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Inngangur 
 

Það að tilheyra samfélagi felur í sér ákveðnar skyldur og skuldbindingar. Fólk skiptir með sér verkefnum og kýs 

sér ákveðið hlutverk sem samfélagsþegnar. Verkaskiptingin og sérhæfingin sem fylgir lýtur ákveðnum lögmálum 

sem varðar samfélagið í heild sinni og greinar innan þess.  Hverri stöðu og hverju starfi fylgja ákveðnar skyldur og 

skuldbindingar sem haldast í hendur við eðli starfsins. Boð og bönn tíðarandans segja til um hvað er ámælisvert og 

hvað er lofsvert  hverju sinni til þess að fólk geti mótað samlíf sitt á sem farsælastan hátt. Við erum því stöðugt að 

læra að hegða okkur og bregðast við aðstæðum eftir réttu gildismati hvers tíma.   

 

Að tilheyra fagstétt, svo sem stétt arkitekta, felur í sér mikla ábyrgð.  Arkitektar hafa annars vegar almennum 

skyldum að gegna sem siðferðisverur en hins vegar eru þeir skuldbundnir til þess að fylgja ákveðinni hugsjón 

starfsins í þágu samfélagsins1.  Starf arkitektsins mótast af þessu tvennu. Hann tekur mið af þjóðarsálinni í 

hönnun sinni til þess að endurspegla sem best vilja samfélagsins, en þarf jafnframt stöðugt að skoða ábyrgð s

og byggja ákvarðannatöku á siðferðislega réttum grundvelli.  Hvað er rétt og hvað er rangt?

ína 

  

                                                

 

Samfélagsleg ábyrgð arkitekta er mikil og er því nauðsynlegt að um þá gildi ákveðnar siðareglur. Í þessari ritgerð 

mun ég leitast við að gera þessum reglum skil ásamt því að skoða hvaða áhrif siðferðisgildi arkitekta og annarra 

aðila gætu haft á störf þeirra .  Ég mun fara yfir skipulagsmál seinustu ára í Reykjavík og varpa ljósi á nokkur 

dæmi þar sem ég tel að rangt siðferðismat hafi haft afdrifarík áhrif á borgarþróun.  Þá mun ég bera saman 

siðareglur Arkitektarfélags Íslands við siðareglur Arkitektafélags Bandaríkjanna í leit að umbótum. Í lokin mun ég 

draga saman niðurstöður mínar og kynna úrlausnir. 

 
1 Sigurður Kristinsson: Siðareglur starfstétta. Reykjavík: Rannsóknastofnun í siðfræði, Reykjavík, 1991 
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Siðferðisgildi 
 „Siðferði er safn af reglum um það hvernig við tengjum saman athafnir, myndum úr þeim ákveðna breytni og 

umgengni, tökum afstöðu til annarra og metum sjálf okkur og umhverfi okkar“2.  Siðferðið varðar hegðun okkar í 

lifnaðarháttum og samskiptum í víðasta skilningi. Það felst í því hvort hegðun okkar eða breytni sé rétt eða röng 

samkvæmt viðurkenndum gildum hvers  samfélags3.  Þegar menn taka ákvarðanir um það hvernig skuli hegða sér 

í tilteknum aðstæðum byggja þeir ákvarðanatöku á gildum sem samfélagið hefur fært þeim. Menn vita hvers konar

hegðun  er æskileg hverju sinni  vegna þess að hún tekur mið af þjóðfélagslegum aðstæðum þess tíma. Þessi 

þekking er því yfirleitt nýtt umhugsunarlaust þótt upp geti komið siðferðisleg álitamál sem reyna á getu 

einstaklingsins til þess að breyta rétt

 

                                                

4.  

 

Siðferðisgildi mótast eftir samfélagsgildum hvers tíma en eru ekki búin til af einstaklingum.  Að baki þeim stendur 

því ekkert formlegt vald. Þar sem ekkert vald er á bakvið siðferðisgildi eru engin viðurlög við broti á þeim. 

Einstaklingum er því í sjálfsvald sett hvort þeir fylgja þeim eða ekki.  Starf arkitektsins mótast ekki aðeins af 

innlendum og alþjóðlegum lögum og reglugerðum heldur einnig af gildandi siðareglum og gildum þjóðfélagsins. Ef 

arkitekt vill njóta virðingar í starfi sínu má hann ekki fara fram úr þeim siðferðisviðmiðum sem ríkjandi eru í 

samfélaginu. Því hafa þessar stéttir sett sér upp ákveðnar siðareglur til þess að vinna eftir. 

Siðareglur starfstétta 
Hlutverk skráðra siðareglna er  að leiðbeina fólki við rétta ákvarðanatöku í siðferðislegum álitamálum. Þær eru 

tæki til þess að fólk geti staðið undir siðferðislegri ábyrgð sinni gagnvart samfélaginu. Einstaklingurinn ber þó 

ábyrgðina á réttri ákvarðanatöku við ófyrirséðar aðstæður5.  ,,Meginhlutverk siðareglna er ekki að stýra því og 

stjórna hvernig einstaklingar koma fram hverjir við aðra, heldur að vera starfsgreinum hjálpartæki í viðleitni 

þeirra til að þjóna sem best réttmætu og þörfu hlutverki sínu í samfélaginu"6.  

 

Í siðareglum er mikilvægt að fram komi megin hlutverk og hugsjón starfsgreinarinnar ásamt því að æskileg 

hegðun og breyttni sé skýrð. Þær eiga að virka hvetjandi á starfsmenn til samvinnu, góðra samskipta og vandaðra 

verka. Þær eru því eins konar sáttmáli um það hvernig fólk eigi að haga störfum innan viðkomandi starfstéttar7.  

Siðareglur eru vanalega tvískiptar. Annars vegar eru talin upp þau bönn sem teljast til óæskilegrar hegðunar og 

 
2 Páll Skúlason: Pælingar. Reykjavík: Ergo, 1987 
3 Geir Þ Þórðarsson (2005). Hvað er siðfræði og hvað er siðferði, sótt 23,11,2009 
   http://www.visindavefur.hi.is/svar.asp?id=5247 
4 Páll Skúlason: Pælingar. Reykjavík: Ergo, 1987 
5 Gunnar Hersveinn. Gæfuspor. Gildin í lífinu. Reykjavík: JPV forlag, 2005 
6 Sigurður Kristinsson 1991. Siðareglur starfsstétta. Rannsóknastofnun í siðfræði, Reykjavík. 
7 Sigurður Kristinsson 1991. Siðareglur starfsstétta. Rannsóknastofnun í siðfræði, Reykjavík. 
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hins vegar er útlistuð sú hegðun sem er æskileg innan starfsstéttarinnar, eins konar hvatning til vel unninna 

verka.   

 

Nokkrar leiðir eru til þess að vinna siðareglur fyrir starfsstétt: Skipuð nefnd getur samið reglurnar sjálf fyrir hönd 

starfsstéttarinnar,  sérfræðingur getur unnið þær, eða þá að siðareglur eru unnar eftir faglega umræðu innan 

stéttarinnar allrar. Ég tel þriðja möguleikann vænlegasta kostinn til að tryggja að útkoman verði mótuð af almennu 

viðhorfi stéttarinnar. Umræðuferlið sem verður til við víðtæka þáttöku félaga vekur upp spurningar þar sem fólk 

skiptist á skoðunum innan hinna ýmsu undirgreina. Umræðan sjálf er því ekki síður mikilvæg en útkoman og gerir 

það að verkum að fólk samsamar sig betur við siðareglurnar heldur en ef þær koma utan frá8. Það ætti hins vegar 

að vera sjálfsagt mál að fá utanaðkomandi sérfræðing til að stýra vinnunni og standa þannig faglega að málum.    

 

Áhrif tíðarandans 
 

Til þess að siðareglur séu marktækar þarf að leggja rækt við þær. Gildi breytast líkt og tíðarandinn og þess vegna 

er nauðsynlegt að taka hæfilegt mið af honum þegar leitað er eftir réttum gildum hvers tíma. Það er mikilvægt að 

siðareglur stöðvi ekki framþróun en að sama skapi mega þær heldur ekki sniðganga grunngildi. Siðareglur ættu að 

endurspegla rétta samfélagsvitund óháð snöggum breytingum eða sveiflum í þjóðarsálinni9. Regluleg endurskoðun 

á siðareglum er því órjúfanlegur partur af því að tilheyra fagstétt og nauðsynleg til þess að ákvarðanataka sé 

ávallt byggð á réttu gildismati.   Aðhald felst einnig í því að minna á siðareglurnar. Starfstéttir þurfa stöðugt að 

kynna þær með markvissum hætti til þess að starfsmenn séu meðvitaðir. Fagleg umræða er forsenda fyrir því að 

ákvarðanataka stéttarinnar endurspegli rétt gildi, en hver eru gildi samtímans og hvaða áhrif hafði efnahagshrun á 

þau?  

Gildi fyrir og eftir efnahagshrun. 
Laugardaginn 14 nóvember 2009 var efnt til þjóðfundar í Laugardalshöll þar sem 

Allt að 1500 manns tóku þátt í umræðum um óskagildi þjóðarinnar. Þema málþingsins var framtíð Íslands þar sem 

grundvallargildi samfélagsins voru endurmetin.  

