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Efni: Hlutverk nýrrar mannvirkjastofnunar í aðgengismálum hreyfihamlaðra og annarra fatlaðra. 
319. mál.

Sjálfsbjörg hefur nú í 60 ár barist fyrir bættu aðgengi fyrir hreyfihamlaða.

Því miður eru enn, fjölmörg dæmi eru um slæmt aðgengi í nýjum byggingum sem ætlaðar eru 
almenningi.

Sjálfsbjörg hefur í því sambandi rekið sig á þá baðstaði sem sprottið hafa upp, og eru lítið eða ekkert 
aðgengilegir hreyfihömluðum.

Þarna er átt við Laugarvatn Fontana, Krauma Borgarfirði og loks GEO SEA á Húsavík.

Aðgengi á böðunum á Húsavík keyrði um þverbak Í framhaldi af því skrifaði formaður Sjálfsbjargar, 
rekstraraðilum auk byggingarfulltrúa Norðurþings bréf með nokkrum spurningum. Er það meðfylgjandi. 
Svar barst 4. júní sl.

Þar segir m.a. „hraði framkvæmda við endurbætur ræðst að nokkru a f þeim tekjum sem koma inn hjá 
fyrirtækinu. Rétt er að hafa í  huga að sjóböðin eru hagnaðardrifin einkaframkvæmd sem ekki eru í  eigu 
opinbera aðila. Starfsleyfi sjóbaðanna er veitt á grundvelli reglugerðar um baðstaði í  náttúrunni nr. 
460/2015.

Þess má geta að sami byggingarfulltrúi skrifaði upp á teikningar Sjóbaðana og veitti þeim 
byggingarleyfi....

Að mati Sjálfsbjargar er þarna verið að snúa hlutunum á haus og fresta því að allir þar með talið 
hreyfihamlaðir geti notið sjóbaðana eins og hver annar.

Eftirfylgni byggingarfulltrúa á þeim úrbótum sem taldar eru upp hafa ekki verið neinar.

Þetta dregur það fram að bæði byggingarfulltrúar víða um landið svo Mannvirkjastofnun hafa 
enga stefnu þegar kemur að aðgengismálum.

Í frumvarpi í 319. máli segir um verkefni nýrrar húsnæðis og mannvirkjastofnunar. 

4. að annast aðgengismál.

Í frumvarpinu er þetta ekkert útskýrt frekar.



Sjálfsbjörg, MND félagið og SEM samtökin, hafa lengi óskað eftir að komið verði á fót eftirliti með 
aðgengismálum fatlaðs fólks.

Við því hefur ekki verið orðið.

Því fæst ekki annað séð en að umrætt frumvarp sé illa unnið hvað verkefni nýrrar stofnunar 
varðar.

Það er því afar nauðsynlegt að velferðarnefnd taki á þessu verkefni sem aðgengismálin eru og það verði 
a.m.k. útskýrt um meðförum þessa frumvarps. Einnig er nauðsynlegt tekið verði fastar á því að ný 
mannvirki sé ekki reyst og þau tekin í notkun án þess að fullt aðgengi sé fyrir alla!
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