
Nd. 429. Breytingartillögur [33. mál]
við frv. til skipulagslaga.

Frá Einari Olgeirssyni.

A eftir 30. gr. komi nýjar greinar í nýjum kafla, er verði VIII. kafli, undir
fyrirsögninni: Um skiuplagssjóði, svo hljóðandi:
a. (31. gr.) Til fjáröflunar í því skyni að greiða kaupverð fasteigna, sem sveitar-
stjórn kaupir, til þess að skipulagsbreytingu verði komið í framkvæmd, þar
á meðal til greiðslu bóta fyrir eignarnám, er sveitarstjórn heimilt að gera
samþykkt um stofnun skipulagssjóðs fyrir bæjar- eða hreppsfélagið.

b. (32. gr.) Nú er samþykkt um stofnun skipulagssjóðs gerð af bæjarstjórn eða
hreppsnefnd, og skal þá samþykktin send félagsmálaráðuneytinu til staðfest-
ingar. Virðist ráðherra einhver ákvæði samþykktarinnar fara í bága við lög
eða vera gagnstæð lögvörðum réttindum manna. endursendir hann samþvkktina
án staðfestingar og tilkynnir sveitarstjórn ástæður þess. að hann vilji eigi
staðfesta hana. Að öðrum kosti staðfestir hann samþykktina, skipar fyrir um
birtingu hennar og tiltekur, hvenær hún öðlist gildi. Samþykkt, er ráðherra
hefur staðfest, verður aðeins breytt með sama hætti og hún var sett.

e (33. gr.) Í samþykkt um skipulagssjóð er heimilt að kveða svo á, að sjóðnum
skuli aflað tekna með árlegu gjaldi af öllum fasteignum í umdæminu, öðrum
en fasteignum annarra ríkja, sem notaðar eru í utanríkisþjónustu þeirra.

Upphæð gjaldsins má vera jafnhá fasteignaskatti samkv. II. kafla laga nr.
69 28. april 1962 og skal ákveðin í samþykktinni til 5 ára í senn.

Gjalddagi skal og ákveðinn í samþykkt.
Gjaldið er lögtakskræft án undangengins dóms eða sáttar, og fylgir þvi

lögveð í hinni gjaldskyldu eign, á sama hátt og lögveð er fyrir fasteignagjöld-
um samkvæmt greindum lögum. nr. 69/1962.

d. (34. gr.) Hafi sveitarfélag vegna fyrirhugaðs skipulags keypt fasteign eða látið
taka eignarnámi og fasteign þessi er síðan seld að nokkru eða öllu leyti. skal
hagnaður sá. sem verður af þeirri sölu, rennu í skipulagssjóð. Sama gildir um
leigutekjur, sem sveitarfélagið kann að hafa Hf fasteignum, sem það hefur
eignazt með þessum hætti.

Enn fremur má ákveða í samþykkt, að tekjur af sölu eða leigu fasteigna,
sem sveitarfélagið hefur eignazt með öðrum hætti, skuli renna að meira eða
minna leyti í skipulagssjóð.

e. (35. gr.) Við fasteignamat skal meta sérstaklega fyrir hverja fasteign þá verð-
hækkun, sem á henni er orðin frá síðasta fasteignamati og telja má að stafi
af skipulagsbreytingu, hvort sem sú skipulagsbreyting er þegar komin til fram-
kvæmda eða aðeins ráðgerð á staðfestum skipulagsuppdrætti.

Þegar skipulagsuppdráttur er lagður fram, getur sveitarstjórn og látið fram
fara sams konar mat, er komi í stað mats samkvæmt 1. mgr., þar sem kveðið
sé á um verðhækkun einstakra fasteigna við fyrirhugaðar skipulagsbreytingar
samkv. uppdræUinum.

Slíkt mat skal gert af þriggja manna matsnefnd: Einum manni tilnefnd-
um af sveitarstjórn, öðrum af ráðherra sveitarstjórnarmála, en hinum þriðja
af hæstarétti, og er hann formaður matsnefndarinnar. Kostnaður við þetta mat
greiðist úr sveitarsjóði eða skipulagssjóði, eftir ákvörðun sveitarstjórnar.

Af verðhækkun, sem metin verður samkv. 1. og 2. mgr., skal eiganda fast-
eignarinnar skylt að greiða allt að 100% í skipulagssjóð, eftir því sem nánar
verður ákveðið í samþykkt.

Um gjalddaga á verðhækkunarskatti þessum skal setja ákvæði i samþykkt,
og er heimilt að kveða á um gjaJdfresti, gegn greiðslu vaxta, og annað varð-
andi innheimtuna.

Sveitarstjórn getur tilkynnt fjárhæð skattsins til innritunar í veðmálabækur
og öðlast þá lögveð í hinni skattlögðu eign, er gangi fyrir öllum síðari veð-
böndum.

Undanþegnar verðhækkunarskatti samkvæmt þessari grein eru einungis fast-
eignir annarra ríkja, sem notaðar eru í utanríkisþjónustu þeirra.

Nú eru gerðar breytingar á framlögðum (og staðfestum) skipulagsupp-
drætti, og skal þá metið á ný, hvort verðhækkunarskattur breytist. Slíkt
endurmat skal gert af sömu aðilum, sem mátu verðhækkunin a samkvæmt 1.
eða 2. mgr.