Fyrri hluti fundarins var helgaður spurningunni „hvaða lífsgildi eiga að vera okkur leiðarljós í þróun 

samfélagsins”? Síðari hluti fundarins voru umræður um hvernig hægt væri að móta meginstoðir samfélagsins út 

frá nýjum lífsgildum. Niðurstöður fundarins fólst meðal annars í nýjum óskagildum þjóðarinnar. Þau gildi sem komu 

                                                 
8 Ketill B. Magnússon. Um siðareglur, grein fengin af námskeiði Gunnars Hersveins. 2004 
 
9 Gunnar Hersveinn. Gæfuspor. Gildin í lífinu. Reykjavík: JPV forlag, 2005 
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oftast fram voru:  Heiðarleiki, virðing, réttlæti, jafnrétti, ábyrgð, sjálfbærni, kærleikur10. Stefnulýsing þeirra aðila 

sem stóðu að þjóðfundi var eftirfarandi:  

 
„Heilbrigð og eðlileg framfaraþróun íslensks samfélags er einungis möguleg með sameiginlegu átaki og innsæi 
þjóðarinnar. Með Þjóðfundi viljum við virkja þessa krafta og færa þjóðinni verkfæri til endurreisnar á nýjum grunni 
byggð á sameiginlegum lífsgildum og framtíðarsýn.”11 
 

Markmið fundarins var að endurmeta gildi útfrá þeim sviftingum sem orðið höfðu í þjóðarsálinni í kjölfar 

efnahagshruns, þ.e. vegna úreltra eða óæskilegra siðferðisgilda sem voru við lýði. Gunnar Hersveinn rithöfundur 

og heimspekingur kannaði þau gildi sem voru við lýði fyrir efnahagshrun með því að greina umræðuna í blöðum, 

ráðstefnum, ljósvakamiðlum og greinum. Niðurstaða hans var að helstu gildin sem einkennt hefðu tíðaranda 

samfélagsins væru: Græðgi, taumleysi, agaleysi, hroki, framsækni, þrautseigja, einstaklingshyggja, óbilandi 

bjartsýni, kraftur, hugrekki, óútreiknanleg hegðun, forysta, yfirburðir12.  

 

Útþensla  (skipulag og arkitektúr sem bygðist á röngum gildum) 
 

Um 75% Evrópubúa eiga heima í borgum. Árið 2020 verður þetta hlutfall komið í um  80%. Í sjö löndum verður hlutfallið 

90% eða hærra13. Það er því gríðarmikil ásókn í land umhverfis borgirnar. Borgirnar þenjast út og vegalengdirnar milli 

þeirra styttast. Landslag og umhverfi í borganna breytist með meiri hraða en nokkru sinni fyrr. Þessi þróun er almenn í 

Evrópu og er Ísland þar á meðal. Þróunin er knúin áfram af mikilli neyslu og breyttum lífsháttum og er oft  talað um 

hömlulitla eða stjórnlausa útþenslu borga í því sambandi.  

 

Sagt er að útþensla borga sé hömlulítil eða hömlulaus ef breytingar á landnýtingu eru örari en fólksfjölgun á tilteknu svæði 

á tilteknu tímabili. Slík útþensla ætti með réttu nú á dögum að vera álitin eitt helsta vandamál borgarþróunar í Evrópu, 

Útþensla borga í Evrópu hefur aukist um fimm prósent seinasta áratug. Útþenslan er hröðust í löndum eða landshlutum 

þar sem efnahagslegur uppgangur hefur verið mjög mikill14. 

 

Með uppgangi efnahags á Íslandi síðasta áratug, sem lauk með hruni árið 2008, varð til jarðvegur þar sem fjársterkir 

aðilar gátu haft áhrif á skipulagsmál og arkitektúr.  Með aukinni markaðsvæðingu fengu fjárfestar meira svigrúm til þess 

að athafna sig og lítil afskipti ríkisvalds leiddi til hömlulausrar útþennslu í uppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu, 

                                                 
10 Þjóðfundur. Stefnumót við framtíðina, niðurstöður, sótt 10. 12. 2009, www.thjodfundur2009.is/nidurstodur/gildi/ 
11 Þjóðfundur. Stefnumót við framtíðina, stefnuyfirlýsing, sótt 10. 12. 2009, www.thjodfundur2009.is/thjodfundur/ 
12 Gunnar Hersveinn, Höfuðgildi Íslendinga fyrir og eftir hrun, sótt 05. 01. 2010 
www.slideshare.net/gudjon/gildi-orspor-mynd-kynning-hugmyndaruneytinu 
13 EEA, European Enviroenment Agency. Urban sprawl in Europe- the ignored challenge, 2006. EEA Report No 10/2006 
14 Sama heimild 
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markaðurinn fékk að ráða för. Þeir sem höfðu hag að því að byggja húsnæði virtust hafa nokkuð frjálsar hendur um 

skipulag og útfærslu þess á byggingarsvæðum. Þess var jafnvel krafist að skipulag sem ekki hentaði hagsmunum fjárfesta 

nógu vel yrði breytt15. Breytinga var krafist til að auka byggingamagn og til þess að knýja fram lausnir sem sköpuðu 

fjárfestum mestan hagnað. Ákvarðanir virðast hafa verið teknar með tilliti til sérhagsmuna einstakra framkvæmdaraðila í 

staðinn fyrir almannahag og upp hafa sprottið ný hverfi sem eru í hrópandi mótsögn við réttmætt gildismat fyrir íbúa og 

umhverfi. Vandamálið er ekki að vantað hafi skipulag í upphafi heldur hefur eftirfylgni verið ábótavant.   

 

„Borgartún er mjög gott dæmi um þetta. Það hefði eflaust verið hægt að skapa mjög heildstæða og fallega götu en það 

gerðist ekki vegna þess að svæðið var skipulagt frá einni lóð til annarrar og eingöngu út frá hagsmunum þess sem átti 

lóðina“16.  Gatan varð birtingarmynd ólíkra skoðanna og langanna þeirra sem reistu sér hús. Hún sýnir glöggt það gildismat 

og langanir sem voru ríkjandi17.   

 

Vandamálið er ekki að vanhæfir arkitektar hafi verið að verki. Það var mikill metnaður og peningur sem fór í sum þessara 

húsa18. Vandmálið var það að frumkvæðið kom frá hagsmunaaðilum en ekki frá borginni. Borgin var alltaf að bregðast við 

hugmyndum og kröfum frekar en að hafa frumkvæði. Þess vegna vantaði allar forsendur og markmið og heildarsýn fyrir 

verkinu. Hér vantar einhverskonar aðhald. Það þarf að sjá til þess ákvarðanir séu teknar með hagsmuni almennings að 

leiðarljósi. Gildismat þjóðarinnar hefur breyst og á þessum tímum er mikilvægt að staldra við og spyrja sig hvað skiptir 

máli?  Í bloggi Andra Snæs Magnasonar hefur hann eftirfarandi eða segja um Borgartúnið19: „Ég hef stundum ekið með 

erlenda blaðamenn Sæbraut og Borgartúnið sem ég segi þeim að heiti Boulevard of Broken Dreams. Þarna er Höfði, þar 

féll kommúnisminn, þarna er Kaupþing í næsta húsi. Þar féll Kapítalisminn. Þarna gnæfir turninn tómi – hann hýsir sálir 

verðbréfamiðlara sem aldrei fæddust. Neðar eru höfuðstöðvar Glitnis – rústir reistar á rústum Sambandsins”.   

 

Miðbærinn virðist vera á sömu leið. Árið 2000 var samin Þróunaráætlun miðborgar Reykjavíkur sem var hluti af 

endurskoðun aðalskipulags Reykjavíkur. Í henni voru kynntar tillögur að verndun menningarverðmæta sem ættu að tryggja 

varðveislu svæða, götumynda og bygginga með sérstöku menningarsögulegu eða fagurfræðilegu gildi fyrir borgina20 Þessi 

áætlun var að mínu mati vel unnin og sannfærandi.  Í kjölfarið var svo unnið að deiluskipulagsuppdrætti fyrir byggðina við 

Laugaveg sem í mörgum atriðum gekk þvert á stefnumið Þróunaráætlunarinnar. Þar var t.d. gert ráð fyrir endurnýjun og 

                                                 
15 Pétur H. Ármannson. Viðtal, tekið 05. 01. 2010 

 
16 Pétur H. Ármannson. Viðtal, tekið 05. 01. 2010 
17 Hjörleifur Stefánsson. Andi Reykjavíkur Genius Reykiavicensis. Reykjavík: Forlagið - JPV útgáfa, 2008 
18 Pétur H. Ármannson. Viðtal, tekið 05. 01. 2010 
19 Andri Snær Magnason, 2009. Íslandsbanki, sótt  04. 01. 2010, http://www.andrisnaer.is/category/arkitektur/ 
20 Reykjavíkurborg. Þróunaráætlun miðborgar 2000, sótt 12.01.10;       http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-873/ 
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auknu byggingarmagni fyrir flestar lóðir. Hér virðist því augljóst að eftirfylgni hafi brugðist og að stjórnendur borgarinnar 

látið undan þrýstingi lóðareigenda og framkvæmdaaðila.  

 

Þrýstingurinn myndast m.a. með þeim hætti að fjárfestar kaupa gömul hús sem þeir láta drabbast niður, en undanfarið 

hefur mikið borið á því að hústökufólk hafi tekið sér bólfestu í í slíkum húsum í miðbænum. Með því að sinna ekki eðlilegri 

umhirðu eiga eigendur húsanna auðveldara með að fá heimild fyrir niðurrifi. Því eins og staðan er í dag er lóðin meira virði 

heldur en húsið sem stendur á henni.  Margir fjárfestanna byggja síðan ný hús á lóðinni alveg að lóðamörkum og á skjön 

við skipulag til þess að fá sem mest nýtingarhlutfall21.  Í yfirlýsingu Torfusamtakanna segir:  
 

„Skipulagsmál í eldri hverfum eru vandmeðfarin og þar takast á ólíkir hagsmunir. Sjónarmið um varðveislu 
menningarminja og eflingu jákvæðs mannlífs í miðbænum fara ekki alltaf saman við fjárhagslega hagsmuni þeirra sem 
auðu húsin eiga. Þeir hafa  í mörgum tilvikum ótvíræðan hag af hrörnun þeirra, niðurrifi og nýrri uppbyggingu á 
lóðunum í kjölfarið. Víða í nálægum löndum er slík háttsemi húseigenda refsiverð. Frá sjónarhóli meðalhófs og jafnræðis 
verður lögreglan að huga að því hverra hagsmuna hún er að gæta í tilvikum sem þessum“22 .  

