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Frumvarp til laga um gatnagerðargjald - umsögn

Á fundi borgarráðs 9. þ.m. var lögð fram umsögn skrifstofustjóra framkvæmdasviðs frá 6. 
þ.m. um frumvarp til laga um gatnagerðargjald, sbr. bréf félagsmálanefiidar Alþingis, dags. 
19. f.m.

Borgarráð samþykkti umsögnina, sem fylgir í ljósriti, og leggur áherslu á að horfið verði frá 
því að binda heimild til irmheimtu gatnagerðargjalds við fasteignir í þéttbýli. Það gengur 
gegn jafnræðisreglunni að einungis hluti fasteignareigenda, sem hyggur á framkvæmdir í 
sveitarfélaginu, sé látinn standa undir gatnagerð í sveitarfélaginu í formi skattgreiðslna. Götur 
í sveitarfélaginu eru hluti grunngerðar samfélagsins sem allir íbúar njóta góðs af og því engin 
haldbær rök fyrir því að undanþiggja íbúa, sem búa utan hins skilgreinda þéttbýlis 
sveitarfélagsins, frá þátttöku. Verði frumvarpið óbreytt að lögum mun Reykjavíkurborg ekki 
geta innheimt gatnagerðargjald vegna fasteigna á Kjalamesi utan Grundarhverfis þrátt fyrir að 
gatnakerfi Reykjavíkurborgar nýtist eigendum þeirra fasteigna.

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson

Afrit:
Skrifstofustjóri framkvæmdasviðs
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Borgarráð Reykjavíkur

Umsögn umfrumvarp til nýrra laga um gatnagerðargjald.

Með orðsendingu skrifstofustjóra lögfræðiskrifstofu Stjómsýslu- og starfsmannasviðs, dags.
24. þ.m., var óskað umsagnar undirritaðs um frumvarp til laga um gatnagerðargjald, sbr. bréf 
félagsmálanefndar Alþingis til Reykjavíkurborgar, dags. 19. þ.m.

Inngangur

Verði ofangreint frumvarp samþykkt, leysa hin nýju lög af hólmi núgildandi lög um 
gatnagerðargjald nr. 17/1996.

Með frumvarpinu er stefat að markvissari og skýrari lagasetningu um þessi efrii og reynt að 
eyða nokkrum óvissuþáttum, ekki síst um eðli gatnagerðargjalds, þ.e. hvort það sé 
þjónustugjald eða skattur. Eru með frumvarpinu tekin af öll tvímæli um að gatnagerðargjald 
sé skattur, en nokkur atriði þess eru ekki nægilega skýr eða markviss að mati undirritaðs og 
eru því gerðar eftirfarandi athugasemdir.

Um 3. gr. frumvarpsins

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins er lögunum einungis ætlað að taka til fasteigna í 
þéttbýli eins og það er afmarkað hverju sinni samkvœmt staðfestri skipulagsáœtlun . I 
athugasemdum með frumvarpinu segir að með þessu ákvæði sé tekið af skarið um að 
innheimta gatnagerðargjalds sé bundin við þéttbýli og að ekki sé um efhisbreytingu að ræða 
frá því sem talinn er hafa verið gildandi réttur, heldur séu tekin af öll tvímæli um þetta atriði.
Engin rök eru hins vegar færð fyrir því afhverju lögin eigi ekki að taka til húsa í dreifbýli.

Talið hefur verið að ákvæði núgildandi laga séu ekki nægilega skýr að því er varðar 
álagningu gatnagerðargjalds í dreifbýli og hafa þau leitt til ágreinings. Við úrlausn slíkra 
ágreiningsmála og skýringu núgildandi laga um gatnagerðargjald, að því er varðar gildissvið 
m.t.t. dreifbýlis, hefur verið litið til þess annars vegar, að eldri lög um gatnagerðargjald hafi 
haft þann tilgang að stuðla að gatnagerða í þéttbýli og tryggja íjármagn til þess verkefnis, og 
hins vegar að núgildandi lög taki einungis til lóða í þrengri merkingu og geti því ekki átt við 
um jarðir í dreifbýli, sbr. úrskurð félagsmálaráðuneytisins frá 25. október 2001 og dóm 
Héraðsdóms Reykjavíkur vegna sama máls frá 14. apríl 2003 í málinu nr. E-10226/2002: 
Mosfellsbær gegn Seljabrekku ehf. Vegna óskýrleika núgildandi laga að þessu leyti hefur þótt 
rétt að skýra ákvæði þeirra þröngt. Er það ástæða þess að byggingar í dreifbýli hafa verið 
taldar falla utan gildissviðs laganna
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Ein megin breytingin sem stefnt er að með frumvarpinu er að kveða á með skýrum hætti að 
gatnagerðargjöld séu skattur. Skattinum á að verja til gatnagerðar í sveitarfélaginu og til 
viðhalds gatna og annarra gatnamannvirkja. Ljóst er því, að skatturinn rennur til tiltekinna 
samfélagslegra verkefna, sem þegnar sveitarfélagsins njóta. Gildir einu hvort þeir búa eða 
reka starfsemi í þéttbýi eða dreifbýli sveitarfélagsins. Augljóst er, að mismunandi skattheimta 
eftir t.d. búsetu innan sama sveitarfélags er ekki í anda jafnræðisreglunnar. Til þess að ákveða 
slíkt ójafhræði meðal þegnanna hlýtur að þurfa að setja fram mjög þung rök, en það er ekki 
gert í frumvarpinu eða athugasemdum með því. Að mati undirritaðs væri nær að taka af 
skarið og kveða með skýrum hætti á um að lögin skuli gilda um allar byggingar innan 
sveitarfélags, hvort sem er í þéttbýli eða dreifbýli. Er því eftirfarandi lagt til:

