ve<za%erð undir stiórn Veqazerðarinnar”.

17. gr.
Framkvœmd eftirlits með mannvirkjum.

Eftirlit með mannvirkjum skal framkvæmt í samræmi við ákvæði 
skoðunarhandbóka sem Byggingarstofnun býr til á grundvelli ákvæða laga þessara 
og reglugerða settra samkvæmt þeim. í skoðunarhandbókinni skulu m.a. vera 
ákvæði um framkvæmd úttekta, eftirlitsaðferðir, skoðunaráætlanir og mismunandi 
eftirlitsstörf. EftirMtið skal ná til allra framkvæmdaþátta sem log þessi taka tii s.s. 
bygginga hverskonar, lóðafrágangs og annarra þátta sem getið er í 2. gr. iagnanna

Miki(vœ<2t er að bv<z<zimareftir[it nái einniq tii ióðarframkvæmda, teiksvœða og 
attrar meiriháttar tandsaqsmótunar í tandinu. Það hefur verið brotalöm í eftirtit 
með mannvirkium að horfa á bv<z<zin<zu og lóð sem eina heitd. Það eru dœmi um að 
við úttekt á teikskóta séu ekki zerðar kröfur um tóðarteikninqu, b.e. sérupppdrátt 
landslavsarkitekts, bó svo að heilbmðisvfirvötd veiti starfstefi fvrir rekstri 
teikskótans. Á hvaða forsendum bvwir starfslevfið ef ekki tiwur fvrir sambvkkt 
lóðarteikninv fvrir teikskótatóðina.

Það er von okkar  ? FÍLA að betta verði undirstrikað i fögg/öfínn og sérstakteqa bar 

sem heiti taQanna hefur brevsti í mannvirkialöq.

21.gr,
Hæfi skoðunarmanna.

Skoðunarmenn byggingarfulltrúa, Byggingarstofnunar eða skoðunarstofa skulu 
uppfylla eftirfarandi skilyrði:

d. Skoðunarmaður IV: Landsiagsarkitekt með iöggildingu Byggingarstofnunar á 
sviði viðkomandi mannvirkjagerðar og að lágmarki 5 ára starfsreynslu sem 
iöggiitir hönnuðir af verk- og byggingarstjórn við mannvirkjagerð, 
byggingareftiriit eða hönnun.

Hér hefur verksvið tandslaqsarkitekta fattið niður. Oft er bað svo að stór htuti af 
störfum tandsta<zsarkitekta er mannvirkiaeftirtit á sínu sérsviði, b.e. hinu 
manngerða umhvefi o<z vmsri tandmótun (um 60-70% af tandsvæðum bor<za o<z 
bæia qetur verið skipulagt og hannað af tandsla<zsarkitektum). La<zt er tit að bœta 
við d-tið í bessari ta<za<zrein tit að skitgreina verksvið landslaqsarkitekta sem 
skoðunarmenn.

25. gr.
Lö$gitdin$ hönnuða.

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

a. Arkitektar og byggingarfræðingar geta fengið iöggildingu tii að gera aðai- 
uppdrætti, y^p-megindrætti að skipuiagi ióða og tiiheyrandi deiiiuppdrætti, 
hver á sínu sérsviði.

Þessi grem er ekki i sam ræ m i við 2. Qr. taQannaoQ ta<zttit að henn i verði brevtt tit 
sam ræ m is við  2. gr. banniQ að aða lhönnuð ir vinni me<zindrætti að skiputa<zi ióðar.
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Það er skUninQur FÍLA að vinna skuti séruppdrátt, b.e. lóðarteikninvu, fvrir öli 
mannvirki bar sem fram komi skipulaQ oq fráqanqur ióðar og að verkið sé unnið af 
aðHa sem hefur löwHdirwu á bessu sérsviði.

d. Innanhússarkitektar e§4afídsiagsafk-i-t-ekta-r geta fengið iöggildingu sem hönnuðir
séruppdrátta, hver á sínu sviði.

e. Landslagsarkitektar geta fengið iöggildingu sem hönnuðir á sínu sérsviði tii að
gera séruppdrætti að skipuiagi og frágangi ióða og tilheyrandi deiiiuppdrætti.

f. o-r Rafiðnfræðingar geta fengið iöggiidingu sem hönnuðir séruppdrátta á sínu 
sviði. Ráðherra setur stærðartakmarkanir veitna í reglugerð.

Listi yfir löggilta hönnuði skal varðveittur í gagnasafni Byggingarstofnunar.

FÍLA telur mikilvœvt að skilqreina betur í /ögg/öf/nn/ sérsvið landslavsarkitekta / 

/ögg//dmgu hönnuða og í liósi bess að átt hefur sér stað ákveðin sérhœfinq 
landstaqsarkitekta til að vinna séruopdrœtti, b.e. ióðarteikninQU, fvrir íbúðar- og 

atvinnushúsnæði og önnur mannvirki, auk bess að vinna að skiDutavi og fráqanqi 
ióða fvrir leik,- og zrunnskóla og leiksvœði barna bar sem gerðar er kröfur um 
ákveðna öryqzistaðla og útektir á teiksvœðum og útqáfu starfstevfa fvrir leik- og 

qrunnskóta.
Tit að undirstrika betta ennfrekar bá feggi/r FÍLA tit að núverandi d-tið verði skipt 
upp og unnin sambœriiequr texti fvrir innanhúsarkitekta.

