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Reykjavík, 20. apríl 2004.

Efni: IJmsögn um frumvarp til ábúðarlaga, 782. mál. og um frumvarp til 
jarðalaga, 783. mál.

Með bréfi til borgarráðs Reykjavíkur óskaði landbúnaðamefnd eftir umsögn 
Reykjavíkurborgar um frumvarp til ábúðarlaga, 782. mál. og um frumvarp til jarðalaga, 
783. mál. Þann 7. apríl var skipulags- og byggingarsviði falið að gefa umsögn um 
frumvörpin f.h. Reykjavíkurborgar.

Frumvarp til ábúðarlaga, 782. mál.
Reykjavíkurborg gerir ekki athugasemdir við frumvarpið en tekur undir umsögn 
Sambands íslenskra sveitarfélaga sem send hefur verið nefndinni.

Frumvarp til jarðalaga, 783. mál.
Reykjavíkurborg fagnar tímabærri endurskoðun laganna og tekur undir umsögn 
Sambands islenskra sveitarfélaga og leggst gegn samþykkt frumvarpsins verði ekki fallist 
á þær breytingar sem þar eru lagðar til. Sérstök áhersla er lögð á athugasemdir sem gerðar 
eru við 2. gr., 5-10. gr., 15. gr. og VI. kafla laganna um forkaupsrétt.

Sérstaklega skal á réttað að Reykjavíkurborg telur ekki nauðsynlegt að 
landbúnaðarráðherra sé falið vald til þess að ákveða hvort tiltekið land verði nýtt undir 
landbúnað eða ekki. Það samræmist ekki markmiðum laganna, sem fram koma í 1. gr. 
þeirra um hagsmuni sveitarfélaga, sjónarmiðum um sjálfsstjóm sveitarfélaga og gerir 
afgreiðslu mála óskilvirka. Þá stangast slík ákvæði einnig á við ákvæði skipulags- og 
byggingarlaga. Telja verður að hvert sveitarfélag sé best til þess fallið að meta 
landnotkun innan síns umdæmis og rétt að það sé gert í skipulagsáætlunum sem unnar eru 
í samráði við íbúa á lýðræðislegan nátt.

F.h. sk^pulags- og byggingar^viðs,

ívar Pálsson, ^ c ' \ S ö  ' ~j
forstm. lögfræði og stjómsýslu.
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