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Umhverfisneínd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Byggðastofiumar um frumvarp til 
skipulagslaga, mál 425, frumvarp tii laga um mannvirki, má(426j)g frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um brunavamir, nr. 75/2000 með síðari breytingum, mál 427.

Hlutverk Byggðastofhunar er að vinna að eflingu byggðar og atvinnulífs á landsbyggðinni 
og miðast eftirfarandi umsögn við áhrif tillagnanna á þá þætti. Ekki hefur verið §allað um 
umsögnina í stjóm stofnunarinnar.

Byggðastofnun gerir ekki athugasemdir við mál 426 og 427. Vísað er til bréfs til nefiidasviðs 
Alþingis, dags. 10. apríl 2008, með umsögn forstjöra Byggðastofhunar um frumvarp til 
skipulagslaga sem lagt var fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008. Mikilvægi 
sjónarmiða sem þar eru sett fram um svæðisskipulag skaí ítrekað og enn frekar með hliðsjón 
af þeirri breytingu sem verður með samþykkt tillÖgu þingsályktimar sem nú liggur fyrir 
Alþingi um sóknaráætlun til eflingar atvinnulífi og samfélagi um land allt. í þeirri tillögu er 
gert ráð fyrir að unnar verði sóknaráætlanir fyrir átta svæði á landinu sem í megindráttum eru 
starfssvæði landshlutasamtaka sveitarfélaga. Samfallandi svæði myndi áreiðanlega auðvelda 
vinnu við báðar þessar áætlanir og styrkja þær.

Byggðastofnun lýsir ánægju með þá viðleitni að samþætta áætlanir á landsvísu eins og lýst er í 
10. grein frumvarpsins sem á að verða viðfangsefhi Skipulagsstofiiunar. Ástæða er þó til að 
benda á að viðfangsefni sóknaráætlunar á að verða svipað samkvæmt 2. mgr. fyrmefiidrar 
tillögu til þingsályktunar um sóknaráætlun og að við meðferð þessara mála þyrfti að samþætta 
þessa viðleitni og skipa málum þannig að hvorki verði ágreiningur né skörun á ábyrgð.

Byggðaáætlun, þingsályktun um steftiumötandi byggðaáætlun, er ein þeirra áætlana sem á að 
samþætta sóknaráætlun og landsskipulagsstefiiu samkvæmt nefiidum þingskjölum og því 
skiptir það starfi Byggðastofiiunar nokkru hvemig þessum málum verður fyrir komið. Kveðið 
er á um stefiiumótandi byggðaáætlun í 7. grein laga um Byggðastofhun frá 1999 og þar segir 
m.a.: „Áætlunin skal lýsa markmiðum og ste&u ríkisstjómarinnar í byggðamálum, áætlunum um aðgerðir 
og tengsl byggðastefnu við almenna stefiiu í efnahags- og atvinnumálum og áætlunum á sviði opinberrar 
þjónustu í landinu.“

Meðfylgjandi er umsögn Byggðastofiiunar dags. 10. apríl 2008.
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