Varðandi tisti vfir hönnuði verður að tryqqia bað að hœvt sé að fvteia bví eftir að 
aðeins hönnuðir með töQQildinQu séu að vinna í samræmi við /ögg/öf/no. 
Sambœritequr tisti um skiDuíaqsráðviafa hiá Skipulaqsstofnun hefur ekkert g//d/ og 

engm frygg/ng er fvrir bví að aðiiar með löQQildinQU séu að vinna skioutaqs- 
áœttanir. Mikitvœzt er að frygg/a að farið sé eftir bessum tista fíygg/ngar- 

stofnunar.

32. gr.
Ábyrgð og verksvið iðnmeistara.

Byggingarstjóri skai tilkynna útgefanda byggingarieyfis skrifiega um þá 
húsasmíðameistara, múrarameistara, pipulagningameistara, rafvirkjameistara, 
skrúðgarðyrkjumeistara, biikksmíðameistara, stáivirkjameistara, málarameistara og 
veggfóðrarameistara sem tekið hafa að sér að bera ábyrgð á einstökum verkþáttum 
framkvæmdar og nauðsyniegt er að komi að viðkomandi verki.

Mikitvœ<ít er að starfs$reinin ,.skrúðQarðvrkiumeistari” htióti viðurkenninqu \ 
islenskum mannvirkialövum. Gerð og i/oobvgg/ng hins mannqerða umhverfis er oft 
ftókin og er bví teitað tit sérmenntaðra aðita eins og skrúðQarðvrkiumeistara. 
VeQna örvQQissiónarmiða eru t.d. Qerðar miktar kröfur tit hönnuða veQna 
ieiksvœða, teik- og grunnskóiaióða og vinna og útfœrsla beirra lóða er oftast á 
hendi skrúðqarðvrkiumeistara. Því er mikitvœQt að beir sem framkvæmi stik verk 
séu viðurkenndir að verðteikum í töQum bessum.

í op inberum  fram kvæ m dum  (attt o f  sia idan bví m iður) e r farið að krefiast bess að 
skrúðQarðvrkiumeistari sé  skráður ábvrQðaraðiti við fram kvœ m dir lóða. Enda er 
eðiiteQt að fqgmenn vinni verk se m  eru  hönnuð  a f  ÍandsíaQsarkitektum  sem  eiQa að 
vera í sam ræ m i við örvQQiskröfur oq op inbera  staðta. Það er ótrúieQt að 44 ára 
Qömul iöggiid iðnerein, skrúðgarðvrkia, skuii ekki enn hafa hiotið náð fvrir augum 
opinberra aðiia með hiiðstæðum hætti og aðrar iöngreinar. Það er bví réttiætismái 
að bessi iðngrein verði tekin inn i iöggiöfina.
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60. gr.
Setning reglugerða.

Ráðherra setur að tiUögu Byggingarstofnunar og í samráði við hagsmunaaðila 
reglugerðir sem ná til alls landsins þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd laga 
þessara. Við setningu reglugerða á grundvelli laga þessara skal haft samráð við 
Samband íslenskra sveitarfélaga um atriði er varða skyidur sveitarfélaga. í 
reglugerð skulu vera ákvæði um eftirfarandi atriði, sbr. einnig önnur ákvæði laga 
þessara um setningu reglugerða:

* 3=:
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1. KrÖfur sem gera skal til hönnunar og mannvirkja um útlit, rýmisstærðir og 
samsvörun við næsta umhverfi, hagkvæmni og notagildi, aðgengi, öryggi, 
heilnæmi, tæknilegan frágang og viðhald, auk krafna um gróður, ©§~~skipulag 
og frágang lóða, þ.m.t. girðingar, hleðslur og stoðveggi

10, Skipulag og frágang ióðar, ieiksvæða, íþróttasvæða og annarra opinna 
svæða. í mannvirkjareglugerð verði skiigreindar frekari kröfur um frágang og 
skipulag ióða við mannvirki og hvernig afgreiðslu séruppdrátta, þ.e. 
lóðarteikninga, skuii háttað.
Skiigreindar verði kröfur um innihaid ióðateikninga s.s. yfirborðsfrá$angur 
lóðar, hœðarsetningu, tegund gróðurs og frágang leiksvœða, lóðarveggi, stoðveggi og 
skábrautir. Auk þess kröfur um aðgengi barna að leiksvœðum og öryggi leiksvæða 
gagnvart umferð og krafa um að sýndar séu allar tengingar byggingar og (óðar, s.s. 
aðgengi að inngöngum, hjóla- og vagnageymstu, sorpskýii, bíiageymstu, veröndum og 
sérnotaréttssvæðum o.þ.h.

Sú re'ztuverð sem við búum við í daq er innihaldsleQa komin veruleqa tit ára sinna 
og bar er einniq að finna ákvæði úr eldri reQÍuzerð frá 1984. Það er krafa FiLA að 
nv reQÍugerð sem bvQQir á nvrri töQQiöf um mannvirki verði tekinn tii veruteqrar 
endurskoðunar og að úrett ákvæði verði tekin út úr reQtuQerðinni. Jafnframt verði 
hún aðtöQuð meira að bví starfsumhverfi sem við búum við í daq og mótuð verði 
skvrari framtíðarsvn um fráQanQ mannvirkia með setninQU nvrrar mannvirkia- 
reQÍUQerðar.
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