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Efni: Umsögn um drög að frumvarpi um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010
-  275. mál

Vísað er í frumvarp um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010 (raflínuskipulag 
o.fl.). Í frumvarpinu er kveðið á um heimild til að unnið verði sérstakt raflínuskipulag 
sem tekur til svæðis þvert á sveitarfélagsmörk, með það að markmiði að auðvelda og 
flýta fyrir uppbyggingu flutningskerfis raforku. Í frumvarpinu er meðal annars gert ráð 
fyrir að skipuð verði sérstök stjórnsýslunefnd sem hefur það hlutverk að taka 
sameiginlega skipulagsákvörðun sem nær til framkvæmda vegna flutningskerfis 
raforku, þvert á sveitarfélagsmörk. Þannig yrðu meginhlutverk nefndarinnar að 
undirbúa og samþykkja skipulagsákvarðanir vegna fyrirhugaða framkvæmda og væru 
ákvarðanir nefndarinnar bindandi fyrir sveitarfélögin.

Auk þess er í frumvarpinu kveðið á um styttan umsagnarfrest við afmarkaðar 
breytingar á deiliskipulagi með að það markmið að auka skilvirkni í stjórnsýslu vegna 
uppbyggingar íbúðarhúsnæðis sem ekki er háð mati a umhverfisáhrifum sbr. lög nr. 
106/2000.

Þá eru áformaðar breytingar í þeim tilgangi að tryggja lagalegar forsendur fyrir 
stafrænni skipulagsgátt.

Um raflínuskipulaa

Hafnarfjarðar gerir ekki sérstaka athugasemd við fyrirhugaða skipan 
stjórnsýslunefndar en samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að nefndinni verði falið 
að taka skipulagsákvörðun, samþykkja og gefa út framkvæmdaleyfi innan hvers 
sveitarfélags sem umrædd framkvæmd nær yfir. Verður ekki séð að nefndin þurfi 
samþykki viðkomandi sveitarfélags eða hafa með einhverjum hætti samráð við
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viðkomandi sveitarfélag. Er þessi málsmeðferð sem lögð er til í frumvarpinu frávik frá 
þeirri málsmeðferð sem lög gera ráð fyrir í dag. Í því ljósi leggur Hafnarfjarðarbær 
áherslu á að tryggt verði í frumvarpinu að fulltrúar viðkomandi sveitarfélaga eigi beina 
aðkomu að ákvörðunum við undirbúning þeirra. Hér skal einnig vísað til þess að stefna 
stjórnvalda er að við uppbyggingu og endurnýjun landshlutakerfis raforku verði að 
meginstefnu notast við jarðstrengi og leggur Hafnarfjarðar áherslu að því markmiði 
verði fylgt eins og unnt er til þannig að minni líkur verði á ágreiningu vegna einstakra 
ákvarðana nefndarinnar.

Um styttingu málsmeðferðartíma

Hafnarfjarðarbær tekur undir nauðsyn þess að stytta þann tíma sem málsmeðferð 
skipulagstillagna tekur. Þannig hafa athugasemdarfrestir verið óbreyttir um langan 
tíma, þrátt fyrir að miklar breytingar hafi orðið á upplýsingagjöf og öllum samskiptum 
um skipulagsmál. Telur Hafnarfjarðarbær í raun ekki gengið nægilega langt í þessum 
efnum í frumvarpinu og telur engin rök færð fyrir því af hverju einungis ein tillaga til 
breytinga á málsmeðferð sé lögð til. Þá er sú breyting sem lögð er til frekar óskýr og 
illa útfærð þannig að hætta er á að framkvæmd hennar verði örðugri en þyrfti að vera. 
Hafnarfjarðarbær leggur því til að þetta ákvæði verði endurskoðað og þá með hliðsjón 
af því að yfirfara og stytta malsferðartíma skipulagstillagna almennt í heild sinni.

Um stafræna skipulagsgátt

Hafnarfjarðarbær fagnar því að koma skal á laggirnar sérstakri gagna- og 
upplýsingagátt og telur að um mikið framfaraskref sé að ræða sem ástæða er til að 
flýta eins og kostur er. Gæta þarf að því að skipulagsgáttin verði bæði sniðin að 
þörfum og verklagi sveitarfélaganna jafnt og Skipulagsstofnunar og þá með aðkomu 
Sambands íslenskra sveitarfélaga að verkefninu. Þá þarf að tryggja skýra heimild 
sveitarfélaga til birtingu nauðsynlegra upplýsinga um skipulagsmál s.s. út frá 
persónuverndarsjónarmiðum og birtingu persónuupplýsinga.

F.h. Hafnarfjarðarkaupstaðar,

Ívar Bragason
lögmaður á stjórnsýslusviði 
ivarb@hafnarfjordur.is
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