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Umhverfisnefhd Albimis komudagur / /  ^
Umbeðin umsðgn SSA við Skipulagslög ,374. mál og Mannvirki 3̂75. mjl.
Framkvæmdaráð SSA hefur verið með fhimvörpin til umfjöllunar . *

Form. og framkvæmdastjóra SSA, sem hafa kynnt sér innsendar umsagnir Sambands 
ísl. sveitarfélaga, var falið f.h stjómar SSA að senda inn umsögn.

Frumvarp til skipulagslaga 374. mál.
Stjóm SSA tekur efhislega undir athugasemdir í ítarlegri umsögn og greinargerð 
Sambands ísl. sveitarfélaga ,en vill sérstaklega árétta eflirfarandi:

*Um er að ræða frumvarp til nýrra heildarlaga um skipulagsmál sem fela í sér 
aðskilnað skipulags og byggingarmála. Vanda þarf vel til verka við þann aðskilnað.

* Skipulagvaldið er einn af homsteinum sjálfsákvörðunarréttar sveitarfélaga.
* Heiti og” innihaldi “ Landsskipulag verði breytt og um verði að ræða 

Landsskipulaesstefnu sem er þá ætlað að stuðla að samræmingu og vera leiðbeinandi 
fremur en að um bindandi áætlun verði að ræða fyrir sveitarfélögin.

* Landskipulagsáætlun ríkisins verði ekki gerð rétthærri skipulagsvaldi 
sveitarfélaga. ( samþykkt 22. landsþings Sambands ísl sveitarfélag.)

* Ath: Endurskoðunarskylda aðalskipulagsáætlana sveitarfélaga ,með hliðsjón af 
landsskipulagi, má ekki vera of íþyngjandi .Landsskipvilagið á ekki að vera stýrandi 
niður í smæstu atriði skipulagsáætlana.

* Hugað verði að kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin, sem leiðir af frumvarpinu.
Frumvarp til mannvirkjalaga 375. mál.

Stjóm SSA tekur efnislega undir athugasemdir í ítarlegri umsögn og greinargerð 
Sambands ísl. sveitarfélaga en vill sérstaklega árétta eftirfarandi.

*Skiptar skoðanir/ andstaða eru hjá sveitarstjómarmönnum um að flytja formlegt 
ákvörðunarvald á sviði mannvirkjamála alfarið úr höndum kjörinna fulltrúa.
Eðlilegra er að kveða á um víðtæka heimild sveitarstjóma til valdaframsalsins.
Skoða þarf sjónarmið mn þjónustusvæði bygginganefiida.
Minni sveitarfélög eru hlynntari breytingunni.
* Athugasemd er gerð við að nýrri ríkisstofnun, Byggingarstofnun,eru færðar 
mjög rúmar heimildir til að grípa inn í stjómsýslu sveitarfélaga og henni t.d falið 
að gefa út byggingarleyfi fyrir virkjanir og önnur tengd mannvirki.
Huga þarf að staðsetningu þessarar stofnunar ef af verður.
*Skýra þarf betur stjómsýslulega meðferð á form og útlitsbreytingum mannvirkja 
nú við aðskilnað ákvarðana á sviði skipulags og byggingarmála til að koma m.a. í 
veg fyrir “Stjómsýsluvandamál” .
* Hugað verði að kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin, sem leiðir af fhimvarpinu.
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