1. mgr. 3. gr. orðist svo:
“Sveitarstjóm skal innheimta gatnagerðargjald a f öllum fasteignum í sveitarfélaginu, 
sem ekki eru undanþegnar gatnagerðargjáldi samkvæmt lögum. ”

Samkvæmt 5. mgr. 3. gr. skal, þegar veitt er byggingarleyfi fyrir endurbyggingu, breytingu 
eða breyttri notkun byggingar, þannig að hún færist í hærri gjaldflokk samkvæmt samþykkt 
sveitarfélagsins, greiða gatnagerðargjald “að því marki sem það er ekki innifalið í því 
gatnagerðargjaldi sem þegar hefur verið greitt.” Að mati undirritaðs er þetta orðalag ekki 
nægilega skýrt og er ekki að finna frekar útskýringar í greinargerð með frumvarpinu. Er því 
eftirfarandi lagt til:

Síðari hluti 1. málsl. 5. mgr. 3. gr. orðist svo:
“....skal greiða gatnagerðargjald af flatarmáli viðkomandi húsnæðis sem svarar til 
mismunar hœrri og lœgri gjáldflokksins. ”

Um 4. gr. frumvarpsins

í 4. gr. frumvarpsins er kveðið á um að gatnagerðargjald sé 15% af byggingarkostnaði pr. 
fermetra í svokölluðu vísitöluhúsi fjolbýlis. í athugasemd um 4. gr. frumvarpsins er sú 
fjárhæð, sem þannig er fundin, nefnd grunnfjárhæð gatnagerðargjalds fyrir hvem fermetra. 
Sveitarstjómir eiga síðan að setja sér samþykkt, sem kveður m.a. á um hundraðshluta 
gatnagerðargjalds, sbr. 2. mgr. 4. gr. Fram kemur í greinargerðinni að sveitarfélögin skuli í 
samþykktum sínum ákveða gatnagerðargjald sem hlutfáll a f fyrmefndri grunnjjárhæð. Þetta 
verður ekki skilið öðru vísi en svo, að í samþykktum sveitarfélaga skuli tilgreina 
gatnagerðargjald pr. ferm. húsnæðis (hugsanlega mismunandi eftir húsgerðum) sem 
hundraðshluta af 15/100 af byggingarkostnaði pr. ferm. vísitöluhússins. Að mínu mat er þetta 
óþarflega óskýrt og er því eftirfarandi lagt til:

Lagt er til að 2. mgr. 4. gr. orðist svo:
“Sveitarstjóm skal í samþykkt sinni, sbr. 12. gr., ákveða gatnagerðargjald, sem leggst 
á gjaldstofn þann sem mælt er fyrir um í 3. gr., sem hundraðshluta a f 
byggingarkostnaði fermetra í  vísitöluhúsi fjölbýlis, sbr. 1. mgr., þó aldrei hærri en 
15%. ”



Um 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins

í gjaldskrá Reykjavíkurborgar um gatnagerðargjald var um tíma undanþáguákvæði 
(niðurfelling gatnagerðargjalds), sem var efnislega samhljóða 3. tl. 3. mgr. 5. gr. 
frumvarpsins, sem kveður á um heimild til að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af 
viðbyggingum við 15 ára íbúðarhús eða eldri, enda nemi stækkunin ekki meira en 30 ferm. 
Reynslan af því var ekki góð, þar sem því var beitt þannig, að ef viðbygging var stærri en 30 
ferm. þá var innheimt gatnagerðargjald af henni allri, enda voru þá ekki uppfyllt skilyrðið um 
að hún væri minni en 30 ferm. Leiddi þetta í einhverjum tilvikum til þess að húseigendur sóttu 
um leyfi fyrir óheppilegum viðbyggingum, til þess að vera undir 30 ferm. viðmiðuninni, eða 
þeir sóttu um viðbyggingar í tvennu lagi af sömu ástæðum. Gjaldskrá Reykavíkurborgar var 
breytt af þessum sökum þannig, að þegar sótt er um viðbyggingu við hús, eldri en 15 ára, þá 
reiknast ekki gatnagerðargjald á 30 ferm. stækkunarinnar. Með vísan til framanritaðs er 
eftirfarandi lagt til:

