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Inngangur
Lagafrumvörpin sem hér er veitt umsögn um varða aðalbaráttumál Sjáífsbjargar, 

landssambands fatlaðra, í hálfa öld; baráttunni fyrir því að ryðja manngerðum hindrunum úr 

vegi í byggingum og umhverfi og tryggja aðgengi og mannréttindi allra borgara í 

samféiaginu, Skipulag og mannvirki eiga að sameina fólk en ekki aðskilja; skipulag og 

mannvirki sem ekki uppfylla þessi skilyrði valda fólki fötlun; skapa tæknilegar hindranir fvrir 

fólk. Hönnun fyrir alla á að vera leiðarljós. Sjálfsbjörg álitur að fiilígilding Samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þær ráðstafanir, þ.m.t lagabreytingar er 

gerðar verða í tengslum við íullgildinguna, styðji vel við márkmið lagafrumvarpanna, en 

metur það svo að Iöggjöf sem bannar mismunun á grundvelli skerðinga einstaklinga sé einnig 

nauðsynleg hér á landi. Slík' íöggjöf tók gildi í Noregi 1. janúar 2009 

(http://wwwJovdata.no/aU/hl-20080020~042.htmi) ög hefur m.a. haft mikil álirif á löggjöf og 

regJiiverk uríi mannviiti^þafiflanÉ,:

Frumvarp til skipulagslágá

ÁtliiigásMíl v iM ^
I lið a. er talað um að við þróun byggðar og landnotkunar eigi félagslegar og menningarlegár 

þarfir landsmanna. heilbrigði þeirra og öryggi að vera haft að leíðarljósi. Auðvitað eraðgengi 

fyrir alla hluti af þessu en það er ekki tilgreint með skýrum og afgerandi hætti. Mikið er lágt ; 

uþp ur stefnu sveitarstjóma við skipulagsáætlanir þar sem fram á að koma stefna
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sveitarstjómar um laiidnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og ; 

umhverfismál í sveitarfélaginu. Er aðgengi fyrir alla við skipulag byggðar nægjanlega tryggt 

ef einungis er treyst á að þess sé sérstaklega getið í steínu sveitarstjóma? Sjálfsbjörg álítur að 

aðaengi f\rir alla og möguleg notkun fólks á mannvirkjum og umhverfl séu 

grundvallarréttindi og eigi að vera lÖgbundin, en ekki komið undir ákvörðun hverrar 

sveitarstjómar.

í lið e. er tekið íram að tryggja skuli faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við gerð : 

skipulagsáætlana varðandi utlit bygginga, form og aðgengi fyrir alla, Ekkí er gerð 

athugasemd við þennan lið sérstaklega en lagt er til að í lagatexta á viðeigandi stöðum verði 

ákvæði um að tryggja skuli aðgengi fyrír alia í skipuíagi byggða og umhverfís, Þetta varðar 

m.a. ákvæði um aðalskipulag. deiliskipulag, skipulagskvaðir og skipulagsskilmála. T.d, er 

mikilvægt að þegar tjallað er um húsagerðir.í deiliskipulagi og skipuíagsskilmálum að þá séu 

sett markmið og kröíur. um að ieyfa áðeiris húsagerðir og manngert umhverfi sem er 

aðgengiiegt öllum. Þessu er oft öfugt farið í dag, m.a. með því aö leyfa mörg hús í 

deiliskipulagi sem eru upp á fleiri en eina hæð en uppfylia ekki skilyrði um að krafíst sé lyftu 

í húsi eða tekið er fram að hús sem staðsett er í halla megi vera á pöllum innandyra. í Noregi 

tekur gildi regluverk 1. júlí 2010 um að öll hús skuli hafa tröppulausan inngang. Hér á landi 

er algengt að hæð byggingareita miðað við götuhæð kalli á tröppur.

Athugasemd við 2. gr. Skilgreiningar:

Lagt er til að bætt verði við skilgreiningu á hugtakinu „Aðgengi fyrír alla“ sem sérstökum lið 

í 2. gr. Sjá tillögu um slíka skilgreiningu hér neðar.

