
Nd. 408. Frumvarp til skipulagslaga.
(Eftir 2. umr. í Nd., 20. marz.)

[33. mál]

Samhljóða þskj. 33 með þessum breytingum:

2. gr. hljóðar svo:
Ráðherra skipar skipulagsstjóra ríkisins að fengnum tillögum skipulagsstjórnar.

Hann fer i umboði ráðuneytisins og skipulagsstjórnar með framkvæmdir í skipu-
lagsmálum eftir því, sem lög þessi ákveða.

Skipulagsstjóri sér um mælingar, gerð skipulagsuppdrátta, svo og endurskoðun
eldri uppdrátta. Hann getur þó leyft, að slíkar mælingar og gerð skipulagsuppdrátta
séu falin sérmenntuðum mönnum, er starfi í samráði við hann. Hann ákveður í
samráði við skipulagsstjórn, að hvaða skipulagsverkefnum skuli unnið hverju sinni.

Skipulagsstjóri hefur umsjón með því, að hvarvetna sé farið eftir gildandi skipu-
lagi. Hann skal fylgjast með störfum byggingarnefnda. Skipulagsstjóri skal sitja



fundi skipulagsstjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt. Honum er heimilt með
sama hætti að sitja fundi byggingarnefnda.

Nú telur skipulagsstjóri, að byggingarleyfi brjóti i bága við samþykkt eða
fyrirhugað skipulag, og skal hann þá leita úrskurðar ráðherra um, hvort það
skuli fellt úr gildi. Ef skipulagsstjóri leitar úrskurðar samkvæmt framansögðu,
er óheimilt að hefja eða halda áfram framkvæmdum samkvæmt nefndu bygg-
ingarleyfi, unz úrskurður ráðherra liggur fyrir, en leita skal ráðherra áður um-
sagnar skipulagsstjórnar og viðkomandi sveitarstjórnar, sem skulu senda umsagnir
sínar innan hæfilegs frests, sem ráðherra tiltekur.

Skipulagsstjórn og skipulagsstjóri skulu árlega gefa ráðuneytinu skýrslu um
störf sin.

Laun skipulagsstjóra, svo og annar kostnaður við störf hans, svo sem laun
starfsmanna hans, skrifstofu- og ferðakostnaður, greiðist úr ríkissjóði.

3. gr. hljóðar svo:
Nú hagar svo til, að skipulag í einu sveitarfélagi er, að dómi skipulagsstjórnar,

svo háð skipulagi í nærliggjandi sveitarfélagi, eða i fleiri nærliggjandi sveitarfélög-
um, að nauðsyn beri til þess að gera að einhverju leyti sameiginlegt skipulag fyrir
þessi sveitarfélög, og getur ráðherra þá ákveðið, að samvinnunefnd verði skipuð
til þess að gera tillögur um skipulag, sem að þessu leyti er sameiginlegt fyrir
sveitarfélögin.

Sveitarstjórnir þær, er hlut eiga að máli, skipa hvor eða hver um sig tvo menn
í samvinnunefnd, en skipulagsstjórn skipar einn mann í nefndina, og skal hann
vera formaður hennar.

Skipulagsstjórn skal aðstoða nefndina við störf sín eftir þörfum.
Samvinnunefnd getur með samþykki skipulagsstjórnar leitað þeirrar sérfræði-

aðstoðar, sem þörf krefur.
Ráðherra setur nefndinni starfsreglur og ákveður kjörtíma hennar, að fengnum

tillögum skipulagsstjórnar.

12. gr. hljóðar svo:
Nú er ákveðið að beita ákvæðum 3. gr. um svæðaskipulagningu, og skal þá

gera uppdrátt af því svæði, sem um er að ræða, svo sem fyrir er mælt í 10. gr.,
eftir því sem þörf krefur.

Ef talið er æskilegt að fresta um tiltekið árabil, þó ekki lengur en 10 ár í
senn, ákvörðun um skipulagningu hluta af svæðinu, skal auðkenna það sérstaklega
á uppdrætti. Er þá óheimilt að reisa á svæðinu nokkur varanleg mannvirki, nema
sérstök heimild skipulagsstjórnar komi til. Heimilt er þó sveitarstjórn í samráði
við skipulagsstjóra að leyfa byggingar á svæðinu, ef hún telur slíkt nauðsynlegt
vegna atvinnurekstrar, sem þar er fyrir. Binda má leyfi því skilyrði, að umrætt
mannvirki verði fjarlægt sveitarsjóði að kostnaðarlausu, þegar þess verður krafizt,

Þinglýsa má slíkum ákvörðunum sem kvöðum á þeim eignum, sem ákvarðanir
taka til. Skulu slík skjöl undanþegin gjöldum í ríkissjóð og sveitarsjóð.

