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um frv. til skipulagslaga.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og rætt það á 7 fundum. A einum fundinum mættu
tveir menn úr hópi frumvarpshöfunda, þeir Zóphónías Pálsson skipulagsstjóri og
Hallgrímur Dalberg deildarstjóri, og veittu nefndinni upplýsingar. Frv. sendi hún
eftirtöldum aðilum til umsagnar: Bæjarráði Reykjavíkur, húsameistara ríkisins,
Arkitektafélagi Íslands og Húseigendafélagi Reykjavíkur.

Svör hafa ekki borizt nema frá stjórn Húseigendafélagsins, er mótmælir ákvæð-
um í 52. og 53. gr. frv. um öflun tekna í skipulagssjóði. Hefur nefndin þó beðið
mánuðum saman eftir umbeðnum álitsgerðum, er hún taldi óhjákvæmilegt að hafa
til hliðsjónar í starfi sínu, og hefur þessi árangurslausa bið orðið mjög til tafar.

Við athugun á frv. komu fram allmörg atriði, sem einstökum nefndarmönnum
eða nefndinni í heild þótti orka tvímælis, og eru fyrrgreind ákvæði um tekjuöflun
skipulagssjóða þeirra á meðal. Þykir nefndinni ekki rétt að taka afstöðu til ýmissa
þeirra án nánara samráðs við sérfróða aðila.

Í greinargerð, er fylgir frv., er bent á, að i Noregi, Svíþjóð og Finnlandi hafi
lög um skipulagsmál og byggingarmál verið felld saman í einn lagabálk, og telja
frumvarpshöfundar þann hátt mjög til fyrirmyndar, jafnnátengd og þessi mál eru.
Benda þeir á, að löggjöf sú um byggingarmál, er sett var hér á landi 1905, sé orðin
úrelt og ófullkomin í alla staði og því nauðsynlegt að endurskoða hana sem allra
fyrst, en til þess starfs töldu frumvarpshöfundar sig ekki hafa umboð.

Nefndin er fyllilega sammála því, sem í greinargerðinni segir um þetta efni.
Telur hún jafnbrýna þörf á endurskoðun laga um byggingarmál sem um skipulags-
mál og heppilegast, að endurskoðun beggja laga fari fram samtímis. Einnig er
nefndin þeirrar skoðunar, að skipulagslög og lög um byggingarmál eigi að vera í
einum lagabálki.

Af þessum sökum sérstaklega svo og vegna þeirra ófyrirsjáanlegu tafa, sem
orðið hafa - af ástæðum, sem áður er getið -- á afgreiðslu þessa mikilsverða máls
í vetur, leggur nefndin til, að frv. verði vísað til ríkisstjórnarinnar með áskorun
um að láta undirbúa löggjöf, er taki bæði til skipulagsmála og byggingarmála, og
leggja frv. um hana fyrir Alþingi svo fljótt sem verða má.

Alþingi, 6. apríl 1959.
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