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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur 
Keflavíkurflugvallar o.fl.

Vísað er til erindis, dags. 17. mars. 2008, þar sem þess er óskað að Skipulagsstofnun veiti 
vimsögn um framkomið frumvarp til laga um stofiiun opinbers hlutafélags um rekstur 
Keflavíkurflugvallar o.fl. Skipulagsstofiiun gerir eftirfarandi athugasemdir:

í 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins kemur fram að samgönguráðherra skipi sex menn í 
skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, þar af skal einn skipaður samkvæmt tillögu 
Skipulagsstofnunar. Hlutverk þessarar skipulagsnefndar verður m.a. að afgreiða deili- og 
aðalskipulagstillögur fyrir flugvallarsvæðið sbr. 2. mgr. 8. gr. Skipulagsstofiiun vekur 
athygli á að samþykktir skipulagsnefhdarinnar koma síðar til umfjöllunar og afgreiðslu 
stofiiunarinnar sbr. t.a.m. 18. gr. og 25. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Að 
mati Skipulagsstofnunar er því ekki við hæfi að fulltrúi hennar eigi sæti í nefndinni.

í 3. mgr. 8. gr. kemur fiam að samgönguráðherra setji nefiidinni starfsreglur en ákvæði 
skipulagslaga og reglugerða settra samkvæmt þeim eigi að öðru leyti við um störf 
nefiidarinnar eftir því sem við getur átt. Skipulagsstofiiun bendir á að skipulags- og 
byggingarlög gilda fyrir landið allt, og það þarf að koma skýrt fram ef annað á að gilda á 
Keflavíkurflugvelli.

í 6. mgr. 8. gr. frumvarpsins segir að við gerð svæðisskipulags á Suðumesjum samkvæmt 
skipulagslögum séu hlutaðeigandi skipulagsyfirvöld bundin af samþykktu aðalskipulagi 
flugvallarsvæðisins. í athugasemdum við ákvæðið segir ennfiemur að af þessu leiði að 
samþykktu aðalskipulagi flugvallarsvæðisins verði ekki breytt með gerð svæðisskipulags. 
Skipulagstofnun bendir á að skv. 3. gr. skipulags- og byggingarlaga er skipulagsgerð á 
forræði sveitarfélaga og er tveimur eða fleiri sveitarfélögum heimilt að vinna 
svæðisskipulag í því skyni að samræma stefnu um þróum byggðar og landnotkun, sbr. 1. 
mgr. 12. gr. sömu laga. Að mati Skipulagsstofiiunar er um of afdráttarlaust orðalag að ræða 
og telur stofnunin að réttara væri að Samvinnunefiid um svæðisskipulag Suðumesja væri 
heimilt að gera tillögu að svæðisskipulagi þótt hún stangaðist að einhveiju leyti á við 
gildandi aðalskipulag vallarsvæðisins. Slíka tillögu væri hins vegar ekki hægt að staðfesta
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nema að fengnu samþykki yfirvalda á Keflavíkurflugvelli.

Skipulagsstofiiun bendir einnig á að í framkomnu fhimvarpi til skipulagslaga, 374. mál, er 
nú liggur fyrir Alþingi, er kveðið á um rétthæð skipulagsáætlana. Þar segir í 7. mgr. 12. gr. 
að gildandi skipulagsáætlanir skuli vera í innbyrðis samræmi. Jafnframt segir þar að 
svæðisskipulag sé rétthærra en aðalskipulag og aðalskipulag rétthærra en deiliskipulag. Er 
því ljóst að ósamræmi er á milli þessara tveggja lagafrumvarpa hvað þetta efiii varðar, enda 
ljóst að breyting á svæðisskipulagi kallar á breytingu á aðalskipulagi skv. frumvarpi til 
skipulagslaga. Skipulagsstofiiun leggur til að ákvæði 6. mgr. 8. gr. hljóði svo:

Við gerð svœðisskipulags á Suðurnesjum samkvœmt skipulagslögum skulu hlutaðeigandi 
skipulagsyfirvöld hafa samráð við skipulagsnejhd Keflavíkurflugvallar.