Samvinnunefndin skal sérstaklega auðkenna þau svæði, sem hún telur heppi-
legast að skipulögð verði endanlega og gerð byggingarhæf á næstu 10 árum frá því,
að uppdrátturinn tekur gildi.

t reglugerð má kveða nánar á um gerð slíkra uppdrátta, sbr. og 13. gr.

15. gr. hljóðar svo:
Þegar skipulagsstjórn hefur lokið við tillögu að skipulagsuppdrætti, samkvæmt

10. gr. (svo og 11. gr. að þvi leyti, sem slíkt er nauðsynlegt), skal tillagan send
viðkomandi sveitarstjórn (sveitarstjórnum) til umsagnar. Sveitarstjórn skal láta í



té umsögn] sína innan þriggja mánaða, nema lengri frestur sé settur. Ef umsögn
berst ekki I innan tiltekins frests, telst sveitarstjórn hafa samþykkt uppdráttinn að
svo stöddu,

16. gr. hljóðar svo:
Þegar samvinnunefnd hefur lokið tillögu um skipulag ásamt rökstuddri greinar-

gerð fyrir henni, skal hún senda málið til meðferðar skipulagsstjórnar.
Nú fellst skipulagsstjórn á skipulagstillöguna og skal tillagan þá send til um-

sagnar þeirra sveitarfélaga, sem hún tekur til. Sveitarstjórn skal láta í té umsögn
innan þriggja mánaða, nema lengri frestur sé veittur. Ef umsögn berst ekki innan
tilskilins frests, telst sveitarstjórn hafa samþykkt uppdráttinn að svo stöddu,

Ef sveitarstjórn gerir breytingartillögur og samvinnunefnd getur ekki á þær
fallizt, þá skal skipulagsstjóri boða til fundar samvinnunefndar og fulltrúa þeirra
sveitarstjórna, sem um málið hafa fjallað að því leyti, sem málið geti varðað við-
komandi sveitarstjórn. Náist ekki samkomulag þar, ákveður skipulagsstjórn, hvort
tillagan skuli lögð fram.

Nú hefur verið gerður skipulagsuppdráttur og ákveður skipulagsstjórn þá, hvort
taka skuli athugasemdir sveitarstjórna til greina að einhverju eða öllu leyti.

17. gr. hljóðar svo:
Nú ákveður skipulagsstjórn að leggja skipulagstillögu, samkvæmt 15. og 16.

gr., fram opinberlega, og skal hún þá auglýsa slíkt á þann hátt, sem venja er um
auglýsingar stjórnvalda á umræddum stað. Skal þar tilgreint yfir hvaða svæði
tillagan nái, hvar uppdrættir ásamt fylgiskjölum séu til sýnis og hve lengi, en það
má eigi vera skemur en 6 vikur, hvert skila skuli athugasemdum við tillöguna og
innan hvers frests, en hann má eigi vera skemmri en 8 vikur frá birtingu aug-
lýsingar, og jafnframt skal tekið fram, að þeir, sem eigi geri athugasemdir innan
tilskilins frests, teljist samþykkja tillöguna.

Skipulagsstjórn getur falið sveitarstjórn að annast framlagningu tillagna og
auglýsinga, samkvæmt 1. mgr.

18. gr. hljóðar svo:
Athugasemdum við skipulagstillögu skal skilað til sveitarstjórnar.
Sveitarstjórn skal innan 8 vikna, nema skipulagsstjórn ákveði lengri frest,

senda skipulagsstjórn athugasemdir þær, er borizt hafa, ásamt umsögn sinni um
hverja athugasemd og endanlega umsögn um uppdráttinn.

Hafi samvinnunefnd fjallað um skipulagstillöguna, skal leitað umsagnar hennar
um athugasemdirnar.

Skipulagsstjórn gengur síðan endanlega frá uppdrættinum og sendir hann ráð-
herra til staðfestingar.

Þegar ráðherra hefur staðfest uppdrátt, skal það birt í Stjórnartíðindum ásamt
greinargerð skipulagsstjórnar um mörk hins skipulagða svæðis og annað, er hún
telur máli skipta.

36. gr. hljóðar svo:
Brot gegn lögum þessum skulu varða sektum allt að 100000 krónum, sem renna

í ríkissjóð, nema þyngri refsing liggi við í öðrum lögum. Um meðferð slíkra mála
skal fara að hætti opinberra mála.

Ef aðili vanrækir að vinna verk, sem honum er skylt að vinna samkvæmt
lögum þessum, eða það er unnið á annan hátt en fyrir er mælt, getur skipulags-
stjórn lagt fyrir hann að vinna það á tilskilinn hátt að viðlögðum allt að 1000
króna dagsektum, er renna í ríkissjóð, og má innheimta þær með lögtaki.


