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Efni: Umsögn um frumvarp um breytingu á lögum um menningarminjar (aldursfriðun 
minja), mál nr. 429

VÍsað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn um breytingu á lögum um 
menningarminjar en þar kemur fram að tilefni þessa er endurskoðun á aldursfriðunarákvæði fornleifa 
í lögum um menningarminjar nr. 80/2012, svokölluð 100 ára regla. Við setningu laga nr. 80/2012 
miðaði aldursfriðun við árið 1912 samkvæmt áðurnefndri reglu. Hefur viðmiðið færst nær í tíma ár 
hvert eftir það, eðli máls samkvæmt, og miðar nú við árið 1922. Af því leiðir að stutt er í aldursfriðun 
mikils fjölda steinsteyptra húsa og annarra mannvirkja í þéttbýli og sveit, sem og innviða úr 
fjöldaframleiddum efniviöi. Reykjavíkurborg og Samband íslenskra sveitarfélaga hafa átt samtal um 
fyrrgreinda breytingu á lögum um menningarminjar og er vísað við gerð umsagna um áformaskjal 
ráðuneytisins og drög að frumvarpi, sem birt var í samráðsgátt.

Reykjavíkurborg leggur til að aldursfriðuð hús og mannvirkja verði bundin við 1918 Iíkt og aldursfriðun 
kirkna. Ef litið er til eldri laga um húsafriðun nr. 104/2001 er að finna í 2. mgr. 6. gr. skyldu húseigenda 
til að leita álits húsafriðunarnefndar ef húsiö var reist fyrir 1918. Má ætla að það ártal hafi verið valið í 
Ijósi þess að það ár öðlaðist Ísland fullveldi frá Dönum.

Reykjavíkurborg gerir það að tillögu sinni að við 1918 verði miðað vegna breytinga á gildandi lögum um 
menningarminjar þ. e. að kveðið verði á um það að öll hús sem byggð eru fyrir árið 1918 skuli vera 
friðuð. Með breytingu á byggingarreglugerö árið 1915 var kveðið á um það að óheimilt væri, nema meö 
miklum ráöstöfunum, að reisa hús úr timbri í þéttbýli Reykjavíkur. Hefur verið miðað viö þaö að upp úr 
því hefjist tímabil steinsteypuhúsa í Reykjavík og yröi 100 ára reglan í gildi mikið lengur yrði hún til þess 
aö heil svæði steinsteyptra húsi féllu undir þetta ákvæði um friðun, en við það myndi tilgangur og 
sérstaöa friðaðra húsa minnka mjög. Það yrði því vel til fundiö að miða friðun húsa við ártaliö 1918. 
Það er mat borgarinnar að aldursfriöun húsa geti einnig miðast við árið 1915, þegar framangreind 
breyting á byggingarreglugerð tók gildi. Því telur borgin því einnig möguleika að aldursfriðun veröi 
bundin við árið 1915.

Einnig vill Reykjavíkurborg taka undir umsögn frá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga um sama málefni, 
þ.e. að gera byggingarferil einfaldari og draga úr reglubyrði hvað þetta varðar. Einnig tekur 
Reykjavíkurborg undir þau sjónarmið Sambandsins aö útvíkka ekki umsagnarskyldu til ársins 1940 líkt 
og tillaga Húsafriðunarnefndar gengur út á heldur er bent á að öll sveitarfélög hafa og nýta sér þau 
skipulagslegu tól til að setja hverfisfriöun eða annarskonar friðun á þau eldri hús sem falla ekki undir 
aldursfriðunar regluna. Einnig þarf að skoöa lögfestingu á heimild til aö Skipulagssjóöur taki þátt í
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kostnaði sveitarfélaga við fornleifaskráningu og einnig að skýra ferla við málsmeðferð við 
friðlýsingatillögur. Einnig þarf að uppfæra reglur nr. 620/2019 um skráningu jarðfastra menningarminja 
vegna skipulags og framkvæmda í samræmi við gildandi lög um menningarminjar en t.d. 3. mgr. 2. gr. 
reglnanna á sér ekki stoð í lögum um menningarminjar.

Óskar Reykjavikurborg eftir því aö mæta á fund nefndarinnar og gera grein fyrir si'num sjónarmiðum.
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