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Allsheijar- og menntamálanefiid Alþingis 
Skrifstofa Alþingis

Umsögn Reykjavíkurborgar - Frumvarp til laga um brottfall laga um Kristnisjóð o.fl, nr. 
35/1970 með síðari breytingum

Allsheijar- og menntamálanefiid Alþingis sendi beiðni til Reykjavíkurborgar þann 9. mars sl. 
þar sem óskað var umsagnar um frumvarp til laga um brottfall laga nr. 35/1970 um 
Kristnisjóð o.fl., 470. mál.

Með tölvuskeyti dags. 10. mars sl. óskaði skrifstofa borgarstjómar umsagnar embættis 
borgarlögmanns um erindið. Hér á eftir fylgir umsögn borgarlögmanns fyrir hönd 
Reykjavíkurborgar um frumvarpið.

Umsögn

Með fnimvarpinu er lagt til að lög um Kristnisjóð o.fl., nr. 35/1970 falli brott. Með lögum nr. 
95/2020 var II. kafli laga um Kristnisjóð o.fl. nr. 35/1970 felldur brott. Eftir stendur 5. gr. 
laganna en sú grein stendur ein eftir í firamangreindum lagabálki.

I 5. gr. laga um Kristnisjóð o.fl. nr. 35/1970 segir að sveitarfélögum kaupstaða og kauptúna sé 
skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi. í 
greinargerð með nýju fiumvarpi til laga um brottfall laga nr. 35/1970 segir að nýleg dæmi séu 
fyrir hendi þess efiiis að sveitarfélög hafi litið svo á að á grundvelli jafnræðisreglu 
stjómarskrárinnar beri þeim einnig að leggja til lóðir án endurgjalds undir sambærilegt 
húsnæði til annarra trúfélaga. Reykjavíkurborg hefur á undanfömum árum úthlutað fjómm 
lóðum til trúfélaga og ákveðið að á grundvelli 9. gr. samþykktar nr. 725/2007 um 
gatagerðargjald í Reykjavíkurborg, með síðari breytingum að ekki skuli greiða 
gatnagerðargjald af byggingum umræddra trúfélaga.

Gildandi ákvæði 5. gr. laga um Kristnisjóð o.fl. nr. 35/1970 var meginforsenda þess að 
Reykjavíkurborg kaus að nýta lækkunarheimild 9. gr. samþykktar um gatnagerðargjald í 
Reykjavíkurborg með vísan til jafiiræðis. Þessi rúma túlkun á 5. gr. laga um Kristnisjóð o.fl. 
hefur verið nokkuð umdeild og mikið verið rætt um hvort Reykjavíkurborg hafi í raun verið 
skylt að undanskilja lóðir allra skráðra trúfélaga með þeim hætti sem gert var. Umrædd 9. gr. 
framangreindrar samþykktar sækir stoð í 6. gr. laga um gatnagerðargjald nr. 153/2006. 
Akvæði 9. gr. samþykktarinnar hefur ekki að geyma tæmandi upptalningu þess húsnæðis sem 
getur fallið undir það og með vísan til þess, svo og með hliðsjón af ákvæðxim stjómsýslulaga 
nr. 37/1993 um jafhræði og meðalhóf og af ríkjandi sjónarmiðum um jafiirétti trúfélaga, hefur 
borgarráð Reykjavíkurborgar samþykkt að úthluta skráðum trúfélögum utan Þjóðkirkjunnar



lóðum með sömu kjörum og Þjóðkirkjunni eru tryggð með lögum um Kristinsjóð o.fl., án 
greiðslu gatnagerðargjalds.

Með lögum nr. 6/2013 var gerð breyting á lögum um skráð trúfélög nr. 108/1999. Með 
breytingunni var staða skráðra lífskoðunarfélaga og trúfélaga gerð sambærileg, sbr. 1. og 2. gr. 
Iaganna. Þessí breyting leíddí óhjákvæmilega til aukinna vandkvæða við túlkun á 5. gr. laga 
um Kristnisjóð o.fl., þar sem fleiri félög en áður töldu sig eiga rétt á lóðum á grundvelli 
fyrrgreindra lóðaúthlutana til trúfélaga. Á undanfömum árum hefur Reykjavíkurborg borist 
erindi frá lífsskoðunarfélögum þar sem þess er óskað að fá úthlutuðum lóðum án greiðslu 
gatnagerðargjalds. Reykjavíkurborg hefur í öllum tilvikum synjað slíkum erindum. I tvígang 
hafa aðilar kært þá ákvörðun til samgöngu- og sveitarstjómarráðuneytisins og krafist þess að 
ráðuneytið staðfesti skyldu Reykjavíkurborgar til að úthluta lóð til þeirra á gmndvelli 5. gr. 
laga um Kristnisjóð nr. 35/1970. í báðum málunum komst ráðuneytið að þeirri niðurstöðu að 
ákvæði laga um Kristnisjóð skyldaði ekki sveitarfélög til að leggja til lóðir án endurgjalds 
undir kirkjur og undanskilja þær gatnagerðargjaldi til annarra en þjóðkirkjunnar samkvæmt 
orðanna hljóðan ákvæðisins. Þá kemur jafhframt fram að það sé hluti af sjálfsákvörðunarrétti 
sveitarfélags að ákveða hvort og þá hvemig það útfærir reglur í kringum slíkar undanþágur. 
Enn fremur bendir ráðuneytið á að jafiivel þó sveitarfélagið hafi úthlutað lóðum til trú- og 
lífsskoðunarfélaga án endurgjalds veiti það ekki öðrum sjálfstæðan rétt til slíkrar úthlutunar. 
Ráðuneytið taldi synjun Reykjavíkurborgar málefnalega og í samræmi við ákvæði 
stjómsýslulaga nr. 37/1993 og féllst ekki á kröfur kæranda í málinu.