 

Skortur á fagmennsku skortur á vönduðum undirbúningi, rannsóknum og skýrri stefnu og ekki sýst eftirfylgni þeirrar 

stefnu sem sett hefur verið er það sem hefur einkennt skipulagsmál undanfarin ár. Það er grundvallar krafa að menn fylgi 

eftir því skipulagi sem búið er að samþykkja og standi við það. Það er nauðsynlegt að skipulag sé ekki bara eithvað 

málamyndaplagg sem síðan er hægt að makka með og breyta eins og menn vilja bak við tjöldin23.  

 

Gæðaeftirlitið er í höndum Skipulags og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar og fagmanna á þess vegum og þeir hafa í 

mörgum tilfellum staðið sig ágætlega en stundum er bara ekkert hlustað á þá. Hægt er að taka dæmi af byggingu Grand 

Hótel. Allir embættismenn borgarinnar voru á móti þessari byggingu en stjórnmálamenn ákváðu að hagsmunir þeirra sem 

vildu byggja hótelið væri mikilvægari en sjónarmið fagmanna og embættismanna. Þegar búið var að byggja húsið sáu allir 

hvað Hótelið var í hrópandi mótsögn við umhverfi sitt ásamt því að byggingin skerti lífsgæði íbúa nærliggjandi húsa með 

skuggavarpi. Í þessu tilviki var aðhald fagmanna og embættismanna til staðar en ekki hlustað á það af borgarfulltrúum. 

 

Samnefnari þessarra dæma hér að undan eru fjárhagslegir hagsmunir og undanlátssemi við rétt gildismat. 

Hagsmunaaðilar beita stjórnsýsluna þrýstingi og hún gefur eftir fyrri ákvarðanir sínar.  Með því að láta undan 

sérhagsmunum eru ráðamenn að brjóta á almenningi og þeirri heimtingu sem samfélagið hefur til þeirra um 

heilindi í starfi: 

                                                 
21Hjörleifur Stefánsson. Andi Reykjavíkur Genius Reykiavicensis. Reykjavík: Forlagið - JPV útgáfa, 2008 
22 Morgunblaðið. “Torfusamtökin gagnrýna hörku lögreglu”. sótt  21. 4. 2009  

          www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/04/21/torfusamtokin_gagnryna_horku_logreglu/ 
23 Pétur H. Ármannson. Viðtal, tekið 05. 01. 2010 
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„Uppruna loforða ber að rekja til sjálfselsku manna sem þarfnast gagnkvæmrar aðstoðar, aðeins ekki alltaf á sama 
tíma……. En þar sem fólk flest sér að orðheldni brýtur oft í bága við hagsmuni hvers manns , og virðist ekki heldur þjóna 
neinum augljósum hagsmunum samfélagsins, þá er mjög freistandi að svíkja mörg þau loforð sem jafnan er talið að 
mönnum beri að standa við” 24.  

 

Útþenslan sýnir sig og sannar í gríðarleg þenslu í byggingariðnaði höfuðborgar–svæðisins sem náði hámarki árið 

2007.  Það ár samþykkti Reykjavíkurborg að byggja alls 2.108.000 m3.  Með samdrætti á fasteignamarkaði fækkaði 

umsóknum um nýbyggingar og hefur því gagnger viðsnúningur einkennt árin 2008 og  2009.  Þegar Starfsáætlun 

Skipulags og byggingarsviðs Reykjavíkurborgar fyrir árið 2009 kom út í lok ársins 2008 hafði aðeins um 

fjórðungur leyfilegs byggingarmagns ársins 2007 verið samþykktur25. Það hefur því hægt verulega á hraðanum 

sem einkennt hefur borgaruppbyggingu seinustu ára.   

 

Samdráttur í efnahag einstaklinga og fyrirtækja hefur gert það að verkum að útþenslan í borgarjaðrinum hefur 

minnkað sem þýðir að grunvöllur er fyrir breytingum. Við þurfum að spyrja okkur hvert við viljum stefna og hvaða 

markmiðum við viljum ná. Þessar ákvarðanir þurfa að vera byggðar á nýjum lífsgildum þjóðarinnar en eitt af 

óskagildum þjóðarinnar á Þjóðarfundi var sjálfbærni. 

 

Sjálfbærni  (skipulag og arkitektúr byggt á réttum gildum) 
 

Sjálfbær borg tekur mið af eigin umhverfisáhrifum, þar sem borgarbúar leitast við að takmarka það magn orku, vatns og 

matar sem þarf til þess að halda uppi samfélagi á sem sjálfbærastan hátt fyrir umhverfið.  Sjálfbær borg er fær um að 

halda sér uppi án þess að ganga á auðlindir nærliggjandi landsvæða. Markmið sjálfbærrar borgar er að takmarka öll 

skaðleg umhverfisáhrif með réttri nýtingu lands, endurnýtingu hráefna og með því að draga úr mengandi þáttum, svo sem 

koltvísýringslosun eða svifryksmyndun.  

 

Þétting byggðar er ríkjandi stefna varðandi sjálfbæra þróun borgarumhverfis. Hún felst í því að fjölga íbúum 

og/eða störfum á einstökum svæðum eða reitum innan þeirrar byggðar sem fyrir er. Takmarkið er að stuðla að 

hagkvæmri landnýtingu, þétta byggð og þar með nýta grunnkerfi borgarinnar  betur. Með þéttingu byggðar má 

stytta fjarðlægðir á milli íbúa, starfa og þjónustu og styrkja almenningssamgöngur.  Sjálfbær borg tekur mið af 

þeim gildum sem ættu að ríkja í nútímasasmfélagi. Félagsleg gildi hennar snúa að samstöðu og nýting á auðlindum 

                                                 
24 Páll S Árdal. Siðferði og mannlegt eðli. Reykjaví: Hið íslenska bókmenntafélag, 1982 
25 Reykjavíkurborg.  Skipulags og bygingarsvið, Starfsáætlun og greinargerð með fjárhagsáætlun 2009,  Reykjavík, 2008 
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hefur í heiðri gildi nýtni og nægjusemi.  Í sjálfbærri borg er tekið tillit til umhverfisgilda og náttúran metin að eigin 

verðleikum en ekki einungis sem neysluvara af gnægtarborði mannsins.  
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Hvert skal stefna 
 

Stjórnsýslan sér um framkvæmdarvald og aðhald við hana er því nauðsynlegt. Þótt arkitektastéttin hafi að vissu 

marki tekið þátt í sukki undangenginna ára og faglegur heiður hennar borið nokkurn hnekki, þá geta arkitektar enn 

gengt lykilhlutverki varðandi ofangreint aðhald. Þeir geta tekið skýra og afgerandi afstöðu varðandi ákvarðanir 

stjórnvalda. Vald stéttarinnar felst í því að geta sagt nei við þeim verkefnum sem brjóta í bága við hæstu staðla 

fagmennsku.  Þetta hefur Sigurður Kristinsson bent á þegar hann fjallar um siðareglur verkfræðinga:  

„Að tekið sé fyllsta tillit til umhverfissjónarmiða…..skráðar siðareglur verkfræðinga ættu að aðstoða þá við að standa 
undir þessari ábyrgð, til dæmis með því að fullvissa einstaka félagsmenn um að þeim sé óhætt að neita að eiga aðild að 
framkvæmdum sem þeir telji siðferðilega vafasamar”26. 

 

Spillt stjórnsýsla getur haldið áfram að taka ákvarðanir sem byggðar eru á röngu gildismati en arkitektar valið að 

fara ekki eftir þeim. Til þess er nauðsynlegt að setja stéttinni stranga siðferðislega staðla sem byggja á 

almannahag. Í því sambandi legg ég til að siðareglur AÍ verði endurskoðaðar, m.a. með hliðsjón af siðareglum 

Arkitektafélags Bandaríkjanna (sjá síðar), sem ég tel mun ítarlegri og þjóna betur almannaheill heldur en gildandi 

siðareglur AÍ.  

Siðareglur Arkitektafélags Ísands 
Akademíska arkitektafélagið var stofnað 1936. Árið 1939 var nafni félagsins breytt í Húsameistarafélag Íslands. Félagið 

bar það nafn til ársins 1956, þegar því var breytt í Arkitektafélag Íslands (AÍ)27. Tilgangur félagsins er að stuðla að góðri 

byggingarlist í landinu, �efla samvinnu félagsmanna og standa vörð um hagsmuni þeirra. Siðareglur arkitekta voru fyrst 

gefnar út og samþykktar 11. maí 1956, sem „Samþykkt um störf arkitekta”. Þær voru síðast endurskoðaðar og 

samþykktar á aðalfundi AÍ 24. nóvember 2001.  Í siðanefnd félagsins sitja Sigurður Harðarson (formaður), Stefán Örn 

Stefánsson, Valdís Bjarnadóttir og Vilhjálmur Hjálmarsson (varamaður). Siðanefnd AÍ fól Ragnari Aðalsteinssyni 

lögfræðingi að skrifa siðareglurnar.  Þær  eru í sjö liðum: 1) Markmið, 2) Höfundaréttur, 3) Skyldur gagnvart verkkaupa, 

4) Skyldur gagnvart öðrum arkitektum, 5) Samskipti arkitekts við aðra, 6) Auglýsingar og kynning og 7) Ágreiningsmál28.  

