
12.2.2019

Til þess er það varðar 

Takk fyrir frestinn.

Meðfylgjandi eru athugasemdir mínar við frumvarps til laga um skipulags- og mannvirkjamál 
Alþingis.
Vert er að taka það fram að þetta eru mínar faglegur athugasemdir ekki skoðun skólans.
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Til þess er málið varðar 
Efitii: 149. löggjafarþing 2018-2019.
147. mál.

Athugasemdir vegna frumvarps til laga um skápulags- og 
mannvirkjamál á Alþingissvæðinu.

Almennt álit um fmmvarpið
Frumvarpið gengur út á það að Alþingi fá skipulagsvaldið yfir afmörkuðum reit í hjarta Reykjavíkur 
og hafi sömu réttindi til að stýra honum og sveitarfélög landsins hafa til að fara með skipulagsvald 
innan sinna marka. Við lestur frumvarpsins vakna sú spuming hvort verið sé að stofna nýtt 
sveitarfélag, Alþingishrepp.
Megin hugsunin í skipulagsfræði er að rýna þverfaglega í þá ólíku þætti sem taka þarf tillit til við 
skipulagsgerð allt frá smáatriðum að heildarmyndinni. Samfélagið er stöðugt að breytast og nýjar 
hugmyndir að ryðja sér rúms. Tækninni fleygir fram á fullri ferð. Það eina sem er stöðugt í lífinu em 
breytingar. Markmið alls skipulags er í gmnninn að leiðbeina samfélaginu í gegnum breytingar þannig 
að allir njóti góðs af. Skipulag er því stjórntæki fyrir sveitarfélögin, þar sem sveitarfélög setja fram 
sína stefnumótun. Til að slík stefna nýtist sem skyldi þarf hún að vera unnin í sátt og samlyndi við 
hagsmunaaðila og íbúana sem em mikilvægir hugmyndasmiðir og gagnrýnendur við mótun 
skipulagsáætlana. G óð skipulagsáætlun nýtir hugmyndir frá íbúunum og leggur gmnn að því 
umhverfi sem þeir kjósa að búa í.
Það skýtur því skökku við að ákveðnir hagsmunaaðilar í skjóli valds síns ætli að taka til sín 
skipulagsvaldið yfir völdum reit innan borgarinnar.

Markmið fmmvarpsins er að Alþingi geti haft, í bráð og lengd, áhrif á skipulag og mannvirkjagerð í 
næsta nágrenni þingsins, bæði með tilhti til öryggissjónarmiða og sjónarmiða sem tengjast starfsemi 
og ásýnd þjóðþingsins og nánasta umhverfi þess.

Benda skal á að þar sem skipulagsvald sveitarfélaga hefur verið takmarkað, sbr. 2. mgr. 3. gr. 
skipulagslaga og 1. mgr. 62. gr. laga um mannvirki, í vamarmálalögum, nr. H  T iu ;  . sbr. og lög nr. 
110/1951 og lög nr. 176/2006, er um að ræða svæði sem eru skýrt afmörkuð og lokuð almennri 
umferð með aðgangsstýringum. Þá er enga aðra starfsemi eða byggð að finna í nágrenna þessara 
svæða nema að mjög takmörkuðu leyti.



Ljóst er að Alþingissvæðið er ekki slíkt svæði heldur þvert á móti skal það vera aðgengilegt öllum í 
anda hugmynda um lýðræði. Þá er Alþingissvæðið, eins og það er skilgreint í frumvarpinu, umlukið 
borgarbyggð og hluti af þéttasta hluta Reykjavíkurborgar. Það eitt og sér kallar á aukið flækjustig ef 
stendur til að skipta upp hluta af borginni og færa skipulagsvaldið frá sveitarfélaginu sjálfu og úthluta 
annað.

í frumvarpinu er ætlast til þess að sveitarfélagið Reykjavíkurborg deih starfskröftum embættismanna 
sinna, þ.e. skipulagsfuhtrúa og byggingafulltrúa, án þess að vikið sé að hvernig eigi að fjármagna slíkt. 
Skapar það óvissu um kostnað við framkvæmd skipulags- og mannvirkjamála á Alþingissvæðinu. Er 
t.d. óljóst hvort gjöld sem borgin innheimtir vegna afgreiðslu við framkvæmd skipulags- og 
mannvirkjamála, fái að halda sér óbreytt og óskipt ef framkvæmdir snúa að Alþingissvæðinu.

Hugmyndir um sérstaka skipulags- og byggingarnefnd Alþingis er fín hugmynd sem slík. Einfaldara 
væri að stofna slíka nefnd sem færi með umsagnir er varða skipulags- og mannvirkjamál í Reykjavík 
sem em innan marka Alþingissvæðis og/eða varða friðhelgi og næsta nágrenni Alþingishússins.
Hægt væri að tryggja umsagnarskyldu nefndarinnar með breytingu á tilheyrandi lögum þess efnis. 
Þannig væri einnig tryggt, með einföldum hætti, að Alþingi haft áhrif á skipulag og mannvirkjagerð í 
næsta nágrenni þess.

Athugasemdir við ákveðnar greinar frumvarpsins

2. gr.
Alþinffssvœð ið.

Athugasemd er gerð við 2. gr. frumvarpsins þar sem Alþingissvæðið er skilgreint. Afinörkrinin er 
umfangsmikil og nær yfir töluvert stærra svæði en lóð Alþingis. Ein a f rökum með frumvarpinu er 
vísun í 36. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. lög nr. 33.- lh-l-i. en þar segir að v\lþingi er friðheilagt og má 
enginn raska friði né frelsi þess. Auk þessa er vísað í að starfsemi Alþingis fari nú jafnframt fram í 
nærhggjandi húsum. Skipulagsgerð er áætlanagerð til lengri tíma. Því vaknar sú spurning um 
breytingar á starfsemi eða starfsstöðum Alþingis í framtíðinni t.d. e f skrifstofum er lokað eða 
færðar. Á þá að breyta afmörkun Alþingissvæðisins?
Færa þarf sterk rök fyrir afmörkun svæðis sem áætlað er að færa skipulagsvald frá sveitarfélagi með 
sér lögum. A hvaða forsendum er línurnar (sjá mynd 1) dregnar utan um þennan tiltekna reit?



Mynd 1. Rauða línan sýnir afmörkun svæðisins. Rautt X  sýnir Alþingishúsið,



í  skipulagi erum við alltaf að horfa á málefni bæði í stórum og smáum mælikvarða. O g reyna þannig 
að gera okkur grein fyrir því hvernig tilteknar ákvamir hafa í nágrenninu og eins á þróun alls 
höfuðborgarsvæðisins.