I fýrirliggjandi frumvarpi er lagt til að ákvæði 5. gr. laga nr. 35/1970 falli brott og trúfélög 
greiði fyrir lóðir líkt og almennt tíðkast og að eðlilegt sé að sveitarfélög hafi 
sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin landsvæði. Reykjavíkurborg tekur undir þau sjónarmið að 
engin rök standi til þess að sveitarfélögum sé skylt að láta af hendi lóðir án endurgjalds til trú- 
eða lífskoðunarfélaga. Því er að mati Reykjavíkurborgar rétt að fella brott ákvæði 5. gr. laga 
um Kristnisjóð o.fl. til að gæta jafnræðis milli trú- og lífskoðunarfélaga.

Hér á eftir fylgja með þær tillögur og bókanir um málið sem ýmist hafa verið lagðar fram eða 
samþykktar af borgarráði og borgarstjóm Reykjavíkur á undanfömum áram.

Á fundi borgarstjómar hinn 1. október 2013 lögðu borgarfulltrúar Besta flokksins, 
Samfylkingarinnar og Vinstri grænna fram svohljóðandi bókun, sem áður var lögð fram á 
fundi borgarráðs þann 19. september 2013:

Borgarstjóm fagnar því að geta loks samþykkt umsókn Félags múslima á íslandi um 
lóð undir mosku og óskar múslimum á íslandi til hamingju með lóðina og 
væntanlega uppbyggingu. Úthlutun lóðarinnar í Sogamýri er jafiiffamt síðasti áfangi 
Reykjavíkurborgar í að útvega fjórum trúfélögum lóðir undir tilbeiðsluhús sín en nú 
þegar hafa farið fram lóðaúthlutanir til Ásatrúarfélagsins, Rússnesku 
rétttrúnaðarkirkjunnar og búddista. í fjölmenningarsamfélagi nútímans má búast við 
§ölgun trúfélaga jafiihliða fjölgun þeirra sem enga trú iðka. Því telur borgarráð það 
affarasælasí í ffamtíðinni að trúfélög sæki um og greiði fyrir lóðir í landi borgarinnar 
líkt og er um aðra mikilvæga starfsemi.

Borgarstióm vill af bessu tilefiii óska eftir því að Albingi hefii endurskoðun á þeim 
ákvæðum í lögum um Kristnisióð o.fl. nr. 35/1970 sem kveða á um að 
sveitarfélögum sé skvlt að leggja til ókevpis lóðir undir kirkiur og undanskilia bær 
gatnagerðargjaldi. Lögin vora sett á tíma þegar trúarlíf þjóðarinnar var almennara og



einsleitara og meiri sátt ríkti um þátttöku opinberra aðila í rekstri trúfélaga. Á þeim 
tíma mátti færa fyrir því rök að eðlilegt væri að Reykjavíkurborg léti ífá sér án 
endurgjalds lóðir undir kirkjur. Það er tímaskekkja að skylda sveitarfélög einhliða til 
að ráðstafa dýrmætu borgarlandi án endurgjalds til þeirra trúfélaga sem sækjast eftir 
því. Reykjavíkurborg styður eftir sem áður fjölbreytt trúarlíf í borginni.

voru á fundi borgarráðs hinn 28. janúar 2016 lagðar fram og samþykktar eftirfarandi tillögu 
borgarstjóra, dags. s.d.:

Með vísan til svara mannréttindastjóra og borgarlögmanns við fyrirspum um 
fjármögnun bygginga mosku, og til að stuðla að upplýstri umræðu, samþykkir 
borgarráð að vekja athygli Alþingis á því að ekki hvílir lagaskylda á trúfélögum um 
að upplýsa um hvemig staðið er að fjármögnun kirkjubygginga eða tilbeiðsluhúsa. Þá 
beinir borgarráð þeim tilmælum til allra trúfélaga um að gera grein fyrir fjármögnun 
slíkrar uppbyggingar, þótt lagaskylda sé ekki fyrir hendi.

Samþykkt.

Á sama fundi var einnig lögð fram svohljóðandi tillaga borgarstjóra, dags. 28. janúar 
2016:

Borgarráð ítrekar ályktun sína frá 19. september 2013 þar sem skorað var á þingið að 
hefja endurskoðun á þeim ákvæðum í lögum nr. 35/1970 um Kristnisjóð o.fl. sem 
kveða á um að sveitarfélögum sé skylt að leggja til ókeypis lóðir undir kirkjur og 
tmdanskilja þær gatnagerðargjaldi.

Samþykkt.
Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina sitja hjá við 
afgreiðslu málsins.

F.h. Reykjavíkurborgar

Ebba Schram 
borgalögmaður