Siðareglur AÍ er að finna í heild sinni í viðauka 1.  

Siðareglur Arkitektafélags Bandaríkjanna  
Í febrúar 1857 mynduðu 13 arkitektar AIA samtökin eða  Arkitektafélag Bandaríkjanna29. Hugmynd frumkvöðlanna var að 

leitast við að hækka staðal fagsins ásamt því að upphefja stöðu stéttarinnar. AIA eru nú stærstu samtök arkitekta í 

                                                 
26 Sigurður Kristinsson: Siðareglur starfstétta. Reykjavík: Rannsóknastofnun í siðfræði, Reykjavík, 1991 
27 Arkitektafélags Íslands. Um félagið,  sótt 15.12.2009,  www.ai.is/um-felagid 

28 Arkitektafélag Íslands, siðareglur Arkitektafélags Íslands. Sótt  03.11.2009 
http://www.ai.is/um-felagid/log-og-reglur-ai/sidareglur/ 
29 American Institute of Architects. Um félagið, sótt 10.12. 2009, www.aia.org/about/history/index.htm 
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Bandaríkjunum og ein þau virtustu.  Með því að skrá sig í samtökin eru arkitektar að tileinka sér hollustu við hæstu 

staðla faglegra vinnubragða samkvæmt ríkjandi siðferðisgildum. Til þess að tryggja slík vinnubrögð hefur AIA sett 

félagsmönnum siðareglur sem þeim  er gert að fylgja30. Þær voru síðast endurskrifaðar árið 2007. Siðareglur AIA 

skiptast í sex flokka eða kafla (e: canon):  1) Almennar skyldur, 2) Skyldur gagnvart almenningi, 3) Skyldur gagnvart 

verkkaupa, 4) Skyldur gagnvart arkitektastéttinni, 5) Skyldur gagnvart öðrum arkitektum og 6) skyldur gagnvart 

umhverfinu. Hver kafli skiptist í nokkur almenn siðaboð  (e: ethical standard) og ófrávíkjanlegar starfsreglur  (e: rule of 

conduct eða rule).  Við broti á starfsreglunum eru viðurlög sem félagið ákveður, svo sem áminning, vítur, tímabundin 

brottvikning eða varanlegur brottrekstur úr félaginu, eftir alvarleika brotsins. 

Könnun meðal arkitekta 
Sem hluta af þessu verkefni ákvað ég að kynna mér skoðun arkitekta á siðareglum stéttarinnar. Ég útbjó í því skyni 

könnun (Viðauki 3) þar sem ég spurði þáttakendur um skoðun þeirra á siðareglunum. Könnunin var send til 119 arkitekta 

en aðeins bárust svör frá 15 arkitektum. Hlutfall þeirra sem svöruðu var því einungis 13%. Af þessum sökum er vart 

hægt að líta á þessa könnun sem marktæka þar sem að svörin lýsa einungis hug um 4% stéttarinnar (u.þ.b. 400 félagar 

í AÍ). Ég hafði því svörin aðeins til hliðsjónar við ritgerðarskrifin.   

                                                 
30 sama heimild 
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Athyglisverðustu svörin fengust við eftirfarandi spurningum:  

1. Hversu vel upplýstur/upplýst  ertu um siðareglur arkitekta ? a. Vel;  b. Ágætlega;  c. Lítið 
 d. Ekkert 

 
2.      Ef þú valdir lið a eða b í spurningu 1.  Ertu:  a. Sáttur/sátt við hvernig þær eru; b. Hlutlaus;  

c. Finnst kominn tími á að breyta þeim, bæta við þær eða aðlaga að nýjum tímum 
 
3.     Ef þú krossaðir við lið c í spurningu 2. Að hvaða leyti myndirðu vilja sjá breytingu á siðareglum arkitekta? 

 

Allir sem svöruðu sögðust vera vel eða ágætlega upplýstir um siðareglur AÍ. Af þeim 15 sem svöruðu voru sex sem vildu 

breyta siðareglunum, eða 40%. Hér fyrir neðan eru tillögur þeirra.  Könnunin var nafnlaus:  

„Siðareglur AÍ í núverandi mynd hafa þann veigamikla galla að gefa hollustu við hagsmuni verkkaupa meira vægi á kostnað 
breiðari almannahagsmuna, en virðing fyrir þeim verður að vera aðalatriði í störfum arkitekts. Arkitektar eiga að geta fundið 
stoð í reglunum þegar þeir standa frammi fyrir erfiðum spurningum um hagsmuni, en gera það ekki í dag. Um þetta var mikið 
deilt þegar reglunum var breytt síðast, niðurstaðan varð málamiðlun, sem er ekki nógu afgerandi”.   
 
 „Siðareglur AÍ þurfa að vera ítarlegri og sjónarmið stéttarinnar í heild sinni gagnvart umhverfi og samfélagi þurfa að vera 
víðtækari”.  
 
„Víðtækari yfirlýsing um siðferðileg sjónarmið stéttarinnar í heild sinni gagnvart samfélaginu og umhverfi.  Einhversskonar 
manifestó sem menn samþykkja við inngöngu í félagið”.  
 
„Taka aftur upp bann við auglýsingum. Hvetja til faglegrar umfjöllunar oftar og víðar. Hvetja til þess að vönduðum faglegum 
tillögum sé fylgt, en ekki breytt í hvert sinn sem varða umskipti í pólitík.”  
 
„Fjárhagsleg sjónarmið byggingariðnaðarins fá allt of háan sess þegar teknar eru ákvarðanir varðandi skipulagsmál 
almennt. Hagsmunir íbúanna, sem arkitektar og skipulagsfræðingar eiga að standa vörð um, fá ekki nægan hljómgrunn.”  
 
„Í mögum tilfellum snýst starf okkar um þjónustu við eigendur og siðareglur eiga ekki að tryggja arkitektum einkarétt á 
sínum fyrri verkum, flokka þarf byggingar í flokka þannig að það sé auðveldara að skipta um arkitekta í sumum tilfellum 
og þá aðalleg í eignum einkaaðila”.  
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Tillaga að endurskoðun á siðareglum AÍ 
Góðar siðareglur ættu að styðja við fagstéttir, auka trúverðugleika stéttarinnar og styrkja menn í trúnni á vel unnið 

starf. Þær ættu að virkja hvetjandi og auka á hollustu við hagsmuni almennings og vera samfélagsinu til góða31.  Eins og 

siðareglur AÍ eru í dag vantar nánast alveg þann þátt sem snýr að samfélaginu í heild.  Reglurnar virðast nokkuð skýrar 

hvað varðar tengsl arkitekta sín á milli, rétt verkkaupa, höfundarrétt og önnur lagaleg réttindi.  Í reglunum er hugsjón 

stéttarinnar hins vegar ekki gert hátt undir höfði, þ.e. hver stefna hennar er gagnvart umhverfi og samfélagi.  

Siðareglur AÍ virðast snúa fyrst og fremst um bönn við óæskilegri hegðun fremur en hvatning til æskilegrar hegðunar. 

Þessa tilhneygingu orðar Sigurður Kristinnson svo: 

„Mestur hluti skráðra siðareglna ýmist bannar tilteknar athafnir eða hveður á um verk sem ámælisvert væri að láta 
óunnin. Minna er um að folk sé hvatt til að leggja sig allt fram eða gera minna en strangt tekið virðist mögulegt að 
ætlast til af því. Þetta einkenni hinna skráðu reglna kann að hamla gegn lofsverðu framtaki í starfi” 32.  

 

Góðar siðareglur þurfa að vera skýrar og afdráttalausar. Þær þurfa þó að vera nægilega ítarlegar til þess að inntak 

þeirra nái yfir sem flest álitamál.  Ennfremur þurfa þær að gera kröfur til starfstéttarinnar á þann hátt að gæðastaðlar 

standist þær kröfur sem samfélagið heimtar. Því meiri kröfur sem siðareglur starfsgreinar gera til starfsfólks þeim 

mun meira álits getur stéttin vænst út á við33. 

 

Siðareglur AIA eru hvort tveggja í senn leiðbeinandi um það hvaða almennu gildi og siðaboð arkitektar ættu að hafa til 

hliðsjónar í störfum sínum en einnig sem félagslög um það hvernig arkitektar skuli haga störfum sínum. Siðareglur AIA 

eru mjög ítarlegar og er það skoðun þess sem hér skrifar að þær lúti mun hærri siðferðisstaðli heldur en siðareglur AÍ.   

 

Þann hluta siðareglna AÍ sem lítur að ábyrgð við umhverfi, samfélagið, almenning og menningarverðmæti er að finna í 

fyrsta kafla þeirra, Markmið.  Þar eru tvær greinar svohljóðandi (Viðauki I):  

1.1.   Arkitekt skal í starfi sínu stuðla að aukinni virðingu fyrir og viðurkenningu á góðri byggingarlist,  umhverfi og 
arkitektastarfinu. Hann skal ætíð hafa í huga og virða hagsmuni þeirra, sem nota munu og njóta verka hans. 

1.2.   Arkitekt skal taka tillit til áhrifa verka sinna á mannlegt samfélag, náttúru og  
umhverfi í víðtækasta skilningi. 

 

Það er skoðun mín að þessi hluti siðaregla Arkitektafélags Íslands þurfi að vera miklu skýrari og ítarlegri.  Sjónarmið 

stéttarinnar í heild sinni gagnvart umhverfi og samfélagi þurfa að vera afdráttarlaus og í takt við gildandi skipulagslög.   