Frumvarp til laga um inannvirki 

Athugasemd við 3. gr, Skilgreiningar:

I 1. lið 3. gr. er tekið fram að huga beri að aðgengi í aðaluppdráttum. Hugtakið „Aðgengi 

fyrir alla“, sbr. e. li.ð 1. gr, írumvarpsins þarf að skilgreina í íagatextanum og setja inn sem 

sérstakan lið í 3. gr. Að nokkru leyti mætti nota skilgi'eininguna sem notuð er. í 

athiigasemdum frumvarpsins við l.gr. þess. Hér er tiílaga að skilgreiningu eða texta sem 

niætti nota í skilgreiningu hugtáksins:
„Aðgengi jyrir alla: Með aðgengi fyrir alla er átt við að fólki sé ekki mismunað um aðgengi 

og almenna notkun mannvirkja á grundvelli íotlunar, skerðinga eða veikinda og geti með
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öruaeum hætti komist inn og út úr mannvirkjum jafhvel við óvenjulegar aðstæð.ur, t.d. í 

bruna. Jafhiíamt aö við hönnun og útfærslu mannvirkja séu hafðar í huga mismunandi þarfír 

os seta fatlads fólks. Aðgengi fyrir alla merkir að ekki eru tæknilegar hindranir í umhverfi 

eða mannvirki eöa liindranir sem leiða af hönnun.u

Allir ættu að hafa sama möguleika á umgengni og notkun mannvirkja. T.d. þarf einstaklingur 

að komast um aliar hæðir og hluta bygginga og hafa tækífæri á að nota snyrtíngar.

AthugasQmd\ið35.gi\Öiyggi$úttekt:

I 35. gr. er tekíð íram að öryggisúttekt skal gerð þegar mannvirki er tekið í nötkun þött það sé 

ekki fuligen. Í ijósi þess ættu aðgengismálin að vera tekin út á þessum tímapunkti, a.m.k. í 

byggingum sem ætiaðar eru almeimingi. Þegar bygging eða mannvirki er tekið í notkun œtti’’ 

kröfum um aögengi f>TÍr alla að vera fullnægt. Ef þessi krafa er ekki gerð er verið að leyfa.að ; 

borgurunum sé mismunað á grundvelli skerðinga sinna ög hindranir (fotlun) mannvirkisins. - • 

leyfðar. Re>Ti$lan s<nir að framkvæmdaþáttum sem varða aðgengi fyrir alla í mannvirkjum :er 

oft frestað.

Athugasemd við 36. gr. Lokaúttekt:

í greininni segir að lokaúttekt skuli fara fram innan þriggja ára frá því að mannvirkið var 

tekið í notkun og öryggisúttekt fór fram. Einnig er tekið fram að byggingarfulltrúi eða 

Byggingarstoíhun geta gefíð lokaúttektarvottorð þrátt fyrir að öilum ákvæðum sé ekki 

fullnægt. Eftirfarandi er þó tiitekið og er afar mikilvægt: „Þáttum sem varða aðgengi skal þó '. 

ávallt hafa verið lokið við framkvæmd lokaúttektar,u, Með því að hafa aðgengisþáttinn 

tengdan við lokaúttekt eingöngu, en ekki öryggisúttekt, er verið að gefa leyfi fyrir því að 

mannvirki sé.í futíri notkun í allt að þrjú ár án þess að hægt sé að fara fram á að aðgengi fyrir 

alla sé fullnægt. Það er álit Sjálfsbjargar að þrjú ár án útfektar á aðgengi. fyrir alia í- 

byggingum sé ekki ásættanlegur og feíi í sér mismunun.

Framhald málsms

Sjálfsbjörg ísf álítur mikilvægt að samtökin og önnur samtök fatlaðs fólks fái að koma að : 

gerð reglugerða settum skv. umræddum lögum og gerð eftirlitskerfls Byggingarstofnunar. 

Byggingarstofnun mun gera skoðunarhandbækur skv. 17. gr. Íagafrumvarpsins um mannvirki 

þar sem. meðal annars verða ákvæði um framkvæmd úttekta og eftirlitsaðferðir. Einnig er
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talað um áfangaúttektir í VII. kafla} 34. gr., en engair skilgreiningar á því hvaða áfangar það 

eru. Einungis að gerðar skuli áfangaúttektir á einstökum verkþáttum mannvirkjagerðár þar 

: sem eftirliísaðiii íér yfir hvort sá þáttur sé í samræmi við samþykkt hönnunargögn. Ræða þarf 

hvemíg aðgengi. f>TÍr alla er sérstök áfangaúttekt við öryggisúttekt þegar byggíng er tekin í 

notkun og við lokaúttekt.

í íhimvarpinu tii skipulagslaga er mikil áhersia á að tryggja að samráð sé haft við almenning 

við gerð skípulagsáætlana þannig að honum sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun 

stjómvalda við gerð slíkra áætiana. Verði þetta viðhaít er auðvitað alitaf möguleiki á að gera 

athugasemdir ef ekki er hugað nægjanlega vel að aðgéngismáium. Hinsvegar álítur 

Sjálfsbjörg að aðgengi íyxir allá eigi að grundvallast á Íögbundnum rétti en ekki vera háð 

sérstakri baráttu f>TÍr aðgengi hverju sinni eða velvilja við undirbúning og gerð skipulags og

mannvirkja.

F. h. Sjálfsbjargar, iandssambands fatiaðra

Guðfmna Ásgeirsdóttir
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