Við 3. tl. 3. mgr. 5. gr. bætist eftirfarandi málsliður:
“Ef stœkkunin er meiri en 30 ferm. á hverja íbúð eða vegna sameignar í fjölbýlishúsi
skal greiðafullt gatnagerðargjald afþví sem umfram er. ”

Um 6. og 7. gr. frumvarpsins

í öllum aðalatriðum gerir frumvarpið ráð fyrir að álagningu og innheimtu gatnagerðargjalds 
verði háttað með svipuðum hætti og verið hefur í Reykjavík frá gildistöku núgildandi laga. I 
frumvarpinu eru ákvæði um heimild til að lækka eða fella niður gatnagerðargjald í tilteknum 
tilvikum, sem verði gerð nánari grein fyrir í sérstakri samþykkt hvers sveitarfélags um 
gatnagerðargjald. Eru flestar þessar heimildir í gildandi gjaldskrá um gatnagerðargjald í 
Reykjavík. Þó er í frumvarpinu gert ráð fyrir heimild til að lœkka eða fella niður 
gatnagerðargjald afeinstökum lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstœður, svo sem vegna 
þéttingar byggðar, atvinnuuppbyggingar, lítillar ásóknar í viðkomandi lóðir eða eftirspumar 
eftir leiguhúsnœði, sbr. 1. mgr. 6. gr. frumvarpsins. Sama á við þegar um er að ræða sérhæft 
félagslegt húsnæði, svo sem sambýli fyrir fatlaða, þjónustuíbúðir fyrir aldraða og félagslegt 
leiguhúsnæði, að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Skal þinglýst kvöð um þetta á viðkomandi 
húsnæði. Er gert ráð fyrir því, að ef viðkomandi undanþáguákvæði á ekki Iengur við, skuli 
greiða gatnagerðargjald. Er nefnt sem dæmi um slíkt, að húsnæði sé selt til annarra nota og 
lagt til að eindagi gatoagerðargjalds miðist þá við afhendingu húsnæðis til annarra nota, sbr. 2. 
mgr. 6. gr. i.f.

Um getur verið að ræða breytingar á notkun, sem eru háðar samþykki byggingamefndar (eða 
samsvarandi stjómvalds), en einnig getur verið að skilyrðum ákvæðisins um lækkun eða 
niðurfellingu gatnagerðargjaldsins sé ekki lengur til að dreifa, svo sem ef félag eða 
félagasamtök, sem ekki eru rekin í ágóðaskyni, selja t.d. íbúðarhúsnæði til almennra nota, eða 
ef breyting verður á starfsemi félags, þannig að það fullnægi ekki lengur skilyrðum. í fyrra 
tilvikinu er unnt að ákveða gjalddaga og eindaga með þeim hætti sem kveðið er á um í 2. mgr. 
7. gr., þ.e. í tengslum við útgáfu byggingarleyfis. í síðara tilvikinu, þ.e. ef breytingin er ekki 
háð nýju byggingarleyfi, er eðlilegt að gjalddaginn og eindaginn taki mið af því, þegar 
forsendur undanþágunnar eru ekki lengur fyrir hendi, þ.e. við eigendaskipti eða breytt 
rekstrarform félags. Sveitarstjómir geta ekki fýlgst með slíkum eigendaskiptum eða 
breytingum nema áskilið sé að eigendaskiptum verði ekki þinglýst eða samþykktum félaga 
breytt án vitneskju sveitarstjómarinnar, sem metur hvort skilyrði til Iækkunar eða



niðurfellingar gatnagerðargjalds séu áfram fyrir hendi. Til þess að tryggja það yrði að kveða á 
um það í hinni þinglýst kvöð, sbr. 2. mgr. 6. gr., að skjölum, sem breyta forsendum lækkunar 
eða niðurfellingar gatnagerðargjalda, þannig að þær eiga ekki lengur við, verði ekki þinglýst 
eða þau færð í opinberar skrár nema gatnagerðargjöld hafi áður verið greidd. Af þessum 
sökum er eftirfarandi lagt til:

2. málsl. 2. mgr. 6. gr. orðist svo, en síðasti málsliðurinn falli niður:
“Þinglýsa skal kvöð á umrœtt húsnæði um að greiða skuli gatnagerðargjald afþví e f 

þaðfellur afeinhverjum ástœðum ekki lengur undir ákvæði þetta. Stafi það afbreyttri 
notkun, sem er háð samþykki byggingaryfirvalda, skulu gjalddagi og eindagifara eftir 
2. mgr. 7. gr., en að öðrum kosti er gjalddaginn 30 dögum eftir aðforsendur lækkunar 
eða niðurfellingar gatnagerðargjalds eru ekki lengur fyrir hendi, s.s. vegna sölu 
húsnæðis og eindagi einum mánuði síðar. ”

2. mgr. 7. gr. breytist og orðist svo:
“Gatnagerðargjald skv. b-lið 2. mgr. 3. gr., 5. mgr. 3. gr., sbr. og 2. mgr. 6. gr., fellur 
í gjalddaga....”