Í markmiðsgrein skipulags og byggingarlaga stendur:  

                                                 
31 Sigurður Kristinsson: Siðareglur starfstétta. Reykjavík: Rannsóknastofnun í siðfræði, Reykjavík, 1991 
32 Sama heimild 
33 Sama heimild 
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„Markmið laga þessara er:  að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við skipulagsáætlanir 
….,  að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja varðveislu náttúru og 
menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi," 34. 

 

Eitt af þremur stefnumiðum Aðalskipulags Reykjavíkur er Reykjavík sem vistvæn borg:  

„Skipulag byggðar og umhverfis stuðli að sjálfbærri þróun þar sem bætt lífsgæði borgarbúa og fjölbreytt mannlíf verði í fyrirúmi í 

sátt við land og lífríki” .35 

 

Í öðrum lið Aðalskipulags Reykjavíkur undir gæði byggðar stendur: „Sérkenni eldri byggðar og náttúrulegan fjölbreytileika 

lands og lífríkis skal varðveita”.36 

  

Stefnumörkun stjórnvalda og sveitarfélaga í skipulagsmálum miðast því greinilega að því að viðhalda menningararfi og 

náttúru landsins með sjálfbærni að leiðarljósi og  því er rökrétt að arkitektastéttin hafi  skýrar reglur einnig hvað þetta 

varðar .  

 

Þótt grein 1.2. í siðareglum AÍ segi að arkitekt skuli „ taka tillit til áhrifa verka sinna á mannlegt samfélag, náttúru og  umhverfi 

í víðtækasta skilningi “ stendur ekkert um verndun menningarverðmæta eða söguarfs. Því má álykta að slíkt sé ekki 

mikilvægur hluti af starfi arkitektsins. Verndun eldri byggðar er hluti af Aðalskipulagi og umræður um verndun 19. aldar 

götumyndar hefur verið fyrirferðamikil í fjölmiðlum undanfarin misseri. Torfusamtökin sem arkitektar eiga aðild að voru 

stofnuð með það í huga að vekja athygli á þessum málstað. Verndun menningarverðmæta ætti því að vera 

óaðskiljanlegur hluti af siðaboðum arkitekta hér . 

 

Í fyrsta kafla siðareglna AIA undir fyrirsögninni Almennar skyldur stendur: 

„Félagsmenn skulu viðhalda og leitast við að bæta starfsþekkingu sína, virða góða byggingarlist og stuðla að framgangi hennar,  

íhuga vandlega félagsleg og umhverfisleg áhrif verka sinna og starfa samkvæmt staðfastri, faglegri dómgreind. 

1.1  Þekking og kunnátta:  Félagsmenn skulu leitast við að bæta sífellt við starfsþekkingu sína og kunnáttu. 

1.2 Gæðastaðlar: Félagsmenn skulu stöðugt að leitast við að hækka gæðastaðla stéttarinnar á öllum sviðum; í menntun, þjálfun og 

störfum.  

1.3 Umhverfi og menningararfur: Félagsmenn skulu virða og hjálpa til við að vernda umhverfi og menningararf jafnframt því að 

bæta umhverfi sitt og það líf sem þar þrífst.  

1.4 Mannréttindi: Félagsmenn skulu styðja við og verja mannréttindi í öllum sínum störfum.” 

 

                                                 
34 Alþingi, Skipulags og byggingarlög nr 73/1997, sótt 03. 01. 2010, www.althingi.is/lagas/137/1997073.html 
35 Reykjavíkurborg, Aðalskipulag Reykjavíkur 2001 – 2024. Greinargerð I, Reykjavík, 2008 
36 sama heimild 
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Í sjötta lið siðaregla AIA siðferðisskyldur gagnvart umhverfinu stendur: 

„Félagsmenn skulu stuðla að sjálfbærri hönnun og þróun í faglegum störfum 

6.1 Sjálfbær hönnun:  Við hönnun skulu félagsmenn vera ábyrgir gagnvart umhverfi sínu og beita sér fyrir sjálfbærri hönnun lóðar 

og byggingar. 

6.2 Sjálfbær þróun:  Í störfum sínum skulu félagsmenn beita sér fyrir því að hönnun,  smíði og virkni bygginga og samfélaga sé 

sjálfbær. 

6.3 Sjálfbærar arkitektastofur: Félagsmenn skulu iðka störf sín á sjálfbæran hátt og hvetja viðskiptavini sína til hins sama.” 

 

Siðareglur AÍ virðast taka of mikla afstöðu með verkkaupa. Megin inntak siðareglna almennt ætti að snúa að 

hagsmunum almennings og samfélagsins í heild en ekki sérhagsmunum einstaklinga.  Í 3. kafla í siðareglum AÍ 

stendur (Viðauki 1): 

3.1.    Arkitekt skal gæta hagsmuna verkkaupa  og er trúnaðarmaður hans. Hann beitir þekkingu sinni, reynslu og færni í 
þágu verkkaupa við framkvæmd umsamins verkefnis, enda brjóti það ekki í bága við siðareglur þessar. 
  
3.2.   Arkitekt skal taka viðeigandi tillit til fjárhagslegra, fagurfræðilegra og hagnýtra sjónarmiða verkkaupa við 
framkvæmd verkefnis. 

 

Ég tel ekki rétt að arkitektar sýni hagnýtum og fagurfræðilegum gildum verkkaupa meiri hollustu en samfélagi og 

umhverfi. Þetta segi ég í ljósi þess sem að framan greinir um hugsanlega spillingu í skipulagsmálum þar sem 

verkkaupar beita fjárhagslegum þrýstingi til þess að fá vilja sínum framgengt. Svo enn sé vitnað í Sigurð 

Kristinnson37: 

 „Þess vegna má lita á það sem nausynlegt öryggisatriði að staldra við og spyrja hvort hinar skráðu siðareglur byggi ef 
til vill á forsendum sem séu andsnúna eiginlegu siðferði sem gæti meðal annars stafað af þvi að ríkjandi siðferði í því 
samfélagi sem að siðareglurnar mótast af er báborið eða jafnvel spillt.”  

 

Í siðareglum AIA undir skyldur við verkkaupa (sjá Viðauki 2, Canon III) segir ekkert um að arkitekt skuli gæta 

hagsmuna viðskiptavinar.  

 

Í siðareglum AÍ er gert ráð fyrir að siðanefnd geti úrkurðað um hvort tiltekinn arkitekt hafi brotið siðareglur og 

hvort brotið telst ámælisvert, alvarlegt eða mjög alvarlegt, en ekki er rætt um viðurlög önnur en þau að birta 

félagsmönnum úrskurðinn. Sigurður Kristinnson telur æskilegt að í skráðum siðareglum komi fram hvers konar 

viðurlög liggja við brotum gegn þeim38. 

 

Þetta tel ég einnig vera nauðsynlegt til þess að auka á virðingu og trúverðugleika við reglurnar.  Starfsmönnum 

                                                 
37 Sigurður Kristinsson: Siðareglur starfstétta. Reykjavík: Rannsóknastofnun í siðfræði, Reykjavík, 1991 
38 Sama heimild 
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þarf að vera ljóst hvaða afleiðingar það hefur í för með sér ef meðlimir hunsa eða brjóta þessar reglur. Í 

siðareglum AIA undir viðurlög við broti á reglum (Viðauki 2) eru taldar upp þær afleiðingar sem brot á reglum 

hefur í för með sér, allt frá áminningu að brottrekstri frá félaginu sjálfu. 

 

Hér á undan hef ég talið upp þau atriði sem mér finnst athugaverð eða óæskileg í siðareglum Arkitektafélags 

Íslands.  Það er ljóst að ýmislegt má betur fara.  Ég hef tekið dæmi af þróun skipulagsmála með siðferðisgildi 

samtímans að leiðarljósi og leitast við að rökstyðja þá breytingu sem ég tel nauðsynlega.  Eins og ég sagði í 

upphafi ritgerðar finnst mér mikilvægt að siðareglur séu samdar út frá almennu viðhorfi stéttarinnar í heild. Þetta 

er aðeins gerlegt með virkri umræðu og umfjöllun sem flestra fagaðila. Þar af leiðandi er ekki rökrétt að ég setji 

fram nýja tillögu að endurskoðuðum siðareglum. Ég get einungis sagt álit mitt á málefninu og komið með 

uppástungur til breytinga sem hluti af framtíð arkitektastéttarinnar 

 

Lokaorð 

 
Með dreifðri og óskipulagðri byggð verða vegalengdir milli staða lengri.  Dreifð byggð dregur augljóslega úr virkni 

borganna.  Útþensla byggðar einangrar mismunandi borgarstarfsemi svo sem verslun, íbúabyggð og iðnað. 

Einangrun og sérhæfing svæða kallar aftur á móti  á aukna bílaumferð.  Í dreifðum borgum þar sem fjarðlægð milli 

staða er of löng fyrir fótgangendur krefjast flestar athafnir íbúanna bíls. Þetta á meðal annars við um innkaup, 

vinnu, skólagöngu og barnapössun.  

 

Aukinn fjöldi bíla kallar á auknar vegaframkvæmdir og hækkar eldsneytiseyðslu á hvern íbúa með tilheyrandi 

koltvísýringslosun og svifryksmengun. Tengingin milli íbúabyggðar, vinnusvæða, verslunar og iðnaðar verður 

aðallega gegnum  umferðarkerfi þar sem lítið sem ekkert er gert fyrir gangandi vegfarendur eða hjólreiðafólk.  

Göngu og hjólreiðarstígar víkja fyrir götum en það hefur aftur áhrif á félagsleg tengsl fólks og tengsl þess við 

borgarumhverfið. 

