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Umsögn um mál 429: Frumvarp til laga um menningarminjar.

Um er að ræða breytingar á 29 og 30. greinum laga um menningarminjar nr. 80/2012 er varða 

ákvæði um aldursfriðun húsa og mannvirkja og umsagnarskyldu vegna framkvæmda við hús byggð 

1925 og fyrr.

Í frumvarpinu er lagt til að friðun húsa og mannvirkja er þau ná 100 ára aldri verði fellt niður og í stað 

verði aldursfriðun fest við ártalið 1923. Það mun skapa óvissu um stöðu húsa og mannvirkja, sem 

reist eru eftir 1923 og munu ekki öðlast sjálfkrafa friðun við 100 ára aldur. Þá er lögð til breyting ártali 

er varðar umsagnarskyldu, sem kveðið er á um í 30. grein núgildandi laga. Í stað 1925 verði miðað 

við 1930 og munar einungis átta árum. Færa má rök fyrir því að vert sé að skoða hvort frekar ætti að 

miða við lok síðari heimsstyrjaldar árið1945, sem hafði í för með sér miklar samfélagsbreytingar og 

þar með mikil áhrif á byggingararf þjóðarinnar. Þá má benda á að við þessa breytingu yrði 

ósamræmi hvað varðar friðun fornleifa annars vegar, þar sem 100 ára aldursfriðun gildir áfram og 

hins vegar friðun húsa og mannvirkja, sem þá verður bundin við fast ártal.

Það er mikilvægt að tryggja að yngri menningararfi verði skilað til komandi kynslóða, en þar sem oft 

er litill skilningur á mikilvægi þessa hluta byggingararfsins, og má þar nefna herminjar, iðnminjar, 

samgönguminjar eru slíkar minjar í stöðugri hættu á að verða spillt, aðallega vegna framkvæmda. 

Það er því brýnt að það verði gert mögulegt að friða/friðlýsa úrval yngri byggingararfs. Til að tryggja 

að val endurspegli bestu dæmin innan hvers flokks er nauðsynlegt að fyrir hendi sé góð yfirsýn yfir 

þennan hluta byggingararfsins, sem ekki er fyrir hendi nú. Auðvelt er að bæta úr því með skipulögðu 

átaksverkefni í skráningu og mati á varðveislugildi yngri minja, sem yrði grundvöllur að 

friðun/friðlýsingu á völdum minjum innan hvers flokks og einnig verkum helstu arkitekta landsins. 

Með markvissri skráningu skapaðist þekking sem eykur getu innan stjórnsýslunnar til að taka 

ákvarðanir um verndun yngri minja og stuðlaði að aukinni fagmennsku og gagnsæi í afgreiðslu mála 

sem snerta þær. Einnig mun skráningin nýtast við skipulagsgerð innan sveitarfélaga þar sem hægt 

væri að flétta sögu byggðarþróunar í skipulag og hönnun umhverfis.

Í frumvarpinu er bætt við ákvæði 29. greinar laga 80/2012 sem veitir Minjastofnun heimild til að setja 

skilyrði fyrir veitingu leyfa til framkvæmda við friðuð húsi eða leggja til friðlýsingu. Slíkt ákvæði er nú í 

30. grein laganna, er varðar umsagnarskyld hús. Það er til bóta að bæta úr því ósamræmi sem er í 

núgildandi lögum.
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