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Efni: Frumvarp um skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu, 147. mál

Vísað er til tölvupósts nefndasviðs Alþingis 25. janúar sl. þar sem Skipulagsstofnun er gefinn kostur á 
að veita umsögn um frumvarp til laga um skipulags- og mannvirkjamál á Alþingissvæðinu.

Skipulagsstofnun vill koma eftirfarandi ábendingum á framfæri:

Framsal á stjórnsýsluverkefni til Alþingis sem fer með löggjafar- og fjárveitingarvald
í frumvarpinu er gert ráð fyrir að ábyrgð á gerð aðal- og deiliskipulags fyrir Alþingissvæðið, eins og það 
er afmarkað í 2. gr. frumvarpsins, færist frá viðkomandi sveitarfélagi, Reykjavíkurborg, til Alþingis. í því 
felst frávik á lagaumgjörð skipulagsmála í landinu, sem er án fordæma svo Skipulagsstofnun viti til.

Gerð skipulagsáætlana er stjórnsýsluverkefni sem heyrir undir stjórnvöld sem fara með 
framkvæmdavald. Samkvæmt skipulagslögum eru það sveitarfélög sem fara með þetta verkefni. Einu 
undantekningarnar frá því að sveitarfélög fari með gerð skipulagsáætlana er á varnar- og 
öryggissvæðum þar sem utanríkisráðherra fer með yfirstjórn skipulagsmála og á þeim hluta 
Keflavíkurflugvallar sem ekki fellur undir öryggis- og varnarsvæði fer sérstök skipulagsnefnd skipuð af 
innanríkisráðherra með fullnaðarafgreiðslu skipulagsmála á sveitarstjórnarstigk en yfirferð 
deiliskipulags og staðfesting aðalskipulags á þessum svæðum fylgir almennum reglum skipulagslaga, 
þ.e. þau verkefni eru á hendi Skipulagsstofnunar og eftir atvikum ráðherra, ef Skipulagsstofnun vísar 
staðfestingu aðalskipulags til ráðherra.

Alþingi fer, samkvæmt stjórnarskrá, ekki með framkvæmdavald, heldur er hlutverk þess að setja lög í 
landinu og taka ákvörðun í formi fjárlaga um tekjur og útgjöld ríkisins. Með þetta í huga telur 
Skipulagsstofnun það ekki eiga við að Alþingi sé falin ábyrgð á gerð skipulagsáætlana sem eru 
stjórnsýsluverkefni. Stofnunin telur það ekki skipta máli í þessu tilliti þótt fyrirhugað sé að koma á fót 
skipulags- og byggingarnefnd Alþingissvæðisins, enda muni nefndin samkvæmt frumvarpinu starfa í 
umboði Alþingis. \

Aðkoma ríkisvaldsins getur verið með öðrum hætti \ r
Skipulagsstofnun bendir á að samkvæmt skipulagslögum er landsskipulagsstefna afgreidd sem 
þingsályktun frá Alþingi. Eins og lagarammi um landsskipulagsstefnu er úr garði gerður er það á valdi 
umhverfis- og auðlindaráðherra hverju sinni að ákveða um hvaða þætti skipulagsmála skuli fjallað í 
landsskipulagsstefnu að því undanskildu að ávallt skal þar móta stefnu um skipulagsmál miðhálendjsins
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og skipulagsmál á haf- og strandsvæðum. Komið getur til álita að setja frekari skilyrði um efni 
landsskipulagsstefnu í skipulagslög.

Þá minnir Skipulagsstofnun á að aðal- og svæðisskipulag sveitarfélaga er háð staðfestingu 
stofnunarinnar eða eftir atvikum umhverfis- og auðlindaráðherra og tekur ekki gildi fyrr en að fenginni 
slíkri staðfestingu. Hlutverk Skipulagsstofnunar við staðfestingu skipulagsáætlana sveitarfélaga er að 
tryggja að þær séu í samræmi við lög og stefnu ríkisins sem varðar landnotkun og byggðaþróun.

Að endingu er á það bent að í nágrannalöndum okkar eru í skipulagslöggjöf skilgreindar leiðir þar sem 
þykir geta átt við í einstökum tilvikum að ríkið (þ.e. viðkomandi ráðuneyti) taki yfir skipulagsákvarðanir 
á einstökum svæðum. Vísast í þessu sambandi til dæmis til ákvæða í 2. kafla dönsku skipulagslaganna

og byggingarlaganna.

Ottó Björgvin Óskarsson

og 6. kafla norsku skipulags-
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