 

Byggingaarfleifð borgarinnar og saga lætur í minni pokann fyrir hugtökum eins og “nýtingarhlutfalli lóða”, með 

tilheyrandi ódýrum arkitektúr, og úr verður gelt umhverfi og samfélag sem er snautt af gildum. Útþensla byggðar 

hefur haft óafturkræf umhverfisáhrif sem ekki taka mið af sjálfbærni. Rangt siðferðismat er sá jarðvegur sem 

þetta umhverfi hefur sprottið úr.  Hugsjónin um góðan arkitektúr hefur bognað undan röngum gildum og 

skammsýni.  
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Ljóst er að þörf er á hugarfarsbreytingu. Með vandaðri hönnun er hægt að vekja fólk til umhugsunar og er því 

mikilvægt að arkitektar séu trúir sinni eigin sannfæringu. Arkitektum ber að vekja fólk til umhugsunar um gildi sem 

skipta máli. Náttúran mun standa manneskjuna af sér. Hún var til staðar áður en við komum og verður til staðar 

eftir að við förum. Nú stöndum við  á krossgötum og nýr jarðvegur er vonandi tilbúinn til þess að taka við nýjum 

fræjum.  Siðferðisgildi nýrra tíma þurfa að ná að dafna og trúnaður við þau er forsenda breytinga.    

Það er mín skoðun að endurskoðaðar siðareglur arkitekta sem taka mun meira tillit til almanna og 

umhverfishagsmuna sé mikilvægur áfangi að því marki að skapa hér gott og sjálfbært samfélag. 
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Viðauki 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Siðareglur Arkitektafélags Íslands 

 

0.         INNGANGUR 

  

0.1         Í siðareglum þessum eru birtar þær hugsjónir og meginreglur, sem 
Arkitektafélg Íslands telur að arkitekt beri að hafa að leiðarljósi í starfi sínu. 

  

  

1.           MARKMIÐ 

  

1.2.        Arkitekt skal í starfi sínu stuðla að aukinni virðingu fyrir og 
viðurkenningu á góðri byggingarlist,  umhverfi og arkitektastarfinu. Hann skal 
ætíð hafa í huga og virða hagsmuni þeirra, sem nota munu og njóta verka 
hans. 

  

1.3.        Arkitekt skal taka tillit til áhrifa verka sinna á mannlegt samfélag, 
náttúru og umhverfi í víðtækasta skilningi. 

  

  

2.           HÖFUNDARRÉTTUR 

  

2.1.        Arkitekt ber að kynna sér sérstaklega þær reglur íslensks og 
alþjóðlegs höfundarréttar sem tengjast starfi arkitekta. 

  

2.2.        Arkitekt ber að virða höfundarrétt annarra. 

  

2.3.        Arkitekt skal í samningum sínum leitast við að fá viðurkenningu á 
sæmdarrétti sínum, þar á meðal nafngreiningarrétti. 



  

  

3.           SKYLDUR GAGNVART VERKKAUPA. 

  

3.1.        Arkitekt skal gæta hagsmuna verkkaupa  og er trúnaðarmaður hans. 
Hann beitir þekkingu sinni, reynslu og færni í þágu verkkaupa við framkvæmd 
umsamins verkefnis, enda brjóti það ekki í bága við siðareglur þessar. 

  

3.2.        Arkitekt skal taka viðeigandi tillit til fjárhagslegra, fagurfræðilegra og 
hagnýtra sjónarmiða verkkaupa við framkvæmd verkefnis. 

  

3.3.        Arkitekt er skylt að veita verkkaupa sem gleggstar upplýsingar um 
framkvæmd og áætlaðan kostnað fyrirhugaðs verkefnis og sjá til þess að 
gerður sé skilmerkilegur samningur um verkefnið. 

  

3.4.        Arkitekt skal áskilja sér sanngjarnt endurgjald sem hæfir faglegri 
úrlausn verkefnis. 

  

3.5.        Arkitekt skal gæta trúnaðar um sérhvert málefni sem honum er trúað 
fyrir í starfi. 

  

3.6.        Arkitekt skal leitast við að viðhalda og auka starfsþekkingu sína 
þannig að hún standist mál hvers tíma. 

  

  

4.           SKYLDUR GAGNVART ÖÐRUM ARKITEKTUM 

  

4.1.        Arkitektar skulu hafa góða samvinnu sín á milli og sýna hver öðrum 
viðeigandi tillitssemi. 



  

4.2.        Arkitekt  skal ekki leita eftir að koma í stað arkitekts sem hefur þegar 
samið um  verkefni eða á í samningum um  verkefni. 

  

4.3.        Arkitekt skal ekki taka við verkefni annars arkitekts nema fyrir liggi að 
fyrra samningsambandi sé lokið með eðlilegum hætti. 

  

4.4.        Arkitekt sem til er leitað af verkkaupa um að taka við verkefni úr 
hendi annars arkitekts, þar með talið að  breyta eða auka við mannvirki, skal 
gera starfsbróður sínum viðvart svo honum gefist kostur á að gæta hagsmuna 
sinna. 

  

4.5.        Arkitekt sem hefur annan arkitekt í vinnu samkvæmt 
ráðningarsamningi skal fara að lögum og  góðum venjum um kjara- og 
starfsskilyrði. Starfsmaður skal njóta leiðbeininga og eiga þess kost að 
hæfileikar hans og reynsla fái notið sín. 

  

4.6.        Ráðnum arkitekt skal gefast kostur á að taka þátt í samkeppni, enda 
fari slík þátttaka ekki í bága við hagsmuni arkitekts, sem hann starfar hjá. 
Nafns starfsmanns skal getið í tengslum við einstök verkefni og sýningar 
þegar þáttur starfsmanns er verulegur. 

  

  

5.           SAMSKIPTI ARKITEKTS VIÐ AÐRA 

  

5.1.        Arkitekt er sjálfstæður og óháður ráðgjafi verkkaupa í samskiptum við 
aðra, svo sem verktaka, vöruseljendur, ráðgjafa og aðra sem verkkaupi kaupir 
þjónustu af. Arkitekt veitir verkkaupa faglega og hlutlæga ráðgjöf í 
samskiptum hans við þessa aðila. 

  

5.2.        Arkitekt er óheimilt að nota sér verkefni sitt eða aðstöðu sína til að 



áskilja sér hagsmuni úr hendi þeirra,  sem verkkaupi á viðskipti við. 

  

5.3.        Arkitekt  má ekki misnota aðstöðu sína til  að afla  sér verkefna eða 
afla sér hagsmuna með því að miðla verkefnum til annarra. 

  

5.4.        Arkitekt má ekki eiga hlut að auglýsingum um vöru eða þjónustu, 
sem hann vegna starfs síns skal hafa hlutlæga afstöðu til, þannig að það 
skerði trúverðugleika hans sem óháðs ráðgjafa. 

  

5.5.        Arkitekt má ekki inna af hendi umboðslaun eða aðrar greiðslur til 
þess sem getur haft áhrif á ákvörðun um miðlun verkefnis. Hann skal heldur 
ekki veita viðtöku slíkum greiðslum þegar hann hefur sjálfur áhrif á 
sambærilega ákvörðun. 

  

5.6.        Arkitekt sem hefur áhrif á niðurstöðu samkeppni eða kaup á 
arkitektaþjónustu, skal einungis láta stjórnast  af faglegum og hlutlægum 
sjónarmiðum. 

  

5.7.        Arkitekt skal við úrlausn verkefna sinna gæta þess að ekki sé brotið í 
bága við lög og stjórnvaldsreglur. Einkum skal hann kynna sér reglur á sviði  
byggingamála, skipulagsmála, ferlimála fatlaðra og umhverfismála. 

  

  

6.           AUGLÝSINGAR OG KYNNING 

  

              Arkitekt skal gæta þess að veita ekki rangar, ófullnægjandi eða 
villandi upplýsingar í auglýsingum eða á annan hátt. Honum er óheimilt að 
afla sér viðskipta með óréttmætum viðskiptaháttum. 

  

  



 

7.           ÁGREININGSMÁL 

  

7.1.        Verkkaupi getur innan árs frá því að tilefni gefst til lagt ágreining við 
arkitekt, sem er félagsmaður í Arkitektafélagi Íslands, um brot á reglum 
þessum fyrir siðanefnd félagsins. Arkitekt getur og lagt fyrir nefndina 
ágreiningsmál við  arkitekt eða eftir atvikum kært annan arkitekt fyrir nefndinni 
vegna meints brots á siðareglum þessum, enda þótt kærandi eigi ekki sjálfur í 
ágreiningi við hinn kærða arkitekt. 

  

7.2.        Siðanefnd skal skipuð þremur félagsmönnum sem aðalmönnum og 
einum til vara kosnum á aðalfundi AÍ til þriggja ára í senn. Nefndin skiptir með 
sér verkum. Stjórn AÍ setur nefndinni málsmeðferðarreglur þar sem gætt skal 
jafnræðis aðila sem og annarra almennra reglna um réttláta málsmeðferð. AÍ 
ber kostnað af störfum nefndarinnar, þar með talið af löglærðum ritara 
nefndarinnar, ef við á. 

  

7.3.1.     Siðanefnd tekur einungis afstöðu til þess hvort arkitekt hafi gerst 
brotlegur við siðareglurnar eða ekki og hvort brot telst ámælisvert, alvarlegt 
eða mjög alvarlegt. Sé ágreiningur um málsatvik, sem úrskurð óhjákvæmilega 
verður að reisa á, skal vísa máli frá. 