í áðumefndri 2. mgr. 7. gr. frumvarpsins er við það miðað, að gjalddagi og eindagi 
gatnagerðargjalds sé “við útgáfu byggingarleyfis”. Skilja verður þetta ákvæði svo, að 
gatnagerðargjaldið skuli hafa verið greitt áður en byggingarleyfi er gefið út, enda er það 
forsenda fyrir útgáfu byggingarleyfis, sbr. 2. tl. 1. mgr. 44. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 
73/1997 (sbr. og 3. tl. 1. mgr. 12. gr. fyrirliggjandi frumvarps til laga um mannvirki).

Um 9. gr. frumvarpsins

í 9. gr. frumvarpsins er fjallað um endurgreiðslu gatnagerðargjalds. Ákvæðið tekur eingöngu 
til endurgreiðslu gjaldsins þegar lóðarúthlutun er afturkölluð eða ógilt eða ef lóð er skilað. 
Hins vegar tekur það ekki til gatnagerðargjalds, sem lagt er á og greitt í tengslum við 
samþykkt og útgáfu byggingarleyfis. Eðlilegt er, að gatnagerðargjald sé endurgreitt t.d. ef 
byggingarleyfi er fellt úr gild eða fellur úr gildi, t.d. ef það hefur ekki verið gefið út eða 
framkvæmdir samkvæmt því ekki hafhar innan tilskilins frests, sbr. 5. mgr. 44. gr. og 1. mgr. 
45. gr. skipulags- og byggingarlaga (sbr. einnig t.d. 1. mgr. 13. gr. frumvarps til laga um 
mannvirki). í þessum tilvikum verður þó að gera kröfu til þess að byggingarleyfishafinn geri 
kröfu um endurgreiðslu, þar sem erfitt getur verið að hafa daglega yfirsýn yfir slík tilvik. 
Samsvarandi ákvæði er í 9. gr. núgildandi reglugerðar um gatnagerðargjald nr. 543/1996. Er 
því eftirfarandi lagt til:

Við 9. gr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi:
“Sarna gildir um gatnagerðargjald, sem lagt hefur verið á í tengslum við samþykkt 
byggingarleyfts, sbr. b-lið 2. mgr. 3. gr., en í þeim tilvikum skal endurgreiða 
gatnagerðargjaldið innan 30 daga frá því að byggingarleyftshafi hefur sannanlega 
krafist endurgreiðslu. ”

Fjárhæð gatnagerðargjalds, sem lagt er á í hverju tilviki, grundvallast annars vegar á 
fermetrafjölda, sbr. 3. gr., og hins vegar á tiltekinni fjárhæð pr. fermetra, sbr. 4. gr., að teknu 
tilliti til undanþáguákvæða í 5. og 6. gr., eftir því sem við á. Ágreiningur um fjárhæð 
gatnagerðargjalds stafar því eðli málsins samkvæmt fyrst og fremst af því, að gjaldandinn



telur stærð viðkomandi byggingar rangt reiknaða, rangan gjaldflokk lagðan til grundvallar eða 
að hann njóti ekki undanþágu frá greiðslu gatnagerðargjalda, sem hann telur eiga við. Mestar 
líkur eru á að fyrsta ástæðan, sem hér er nefhd, valdi ágreiningi. Eðlilegt er því að 
útreikningar séu yfírfamir áður en mál er sett í kærumeðferð. Er því eftirfarandi lagt til:

Við 9. gr. bætist ný 2. mgr. (núverandi 2. mgr. verður 3. mgr.):
“Aður en aðili máls getur skotið ákvörðun sveitarstjómar um jjárhæð álagðs 
gatnagerðargjálds eða um endurgreiðslufjárhæð til úrskurðar félagsmálaráðherra, 
skal hann á sannanlegan hátt, áður en kœrufrestur er liðinn, hafa farið fram á 
endurákvörðun fjárhœðarinnar. Sveitarstjóm skal hafa lokið við að endurákvarða 
fjárhœðina innan eins mánaðar. Kœrufrestur lengist um sem svarar þeim tíma, sem 
endurákvörðun sveitarstjómarinnar tekur. ”