  

7.3.2.     Siðanefnd getur þegar um alvarlegt eða mjög alvarlegt brot er að 
ræða mælt með að hinn brotlegi greiði kostnað vegna  málsins. 

  

7.4.        Siðanefnd sendir niðurstöður sínar til stjórnar AÍ, sem kynnir 
niðurstöður fyrir félagsmönnum í málgagni félagsins eða á aðalfundi, allt eftir 
alvarleika málsins. 

  

  

Fyrst gefið út og samþykkt sem "Samþykkt um störf arkitekta" 11.maí 1956 

Síðast endurskoðað og samþykkt á aðalfundi 24. nóvember 2001. 



 



 

Viðauki 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2007 Code of Ethics & Professional Conduct  
 

 
Preamble  
Members of The American Institute of Architects are dedicated to the highest standards of 
professionalism, integrity, and competence. This Code of Ethics and Professional Conduct 
states guidelines for the conduct of Members in fulfilling those obligations. The Code is 
arranged in three tiers of statements: Canons, Ethical Standards, and Rules of Conduct:  
● Canons are broad principles of conduct.  
● Ethical Standards (E.S.) are more specific goals toward which Members should aspire 

in professional performance and behavior.  
● Rules of Conduct (Rule) are mandatory; violation of a Rule is grounds for 

disciplinary action by the Institute.  
Rules of Conduct, in some instances, implement more than one Canon or Ethical 
Standard.  

The Code applies to the professional activities of all classes of Members, wherever they 
occur. It addresses responsibilities to the public, which the profession serves and enriches; 
to the clients and users of architecture and in the building industries, who help to shape 
the built environment; and to the art and science of architecture, that continuum of 
knowledge and creation which is the heritage and legacy of the profession.  
Commentary is provided for some of the Rules of Conduct. That commentary is meant to 
clarify or elaborate the intent of the rule. The commentary is not part of the Code. 
Enforcement will be determined by application of the Rules of Conduct alone; the 
commentary will assist those seeking to conform their conduct to the Code and those 
charged with its enforcement.  
 
 
 

Statement in Compliance With Antitrust Law  
The following practices are not, in themselves, unethical, unprofessional, or contrary to 
any policy of The American Institute of Architects or any of its components:  

(1) submitting, at any time, competitive bids or price quotations, including in 
circumstances where price is the sole or principal consideration in the selection of an 
architect;  

(2) providing discounts; or  
(3) providing free services.  

Individual architects or architecture firms, acting alone and not on behalf of the Institute 
or any of its components, are free to decide for themselves whether or not to engage in 
any of these practices. Antitrust law permits the Institute, its components, or Members to 
advocate legislative or other government policies or actions relating to these practices. 
Finally, architects should continue to consult with state laws or regulations governing the 
practice of architecture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CANON I – General Obligations  
Members should maintain and advance their knowledge of the art and science of 
architecture, respect the body of architectural accomplishment, contribute to its growth, 
thoughtfully consider the social and environmental impact of their professional activities, 
and exercise learned and uncompromised professional judgment.  
 

Ethical standard 1.1 Knowledge and Skill: Members should strive to improve their 
professional knowledge and skill.  

 
Rule 1.101 In practicing architecture, Members shall demonstrate a consistent 
pattern of reasonable care and competence, and shall apply the technical 
knowledge and skill which is ordinarily applied by architects of good standing 
practicing in the same locality.  
Commentary: By requiring a “consistent pattern” of adherence to the common 
law standard of competence, this rule allows for discipline of a Member who more 
than infrequently does not achieve that standard. Isolated instances of minor 
lapses would not provide the basis for discipline. 

                             Ethical standard 1.2 Standards of Excellence: Members should continually seek to 
raise the standards of aesthetic excellence, architectural education, research, training, and 
practice.  

                              Ethical standard 1.3 Natural and Cultural Heritage: Members should respect and help 
conserve their natural and cultural heritage while striving to improve the environment and 
the quality of life within it.  

                               Ethical standard 1.4 Human Rights: Members should uphold human rights in all their 
professional endeavors.  

 
Rule 1.401 Members shall not discriminate in their professional activities on the 
basis of race, religion, gender, national origin, age, disability, or sexual 
orientation. 

                              
 Ethical standard 1.5 Allied Arts & Industries: Members should promote allied arts 
and contribute to the knowledge and capability of the building industries as a whole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CANON II – Obligations to the Public  
Members should embrace the spirit and letter of the law governing their professional 
affairs and should promote and serve the public interest in their personal and professional 
activities.  
 

Ethical Standard 2.1 Conduct: Members should uphold the law in the conduct of their 
professional activities.  

 
Rule 2.101 Members shall not, in the conduct of their professional practice, 
knowingly violate the law.  
Commentary: The violation of any law, local, state or federal, occurring in the 
conduct of a Member's professional practice, is made the basis for discipline by 
this rule. This includes the federal Copyright Act, which prohibits copying 
architectural works without the permission of the copyright owner. Allegations of 
violations of this rule must be based on an independent finding of a violation of 
the law by a court of competent jurisdiction or an administrative or regulatory 
body.  
 

Rule 2.102 Members shall neither offer nor make any payment or gift to a public 
official with the intent of influencing the official's judgment in connection with an 
existing or prospective project in which the Members are interested.  
Commentary: This rule does not prohibit campaign contributions made in 
conformity with applicable campaign financing laws. 
 

 
Rule 2.103 Members serving in a public capacity shall not accept payments or 
gifts which are intended to influence their judgment. 
 

 
Rule 2.104 Members shall not engage in conduct involving fraud or wanton 
disregard of the rights of others.  
Commentary: This rule addresses serious misconduct whether or not related to a 
Member's professional practice. When an alleged violation of this rule is based on 
a violation of a law, or of fraud, then its proof must be based on an independent 
finding of a violation of the law or a finding of fraud by a court of competent 
jurisdiction or an administrative or regulatory body. 
 

 
Rule 2.105 If, in the course of their work on a project, the Members become 
aware of a decision taken by their employer or client which violates any law or 
regulation and which will, in the Members’ judgment, materially affect adversely 
the safety to the public of the finished project, the Members shall:  
(a) advise their employer or client against the decision,  
(b) refuse to consent to the decision, and  
(c) report the decision to the local building inspector or other public official 
charged with the enforcement of the applicable laws and regulations, unless the 
Members are able to cause the matter to be satisfactorily resolved by other 
means.  
Commentary: This rule extends only to violations of the building laws that 



threaten the public safety. The obligation under this rule applies only to the 
safety of the finished project, an obligation coextensive with the usual 
undertaking of an architect. 
 

 
Rule 2.106 Members shall not counsel or assist a client in conduct that the 
architect knows, or reasonably should know, is fraudulent or illegal. 
 
Ethical Standard 2.2 Public Interest Services: Members should render public interest 
professional services, including pro bono services, and encourage their employees to 
render such services. Pro bono services are those rendered without expecting 
compensation, including those rendered for indigent persons, after disasters, or in other 
emergencies.  
 

Ethical Standard 2.3 Civic Responsibility: Members should be involved in civic 
activities as citizens and professionals, and should strive to improve public appreciation 
and understanding of architecture and the functions and responsibilities of architects.  

 
Rule 2.301 Members making public statements on architectural issues shall 
disclose when they are being compensated for making such statements or when 
they have an economic interest in the issue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CANON III – Obligations to the Client  
Members should serve their clients competently and in a professional manner, and should 
exercise unprejudiced and unbiased judgment when performing all professional services.  
 

Ethical Standard 3.1 Competence: Members should serve their clients in a timely and 
competent manner.  

 

Rule 3.101 In performing professional services, Members shall take into account 
applicable laws and regulations. Members may rely on the advice of other 
qualified persons as to the intent and meaning of such regulations. 

 
Rule 3.102 Members shall undertake to perform professional services only when 
they, together with those whom they may engage as consultants, are qualified by 
education, training, or experience in the specific technical areas involved.  
Commentary: This rule is meant to ensure that Members not undertake projects 
that are beyond their professional capacity. Members venturing into areas that 
require expertise they do not possess may obtain that expertise by additional 
education, training, or through the retention of consultants with the necessary 
expertise. 

 
Rule 3.103 Members shall not materially alter the scope or objectives of a 
project without the client’s consent. 

 

Ethical Standard 3.2 Conflict of Interest: Members should avoid conflicts of interest in 
their professional practices and fully disclose all unavoidable conflicts as they arise.  

 
Rule 3.201 A Member shall not render professional services if the Member's 
professional judgment could be affected by responsibilities to another project or 
person, or by the Member's own interests, unless all those who rely on the 
Member's judgment consent after full disclosure.  
Commentary: This rule is intended to embrace the full range of situations that 
may present a Member with a conflict between his interests or responsibilities and 
the interest of others. Those who are entitled to disclosure may include a client, 
owner, employer, contractor, or others who rely on or are affected by the 
Member's professional decisions. A Member who cannot appropriately 
communicate about a conflict directly with an affected person must take steps to 
ensure that disclosure is made by other means.  
 
 
Rule 3.202 When acting by agreement of the parties as the independent 
interpreter of building contract documents and the judge of contract performance, 
Members shall render decisions impartially.  
Commentary: This rule applies when the Member, though paid by the owner and 
owing the owner loyalty, is nonetheless required to act with impartiality in 
fulfilling the architect’s professional responsibilities.  
 

Ethical Standard 3.3 Candor and Truthfulness: Members should be candid and truthful 
in their professional communications and keep their clients reasonably informed about the 



clients’ projects.  

 

 
Rule 3.301 Members shall not intentionally or recklessly mislead existing or 
prospective clients about the results that can be achieved through the use of the 
Members’ services, nor shall the Members state that they can achieve results by 
means that violate applicable law or this Code.  
Commentary: This rule is meant to preclude dishonest, reckless, or illegal 
representations by a Member either in the course of soliciting a client or during 
performance. 
 
Ethical Standard 3.4 Confidentiality: Members should safeguard the trust placed in 
them by their clients. 
 

 
Rule 3.401 Members shall not knowingly disclose information that would 
adversely affect their client or that they have been asked to maintain in 
confidence, except as otherwise allowed or required by this Code or applicable 
law.  
Commentary: To encourage the full and open exchange of information necessary 
for a successful professional relationship, Members must recognize and respect 
the sensitive nature of confidential client communications. Because the law does 
not recognize an architect-client privilege, however, the rule permits a Member to 
reveal a confidence when a failure to do so would be unlawful or contrary to 
another ethical duty imposed by this Code. 
 
 
 
 

CANON IV – Obligations to the Profession  
Members should uphold the integrity and dignity of the profession.  
 

Ethical Standard 4.1 Honesty and Fairness: Members should pursue their professional 
activities with honesty and fairness.  

 
Rule 4.101 Members having substantial information which leads to a reasonable 
belief that another Member has committed a violation of this Code which raises a 
serious question as to that Member’s honesty, trustworthiness, or fitness as a 
Member, shall file a complaint with the National Ethics Council.  
Commentary: Often, only an architect can recognize that the behavior of another 
architect poses a serious question as to that other's professional integrity. In 
those circumstances, the duty to the professional's calling requires that a 
complaint be filed. In most jurisdictions, a complaint that invokes professional 
standards is protected from a libel or slander action if the complaint was made in 
good faith. If in doubt, a Member should seek counsel before reporting on 
another under this rule.  

 
Rule 4.102 Members shall not sign or seal drawings, specifications, reports, or 
other professional work for which they do not have responsible control.  
Commentary: Responsible control means the degree of knowledge and 
supervision ordinarily required by the professional standard of care. With respect 
to the work of licensed consultants, Members may sign or seal such work if they 
have reviewed it, coordinated its preparation, or intend to be responsible for its 
adequacy.  

 
Rule 4.103 Members speaking in their professional capacity shall not knowingly 



make false statements of material fact.  
Commentary: This rule applies to statements in all professional contexts, 
including applications for licensure and AIA membership. 
 

Ethical Standard 4.2 Dignity and Integrity: Members should strive, through their 
actions, to promote the dignity and integrity of the profession, and to ensure that their 
representatives and employees conform their conduct to this Code.  

Rule 4.201 Members shall not make misleading, deceptive, or false statements 
or claims about their professional qualifications, experience, or performance and 
shall accurately state the scope and nature of their responsibilities in connection 
with work for which they are claiming credit.  
Commentary: This rule is meant to prevent Members from claiming or implying 
credit for work which they did not do, misleading others, and denying other 
participants in a project their proper share of credit.  
 
Rule 4.202 Members shall make reasonable efforts to ensure that those over 
whom they have supervisory authority conform their conduct to this Code.  
Commentary: What constitutes "reasonable efforts” under this rule is a common 
sense matter. As it makes sense to ensure that those over whom the architect 
exercises supervision be made generally aware of the Code, it can also make 
sense to bring a particular provision to the attention of a particular employee 
when a situation is present which might give rise to violation. 
 
 
 
 
 
 

CANON V – Obligations to Colleagues  
Members should respect the rights and acknowledge the professional aspirations and 
contributions of their colleagues.  
 
Ethical Standard 5.1 Professional Environment: Members should provide their 
associates and employees with a suitable working environment, compensate them fairly, 
and facilitate their professional development.  
 
Ethical Standard 5.2 Intern and Professional Development: Members should 
recognize and fulfill their obligation to nurture fellow professionals as they progress 
through all stages of their career, beginning with professional education in the academy, 
progressing through internship and continuing throughout their career.  
 
Ethical Standard 5.3 Professional Recognition: Members should build their 
professional reputation on the merits of their own service and performance and should 
recognize and give credit to others for the professional work they have performed. 
 

 
Rule 5.301 Members shall recognize and respect the professional contributions 
of their employees, employers, professional colleagues, and business associates. 
 
 
Rule 5.302 Members leaving a firm shall not, without the permission of their 
employer or partner, take designs, drawings, data, reports, notes, or other 
materials relating to the firm’s work, whether or not performed by the Member. 
 

 
Rule 5.303 A Member shall not unreasonably withhold permission from a 
departing employee or partner to take copies of designs, drawings, data, reports, 
notes, or other materials relating to work performed by the employee or partner 



that are not confidential.  
Commentary: A Member may impose reasonable conditions, such as the payment 
of copying costs, on the right of departing persons to take copies of their work. 
 
 
 

CANON VI – Obligations to the Environment  
 
Members should promote sustainable design and development principles in their 
professional activities.  
 
Ethical Standard 6.1 Sustainable Design: In performing design work, Members should 
be environmentally responsible and advocate sustainable building and site design.  
 
Ethical Standard 6.2 Sustainable Development: In performing professional services, 
Members should advocate the design, construction, and operation of sustainable buildings 
and communities.  
 
Ethical Standard 6.3 Sustainable Practices: Members should use sustainable practices 
within their firms and professional organizations 
 
 
 
 
 
RULES OF APPLICATION, ENFORCEMENT, AND AMENDMENT  
 
Application*  
The Code of Ethics and Professional Conduct applies to the professional activities of all 
members of the AIA.  
 
Enforcement  
The Bylaws of the Institute state procedures for the enforcement of the Code of Ethics 
and Professional Conduct. Such procedures provide that:  

(1) Enforcement of the Code is administered through a National Ethics Council, 
appointed by the AIA Board of Directors.  

(2) Formal charges are filed directly with the National Ethics Council by Members, 
components, or anyone directly aggrieved by the conduct of the Members.  

(3) Penalties that may be imposed by the National Ethics Council are:  
(a) Admonition  
(b) Censure  
(c) Suspension of membership for a period of time  
(d) Termination of membership  

(4) Appeal procedures are available.  
(5) All proceedings are confidential, as is the imposition of an admonishment; however, 

all other penalties shall be made public.  
Enforcement of Rules 4.101 and 4.202 refer to and support enforcement of other Rules. A 
violation of Rules 4.101 or 4.202 cannot be established without proof of a pertinent 
violation of at least one other Rule.  
 
Amendment  
The Code of Ethics and Professional Conduct may be amended by the convention of 
the Institute under the same procedures as are necessary to amend the Institute's Bylaws. 
The Code may also be amended by the AIA Board of Directors upon a two-thirds vote of 
the entire Board.  
*2007 Edition. This copy of the Code is current as of December 2007. Contact the 
General Counsel's Office for further information at (202) 626-7311. 
 
 
 
(http://www.aia.org/aiaucmp/groups/aia/documents/pdf/aiap074122.pdf) 
 



Viðauki 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skoðannakönnun um siðareglur og siðferðisgildi arkitekta  
 
  
(Skrifið x við hliðina á þeim valmöguleika sem lýsir best skoðun ykkar 
eða skrifið í auðu plássin þar sem eru engir valmöguleikar. Svarið því 
sem þið getið af hreinskilni. (Könnunin er nafnlaus.) 
 
Afritið könnunina og fyllið út  vinsamlegast sendið svo svörin á 
póstfangið mitt, baldurhs@gmail.com 
 
  
  
1. Hversu vel upplýstur/upplýst  ertu um siðareglur arkitekta ?  ( 
Siðareglur arkitekta má nálgast hér: http://www.ai.is/um-felagid/log-
og-reglur-ai/sidareglur/ )  
 
 a. Vel 
 b. Ágætlega 
 c. Lítið 
 d. Ekkert 
  
  
2. Ef þú valdir lið a eða b í spurningu 1. Ertu:  ( Siðareglur arkitekta 
má nálgast hér: http://www.ai.is/um-felagid/log-og-reglur-
ai/sidareglur/ )  
 
 a. Sáttur/sátt við hvernig þær eru 
 b. Hlutlaus 
 c. Finnst kominn tími á að breyta þeim, bæta við þær eða aðlaga að 
nýjum tímum 
  
  
  
3. Ef þú krossaðir við lið c í spurningu 2. Að hvaða leyti myndirðu 
vilja sjá breytingu á siðareglum arkitekta? 
  
..................................................................................................................
......... 
..................................................................................................................
........ 
.................................................................................................................. 
 
 
 
4. Er að þínu mati erfitt að standa við eigin siðferðisgildi sem 

mailto:baldurhs@gmail.com
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http://www.ai.is/um-felagid/log-og-reglur-ai/sidareglur/
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arkitekt ? 
 a. Já 
 b. Nei 
 
 
5. Hefur þú þurft að brjóta eigin siðferðisgildi til þess að fá verkefni 
? 
 
a. já oft 
b. já stundum 
c  nei 
  
  
  
6. Ef þú svaraðir já í spurningu 4 eða 5. hefur það áhrif á 
starfsánægju þína og að hvaða leyti ? 
  
a. Minni starfsánægja 
b. Hvorki né 
c. Aukin starfsánægja 
  
  
7. Ef þú svaraðir já í spurningu 4.  Hvað er það helsta sem kemur í 
veg fyrir að þú getir fylgt þínum eigin siðferðisgildum ? 
  
 .................................................................................................................
.......... 
..................................................................................................................
........ 
..................................................................................................................
........ 
 
 
 
Afritið könnunina og fyllið út  vinsamlegast sendið svo svörin á 
póstfangið mitt, baldurhs@gmail.com 
 
Takk fyrir Þáttökuna, kveðja Baldur Helgi Snorrason 
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